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SAMMANFATTNING 
Följande studie syftar till att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut 
med avseende på färg och motiv. Forskning genom design har använts som tillvägagångssätt, varpå 
olika designförslag tagits fram. För att få inblick i den rådande samhällssituationen inför 
designprocessen studerades bland annat teorier gällande normer, genus, färg, motiv och form. Genom 
en kvantitativ pilotstudie, besvarad av 100 personer, undersöktes människors föreställningar gällande 
färg och motiv i förhållande till kön. Då det inom den akademiska litteraturen fanns luckor kring 
genusneutralitet genomfördes en förstudie i form av kvalitativa intervjuer med en Art Director, en 
unisex-designer, två forskare samt en genuspedagog. Syftet med förstudien var att skapa kännedom 
kring begreppet genusneutralitet och för att skapa ett bredare underlag till designprocessen. Under 
designprocessen kopplades lärdomar från såväl teorier som pilot- och förstudie in, varpå fyra olika 
mönster skapades. För att undersöka huruvida skapade mönster kunde ses som genusneutrala 
genomfördes kvalitativa intervjuer med barn, vuxna, klädbutiker samt en genuspedagog. I 
värderingsprocessen deltog totalt 30 personer. Resultatet visar att tre av fyra skapade mönster kan ses 
som genusneutrala, även om ett tenderade att uppfattas som något flickigt och ett annat något pojkigt. 
Ett av de skapade mönstren upplevdes ej vara neutralt utan uppfattades som pojkigt. Avslutningsvis 
diskuteras resultatet och studien i stort.  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate how a gender neutral pattern for children’s clothing might look 
like, concerning color and motif. Research by design was used as an approach, leading to the creation 
of various design proposals. Initially, applicable theories relevant for the study, such as norms, gender, 
color, motif and shape, were examined. A quantitative pilot study was conducted, through which 
insights about people’s perceptions regarding color and motif in relation to gender were identified.  
Since previous literature contained little information about the concept “gender neutral”, another pilot 
study was conducted, this time in the form of qualitative interviews with five respondents: an Art 
Director, a unisex designer, two researchers and a gender pedagogue. The purpose of the second pilot 
study was to build knowledge about the concept and to ensure empirical support for the upcoming 
design process. The insights from the literature study and the two pilot studies were used during the 
design process, in which four different design proposals were created. To investigate whether created 
patterns could be seen as gender neutral qualitative interviews were conducted with children, adults, 
clothing stores and a gender pedagogue. A total of 30 people participated in the evaluation process. 
The results show that three out of the four created patterns could be seen as gender neutral. One of 
them was however perceived as somewhat girly and another was seen as slightly boyish. One of the 
created patterns turned out not to be gender neutral, but was rather perceived as boyish. Finally, the 
results are being discussed as well as the study in general. 
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1 INLEDNING 
Sverige klassades år 2015 som världens fjärde mest jämställda land (World Economics forum, 2016). 
Sverige har en feministisk regering vars mål är att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor inom 
samtliga samhällsområden (Regeringen, 2015). Ämnet jämställdhet debatteras ständigt i media och 
webbsidan Jamrum, förespråkare av män och kvinnors lika rättigheter, påstår: “Det kokar ännu för fullt 
i Sveriges olika debattforum och medier när det kommer till den så kallade genusdebatten.” (Jamrum, 
2016).  
 
Enligt den svenska läroplanen ska förskolan “motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar, liksom de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma barnens uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt (Skolverket, 2015). 
 
Trots det jämställdhetsarbete som sker, görs det dock fortfarande skillnad på män och kvinnor (Statens 
medieråd, 2015) samt även skillnad på pojkar och flickor i medier och i reklam (Olsson, 2012), vilket i 
sin tur påverkar normer och värderingar. Enligt Reklamombudsmannen (2015) får reklam inte visa en 
stereotyp bild av könsrollerna och inte heller framställa kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt.  
 
Flera av dagens klädbutiker delar idag upp sitt sortiment enligt principen; “för män”, “för kvinnor”, 
“för pojkar” och “för flickor”. Att dela upp marknaden i olika segment och skapa reklam som riktar sig 
till en specifik målgrupp är i sig inte fel. Det är snarare en nödvändig åtgärd för att företagen skall 
lyckas nå ut med sitt budskap till önskad målgrupp, på en marknad där produkter och reklam ständigt 
tävlar om konsumenternas uppmärksamhet. Ett sätt att dela upp marknaden är enligt kön (Fahy & 
Jobber, 2012). Problem uppstår dock när produkter och reklam baseras på förlegade normer vilka 
bygger på stereotypa bilder av män och kvinnor samt deras olika roller i samhället. 
 
Marcus Jahnke, designforskare och medlem i Svensk Forms styrelse, uttryckte i en intervju med Dagens 
Nyheter att utbudet av barnkläder och leksaker är mycket stereotypt (Madestrand, 2006). Skarp kritik 
riktas mot varumärken vars produkter talar om för barn vad de förväntas tycka om och hur de 
förväntas agera som pojke respektive flicka. Lego är ett varumärke som kritiserats för sina Lego Friends- 
produkter. Lego friends beskrivs vara för flickor och förpackningen sägs innehålla karaktärer som 
fokuserar på sitt yttre, bakar cupcakes, driver skönthetssalong och sysslar med omvårdnad. Färgpaletten 
beskrivs främst bestå av rosa och lila. De Legobyggsatser som riktas till pojkar beskrivs istället innehålla 
karaktärer som är mörka, tuffa, hårda och rustade för strid samt brandmän, drakar, tjuvar, poliser och 
andra äventyrliga föremål (Ericson, 2012; Tidholm, 2012).  
 
Psykologiläraren Rose-Marie Fallgren kritiserar klädföretaget H&Ms vårkatalog 2015 då H&Ms kläder 
uttrycker att ”Pojkar är bråkiga, barnsliga och omogna - medan flickor är lugna, oskyldiga och 
oskuldsfulla” (Häggström, 2015).  
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Även fall där barn själva kritiserar uppdelningen av pojk- och flickkläder existerar. År 2013 skrev Uma 
Lindström, 10 år, ett öppet brev till H&M där hon uttrycker missnöje över att det enbart finns 
blommor och hästar som motiv på tjejkläderna medan det på killsidan finns Simpsons och ”coola 
grejer”. Hon upplever att det är orättvist att vissa får bestämma vad som är flickigt och pojkigt. (Hielle, 
2013) 
 
Att kläder för pojkar ser ut på ett visst sätt, medan kläder för flickor ser ut på ett helt annat sätt kan få 
negativa konsekvenser. I Friendsrapporten 2015 beskrivs att var femte ung på mellan- och högstadiet 
har blivit kränkt av en annan elev det senaste året. En av de vanligaste formerna av trakasserier sker 
utifrån kön. De unga berättar att det ofta handlar om att de brutit mot normen genom att inte se ut 
eller göra som tjejer och killar förväntas göra (Friends, 2015).  
 
Mode och kläder påverkar människors attityd gällande manlighet och kvinnlighet och speglar inte 
enbart redan befintliga föreställningar om kön, genus och identitet. Mode och kläder har även en 
avgörande roll för reproduktionen av redan befintliga föreställningar (Rouse, 1989). Med andra ord 
finns en risk att gamla förlegade och stereotypa genusnormer införlivas snarare än motverkas om inte 
klädbutiker och klädproducenter börjar fundera över vilka budskap kläderna sänder ut.  
 
Enligt Markus Jahnke har intresset för genusmedveten design blivit allt större, särskilt när det gäller 
produkter för barn (Madestrand, 2006). Butiker som Villervalla, Ecoloco, Unibarn, Geggamoja med 
flera uttrycker via hemsidor eller i sociala medier att deras kläder passar barn oavsett kön, med andra 
ord är de genusneutrala. Genusneutrala butiker blir allt vanligare vilket pekar på en ökad efterfrågan av 
genusneutrala kläder. Men vad innebär det då att vara genusneutral och hur ser sådana kläder ut?  

1.1 Problembeskrivning 
Kroppen inte är naturligt manlig eller kvinnlig utan den görs snarare manlig eller kvinnlig. Barn måste 
lära sig att antingen bli pojkar eller flickor, vilket ständigt sker på en mängd sätt under barns uppväxt. 
Den respons som barn får av såväl vuxna som andra barn påverkar deras förståelse av könstillhörighet 
(Butler, 1999). Barn, som försöker förstå vad det innebär att vara pojke eller flicka, vänder sig till 
representanter för det egna könet. De identifierar sig med föräldrar och syskon, lärare och kamrater 
men vänder sig också till populärkulturen genom att titta på film, tv, barnprogram och tidningar. Med 
andra ord formas de av omgivningen (Tobin et al., 2011). 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut 
med avseende på färg och motiv. 
 
Tre frågeställningar utformades för att enklare komma igång med arbetet: Vilka motiv och färger anses vara 
pojkiga respektive flickiga?, Vad är mest avgörande för huruvida ett mönster uppfattas som pojkigt eller flickigt: motiv 
eller färg? samt Finns några motiv eller färger som anses vara genusneutrala? Observera att frågeställningarna togs 
fram som guide – ämnen att undersöka – för att konkretisera syftet. Denna studie ämnar ej att besvara 
dessa tre frågeställningar.  
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1.3 Avgränsningar 
Studien ämnar att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder  skulle kunna se ut med 
avseende på färg och motiv. Barn i åldrarna 4-6 år har valts som målgrupp och av den anledningen 
kommer kläder för tonåringar eller vuxna ej studeras.  
 
Utgångspunkten blir heteronormen, enligt vilken det finns två kön – en individ är antingen man eller 
kvinna. Individens biologiska kön anses vara av betydelse för hur hen förväntas uppleva sig själv och 
hur hen ska uttrycka sin könsidentitet. Studien kommer att undersöka samhällets genusnormer och 
utreda vad som anses pojkigt och flickigt och utifrån det försöka skapa ett genusneutralt mönster. 
 
Pojkkläder och flickkläder utformas på olika sätt, vilket enligt ovan kan leda till problem. Två möjliga 
designriktningar för hur barnkläder skulle kunna utformas för att ta ställning mot reproduktion av 
stereotypa genusnormer har identifierats; 
 
För det första kan normkritisk design användas för ta ställning mot befintliga genusnormer. Normkritisk 
design som metod hade inneburit att befintliga normer först identifierats och sedan ifrågasatts genom 
att motiv eller element som vanligtvis anses “tillhöra” det ena könet placeras på produkter ämnade för 
det andra könet. Exempelvis hade motiv som tiaror och älvor placerats på tröjor för pojkar.  
 
För det andra kan genusneutral design användas. Även vid genusneutral design måste befintliga 
genusnormer identifieras för att skapa en uppfattning om den rådande situationen för att inte riskera 
reproduktion av befintliga genusnormer. Målet med genusneutral design är dock inte att, på samma sätt 
som vid normkritisk design, fokusera på att skapa diskussion i samhället. Fokus ligger snarare på att ta 
fram en produkt som utseendemässigt faller båda könen i smaken. För en förälder kan det vara svårt att 
balansera politisk medvetenhet med en önskan att inte exponera sina barn för förlöjligade kommentarer 
på grund av exempelvis normkritiska färg- eller motivval (Koller,  2008). I denna studie kommer 
genusneutral design tillämpas som tillvägagångssätt. 
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1.4 Begrepp 
Association  En tanke som tenderar att uppväcka en annan tanke. Denna andra tanke kallas 

ibland association, men ursprungligen syftar begreppet på den process genom 
vilken de två tankarna binds samman (NE, 2016a). 

Design  Term som används för formgivning, det vill säga gestaltning av hantverkligt eller 
industrielllt framställda produkter och miljöer (NE, 2016b). 

Genus  Ordet syftar till de socialt eller kulturellt konstruerade könen. Centralt är 
begreppet konstruktion, vilket innebär att genus uppfattas som något 
konstruerat, det vill säga inte av naturen givet utan ständigt föränderligt 
(Fagerström, 2010).  

Genusneutral  I denna studie syftar begreppet genusneutral till något som likvärdigt passar 
människor oavsett kön, det vill säga något som är gemensamt för båda könen. 
En genusneutral design innehåller således varken feminina eller maskulina drag, 
eller innehåller en kombination av feminina och maskulina drag. 

Kön  Syftar till det biologiska könet (Fagerström, 2010), det vill säga det kön en 
människa föds med. 

Motiv  Motivet är det som bilden avser att ge en synlig framställning av, föremålet för 
avbildning (NE, 2016c), det vill säga vad bilden föreställer.  

Målgrupp  Den kategori av människor som en produkt eller tjänst riktar sig till (NE, 2016d). 

Mättade färger  Färgtoner med hög klarhet, det vill säga färger utan inslag av svart, vitt, eller grått 
(Stone, Adams & Morioka, 2006).  

Mönster  Ordet mönster har fler än en betydelse. I denna studie syftar begreppet mönstret 
till det som trycks på en produkt. Ett mönster utgörs av ett motiv vilket 
upprepats flera gånger. Upprepningen innebär att en del av mönstret 
återkommer regelbundet. Ett mönster kan exempelvis byggas upp av en enkel 
triangel som repeteras men ett mönster kan även utgöras av mer komplicerade 
former som växer in i varandra. 

Omättade färger   Färgtoner vilka innehåller svart, vitt eller grått och därmed ej ses som helt rena 
eller klara. Ytterligare färgpigment kan tillföras för ökad klarhet (Stone, Adams 
& Morioka, 2006). 

Rapport och 
rapportering 

Den delen som upprepas i ett mönster kallas rapport. Rapportering innebär “en 
regelbunden upprepning” av en mönsterdel, rapport. Ett mönster kan vara 
rapporterande både i höjd- och sidled (Häggblom, 2007). 

Stereotyp  Förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos 
alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där 
man själv ingår (NE, 2016e). 

Unisex  Se genusneutral. 
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2 TEORETISK RAM 

2.1 Normer och genus 
En norm utgörs av det ”normala” eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp (NE, 2016f). 
Normer är oskrivna regler inom en miljö, vilka påverkar individernas beteende. Genom att uppleva vad 
som fungerar och inte fungerar i en social miljö formas individen och dess förväntningar på 
omgivningen (Savani, Morris, Naidu, Kumar & Berlia, 2011). En grupps föreställningar och attityder 
stärks i samband med att de utövas (Kashima, 2014). Vanligtvis är normer osynliga till dess att de bryts. 
Individer som tillhör normen får ökade handlingsutrymmen och möjligheter. Tvärt om uppfattas en 
normbrytande individ som avvikande och individens handlingsutrymmen och möjligheter minskar 
(Jämställ, 2013). Människan har lärt sig acceptera vissa beteenden men inte andra. En del beteenden 
belönas, andra straffas. En individ kan exempelvis mötas av grimaserande ansikten och att människor 
distanserar sig själva från dem om de beter sig “fel”, det vill säga normbrytande (Morris et al., 2015). 
 
Genus handlar om skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor (Genusfokus, 2016). Män och kvinnor ses 
som två separata grupper, inom vilka det finns olika normer. Genusnormer rör exempelvis 
förväntningar gällande individens utseende, klädsel och beteende i förhållande till deras kön, samt 
föreställningar rörande kvinnan respektive mannens roll och status i samhället (Jämställ, 2008). 
Genusnormer är dock tidsberoende. På 1700-talet var det högst modernt för män att använda såväl 
peruk som smink, högklackat, sammet och mycket rysch-pysch (Norlin, 2007). Genom exemplet blir 
det tydligt att förändring är möjlig. Människan lär sig om maskulinitet och femininitet genom att 
studera andra mäns och kvinnors kroppsspråk, kläder, val av yrken och intressen. Även bilder och 
bildspråk har en betydande roll för individers uppfattning av vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt. Uttrycket “you can’t be what you can’t see” nämns i samband med genusföreläsningar 
och genusmaterial, och syftar till att bilder många gånger visar vad som är möjligt (Jämställ, 
2014a). Visas inga killar i färgen rosa kan inte killar ha rosa. Visas inga tjejer som chefer kan inte tjejer 
bli chefer. Genus bör ses som en social struktur och inte ett uttryck för biologi. Genus är socialt 
konstruerat och formas av dagliga aktiviteter eller praktiker (Connell & Pearse, 2015).  

2.1.1 Genussystemet 
Enligt genussystemet finns två olika kön och som människa är man antingen man eller kvinna. För 
detta synsätt används begreppet heteronorm, vilket kommer från grekiskans hetero som står för skillnad 
eller olikhet. Människans biologiska kön är enligt heteronormen utgångspunkt för hur individen skall 
uppleva sig själva och hur hen ska uttrycka sin könsidentitet (Jämställ, 2014b). I samhället betonas 
många gånger en dikotomi, vilket innebär att en helhet delas upp i två icke överlappande delar (Connell 
och Pearse, 2015). För det första är delarna gemensamt uttömmande, vilket innebär att allt måste 
tillhöra antingen den ena eller den andra delen. För det andra är delarna ömsesidigt uteslutande, vilket 
innebär att ingenting samtidigt kan tillhöra båda delarna (Wikipedia, 2015). Kopplat till ämnet innebär 
det att individer delas upp i män och kvinnor och att ingen individ kan vara både man och kvinna 
samtidigt. I samhället finns en könsmaktsordning, en maktstruktur, vilken säger att “män som grupp är 
överordnade kvinnor som grupp och att män tilldelas mer resurser och makt än kvinnor” (Jämställ, 
2008). Män har med andra ord generellt högre status än kvinnor.  
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2.1.2 Genus och biologi 
I många genusdiskussioner förs åsikten fram att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor 
utöver fortplantningsorganen. Påstådda naturliga skillnader rör bland annat fysik, styrka och snabbhet, 
mekaniska färdigheter, sexualdrift, fritidsintressen, personlighet och intellekt. Forskning som undersökt 
skillnader i karaktärsdrag mellan män, kvinnor, pojkar och flickor har visat att inga större skillnader 
mellan könen kunnat fastställas (Connell & Pearse, 2015). Särskilt under de första åren i livet är män 
och kvinnors kroppar mycket lika (Connell & Pearse, 2015; Ambjörnsson, 2011). Skillnaderna mellan 
en tvåårig flickkropp och en tvåårig pojkkropp är mycket små – det syns sällan om de är flickor eller 
pojkar, åtminstone om de ej kläs könsspecifikt (Ambjörnsson, 2011). 

2.1.3 Könsroller 
Könsrollsteorin är en variant av den genusmodell som bygger på naturliga skillnader. I ett samhälle där 
könsrollsteorin används identifieras spädbarn som flickor eller pojkar varpå de tilldelas rosa eller blå 
babykläder och senare förväntas uppträda på olika sätt. I samhället och i bilderböcker ses pojkar som 
starkare, tuffare, mer krävande och livliga medan flickor ses som passiva, söta och medgörliga (Connell 
och Pearse, 2015; Henkel, 2009). Barn med blåa kläder får en annan typ av leksaker än barn i rosa 
kläder (Connell och Pearse, 2015). Barn påverkas av familjen, skolan, vänner och av massmedier. 
Genom att interagera med dessa grupper formas barnet enligt de sociala normer och förväntningar som 
råder i samhället. Normerna internaliseras varpå individen själv bidrar till formandet av andra individer.  

2.1.4 Avståndstagande 
Tjejer tycks vara mer förmögna än killar att använda sig av sådant som generellt anses typiskt för det 
andra könet. Studier visar att pojkar aktivt tycks ta avstånd från objekt som associeras med det 
kvinnliga könet. Bland barn, som ombads att färglägga olika motiv i en målarbok, använde färre pojkar 
kvinnostereotypa färger än flickor manstereotypa färger. Många pojkar undvek att färglägga en 
illustration av en älva (Karniol, 2011). Det finns pojkar som använder “not female” för att beskriva 
maskulinitet (Jordan, 1995). En person som vill uppfattas som manlig bör enligt resonemanget inte 
ägna sig åt sådant som typiskt görs av kvinnor. Under 70-talet började kvinnor överge de mer feminina 
klädesplaggen och klä sig som män. Detta för att få ökad status i samhället. Män började inte klä sig 
som kvinnor, vilket utöver maktaspekten kan tänkas ha att göra med det faktum att kvinnokläder sågs 
som mindre praktiska och erbjöd mindre rörelsefrihet. Flickor kläs ofta i rosa och killar i blått. Ljusblått 
tycks dock fungera bra även på flickor men rosa används däremot sällan på pojkar (Rouse, 1989).  

2.2 Färgsymbolik 
Att rosa idag är en färg starkt förknippad med femininitet är många forskare överens om. Fram till 
sekelskiftet 1900 ansågs rosa dock vara en pojkfärg i den västerländska kulturen (Koller, 2008; 
McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015). Rosa sågs då som en ljusare variant av röd – en färg som 
symboliserar blod, slagsmål och maskulinitet. Färgen blå kopplades samman med Jungfru Maria och 
sågs därför som feminin (Koller, 2008). Färgers betydelse är sammankopplade med sociokulturella 
associationer. Kultur och tid är två faktorer som är av stor betydelse för hur färger tolkas. De 
egenskaper eller karaktärsdrag som idag kopplas samman med en färg kan se helt annorlunda ut i 
framtiden (Koller, 2008). Genom strategiska val ur ett teckensystem, exempelvis färgsystemet, 
förmedlas olika idéer och föreställningar, varför valet av färg blir mycket viktigt. Färg signalerar bland 
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annat social identitet, religionstillhörighet, kön och sexualitet (Koller, 2008). Färgsymbolik är dock 
komplext, varför det inte går att säga att färgen X markerar social grupp Y. En färgs ljushet och 
mättnad är också av betydelse för tolkningen, liksom dess kombination med andra färger. Många 
aspekter påverkar hur en färg uppfattas, vilka associationer som skapas (Koller, 2008).  

2.3 Kön och färger 
Färg är det främsta sättet att urskilja kön. Leksakers färg tycks påverka huruvida de uppfattas som 
flickiga eller pojkiga. Om leksaken är en typisk “flick- eller pojkleksak” tycks spela mindre roll 
(Hellman, 2012).  

2.3.1 Ljusa och mörka färger 
Uppdelningen av ljusa och mörka färger tycks vara genuskodad (Ambjörnsson, 2010). Tjejer tycks ofta 
bära ljusare färger medan pojkar bär mörkare (Ambjörnsson, 2010; Norlin, 2007) och murrigare färger 
(Henkel, 2009). Leksaksförpackningar till pojkar är ofta mörka och dova medan förpackningar till 
flickor är i ljusa och varma färger (Henkel, 2009). Ljusa och klara färger såsom rosa, turkos ljusgrönt 
och himmelsblått används ofta på flickavdelningarna (Norlin, 2007). Sedan 1900-talet har mörka färger 
blivit förknippade med allvar, respektabilitet och självbehärskning – egenskaper typiska för en man. 
Ljusa färger är istället associerade med känslosamhet och irrationalitet – egenskaper kopplade till 
kvinnors värld (Ambjörnsson, 2010). Vid en diskussion med barn gällande pojkars användning av 
mörka kläder konstateras att pojkar förväntas vara hårda och tuffa, varför mörkare färger används 
eftersom de är lite tuffare. Ljusare färger beskrivs som snälla (Ambjörnsson, 2010).  

2.3.2 Omättade och mättade färger 
När barns åsikter gällande färger från Munsells färgsystem undersöktes, testades olika nyanser av 
färgtonsfamiljerna blå, gul, röd, grön och lila. För färgerna röd och lila kunde skillnader mellan könen 
upptäckas. Flickorna i studien tyckte bättre om färgerna röd och lila än pojkarna. Bland nyanser av röd 
och lila tyckte pojkarna bättre om de omättade (eng. desaturated) varianterna än flickorna. Flickorna 
visade ett större intresse för mättade färgprover än pojkarna. Park kopplar samman denna insikt med 
en tidigare upptäckt vilken föreslår att manliga individer upplever kallare färger som mer behagliga 
(Park, 2014). Enligt en fallstudie av Disneys Webshop framgår, i kontrast mot tidigare källor, att starka 
och kraftiga färger (eng. bold colours) används på produkter som marknadsförs till pojkar – exempelvis 
kraftig röd, medan produkter ämnade för flickor är av pastellfärger såsom rosa, lavendel, ljusgrön, eller 
ljusgul (Auster & Mansbach, 2013). 

2.3.3 Neutrala färger 
På Disneys Webshop används färgerna gul, beige, blå, orange, grön och vit likvärdigt på flick- 
respektive pojkleksaker. Färgerna sågs som genusneutrala (Auster & Mansbach, 2013). I unisexbutiker 
finns kläder i alla färger, exempelvis gult, grönt och brunt. Unisexbutikerna är dock ofta mindre och 
dyrare (Ambjörnsson, 2011).  

2.3.4 Barns preferenser och åsikter om färg 

Könstypiska färger tycks få större betydelse vid valet av könstypiska leksaker när barn kommit upp i 
treårs-åldern. Såväl pojkar som flickor tycks föredra könstypiska färger – speciellt flickor som föredrar 
rosa framför blått (Wong & Hines, 2015). Det finns dock barn som är kritiska till idén att vissa färger 
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enbart kan bäras av det ena könet. Färgen rosa var ett undantag och sågs som en tjejfärg. I en annan 
intervju diskuteras färgen röd. Enligt barnen är röd en färg för både pojkar och flickor. Rosa och lila 
nämns som tjejfärger och mörkblå som killfärg (Ambjörnsson, 2011). 
 
Följande ordning beskriver en annan grupp barns rangordning av färger, från favorit till minst omtyckt: 
röd, blå, gul, grön, lila, orange, rosa, vit, brun och svart (Burkitt, Barrett och Davis, 2003). Huruvida 
färgpreferenserna skiljde sig bland könen framgår ej av studien, men rangordningen ger en bild av hur 
målgruppen barn ser på färger. Vid färgläggning av figurer var svart den färg som användes flest gånger 
för objekt som barnen tyckte sämre om. Även brun användes på mindre omtyckta objekt, dock inte i 
samma utsträckning som svart (Burkitt, Barrett & Davis, 2003). 

2.3.5 Färgkodning i vardagen 
För pojkleksaker dominerar färgerna röd, svart, brun och grå på Disneys Webshop. Rosa och lila var 
färger som användes på produkter för flickor. Färgen blå användes i det här fallet inte som könsmarkör 
utan användes likvärdigt på produkter till pojkar respektive flickor (Auster & Mansbach, 2013). I 
barnklädesaffärer, speciellt bland de större klädkedjorna, används ofta vitt, rosa och rött till tjejer och 
blått, grått och mörkgrönt till killar (Ambjörnsson, 2011). Det är oftast enkelt att se skillnad på pojkar 
och flickor på en lekplats genom att studera använda kläders färger. Enligt observationer är pojkar ofta 
klädda i brunt, marinblått, svart, grått och grönt medan flickor kläs i rosa, lila, rött eller gult. 

2.4 Kön, karaktärer och motiv 
På 20-talet blev blomstermotiv och djurmotiv allt vanligare på barnkläder. Till en början ansågs 
mönstren vara unisex men så småningom blev vissa motiv mer vanliga för antingen det ena eller det 
andra könet. Hundar och trummor användes exempelvis på pojkkläder medan katter och blommor 
användes på flickkläder. Idag finns ett överflöd av motiv på marknaden; djur, blommor, sportprylar, 
seriefigurer och andra populärkulturella motiv. Gemensamt för motiven är att de vanligtvis uppfattas 
som antingen maskulina eller feminina av samhällets individer (Callahan, 2016). 
 
Enligt en studie där förhållandet mellan stereotypa karaktärer på målarböckers omslag och omslagens 
färger undersöks visar sig omslagens färger vara av mindre betydelse för barn. Vad illustrationen 
föreställer tycks vara viktigare. Pojkarna valde överlag en rosa målarbok med Batman på framför en blå 
målarbok med en Bratz-docka på. På liknande sätt valde flickorna en blå målarbok med Bratz-dockor 
på framför en rosa målarbok med Batman på omslaget. Färg har dock många gånger en avgörande roll 
om karaktären är av samma kön som barnet, men blir mindre viktigt när andra genusaspekter tas i 
åtanke (Karniol, 2011).  
 
Glitter (Henkel, 2009; Norlin, 2007), glammiga stjärnor och nallar används till yngre flickor. Tuffa och 
coola motiv såsom eldslågor, blixtar, dödskallar eller militärmönster används till pojkar (Norlin, 2007). 
Dödskallar var för en tid sedan mycket populärt och till början användes motivet just till pojkar. Senare 
blev motivet allt vanligare även på flickavdelningen, dock pryddes de dödskallarna med tofsar eller 
rosetter (Henkel, 2009).  
 
Associationer förknippade med färgen rosa överförs lätt till annat i färgens närhet. Motiv som 
vanligtvis används tillsammans med rosa får enligt resonemanget de rosa associationerna. Det som 
anses gulligt, sött och mjukt blir feminint då det ofta används tillsammans med rosa (Ambjörnsson, 
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2011). Ett antal oberoende studier pekar på att vissa typer av motiv ses som feminina. Dit hör fjärilar, 
hjärtan och blommor. Mindre, snällare och sötare djur såsom katter, fåglar och kaniner ses också som 
feminina (Ambjörnsson, 2011; Bridges, 1993; Henkel, 2009). Farligare och mer aggressiva djur som 
björnar, tigrar och lejon ses som maskulina (Henkel, 2009). Bland IKEAs sängskydd för barn gick det 
att välja mellan rosa feer eller blåa drakar (Ambjörnsson, 2011) .  

2.5 Kön och former 
Produkter riktade till flickor eller kvinnor tycks innehålla rundade former, medan produkter till män 
och pojkar oftare har spetsigare och kantigare former (Henkel, 2009; Koller, 2008). En linjes 
karaktärsdrag påverkas av dess utseende. Den raka linjen sägs vara maskulin medan den kurviga och 
vågiga linjen ses som feminin (Keiser & Garner, 2008). Rundade former associeras underförstått med 
trygghet, positiva ord och kvinnliga namn medan spetisga former förknippas med fara, negativa ord 
samt manliga namn (Palumbo, Ruta & Bertamini, 2015). 

2.6 Barn och leksaker 
Svenska barns leksakssamlingar tycks inte vara mindre genuskodade än dem hos barn i andra länder. 
Detta även fast Sverige har en mer utvecklad jämställdhetspolitik (Nelson, 2005). Vuxna rankar 
maskulina leksaker som våldsamma, tävlingsinriktade, spännande och farliga (Blakemore & Centers, 
2005). Ett antal oberoende studier pekar på att vissa typer av leksaker säljs till pojkar. Dit hör fordon, 
verktyg, byggleksaker, vapen, actionfigurer samt sportutrustning. Till flickor säljs dockor, leksaker 
relaterade till utseende och attraktivitet såsom kosmetik, borstar och smycken, fiktiva karaktärer samt 
leksaker relaterade till hemmet såsom möbler (Auster & Mansbach, 2013; Blakemore & Centers, 2005; 
Henkel, 2009; Pomerleau, Bolduc & Cossette, 1990; Serbin et al., 2001). Leksaker på Disneys Webshop 
som säljs både till pojkar och flickor och därför ses som genusneutrala utgörs av brädspel, kortspel, 
musikinstrument, cyklar, skotrar, uppstoppade gosedjur, elektriska spel och badleksaker (Auster & 
Mansbach, 2013). 

2.7 Unisex och genusneutralitet 
Unisexprodukter är produkter för alla, oavsett kön (Henkel, 2009). Med unisex-mode menas mode som 
passar både män och kvinnor, mode som inte består av några framträdande könstypiska egenskaper. 
Termen unisex härstammar från 60-talet, en tid då samhället var i behov av något nytt och annorlunda 
samt på grund av en ökad efterfrågan på estetisk variation (Chen & Wu, 2013). Unisexmode är starkt 
sammankopplat med feministernas arbete mot ett mer jämställt samhälle mellan könen och sågs som 
ett sätt att sudda ut de socialt konstruerade skillnaderna mellan könen (Hillman 2013). 
 
Objekt i sig är varken genusneutrala, feminina eller maskulina utan görs genusneutrala, feminina eller 
maskulina av samhället. Under modernismen skulle design vara universell, det vill säga för alla, varför 
den gjordes mer avskalad. Under modernismens era innebar det att överflödiga element från den 
viktorianska eran skalades bort, element vilka var dekorativa och betraktades som kvinnliga. Istället 
skulle geometriska former användas. De nya, rationella, funktionella och essentiella designidealen kom 
att förknippas med maskulinitet, då de utgjorde motsatsen till det tidigare, dekorativt feminina. För att 
skapa neutrala produkter byttes med andra ord feminina inslag ut mot maskulina element (McIntyre i 
Brunnström & Wagner, 2016). Synsättet gör att ingen design kan betraktas som helt neutral.  
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Under 2000-talet blev det allt vanligare med unisex-alternativ bland produkter för barn. De nya 
produkterna speglade en önskan om att inte dra in barn allt för tidigt i könsrolls-tänket (Brunnström & 
Wagner, 2016). När designbyrån Happy tog fram produkter för barn åt Apoteket valde de att skapa en 
förpackning vilken skulle uppfattas som unisex. På förpackningen användes färgkombinationen blått 
med inslag av grönt. Vidare användes illustrationer av djur vilka varken gjordes överdrivet kvinnliga 
eller manliga. Även Apoteket Hjärtat beskrivs ha försökt gå emot stereotypa könskonventioner vid 
framtagandet av rengöringsprodukter. De valde att gå emot den modernistiska avskalade stilen och 
istället använda starka färger och postmordernistiska fantasifigurer som dekor, vars uppgift var att 
representera barns fantasifulla tankebanor.  
 
Unisex handlar många gånger om att skala bort eller tona ner sådant som anses förstärka 
könsskillnader. Detta för att producera en form som passar alla. Viktigt att ha i åtanke är att element 
som färg och form många gånger används för att skapa begär hos målgruppen. Om sådana element 
reduceras kan försäljningen förvåras (McIntyre, i Brunnström & Wagner, 2016). 

2.8 Biophilia 
En studie med barn i åldrarna 4 till 12 månader visade att barn är mer intresserade av djur än andra 
objekt. Vidare visar samma studie genom ytterligare experiment att både vuxna och barn mer ofta 
interagerar med och intresserar sig för djur än leksaker. Observera att det i studien rörde sig om 
levande djur vilket kan ha påverkat resultatet. I studien nämns även forskning som visar att barn redan i 
tidig ålder kan ha utvecklat rädsla för vissa typer av djur (LoBue et al., 2013).  
 
Enligt Biophiliahypotesen finns ett starkt band mellan människan och andra levande system. Termen 
biophilia betyder “kärlek till livet eller levande system” (McGee & Marshall-Baker, 2015). Den 
mänskliga arten tros ha utvecklat positiva känslor för särskilda objekt i naturen vilka ökat individens 
överlevnadschanser (Joye, 2011). Inom designvärlden utforskas och tillämpas tankesättet i bland annat 
inredningsdesign (McGee & Marshall-Baker, 2015)(Se Figur 1).  
 

 

Figur 1. Naturen inkluderas i inredningdesign 
 
Det finns olika typer av samspel med naturen; direkt, indirekt och symbolisk. Den direkta upplevelsen 
uppstår vid kontakt med sådan natur som ej kräver människans underhåll, exempelvis solljus och den 
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vilda naturen. Den indirekta upplevelsen uppstår genom interaktion med naturelement som behöver 
människans underhåll, exempelvis plantor. Slutligen innebär den symboliska upplevelsen att människan 
interagerar med en representation av naturen, exempelvis genom fotografier, bilder eller filmer. Den 
symboliska kopplingen beskrivs ha minst effekt av de tre nämnda men trots det visar den sig ha positiv 
effekt för människans välmående. Det finns olika element som visat sig ha effekt såsom vatten, djur, 
natur, naturliga figurer och former, botaniska motiv och former vilka motstår raka linjer (McGee & 
Marshall-Baker, 2015).  

2.9 Sammanfattning 
Initialt undersöktes teorier gällande normer och genus för att skapa förståelse för den rådande 
samhällssituationen. Män och kvinnor ses som två olika, separata grupper och därför förväntas de båda 
könen se olika ut och bete sig olika. Vidare undersöktes färgers betydelse för samhället. Teorierna 
föreslog att valet av färg blir oerhört viktigt då färger förmedlar olika idéer och föreställningar, samt 
agerar markör för social identitet. Färgers tids- och kulturberoende tas upp. Fortsättningsvis belystes 
färg i förhållande till kön. I samhället tycks föreställningen finnas att olika typer av färger och nyanser 
passar pojkar och flickor olika bra. Även barns åsikter gällande färg diskuterades. I linje med detta 
upplevs även karaktärer, motiv, former och leksaker gå att fördela mellan de båda könen, vilket 
diskuterades i de tre efterföljande kapitlen. Den allmänna uppfattningen tycks vara att det som är hårt, 
farligt, coolt och kantigt är för pojkar medan sådant som speglar omsorg eller utseende samt upplevs 
som snällt, fluffigt och runt är för flickor. Vidare utforskades begreppen unisex och genusneutralitet, 
varpå framtagandet av unisex-produkter för barn belystes. Avslutningsvis diskuterades människans 
koppling till och intresse för djur och natur i kapitlet Biophilia.  
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3 METOD  
Då studien syftar till att undersöka hur något skulle kunna vara  kommer metoden forskning genom design 
användas. Vid forskning genom design utforskas möjliga lösningar och nya möjligheter utvecklas 
(Designfakulteten, 2015). Figur 2 erbjuder en överblick av studiens genomförande.  

 

 

Figur 2. Studiens genomförande 
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3.1 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes, vilken undersökte huruvida föreställningar gällande barnkläders utseende 
existerar i samhället. Annorlunda formulerat var målet att få en inblick i hur genusnormer ser ut. 
 
Pilotstudien fokuserade på att undersöka färg och motiv. En kvantitativ enkät utformades och 
skickades ut via Facebook. Respondenterna tillfrågades ej om ålder eller kön då Surveymonkey enbart 
erbjuder 10 gratisfrågor. Huruvida en viss typ av svar var återkommande för en viss åldersgrupp eller 
ett visst kön går därför inte att utläsa ur enkäten. Enkäten undersökte istället vad som anses vara 
”pojkigt”, ”flickigt” och ”neutralt” när det kommer till färg och motiv. Detta för att skapa en ökad 
förståelse för huruvida skillnader existerar. Enkäten fick under två dagar (20-21 februari 2016) in 100 
svar.  
 
Enkäten bestod av tio bilder på barnkläder. Respondenternas uppgift var att besvara frågan ”Vem är 
plagget nedan för?” med hjälp av svarsalternativen: ”Främst pojkar”, ”Främst flickor” eller ”För både 
pojkar och flickor”. Fråga 1-5 fokuserade på att klassificera olika färger, medan fråga 6-10 istället 
fokuserade på att klassificera olika designelement.  
 
En kvantitativ metod användes då förhoppningen var att få in ett stort antal svar, vilka sedan snabbt 
kunde överblickas i form av siffror. Detta för att snabbt få en bild av samhällets åsikter. Det hade ej 
varit önskvärt att analysera 100 utförliga svar, vilket en kvalitativ enkät hade producerat. I ett så tidigt 
skede av studien hade det varit allt för tidskrävande.  

3.2 Förstudie 
Syftet med förstudien var att skapa förståelse kring genusneutralitet, ett begrepp som inte diskuteras 
särskilt mycket i litteraturen. Målet var att samla information kring följande frågeställningar:  
 

- Vad innebär genusneutralitet? 
- Hur bör designprocessen se ut för genusneutralt skapande? 
- Finns några färger och motiv som är feminina, maskulina och neutrala? 
- Bör något, och i så fall vad, undvikas?  

 
Då den egna kunskapen om genusneutralitet var låg eftersökes tips, inspiration och kunskap inför den 
kommande designprocessen. Därför användes kvalitativa intervjuer med fem respondenter med olika 
bakgrund - en genuspedagog, en unisex-designer, två forskare och en Art Director (se kap 5.1). 
Respondenterna valdes ut genom Snöbollsmetoden – ett så kallat icke-sannolikhetsurval, vilket innebär 
att forskaren själv tar kontakt med personer som hen anser har goda kunskaper om det aktuella ämnet 
(Larsen, 2009). Med hänsyn till projektets senare stadier, exempelvis analysen, var det viktigt att se 
framåt när intervjufrågorna formulerades. En intervjufråga kan bedömas tematiskt vilket innebär att 
dess relevans för forskningsämnet studeras (Kvale, 2008). Då tematisering av svaren planerades som 
sammanställningsmetod utformades frågorna med hänsyn till ett antal teman; genusneutralitet, färg, 
motiv och preferenser. Observera att frågorna anpassades efter vardera respondents kunskapsområde 
och därför kom att skilja sig något åt. I Bilaga 1 finns information om skapade intervjuprotokoll. 

 
13 



 
 

3.3 Designprocessen 
Den teoretiska ramen, pilotstudien och förstudien kom att ligga till grund för designprocessen. Innan 
designprocessens start studerades boken Rapport! : En bok om att göra mönster  av Lotta Külhorn (2012), 
vilken beskriver hur mönster, rent tekniskt, konstrueras.  

3.3.1 Idégenerering och urval av idéer 
För att generera idéer användes metoden brainstorming. Brainstorming är en metod som både 
designstudenter och professionella inom designbranschen använder sig av (Gonçalves, Cardoso och 
Badke-Schaub, 2014). Metoden används för att generera många idéer på kort tid. Under en 
brainstorming-process får inga idéer kritiseras, galna idéer uppmuntras (Arvola, 2014). Alla idéer skrevs 
därför upp utan att värderas. Vidare kan framtagna idéer kombineras och på så sätt generera nya idéer 
(Arvola, 2014).  
 
Framtagna idéer sågs över. De med mest potential valdes ut och de med minst potential exkluderades 
ur den fortsatta designprocessen (se Tabell 1). 
 

Stereotypa associationer  Teman som upplevdes nära sammankopplade med stereotypa 
associationer av könen exkluderades. 

Ickebarnvänlig  De teman som inte ansågs intressanta nog för målgruppen barn 
exkluderades.  

Låg inspiration  De teman som författaren personligen inte upplevde sig motiverad att 
arbeta vidare med exkluderades. 

Underkategorier  De teman som sågs som underkategorier snarare än egna kategorier 
inkluderades i den fortsatta designprocessen, men inte som egna teman 
utan som ord i kommande tankekartor. 

Designstil snarare än tema  Några teman sågs som möjliga designstilar snarare än egna teman och 
exkluderades därför. Stilförslagen kom dock åter att inkluderas senare i 
processen. 

Utvalda teman  De teman som kändes intressanta inkluderades i den fortsatta processen.  

Tabell 1. Inkluderade samt exkluderade teman 

3.3.2 Tankekartor och slutligt temaurval 
Vid kreativt arbete kan det vara bra att skapa en tankekarta (eng. mind-map). En tankekarta är en 
idégenereringsmetod vilken tar formen av ett nät - ett nät av tankar, idéer, namn, ord och bilder som 
alla utgår från en central idé (The Graphic design school, 2014). Syftet med tankekartorna var att på en 
djupare nivå fundera över hur vardera tema som tagits fram skulle kunna vidareutvecklas. Genom 
utvecklandet av tankekartor kunde ytterligare tre teman exkluderas.  
 
Tankekartorna användes för att skapa struktur och för att visualisera befintliga tankar och idéer. 
Genom att studera tankekartorna och alla dess förgreningar valdes två slutliga teman ut.  
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3.3.3 Skisser och thumbnailskisser 
Skisser används för att grafiskt utveckla befintliga idéer - för att uttrycka tankar i bild. Skisser fungerar 
som visuella ledtrådar vilka kan granskas och förfinas till nya idéer (Yi-Luen Do, 2005). Med hjälp av 
thumbnail-skisser utforskas ett ämne som planeras att skapas. Genom att studera producerade 
thumbnails skapas en generell känsla av subjektet - är känslan positiv går designern vidare i 
designprocessen. Thumbnail-skisser kan även användas för att utforska komposition, det vill säga 
utforska hur ett subjekt skall interagera med andra element i bilden (Dunn, 2014).  
 
Skisser och thumbnail-skisser skapades för valda teman. En mängd objekt skissades, kvantitet före 
kvalitet. Målet var att skapa en känsla för temat och ge förslag på objekt att inkludera i mönstret innan 
den digitala processen påbörjades då den är mer tidskrävande. 

3.3.4 Moodboards och värdeord 
Moodboards utgörs av kollage av exempelvis bilder, texter eller texturer vilka är av inspiration för en 
kommande design. Moodboards utgör en slags referenspunkt vilka en designer under projektets gång 
kan gå tillbaka till och studera för att försäkra att projektet går i rätt riktning  (Wyatt & May, 2014). I 
studien har fyra moodboards skapats vilka utforskar möjliga designstilar och tre moodboards med 
inspiration gällande färgval.  
 
En designer behöver ledord för hur en design ska upplevas - kärnvärden - vilka beskriver befintliga, 
grundläggande värderingar (Review design, 2010). Två kärnvärden togs fram och arbetades mot under 
designarbetets gång.  

3.3.5 Detaljerade element och skapandet av mönster 
Utifrån skapade thumbnail-skisser valdes ett antal element ut vilka producerades med hjälp av 
objektgrafik i programmet Adobe Illustrator. Olika stilar undersöktes innan de digitala elementen sattes 
samman till mönstrens byggstenar. 
 
För att skapa mönstren valdes en metod som kallas rapportering, vilken innebär “regelbunden 
upprepning av en bild så att den bildar ett mönster”. Rapportering innebär att en byggsten - beståendes 
av olika element - sätts samman. Byggstenen kan sedan placeras bredvid en likadan byggsten varpå ett 
mönster skapas vilket kan bli oändligt stort (Külhorn, 2012). Feedback från omgivningen användes 
under skapandeprocessen. Detta då författarens bakgrund och uppväxt påverkade föreställningen om 
vad som är feminint och maskulint. Genom att inkludera bekanta erhölls ett större perspektiv.  

3.4 Värderingsprocess 
Värderingen av framtagna mönster skedde genom kvalitativa intervjuer med fyra respondentgrupper; 
barn, föräldrar, butiker och en genuspedagog. Kvalitativa intervjuer med öppna frågor var att föredra 
då en djupare förståelse eftersöktes. Samtliga intervjuer skedde enskilt med respondenterna, detta för 
att svaren ej skulle påverkas av de andras närvaro. De enskilda intervjuerna bidrog också till en mindre 
stressad situation där respondenten gavs möjligheten att fundera över samt utveckla sina svar.  
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Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär varför ett antal frågor, vilka ansågs viktiga att få svar på, 
bestämdes i förväg (Creswell, 2009). Anteckningar användes som huvudsaklig dokumentationsmetod. 
För att respondenterna bättre skulle förstå hur mönstren skulle se ut i en verklig kontext användes 
rekvisita vid intervjuerna (Figur 12, 16, 20, 24, 25). Det sågs även som viktigt att respondenterna kunde 
interagera med mönstren, det vill säga plocka upp och studera dem närmare, vilket ej hade varit möjligt 
om mönstren visats på skärm. Olika intervjuprotokoll utformades för de fyra respondentgrupperna 
eftersom de var mycket olika.  
 
I Tabell 2 beskrivs vardera respondentgrupp, syftet med deltagandet och de frågor som hoppades 
besvaras. Anledningen till att fyra grupper intervjuades var att ett holistiskt perspektiv eftersöktes.  
 

Grupp  Syfte  Fråga 

Barn  Barn inkluderas i värderingen då de utgör den tänkta 
målgruppen för mönstren. Slutanvändarna.  

Hur ser barnen på mönstren? 

Föräldrar  Vuxna, en grupp som har stort inflytande vid klädköp. I och 
med socialiseringsprocessen påverkas barns tankesätt av 
omgivningen, därbland barnens föräldrar.  

Vad tycker de vuxna om 
mönstren? 

Klädbutiker  Många barnklädesbutiker har olika avdelningar för flickor 
och pojkar. Uppdelningen ses många gånger som 
stereotyp, vad som passar vilket kön är givet.  

På vilken avdelning skulle 
butikerna placera mönstren? 
Är mönstren “enkla” att 
placera och kategorisera? 

Utbildade 
inom genus 

Personer utbildade inom genus har mycket kunskap om 
samhällets tankesätt.  

Hur ser personer utbildade 
inom genus på mönstren? Hur 
tror de att mönstren skulle tas 
emot av samhället?  

Tabell 2. Respondentgrupper i värderingsprocessen 

3.4.1 Urval av respondenter 
Ett flertal förskolor kontaktades. De barn, vars vårdnadshavare godkände barnens deltagande i studien, 
inkluderades. Det kan vara svårt för barn att uttrycka sig sammanhängande och tydligt på grund av 
språklig och kommunikativ omognad. De kan använda sig av ord de inte förstår innebörden av 
(Cederborg, 2005). Yngre barns ordförråd är begränsat och mindre beskrivande (de Villiers & Villiers, 
1999, läst i Cederborg, 2005), varför adjektiv och adverb möjligtvis utlämnas.  
 
Det sågs som för riskabelt att enbart testa den framtagna designen på barn, varför även föräldrar 
inkluderades i värderingsprocessen. Hur föräldrar ser på mönstren är även relevant att undersöka då det 
är de som köper kläderna till sina barn. Genom bekanta kunde kontakt skapas med ett antal föräldrar. 
Föräldrarna var av den anledningen ej bekanta för författaren sedan tidigare.  
 
Klädbutiker som delar upp barnavdelningen efter kön valdes ut för studien. Detta då målet var att 
undersöka hur butikerna skulle kategorisera plaggen. Etablerade kedjor valdes ut då de finns på fler 
platser i landet, deras tankesätt och åsikter har stor påverkan på samhället samt på grund av att de 
troligtvis har en tydlig och principfast plan för hur kläder “ska” säljas. Exklusiva butiker valdes bort då 
de ej vänder sig till den breda massan som samhället utgörs av.  
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Slutligen valdes en genuspedagog ut som “genuskunnig”. Samma genuspedagog som deltagit i 
förstudien kontaktades. Detta då hen vid det tidigare tillfället upplevts som kunnig och engagerad. 
Urvalet var icke-slumpmässigt. 

3.5 Analysprocess  
Vid kvalitativa metoder samlas mycket text och information in. Forskarens uppgift blir att fokusera på 
viss data och utelämna annan data för att kunna genomföra en analys (Creswell, 2015). Vad vardera 
respondentgrupp tyckte om mönstren analyserades först separat inom gruppen. Därefter jämfördes 
gruppernas åsikter i en slutlig analys av vardera mönster.  
 
Data som samlats in genom kvalitativa intervjuer med butiker, föräldrar och en genuspedagog 
analyserades genom tematisering. I denna studie skedde tematiseringen för hand. Koderna färg, motiv 
och helhetsintryck var för analysen förbestämda. Observera att även en icke-förbestämd kod har 
inkluderats: tydlighet. Genom tematiseringen undersöktes samband och avvikelser i respondenternas 
svar. 
 
Då intervjuerna med barnen var fler och svaren inte lika uttömmande sågs de som svåra att tematisera 
varför data kodades på ett annat sätt än vid övriga intervjuer. Vid intervjuerna fick barnen tre uppgifter: 
 
1. Välja ut en av de fyra tröjorna vilken ansågs passa en tjej.  
2. Välja ut en av de fyra tröjorna vilken ansågs passa en kille.  
3. Välja ut den tröja, av de fyra alternativen, som de själva helst skulle vilja ha.  
 
Valen kodades om till poäng (eller antal val) och fördes in i ett kalkylark. Om en tröja ansågs passa en 
tjej fördes ett streck in i tabellen och om det ansågs passa en kille fördes en cirkel in i tabellen. Den 
tröja som respondenten själv ville ha alstrade antingen ett streck eller en cirkel i tabellen beroende på 
om respondenten var en tjej eller kille. Totalt gav vardera respondent ut tre poäng. Antal streck och 
cirklar för vardera tröja räknades sedan samman varpå fördelningen däremellan kunde nyttjas. För den 
kodade informationen gjordes binomiala test och de statistiska testen gjordes i programmet IBM SPSS 
Statistica 23. Genom testet används statistiska metoder för att se huruvida barnens val signifikant skiljer 
sig från 50%, det vill säga lika många val till en pojke som till en flicka. Om skillnaden ej är signifikant 
kan mönstret betraktas som genusneutralt. 
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4 PILOTSTUDIE 
Plagg som innehåller rosa sågs som flickigt av 74% av respondenterna, det vill säga 74 personer av 100 
(Figur 3, Bild 1). Vidare ansåg 80% av respondenterna att den orangea tröjan är neutral, det vill säga 
både för pojkar och flickor (Figur 3, Bild 2). Färgkombinationen röd, vit, svart och blå uppfattas av 
76% som pojkig (Figur 3, Bild 3). Färgen röd uppfattas av 73% som neutral (Figur 3, Bild 4). Slutligen 
är blå är en färg som utav 60% av respondenterna uppfattas som pojkig och till 40% uppfattas som 
neutral (Figur 3, Bild 5). 
 

 

Figur 3. Tröja 1-5 i Pilotstudien 
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Motivet moln uppfattas till 77% som genusneutralt (Figur 4, Bild 6). Hjärtan uppfattas till 70% som 
flickiga (Figur 4, Bild 7). Huruvida prickar anses vara neutrala eller flickiga råder det tvekan om - 49% 
anser att prickar är både för pojkar och flickor, medan 45% anser att prickar är flickigt (Figur 4, Bild 8). 
Stjärnor uppfattas av 56% som neutrala och av 38% som flickiga (Figur 4, Bild 9). Djur uppfattas till 
55% som pojkaga och till 44% som neutrala (Figur 4, Bild 10). Samtliga svar från pilotstudien återfinns 
i bilaga 2.  
 

 

Figur 4. Tröja 6-10 i Pilotstudien 
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5 FÖRSTUDIE 

5.1  Respondenterna 
Respondent 1 är i grunden utbildad lågstadielärare. Vidare gick hen en statlig genuspedagogutbildning i 
Göteborg år 2005. Hen har läst ytterligare jämställdhetskurser från länsstyrelsen samt kurser i 
genuspedagogik med inriktning på skolans lägre åldrar vid Linköpings Universitet. Som genuspedagog 
med inriktning på förskolan håller respondent 1 i utbildningar, föreläsningar och studiecirklar. I 
dagsläget utför hen insynsbesök vilket innebär att förskolor och fritidshem observeras under en halv 
dag, varpå hen sedan ger återkoppling gällande personalens styrkeområden och utvecklingsområden.  
 
Respondent 2 har utbildat sig inom kommunikation och marknadsföring vid universitetet Universidade 
de Lusofona, Portugal. Vidare har hen utbildat sig inom modedesign vid Central Saint Martins, London 
samt Nuova Accademia di Belle Arti, Italien. Hen arbetade som designassistent på ett portugisiskt 
modehus i fyra år och har sedan 2011 drivit ett modevarumärke med fokus på unisex-design för barn. 
 
Respondent 3 har en Filosofie doktor från Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, vid 
Göteborgs Universitet. Vidare har hen en Master of Fine Arts, från HDK, Göteborgs Universitet. Idag 
arbetar respondent 3 som forskare. Respondent 3 har arbetat med genus i cirka 13 år. 
 
Respondent 4 har under 15 år forskat vid Göteborgs Universitet som filosofie doktor i etnologi. Hens 
forskning berör genus, konsumtion, design och mode.  
 
Respondent 5 har studerat Grafisk design på Uppsala Konstskola. Under gymnasiet studerade hen 
Reklam och Dekoration. Respondent 5 arbetar som Art Director på ett magasin, där hen ansvarar för 
den grafiska formgivningen.  

5.2 Intervjuernas genomförande och sammanställning 
Intervjuerna var av varierande art. Intervju med respondent 1 skedde ansikte mot ansikte, intervju 2-4 
skedde via telefon och intervju 5 skedde via mail. Intervju 1-4 var av semistrukturerad art, vilket 
innebär att ett antal frågor förbestäms då de anses viktiga att få svar på (Creswell, 2009). En 
semistrukturerad guide ger en översikt över ämnen att täcka in och förslag till frågor (Kvale, 2008). 
Frågorna var inte bundna att ställas i en specifik ordning vilket gjorde att mer avslappnade samtal 
kunde föras. Vid intervju 1-4 var det enklare att ställa följdfrågor än vid intervju 5. Intervju 5 var av 
strukturerad art. Ett antal frågor skickades till respondent 5 som svarade efter några dagar. Samtliga 
frågor var öppna, vilket rekommenderas då öppna frågor bidrar till djupare förståelse av respondentens 
synsätt och åsikter (Creswell, 2009; Larsen, 2009). Suggestiva eller ledande frågor är inte att föredra då 
sådana frågor kan bidra till ett missvisande resultat eller en skev bild av verkligenheten (Larsen, 2009). 
Anteckningar användes som huvudsaklig dokumentationsmetod. Under intervju 1 användes även 
ljudupptagning via mobiltelefon, vilket underlättade processen av att både ställa frågor och 
dokumentera svaren. Ljudupptagningen användes som ett extra stöd ifall omlyssning skulle behövas 
under sammanställningsprocessen (Kvale, 2008). 
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5.3 Förstudiens resultat 

5.3.1 Genusneutralitet och genusneutral design 
Tre av respondenterna uttrycker att genusneutral design är design som fungerar lika bra till pojkar som 
flickor. Genusneutral design tycks många gånger handla om att element plockas bort, eller att sådant 
som betraktas som maskulint eller feminint undviks i syfte att framställa en form för alla. Med andra 
ord att designen ej bygger på stereotypa idéer av vad som kännetecknar kön. En respondent uttrycker 
att begreppet i sig är lätt negativt laddat, då många människor tycks tro att genusneutralitet handlar om 
att skapa en jämn, grå massa, varför termen unisex är mer fördelaktig att använda. Unisex-designern 
betonar att termen unisex har olika innebörd på olika marknader. I linje med detta menar en annan 
respondent att innebörden av begreppet genusneutralitet beror på sammanhanget och vem man frågar. 
Vidare menar hen att unisex-produkter har kritiserats då de anses bygga på det maskulina uttrycket, det 
vill säga att det maskulina görs neutralt.  

5.3.2 Färg 
Enligt fyra respondenter är rosa en färg som enligt samhället är feminin. En av respondenterna 
uttrycker att rosa är den mest könskodade färgen, och tillägger att rosa och lila används som feminina 
färgkoder i leksaksaffären. Två respondenter menar att ljusa färger, av samhället, ses som flickiga, en 
annan nämner pasteller. Vidare menar en tredje respondent att föräldrar gärna köper starka och 
färgglada färger till flickor. Samtliga menar att mörkare, dovare kläder vanligtvis används till pojkar. 
Färgen blå används enligt en respondent som maskulin markör. En annan uttrycker att blå kan ses som 
genusneutral om den kodas på rätt sätt, det vill säga beroende på hur den kombineras med avseende på 
exempelvis det tryckta motivet. En respondent uttrycker att färguppdelningen är problematisk, då hen 
genom sitt normkritiska projekt, upptäckte att även pojkar tycker det är kul med mycket färg. Hen 
menar att färger som cerise och röd inte är några problem för pojkar, utan att det snarare handlar om 
hur de kombineras. Rosa eller lila tillsammans med ett blommotiv är kanske inte en kombination som 
många pojkar tilltalas av, men om nämnda färger istället kombineras med ett dödskalle-motiv skapas ett 
uttryck som även fungerar bra för pojkar. Färger och motiv måste balanseras. Hen uttrycker att det 
snarare är föräldrarna som är rädda för rosa. En respondent ser brun som en spännande färg då den 
inte är könskodad men inte heller barnkodad.  
 
När det kommer till neutrala färger nämner en respondent att färger som grön, gul, orange och röd bör 
fungera väl som genusneutrala färger. Röd beskrivs vara mindre könskodad än lila. En annan 
respondent menar att röd idag är en färg vilken blivit allt vanligare att använda till flickor, att rött 
fungerar som ett substitut för rosa. Basfärgerna i Lego, gul, grön, röd och blå, nämns som neutrala samt 
svart och vitt. En annan respondent nämner att gul många gånger beskrivs vara genusneutral. 
Unisex-designern menar att färger som beige, svart och vitt säljer bra till barn av båda könen. När 
nämnda färger används frågar inte butikens kunder om plaggen är tänkta till en pojke eller flicka, något 
som annars ibland händer.  
 
En respondent nämner att färger många gånger exkluderas vid framtagandet av unisex design på grund 
av att de anses vara pojkiga eller flickiga. Istället används färger som svart, brunt och ljusbrunt. Tre 
respondenter nämner dock att inga färger behöver undvikas vid skapandet av genusneutral design, 
mycket färg kan med fördel användas. En av dem nämner dock att en designer bör fundera på vilket 
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motiv som inkluderas i mönstret då det ligger en utmaning i att bibehålla färg men ändå skapa ett 
unisex-uttryck. En annan respondent nämner att hen vid skapandet av ett neutralt uttryck använder 
rosa i måttliga mängder, annars riskeras designen upplevas mer kvinnlig. Slutligen nämner en 
respondent att det är viktigt att ge pojkar och flickor tillgång till alla färger. 

5.3.3 Objekt, motiv och form 
När det gäller kategorin barnkläder ses en ganska extrem könsuppdelning, menar en respondent. En 
annan nämner att motiven på dop-kort vanligtvis är mycket stereotypa. En av respondenterna nämner 
att klädbutikers pojkavdelningar är fulla av prints vilka baserar på fordon, teknik och skrämmande 
symboler som till exempel dödskallar. Där finns även många superhjälte-symboler. Mönstren ses många 
gånger som skrämmande och tuffa. En respondent uttrycker att det sällan finns människor som motiv 
på pojkavdelningen – om de inte är döda uttrycker hen skämtsamt men ändå allvarligt. En annan 
nämner motiv såsom verktyg, bilar samt symbolik från industrin och manliga yrken, medan en tredje 
nämner maskiner som maskulint kodade, så vida det inte handlar om köksmaskiner vilka istället är 
feminint kodade. En respondent nämner att det på flickavdelningen finns motiv som blommor, 
prinsessor och andra vackra, flickliknande varelser såsom sjöjungfrur och älvor. Många motiv tycks 
även spegla omsorg. Vidare beskrivs vackra symboler och vacker natur återfinnas på flickavdelningen. 
Två respondenter nämner att runda, mjuka former många gånger ses som feminina medan kantiga och 
hårda former ses som maskulina. 
 
Huruvida djur kan ses som genusneutrala eller ej diskuteras av tre respondenter. En av dem nämner att 
symboliska och färgglada mönster för barn, vilka ses som unisex, är svåra att hitta i handeln. Det anses 
bero på att mönster och symboler många gånger redan är tagna, det vill säga redan ses som maskulina 
eller feminina. I stället används exempelvis prickar på unisexkläder. Ur respondenternas svar framgår 
att gulliga och pälsiga djur, kaniner och ponnys av samhället ses som flickiga. I kontrast ses björnar och 
vargar som pojkiga. En respondent nämner att “hårdare” djur och natur varken återfinns på tjej eller 
killavdelningen, i alla fall inte i några stora mängder. Hen nämner skalbaggar som exempel. En 
respondent menar att djur och natur fungerar bra i en genusneutral design och nämner att barn, oavsett 
kön, verkar tycka om djur, exempelvis bondgårdsdjur, vilda djur och dinosaurier. Hen nämner att 
giraffer, ugglor, papegojor, moln eller något lite mer annorlunda förslagsvis kan användas i en 
genusneutral design. Unisex-designern nämner att de tidigare haft en kollektion med djurmotiv där 
bland annat tvättbjörnar, björnar och bläckfiskar använts. Kollektionen riktade sig till yngre barn och 
sålde då lika bra till flickor och pojkar. En av respondenterna nämner att motivens uttryck har stor 
betydelse, det vill säga hur de faktiskt ser ut. Hen menar att det på detaljnivå går att göra stora 
skillnader.  

5.3.4 Att arbeta genusneutralt 
Men hur gör man då för att agera genusneutralt? En respondent menar att genusneutralitet handlar om 
att ta bort ytterligheterna, det som är starkt maskulint eller feminint kodat. Med andra ord bör sådant 
som redan är kodat undvikas och lämna plats för något annat. Hen tillägger att man bör fundera över 
huruvida något endast är könat åt ena hållet, det vill säga enbart maskulint eller feminint. Det anses 
även viktigt att fundera över vilka färger som används. En annan respondent uttrycker att inspiration 
till unisex-kollektioner kan hämtas överallt ifrån, exempelvis från musik, resor och utställningar. 
Moodboards beskrivs vara ett användbart hjälpmedel. Vidare menar en tredje respondent att det är 
viktigt att fundera över designriktning, det vill säga fundera på hur mönstret ska uppfattas samt vilken 
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känsla det ska förmedla. Hen menar att det via känslor går att skapa något unikt och tillägger att barn 
gillar när något är lite annorlunda. Även humor och överraskningar tros passa många barn. En 
respondent uttrycker att det kan finnas färger och symboler som behöver undvikas, men hen nämner 
också att det går att göra tvärt om och istället mixa olika typer av färger och symboler. Hen menar dock 
att det finns många färger och symboler som konventionellt tolkas tillhöra det ena könet, varför det kan 
bli svårt att nå ut till en bred grupp konsumenter med en gränsöverskridande design. I kontrast till detta 
menar en annan respondent att hen inte kan komma på något som behöver undvikas vid skapandet av 
en unisex design. När hen arbetade med att skapa ett neutralt utseende reducerades dock antalet färger, 
men det var inte någon specifik färg som undveks.  

5.3.5 Preferenser 
En respondent uttrycker att barns preferenser är mycket åldersbetingade. Vid 5-6 årsåldern och uppåt 
blir barn själva mer selektiva när det gäller kläder, innan dess är det mammorna som bestämmer. I 5-6 
årsåldern fungerar enklare prints bra – en basfärg och ett motiv. Gulliga motiv går bort. Enhörningar, 
glassar och godis tycks fungera bra till båda könen upp till en viss ålder. Efter det eftersökes mer 
pojkiga motiv till pojkarna. Alla motiv som förknippas med något tjejigt går bort för många pojkar. 
Abstrakta mönster tycks sälja bra till båda könen i samtliga åldrar, liksom randigt och prickigt. Tabell 3 
nedan beskriver några av de plagg som enligt unisex-designern sålt bra till båda könen. 
 

Plagg   Färg  Motiv/Mönster 

1  Ljusblå bas med inslag av 
rosa, gult, svart, grönt och lila 

Musse Pigginspirerat mönster med seriefigurer, svampar, moln, 
enhörningsgunghästar, polkagrisstavar, m.m 

2  Beige bas  Svarta ballongpudlar 

3  Beige bas  Vitt molnliknande popcorn 

4  Svart och vitt  Breda ränder 

5  Beige eller grön bas  Godismotiv såsom karameller, glass, polkagrisstavar och popcorn 

6   Beige eller grön bas   Blå bas med en glasskon 

Tabell 3. Färg-, motiv- och mönsterkombinationer som sålt bra till både pojkar och flickor 
 
En annan respondent upplever att en mix av traditionella pojk och flickkläder verkar tilltala många 
barn. Exempelvis en arg drake – ett motiv från pojkavdelningen, med färgen rosa från flickavdelningen. 
Barn tycks vara intresserade av varandras kläder, men i och med butikernas tydliga uppdelning vågar de 
inte riktigt använda något från det andra könets avdelning. Genom att mixa blir det mer accepterat att 
vara gränsöverskridande. 

5.3.6 Genus och normer 
Normalen beskrivs hela tiden skjutas framåt. En respondent uttrycker att “normalt” är det som var igår, 
förra veckan, förra månaden och förra halvåret lagt tillsammans. För en del saker tar det dock längre tid 
att uppfattas normalt. Respondenten menar att det särskilt bland mode går att se hur normer förändras. 
Unisex-designern beskriver Asien som mer framåt när det gäller kläder. Människor där tycks ha högre 
tolerans för olika mönster, plagg och färger. De beskrivs “våga mer” och verkar inte lika bundna till att 
köpa rätt färger och mönster för pojkar respektive flickor. Hen menar att Sverige fortfarande är ganska 
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konservativt när det gäller vilka plagg som kan bäras av en kille respektive tjej. Människor vill gärna per 
automatik dela upp barn i pojkar och flickor. Två respondenter nämner att samhället gärna förmedlar 
en bild av flickor som söta och stillasittande, varför de kläs i mer åtsittande kläder, medan pojkar ses 
som tuffa varför de tilldelas kläder med lösare passform och med motiv i rörelse. Slutligen nämner en 
respondent att flickor och pojkar, i yngre åldrar, är ganska lika i utseendet. Likväl kan de ha samma 
intressen, oavsett kön. Hen nämner att en pojke och en flicka, för det mesta, är mer lika varandra än en 
flicka och en flicka, eller en pojke och en pojke. Men när man sedan tittar på reklam eller på hur 
klädbutiker och leksaksbutiker delar upp sina varor så ses pojkar och flickor inte längre som lika. 
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6 DESIGNPROCESSEN 
Insikter från litteraturstudien, pilotstudien och förstudien tillämpades under designprocessen. 
Designprocessen inleddes med brainstorming vilket ledde till framtagandet av följande 25 idéer  
(se Tabell 4). Huruvida orden nedan utgjorde egna teman eller skulle ses som subkategorier till övriga 
ord var svårt att avgöra, men sådana reflektioner undveks i begynnelsestadiet då inga idéer bör kritiseras 
(3.3.1).  
 

natur  djur  människor/karaktärer  stad  geometriska former 

hav  galaxen  fantasi  vardagsprylar  svenska årstider 

konstruktion  resa  landskap  möbler  teknikprylar 

musik  godis/snacks  skogen  mat  leksaker 

väder  fordon  text/typografi  fjällen  origami 

Tabell 4. Idéer framtagna genom brainstorming 
 
Genom kombination av ovannämnda idéer skapades 12 nya teman (se Tabell 5).  

skogsdjur  origamidjur  origaminatur  havsdjur  fantasidjur 

fantasistad  djur i geometriska 
former 

natur i geometriska 
former 

fantasilandskap   

Tabell 5. Teman framtagna genom kombination 
 
Tabell 6 nedan visar den färgkodning som användes vid urvalsprocessen - en process där en del teman 
exkluderades och andra valdes ut för vidare arbete.  
 
Röda ord utgör “Stereotypa associationer”, blåa ses som “icke-barnvänliga” och gula utgörs av teman 
vilka är av “låg inspiration”. Samtliga teman exkluderades ur den fortsatta designprocessen. Gröna ord 
ses som “underkategorier” och inkluderades senare i processen (6.1) Rosa ord markerar “designstil” 
och inkluderades senare i processen (6.3). Svarta ord är de “utvalda teman” som ansågs ha potential 
och därför användes vidare i processen.  
 

natur  djur  människor/karaktärer  stad  geometriska former 

hav  galaxen  fantasi  vardagsprylar  svenska årstider 

konstruktion  resa  landskap  möbler  teknikprylar 

musik  godis/snacks  skogen  mat  leksaker 

väder  fordon  text/typografi  fjällen  origami 

skogsdjur  origamidjur  origaminatur  havsdjur  fantasidjur 

fantasistad  djur i geometriska 
former 

natur i geometriska 
former 

fantasilandskap   

Tabell 6. Färgkodning av teman 
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Konstruktion, fordon, teknikprylar, möbler och leksaker kan enligt litteraturstudien (2.6) och förstudien 
(5.3.3) antas bära på stereotypa associationer. Mat, text/typografi och vardagsprylar är teman vilka inte 
tros tilltala eller locka målgruppen. Svenska årstider och origami är teman som upplevdes omotiverat att 
arbeta vidare med. Idéerna galaxen, landskap, väder, skogsdjur, havsdjur, fantasidjur, fantasistad, 
fantasilandskap, skogen och fjällen sågs som möjliga underkategorier och kom att placeras i nästa stegs 
tankekartor (6.1). Djur och natur i geometriska former sågs som möjliga designstilar (6.3).  
 
Efter det första urvalet hade tio teman röstats vidare; stad, musik, geometriska former, hav, fantasi, 
djur, människor/karaktärer, resa, natur och godis/snacks.  

6.1 Tankekartor och slutligt temaurval 
Tankekartor skapades för framtagna teman (Bilaga 3). Efter skapandet av tankekartor valdes temat 
människor/karaktärer bort då de ord som dök upp i stor utsträckning kunde ses som stereotypa, 
alternativt på grund av att det enkelt gick att avgöra objektens kön (Bilaga 3, Bild 1). Som framgår av 
kapitel 2.1.4 och 2.4 finns risken att barn väljer bort ett objekt om det innehåller en karaktär vilken är 
av motsatt kön än barnet självt, vilket ej är önskvärt. Musik och resa (Bilaga 3, Bild 2 & 3) valdes bort 
då respektive tankekarta upplevdes oinspirerande att arbeta vidare med samt på grund av att övriga 
teman ansågs inneha mer potential.  
 
Efter skapandet av tankekartor gjordes ett slutligt temaurval. Det beslutades att två teman skulle ligga 
till grund för mönsterframtagningen: djurtemat samt temat med godis/snacks (Bilaga 3, Bild 9 & 10). 
Enligt teorin tros ett band mellan människan och andra levande system finnas (2.9). Människan 
värderar och uppskattar andra levande system. Insikten om detta sågs som användbar. Mönster 
inspirerade av växtriket återfinns ofta bland inredningsprodukter för vuxna, exempelvis på kuddfodral, 
plantor och tapeter (2.8). Av den anledningen kan växtriket som inspiration tänkas ses som mer vuxet 
och därmed passa bättre för en äldre målgrupp, även om mönstren i sig uppfattas som neutrala. 
Naturtemat (Bilaga 3, Bild 7) valdes av den anledningen bort och lämnade plats för djurtemat då djur 
tycks intressera barn (2.8). Även av förstudien framgår att några av respondenterna ser djur som 
neutrala (5.3.3). Som framgår av teorin (2.4), pilotstudien (4) och förstudien (5.3.3) finns en 
föreställning i samhället att vissa djur ses som mer flickiga eller pojkiga. Exempelvis klassas kattungar, 
kaniner och fjärilar som flickiga medan vargar, tigtar och björnar ses som pojkiga. Vid skapandet av ett 
genusneutralt mönster blev det därför viktigt att välja djur som inte upplevdes innehålla stereotypa 
föreställningar. Det sågs även som viktigt att djuren varken gjordes överdrivet kvinnliga eller manliga 
(2.7) genom att exempelvis addera ögonfransar eller liknande. Det beslutades att tre olika djurmönster 
skulle skapas – då olika motiv kan tänkas fungera olika bra. Ett djurmönster skulle bestå av insekter, ett 
av havsdjur och ett av nordiska djur, då dessa djurgrupper som helhet ej nämnts som maskulina eller 
feminina i varken litteratur eller förstudie. Hur mönstren skulle uppfattas skulle snarare bero på valet av 
djur inom vardera kategori.  
 
Som nämnt ovan beslutades det även att ett godis/snacks-mönster skulle skapas. Det sågs som positivt 
att testa mer än bara ett tema. Godis/snacks är något som de flesta barn kan tänkas tycka om varför ett 
sådant mönster skapades för att se huruvida objekt som barn som grupp tycker om i “verkliga livet” 
även tycks om som tryck på en tröja. Glass valdes ut som motiv. Enligt respondent 2 sålde en blå tröja 
med en glasskon som motiv bra till båda könen (5.3.5).  
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6.2 Skisser och tumbnailskisser 
Enklare skisser i så kallade thumbnail-format togs fram för insekter, vattendjur, nordiska djur och glass 
(se Figur 5). Skisserna var mycket enkelt utformade och användes främst för att visualisera möjliga 
element att digitalisera. Skisserna visar förslag på kommande mönsters byggstenar. Variation 
eftersträvades. Mjuka respektive kantiga former utforskades. Variation i objektens uttryck studerades – 
uppfattas några djur som sötare respektive äckligare, ser några glassar roligare ut än andra och så vidare. 
Främst skapades skisserna för att bidra till en helhetsuppfattning om valda teman. Tros motiven 
uppfattas som genusneutrala eller som feminint eller maskulint kodade? Samtliga teman upplevdes 
fungera till alla barn oavsett kön då ingen skiss ansågs vara feminin eller maskulin.  
 

 
        Bild 1 & 2 - Insektsmönster                Bild 3 & 4 - Havsdjursmönster 

 
                        Bild 5 Nordiska djur       Bild 6 & 7 - Glassmönster 
 

Figur 5. Skapade thumbnail-skisser 
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6.3 Moodboards och värdeord 
Orden lekfullt och färgglatt valdes till värdeord. Lekfullt, i och med barns livliga fantasi och färgglatt då 
både pojkar och flickor visat sig tycka det är kul med färg (5.3.2). Enligt förstudien framgår dock att 
färger många gånger plockas bort vid skapandet av unisexkläder. Färger som beige, svart, vitt och brunt 
upplevs vara typiska för unisexkläder (5.3.2). Men som nämnt kan färg med fördel användas även i 
unisexkläder – svårigheten ligger i att hitta en balans (5.3.2). I och med värdeorden var det denna balans 
som kom att eftersträvas i designsteg 6.4.1-6.4.4 nedan. Efter värdeorden fastställts skapades fyra 
moodboards, vilka kom att agera inspiration för mönstrens stilar (se Figur 6). Observera att färgerna i 
bild 1-4 nedan inte använts som inspiration utan enbart stilarna. Vidare skapades tre moodboards med 
förslag på användbara färger (se Figur 7). Färgerna valdes ut då de personligen ansågs tilltalande och då 
de upplevdes färgglada.  
 

 

Figur 6. Inspiration gällande designstil 
 

         
   Bild 1. Mönster Josef Frank                Bild 2. Mönster:Viola Gråsten            Bild 3. Mönster: Dagmar Lodén 
   Framtagen färgpalett (t.h)                   Framtagen färgpalett (t.h)                    Framtagen färgpalett (t.h) 

Figur 7. Färginspiration 
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6.4 Detaljerade element och skapandet av mönster 
Figur 8 visar de vektorbaserade element som togs fram med thumbnail-skisserna som inspiration. 
Elementen har skapats i Adobe Illustrator. Elementen nedan var utgångspunkten för skapandet av 
mönstrens så kallade byggstenar.  
 

 

                       
                   Bild 1. Element för havsdjurstemat  Bild 2. Element för Nordiska djur-temat 
 
 

                          
 

Bild 3 - Element för insektstemat           Bild 4 - Element för glasstemat 
 

Figur 8. Framtagna vektorbaserade element 
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6.4.1 Designkedja insektsmönster 
Nedan visas framtagandet av insektsmönstret (Figur 9). Till en början valdes fyra insekter ut (Figur 9, 
Bild 1). Därefter inkluderades två tusenfotingar i bilden för att skapa ett tätare, mer dynamiskt mönster 
(Figur 9, Bild 2). Enligt teorin kan barn redan i tidig ålder utvecklat rädsla för vissa typer av djur (2.8). 
Tusenfotingen sågs som ett djur vilket skulle kunna uppfattas som “äckligt” varför den byttes ut mot en 
slända (Figur 9, Bild 3). En slända valdes istället för en fjäril då den senare tros bära på stereotypa 
associationer och ses som tjejig (2.4). Slutligen roterades två av insekterna (Figur 9, Bild 4) för att skapa 
ett mer lekfullt uttryck vilket eftersträvades (6.3). 
 

           
                                     Bild 1                         Bild 2  

           
                                     Bild 3                         Bild 4 

Figur 9. Framtagandet av insektsmönstret 
 
Figur 10 visar den fortsatta designprocessen för insektsmönstret. Moodboards med färgblock valdes som 
inspiration för mönstret (Figur 6, Bild 3). Som färginspiration valdes Josef Franks mönster (Figur 7, Bild 1). 
Använda färger är kraftiga och ses som lekfulla och glada vilket eftersträvades (6.3). Huruvida mättade färger 
skall ses som pojkiga eller flickiga har diskuterats utan att tydliga insikter erhållits (2.3.2). Däremot framgår 
att mörka färger överlag ses som pojkiga medan ljusa, pastellfärger ses som flickiga (2.3.1; 2.3.2; 5.3.2) varför 
för murriga eller ljusa undveks och lämnade plats för klarare färger. Observera att svart användes för att 
skapa kontrast i mönstret. Färgerna gul, grön, blå och orange valdes ut då de av vissa ses som neutrala (2.3.3; 
2.7; 4) även om blått traditionellt ses som en pojkfärg (5.3.2). Rosa och lila ses som feminina markörer (2.2; 
2.3.1; 2.3.4; 2.3.5; 4; 5.3.2) men inkluderatdes trots detta då källor uttryckt att inga färger behöver undvikas i 
en genusneutral design (5.3.2). De inkluderades även då det, genom studien, gick att undersöka huruvida 
detta var sant samt för att undersöka om pojkarna automatiskt skulle ta avstånd från plagget vilket föreslås 
(2.1.4).  
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                Bild 1            Bild 2                    Bild 3 

Figur 10. Fortsatt designprocess för insektsmönstret 
 
Ovan visas hur färgerna först applicerades (Figur 10, Bild 1). Färgerna på insekten längst ner till höger byttes 
ut då den tidigare kombinationen upplevdes mer flickig än neutral, något som även bekräftades av bekanta. 
Röd byttes ut mot grön för att skapa en bättre balans (Figur 10, Bild 2). Slutligen byttes sländan ut mot en 
annan fjäril för att se om kombinationen skulle upplevas som flickig (Figur 11, Bild 3). Förslaget sågs som 
mindre lyckat då fjärilens utseende ej passade bra ihop med övriga element. Figur 10, Bild 2 valdes som 
slutlig byggsten för insektsmönstret. Figur 11 nedan visar hur det slutliga mönstret ser ut när byggstenen 
upprepats genom mönsterrapportering och Figur 12 visar hur mönstret ser ut i rätt kontext.  
 

  
Figur 11. Färdigt insektsmönster      Figur 12. Insektsmönster i rätt kontext  
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6.4.2 Designkedja havsdjursmönster 
Initialt beslutades det att designstilen med silhuetter skulle användas för havsdjursmönstret (Figur 6, Bild 4). 
Därefter undersöktes olika typer av silhuetter (Figur 13, Bild 1-3). Figur 13, Bild 1 visar hur Viola Gråstens 
färgpalett (Figur 7, Bild 2) undersöktes. Därefter en silhuett skapad av en rökeffekt med anledningen att 
stilen upplevdes som lekfull och annorlunda (Figur 13, Bild 2). Slutligen undersöktes negativa former (Figur 
13, Bild 3). Bild 2 upplevdes som allt för otydlig, så den typen av effekt exkluderades. För att negativa 
former skall synas bra krävs kontrast och därmed en mörkare bakgrundsfärg, men i och med att mörkare 
färger ses som pojkigt (2.3.1) så exkluderades även den idén. 

 

          
           Bild 1        Bild 2               Bild 3  

Figur 13. Olika typer av silhuetter 
 

Fyra olika grundelement valdes ut (Figur 14, Bild 1). Djur som varken sågs som för söta eller för farliga 
exempelvis sjöhästar och hajar, valdes ut då dessa möjligtvis skulle kunna bära på stereotypa associationer 
(2.4; 5.3.3). Därefter inkluderades ytterligare element för att skapa dynamik och lekfullhet (Figur 14, Bild 2). 
För att få en mix av former blandades böljiga växter och bläckfiskar med kantigare krabbor. En mix sågs 
som lämplig då spetsiga former ses som farliga och pojkiga medan runda former ses som snälla och flickiga 
(2.5).  
 

 

         
  Bild 1   Bild 2     Bild 3                Bild 4 

Figur 14. Experimentering med färg och motiv 
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Enligt feedback upplevdes bilden (Figur 14, Bild 2) som hotfull och något maskulin. Huruvida det berodde 
på något av elementen eller den svarta färgen var svårt att avgöra. Av den anledningen byttes rockan ut mot 
en rund manet och färger inkluderades (Figur 14, Bild 3). Initialt användes färger inspirerades av Dagmar 
Lodéns mönster (Figur 7, Bild 3). En lila färg inkluderades för att balansera det maskulina uttrycket. Bilden 
upplevdes dock fortfarande som maskulin, vilket skulle kunna bero på att färgerna är något dämpade vilket 
ses som pojkigt (2.3.1; 5.3.2). Objekt skalades bort och den spetsiga krabban byttes ut mot en rund manet 
(2.5) i hopp att minska den hotfulla känslan (Figur 14, Bild 4). Basfärgerna röd, blå, grön och gul valdes då 
de setts som neutrala (5.3.2). Figur 15 visar det slutliga utseendet efter det att mönsterrapporteringen 
genomförts och Figur 16 visar hur mönstret ser ut i rätt kontext.  
 

    
Figur 15. Färdigt havsdjursmönster           Figur 16. Havsdjursmönster i rätt kontext 
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6.4.3 Designkedja nordiska djur 
För mönstret med nordiska djur beslutades det att designstilen med geometriska former skulle 
undersökas (Figur 6, Bild 1). Skapade djursilhuetter (Figur 8, Bild 2) fylldes med trianglar (Figur 17, Bild 
1). Trianglarna fylldes därefter med en mixad kombination av färger - blått, rosa, orange gult och svart 
inkluderades (Figur 17, Bild 2). En mängd färger inkluderades för att undersöka hur ett mycket färgglatt 
mönster uppfattas av barnen. Färgpaletten inspirerades ej av någon annan konstnär utan togs fram på 
egen hand. Djurspår inkluderades som lekfullt element (Figur 17, Bild 3). Idén förkastades dock på 
grund av tekniska svårigheter som uppstod när byggstenen skulle upprepas och spåren ej matchade.  
 

         
         Bild 1       Bild 2   Bild 3 

Figur 17. Djursilhuetter med geometriska former 
  

Istället för spår inkluderades stenar och träd. Objekten tilldelades lägre opacitet för att inte konkurrera 
med övriga objekt (Figur 18, Bild 1). Helheten sågs som för rörig och otydlig varför stenarna och 
träden gjordes enfärgade gula (Figur 18, Bild 2). Även färgerna på djuren förändrades - rosa byttes ut 
mot rött för att göra bilden mer neutral (2.3.4; 4; 5.3.2). Träden och stenarna sågs fortfarande som allt 
för distraherande varför de gjordes ljusgråa och utan geometriska former (Figur 18, Bild 3). 
Utformningen på träd och stenar ansågs likna molnmönstret (4), vilket sågs som positivt då majoriteten 
respondenter såg dem som neutrala. Figur 19 visar det slutliga utseendet efter det att 
mönsterrapporteringen genomförts och Figur 20 visar mönstret i rätt kontext.  
 

         
         Bild 1      Bild 2    Bild 3 

Figur 18. Bearbetning av bakgrundselement 
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Figur 19. Färdigt mönster med nordiska djur    Figur 20. Mönstret med nordiska djur i rätt kontext 
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6.4.4 Designkedja glassmönster 
Initialt användes moodboardet med geometriska former (Figur 6, Bild 1) för glassmönstret samt mönstret av 
Josef Frank som färginspiration (Figur 7, Bild 1). Kontrasterna mellan färger sågs dock som låg varför 
färgblocken upplevdes flyta ihop (Figur 21, Bild 1). Vita mellanrum inkluderades för att separera färgerna 
(Figur 21, Bild 2). Då bilden inte upplevdes vara särskilt spännande, rolig eller lekfull inkluderades ytterligare 
mönster i de geometriska formerna (Figur 21, Bild 3).  
 

 

         
   Bild 1    Bild 2      Bild 3 

Figur 21. Utforskande av färg och kontrast 
 
Framtaget förslag sågs ej som barnvänligt och lekfullt nog varför nya tekniker undersöktes (Figur 22). 
Egenmålade vattenfärgsbilder användes i silhuettformerna (Figur 22, Bild 1) men sågs inte som tydliga 
nog för att kunna urskilja motivet, de var för abstrakta. Idén förkastades och inspiration hämtades från 
skapat moodboard där färgblock och detaljer kombinerades (Figur 6, Bild 2). En tydlighet 
eftersträvades varför motivet antog en mer konkret form där glassarnas olika delar - pinnar, strutar, 
kulor och så vidare - urskiljdes genom användning av färgblock (Figur 22, Bild 2).  
 

 
  Bild 1         Bild 2  Bild 3         Bild 4 

Figur 22. Stil- och färgexperimentering 
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Grundfärgerna blå, röd, gul och grön kom återigen att användas då de sagts vara genusneutrala (5.3.2) 
och kombinerades med vit och svart, vilka säljer bra till både pojkar och flickor (5.3.2). Till en början 
användes ljusa träfärgade pinnar istället för svarta men konstrasten blev dålig och resultatet sågs som 
urtvättat och tråkigt. Även för detta mönster användes klara färger, men denna gång i en ljusare nyans 
än vid havsdjursmönstret. Detta för att undersöka om använd ljushet skulle uppfattas som “flickig” 
(2.3.1). Glassarna roterades för att skapa ett mer lekfullt uttryck (Figur 22, Bild 3). Den röda färgen 
byttes ut mot orange för att se huruvida resultatet upplevdes som mer genusneutralt (Figur 22, Bild 4). 
Detta då orange sagts vara en genusneutral färg (2.3.3; 4; 5.3.2), men återigen förlorades kontrast varför 
den röda färgen behölls. Figur 23 visar mönstrets slutliga utseende efter det att mönsterrapporteringen 
genomförts och Figur 24 visar mönstret i rätt kontext.  
 

  
Figur 23. Färdigt glassmönster    Figur 24. Glassmönstret i rätt kontext 
 
 
   

 
37 



 
 

7 VÄRDERINGSPROCESSEN 
Som nämnt tidigare utvärderades de fyra mönstren med hjälp av fyra olika respondentgrupper; barn, 
vuxna, butiker och en genuspedagog. Nedan beskrivs genomförandet med vardera respondentgrupp.  

7.1 Tester med barn 
I studien har 18 barn i åldrarna 4-6 år intervjuats. Sex respondenter kunde ej delta på grund av 
sjukdom. Bland de 18 barnen var 10 tjejer och 8 killar. Intervjuerna ägde rum på två förskolor, en 
förskola i Östergötland och en i Värmland, detta då en av förskolorna hade överskott på tjejer och den 
andra överskott på killar. En så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvades.  
 
Intervjuerna skedde på barnens respektive förskola då det är en miljö som barnen är bekanta med och 
känner sig bekväma i. Mindre barn kan ha svårt att koncentrera sig och tidsmässigt klara en längre 
intervju (Cederborg, 2005). Av den anledningen hölls intervjuerna korta, cirka 5 - 10 minuter per barn. 
Vid intervjuerna användes inga suggestiva frågor, då barn kan vara lättpåverkade och ett sådant resultat 
snarare ger en bild av vad intervjuaren vill höra snarare än vad barnet faktiskt tycker (Cederborg, 2000). 
Öppna frågor användes och barnen uppmuntrades till att med egna ord utveckla svaren. Vid testet 
användes två urklippta pappdockor - en tjej och en kille - samt fyra urklippta papptröjor med vardera 
mönster tryckt på (se Figur 25).  
 

 

Figur 25. Material som användes vid testerna med barn 
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Testet delades upp i tre uppgifter. Först ombads respondenten välja namn till de båda pappdockorna. 
Detta för att se huruvida dockorna uppfattades som en pojke och en flicka vilket var viktigt för 
studiens analysprocess (3.5). Eftersom en del barn ännu inte lärt sig om samhällets sätt att dela upp 
objekt efter kön sågs det som viktigt att begrepp som “pojktröja” och “flicktröja” undveks. 
Förhoppningen med studien var trots allt att bryta reproduktionen av genusnormer varför frågor som 
“vilken tröja tycker du är en tjejtröja?” ej sågs som acceptabla. 
 
Vid uppgift 2 ombads respondenten välja en av de fyra tröjorna till vardera pappdocka. Den tröjan som 
användes på tjejdockan kunde ej användas på killdockan och tvärt om. Två av tröjorna lämnades därför 
orörda varje omgång. Slutligen, vid uppgift 3, ombads respondenten att välja ut sin favorit bland de fyra 
tröjorna, den tröja som de själva helst skulle ha på sig. Detta gjordes främst för att se huruvida barnens 
favorittröja valdes på dockan av samma kön eller ej. Vid uppgift 2 och 3 ombads respondenten förklara 
sitt val.  

7.2 Tester med vuxna 
Fyra föräldrar med barn i 2-6 års åldern intervjuades. Tre av respondenterna var kvinnor och en var 
man. Tre av intervjuerna ägde rum på cafét i Linköpings stadsbibliotek och en i respondentens hem då 
hen hade svårt att komma hemifrån. Från början var tanken att intervjuerna skulle hållas i ett avskilt 
grupprum för att respondenterna inte skulle störas av omgivningen, men på grund av brist på lediga 
grupprum valdes cafét. Miljön var avslappnad och vardera intervju tog cirka 15-25 minuter. Fyra 
mockups användes vid intervjuerna (Figur 12, 16, 20 & 24). På så sätt kunde framtagna mönster 
placeras digitalt på en t-shirt och därmed ge respondenterna en tydligare bild av hur mönstret skulle se 
ut i en verklig kontext.  
 
En mockup visades åt gången och för vardera mönster användes samma två frågeställningar. Den 
första användes för att skapa förståelse för respondenternas generella och initiala uppfattning om 
mönstret: Vad tänker du när du ser det här plagget? Den andra var mer genusinriktad och ansågs viktig för 
den kommande analysprocessen: Skulle du köpa det här plagget till en flicka eller pojke? Varför? 
Respondenterna uppmuntrades till att vara kritiska och ärliga – att inte undanhålla åsikter i rädsla för att 
vara för kritisk. Mönstren visades i olika ordning för de olika respondenterna. Detta för att undvika att 
mer information gavs gällande ett mönster.  

7.3 Tester med butiker 
Fyra olika butikskedjor i två städer intervjuades. I Malmö intervjuades samtliga fyra kedjor och i 
Linköping valde tre av kedjorna att ställa upp. Totalt genomfördes sju intervjuer. Vilka butiker som 
deltagit i studien samt vilken butik som sagt vad kommer ej att redogöras då det ej upplevs relevant för 
att besvara studiens syfte.  
 
För att få svar från butikerna beslutades det att spontana drop-in besök skulle göras. Detta då chansen 
till deltagande sågs som större vid spontanbesök än om förfrågan skickats ut via mail. Personalen har 
på så sätt inte samma tid att reflektera över huruvida de “bör” svara eller ej. Intervjuerna ägde rum i 
butikerna och den personal som ansågs ha mest tid att svara tillfrågades. Drop-in besöken skedde då 
butikerna hade färre kunder. Intervjuerna hölls mycket korta och enbart en fråga användes: På vilken 
eller vilka avdelningar skulle du välja att placera följande fyra tröjor om ni fick in dem i butiken? Varför? Detta för 
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att inte ta upp för mycket av personalens tid då de förmodligen avböjt från att delta. Även vid 
butiktesterna användes skapade mockups (Figur 12, 16, 20 & 24 ). Observera att minst två butiker 
uttryckte oro för att det i studien skulle framgå vilken butik som sagt vad. Detta skulle kunna bero på 
att butiker idag kritiseras om de klassas som stereotypa.  

7.4 Test med genuspedagog 
Samma genuspedagog som intervjuats i samband med förstudien intervjuades även i samband med 
värderingen. Intervjun tog cirka 45 minuter och genomfördes på hens arbetsplats – en miljö som hen 
själv föreslog. Samma fyra mockups användes (Figur 12, 16, 20 & 24 ). Alla bilder visades samtidigt 
varpå respondenten ombads att tala fritt om mönstren. Inga specifika frågor användes under intervjun, 
men hen ombads tala både om hur hen själv såg på mönstren, hur hen tror att andra skulle se på dem 
samt diskutera använda motiv och färger ur ett genusperspektiv.  
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8 ANALYS 
Nedan redogörs resultatet från värderingen. Svaren från vardera respondentgrupp redogörs först 
separat för att sedan kopplas samman i studiens slutsats.  

8.1 Barnens svar 
Enligt studiens nollhypotes kommer vardera mönster väljas lika många gånger till en pojke som till en 
flicka, vilket innebär att mönstret är genusneutralt. Visar sig det statistiska resultatet vara signifikant bör 
nollhypotesen förkastas på grund av att det finns en märkbar skillnad i antalet val till en pojke 
respektive flicka. Mönstret kan då inte ses som genusneutralt baserat på barnens åsikter.  
 
Insektsmönstret valdes totalt 14 gånger av barnen, 9 gånger till en pojke och 5 gånger till en flicka (se 
Figur 26). Enligt den statistiska analysen med binomialt test är den skillnaden inte statistiskt signifikant, 
varför mönstret kan betraktas som genusneutralt. Dock valdes mönstret enbart 14 gånger vilket gör det 
statistiska testet osäkert. 
 

  

 
 

“För att skalbaggarna är söta och trollsländor fina.” 
Pojke som valde mönstret till en pojke 

 
“För att den är fin. Det finns fjärilar och fjärilar är fina.”  

Flicka som valde mönstret till en flicka 
 

“För att jag gillar insekter, skalbaggar och fjärilar.”  
Pojke som valde mönstret till en flicka  

Figur 26. Fördelning av val för insektsmönstret samt förklarande citat  
 
Havsdjursmönstret valdes totalt 6 gånger av barnen, 2 gånger till en pojke och 4 gånger till en flicka (se 
Figur 27). Inte heller för havsdjursmönstret ses den statistiska skillnaden som signifikant varför 
mönstret ses som neutralt. Observera att mönstret enbart valts 6 gånger vilket gör den statistiska 
analysen ännu mindre säker än föregående mönster.  
 

  

 
“För att det var fina djur på den i fina färger. Min favoritfärg är blå.”  

Pojke som valde mönstret till en pojke 
 

“För att den är cool. Färgerna är coola. Jag gillar gult mest för det liknar guld. 
 Guld tycker jag om för att det glänser.” 

Pojke som valde mönstret till en flicka 
 

“Den är cool. Det är roligt att vara cool. Den har mycket valar och gult.”  
Flicka som valde mönstret till en flicka  

Figur 27. Fördelning av val för havsdjursmönstret samt förklarande citat 
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Vidare valdes mönstret med nordiska djur totalt 13 gånger, 10 gånger till en pojke och 3 gånger till en 
flicka (Figur 28). Det binomiala testet visar inte på någon statistisk signifikant skillnad mellan antalet val 
av mönstret till en pojke respektive flicka vilket kan beror på det låga antalet val. Det finns dock en 
tendens i testet som föreslår att mönstret kan ses som mer pojkigt.  
 

 

 
“Det är renar och rävar på och jag gillar dem. Tröjan har alla mina favoritfärger.  

Röd, gul, blå, svart, orange, grön, ljusblå, mörkblå. Jag gillar färg.  
Alla färger förutom rosa och lila för de blir inte fina på mina teckningar.” 

Kille som valde mönstret till en kille  
 

“Den såg cool ut. Rävar är coola.” 

Kille som valde mönstret till en kille  
 

“För han är kille och den ser ut att passa på killar. Det är massor djur på och 
killar gillar djur.” 

Tjej som valde mönstret till en kille  
 

“För de är fina. Det är konstiga färger som jag tycker om.” 

Tjej som valde mönstret till en tjej 
 

Figur 28. Fördelning av val för mönstret med nordiska djur samt förklarande citat 
 
Slutligen valdes glassmönstret totalt 26 gånger, 8 gånger till en pojke och 18 gånger till en flicka (Figur 
29). Trots att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad bland valen finns en tendens som 
föreslår att mönstret är flickigt.  
 

 

 
“För att det är glass på. För att det är finast färger.” 

Tjej som valde mönstret till en kille  
 

“För att den är fin. Fin färg på godfikat. Finare färger än dem (pekar på nordiska 
djur och havsdjur). Jag tycker om att glassarna är mer färgglada.  

Den blåa färgen är finast.” 

Kille som valde mönstret till en tjej  
 

“För att tjejer älskar glassar. Men killar älskar också glassar. För det passar till 
tjejer. Det ser lite tjejigt ut och det är färger som passar till tjejer; rosa (pekar på 

strössel), lite lila (pekar på röd strut med strössel) och rött.” 

Tjej som valde mönstret till en tjej  
 

“För den är fin. Jag gillar det blåa, och rosa och vita. Det är mina favoritfärger. 
 Jag gillar att det är “glitter” på den blåa glassen.” 

Tjej som valde mönstret till en tjej 
 

“För jag gillar glass. Jag tycker om att det finns svart och blått på den.” 
Kille som valde mönstret till en kille 

 

Figur 29. Fördelning av val för glassmönstret samt förklarande citat 
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Utifrån det statistiska testet av barnens svar går det att konstatera att samtliga mönster är genusneutrala. 
Dock föreligger en förskjutning för två mönster – mönstret med nordiska djur tenderar till att vara mer 
pojkigt och glassmönstret mer flickigt.  

Under testet valde 11 barn att använda favorittröjan på pappdockan med samma kön som dem själva. 
Fyra barn valde att använda sin favorittröja på dockan med motsatt kön. Tre barn valde att inte 
använda sin favorit på någon av pappdockorna. Ett flertal barn hade svårt att förstå vad 
havsdjursmönstret föreställde. Enligt ett barn föreställde havsdjursmönstret “varg, röda buskar och 
fotspår”, enligt ett annat “målargrejer” och enligt ett tredje “bläckfiskar, antiloper och fiskar”.  

8.2 De vuxnas svar 

Tre av fyra vuxna såg insektströjan i sin helhet som neutral. En vuxen ansåg att mönstret var något mer 
tjejigt än killigt. Samtliga vuxna skulle dock kunna tänka sig att köpa tröjan till både en flicka och en 
pojke. Två vuxna såg färgsättningen som neutral. En av dem nämnde att färgerna möjligtvis drar något 
åt det tjejiga hållet men att kombinationen med motivet blir neutral. En såg positivt på den rikliga 
färganvändningen då hen ansåg att det saknas på både pojk- och flickavdelningar idag. En av de vuxna 
såg färgerna som mer tjejiga på grund av de rosa och lila inslagen. Dock uttryckte hen att övriga färger 
förhindrade mönstret från att upplevas som “jättetjejigt”. Tre vuxna såg motivet insekter som neutralt. 
En av dem såg det som fördelaktigt att en annorlunda fjäril använts än vad som vanligtvis finns på 
tjejkläder. En vuxen nämnde att insekter skulle kunna ses som killigt men att kombinationen blir 
neutral.  
 
Tre av fyra vuxna ansåg att havsdjursmönstret passar både pojkar och flickor. En vuxen trodde att 
tröjan skulle kunna uppfattas som mer killigt på grund av att tjejkläder vanligtvis är mer tjejiga, men hen 
uttryckte att hen skulle kunna köpa plagget till både en tjej och en kille. Tre såg färgkombinationen som 
neutral. Två av dem nämnde specifikt att “grundfärgerna är neutrala”. Även den sista personen såg 
färgsättningen som neutral men uttryckte att den röda färgen möjligvis skulle kunna ses som “lite tjejig 
av vissa personer”. Hen uttryckte dock att den gula färgen neutraliserade det tjejiga uttrycket. En vuxen 
trodde att motivet tilltalar båda könen eftersom barn ofta gillar att bada. En annan vuxen var kritisk till 
användningen av maneten då hen trodde att elementet var för otydligt. Hen menade att tydlighet är 
viktigt för att barn skall tycka om plagget.  
 
Samtliga vuxna såg mönstret med nordiska djur som neutralt. Två av de vuxna menar dock att det 
skulle kunna uppfattas något killigt. En av dem ansåg att det berodde på avsaknaden av “tjejiga 
detaljer”. Den andra ansåg att det hade att göra med det tuffare uttrycket. Plagget fick hen att tänka på 
Mini Rodini vilket är lite tuffare men ändå är ett unisex-varumärke. Två av de vuxna nämnde 
färgsättningen som neutral. En av dem ansåg att det berodde på användningen av blandade färger. Tre 
av de vuxna såg djuren som neutrala då både pojkar och flickor gillar djur.  
 
Samtliga vuxna tyckte glassmönstret fungerar bra på både pojkar och flickor. En kommenterade att 
tröjmodellen upplevs killig. Två vuxna såg färgsättningen som neutral. En annan såg den som tjejig på 
grund av de rosa inslagen – hen syftar på strösslet vilket hen upplever som rosa. Två vuxna såg motivet 
som neutralt. Detta då “alla barn gillar glass”. En vuxen ansåg att mönstret upplevdes något tjejigt då 
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cupcakes och andra bakverk oftare finns som motiv på tjejavdelningen och då används på söta, gulliga 
tjejkläder medan hamburgare används på killkläder.  

8.3 Butikernas svar 
En butik skulle placera insektsmönstret på pojkavdelningen på grund av att djur sågs som 
pojkigt. En annan såg mönstret som unisex men då butiken ej har en unisexavdelning skulle det 
placeras på flickavdelningen. Det berodde på fjärilen - ett motiv som vanligtvis ses som tjejigt 
samt på den rosa och lila färgen. Tre butiker ansåg att tröjan passade både pojkar och flickor och 
därför hade den placerats på båda avdelningar. En av dem nämnde att färgerna var starka vilket 
fungerar bra till båda könen. Två butiker skulle placera tröjan på butikernas unisexavdelning. En 
av dem nämnde att unisexavdelningen vanligtvis innehåller plagg i starka färger. Den andra 
nämnde att färgerna fungerar bra till både pojkar och flickor.  
 
En butik såg havsdjursmönstret som unisex men på grund av att de ej hade en sådan avdelning 
skulle det placeras på pojkavdelningen. Beslutet berodde på att plaggets färger ansågs mer lika de 
på pojkavdelning. Enligt en butik skulle mönstret placeras på tjejavdelningen då expediten först 
tyckte bläckfiskarna såg ut som rosor vilket ansågs tjejigt. Två butiker hade placerat tröjan på 
båda avdelningar då mönstret passar både pojkar och flickor. En av dem nämnde att de starka 
färgerna fungerar till båda könen. Ytterligare en butik ansåg att mönstret fungerar till både pojkar 
och flickor. Butiken hade dock svårt att klassificera havsdjursmönstret då det sågs som “lite 
rörigt” och på grund av att de “nog inte skulle haft det i butiken”, men nämner senare att det 
möjligtvis skulle kunna användas på badkläder och då både på badbyxor och baddräkt. En butik 
skulle placera tröjan på butikens unisexavdelning. Slutligen såg en butik mönstret som lite pojkigt 
pågrund av att motivet utgjordes av djur. Expediten tillade dock “men det kan ju lika gärna tjejer 
ha egentligen”.  
 
Tre butiker skulle placera mönstret med Nordiska djur på både pojk- och flickavdelningen. En 
av butikerna nämnde att mönstret passar både pojkar och flickor. En annan nämnde att färgerna 
var starka och att mönstret fungerar till båda könen då “det varken rör sig om ett pojkmönster 
eller flickmönster” varför hen ej skulle valt ut en av avdelningarna för plagget. Den tredje 
nämnde att plagget skulle placeras på båda avdelningar då det varken är “jätterosa eller 
jättepojkigt”. En butik skulle placera tröjan på butikens unisexavdelning. Tre butiker såg plagget 
som mer pojkigt. De skulle placerat det på pojkavdelningen då djurtypen ansågs vara mer pojkig. 
En av dem nämnde att flickor egentligen lika gärna skulle kunna ha djur på sina kläder och en 
annan att “tjejer vill ha hästar och kattungar”. Den sistnämnda butiken hade svårt att se tröjan 
som ett barnplagg och trodde snarare den skulle passa på en äldre person - en äldre pojke.  
 
Två butiker hade placerat glassmönstret på butikernas unisexavdelning. En av dem nämnde att 
unisexavdelningen vanligtvis innehåller plagg med starka färger. Den andra att färgerna passar 
både tjejer och killar. Tre butiker skulle placera glasströjan på båda avdelningar. En av dem 
uttryckte att färgerna och motivet passar båda könen. En annan nämnde att mönstret passar 
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både pojkar och flickor varför expediten ej skulle välja ut en avdelning för mönstret då “det inte 
rörde sig om ett flickmönster eller pojkmönster. En butik såg mönstret som unisex tack vare 
mönstrets motiv och färger men då butiken ej har en sådan avdelning skulle det placeras på 
pojkavdelningen då mönstrets färger bättre stämde överens med färgerna på pojkavdelningen. 
Slutligen skulle den sista butiken placera glassmönstret på tjejavdelningen, vilket berodde på 
plaggets färger och motiv – rosa och glass – vilka ses som mer flickiga. 

8.4 Genuspedagogens svar  
Inledningsvis nämnde genuspedagogen att alla fyra mönstren känns genusneutrala och möjliga att 
använda till alla tänkbara grupper av kön. Hen menade att barnens och föräldrarnas egna premisser 
påverkar vad som tilltalar dem och får dem att tända till. Samtliga färgkombinationer känns neutrala, 
ingen tros uppfattas som särskilt tjejig eller killig.  
 
Insektsmönstrets färg och form ansågs fungera för “alla” kön. Hen trodde att mönstrets mottagande 
snarare påverkas av huruvida barnen i den åldern är rädda för insekter eller ej. Valet blir mycket 
individuellt. I högre åldrar, exempelvis årskurs 3, skulle insektsmönstret kunna tänkas mottas 
annorlunda. Tjejer “ska” då tycka det är “jätteäckligt” med insekter. När det kom till mönstrets 
sammansättning menar genuspedagogen att mönstret “inte hade mått bra av att vara tätare”, vilket hen 
kopplar till tydligheten. Blir det för plottrigt blir mönstret svårare att tolka och tyda. Färgerna i 
insektsmönstret skaver - färgerna ligger intill varandra vilket gör kombinationen lite roligare än 
exempelvis havsdjursmönstret där “färgerna är rena”. 
 
När det kommer till havsdjursmönstret uttryckte genuspedagogen att havsdjursmönstret är det mönster 
som hen har mest känslor för och funderingar kring. Färgmässigt upplevdes det fungera bra för båda 
könen. Färgsättningen beskrevs som “jätteskön”. Hen trodde dock att fler pojkar tycker det är coolt 
med stora valar och jättebläckfiskar, men trodde ändå att mönstret skulle fungera för båda könen. 
Mönstret och tätheten tilltalade hen själv mest. Genuspedagogen trodde att några barn skulle kunna 
välja bort havsdjursmönstret, på liknande sätt som med insektsmönstret, på grund av att de är rädda för 
havsdjur.  
 
Mönstret med nordiska djur tolkades som ett vuxenmönster i större utsträckning än övriga mönster. 
Dock sågs det ändå som genusneutralt. Genuspedagogen trodde att det kan bero på att det är vuxna, 
stora djur som används, exempelvis hjortar med stora horn. Om djurungar istället använts hade det 
möjligtvis varit lättare att tolka mönstret som ett barnmönster. Färgkombinationen beskrevs som 
“jättebra”. Möjligtvis stack de gråa partierna ut. De gråa partierna ansågs kunna vara orsaken till att 
mönstret uppfattades som mer vuxet.  
 
Glasströjan beskrivs fungera rakt av. Med det menas att både vuxna och barn tros tolka tröjan som ett 
barnplagg oberoende av kön. Det svarta i glassen räddar tröjan från att bli “för söt”.  
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9 SLUTSATS 
Syftet med studien var att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut 
med avseende på färg och motiv. Insektsmönstret var enligt barntesterna neutralt. De flesta föräldrarna 
såg mönstret som neutralt. En såg det som lite flickigt, men uttryckte att hen ändå skulle kunna tänka 
sig att köpa plagget till både en pojke och en flicka. Enligt butikernas åsikter sågs mönstret i stort som 
neutralt. Genuspedagogen såg insektsmönstret som neutralt. I det stora hela kan insektsmönstret 
betraktas som genusneutralt.  
 
Även havsdjursmönstret visade sig vara neutralt enligt barnen. Majoriteten av föräldrarna såg mönstret 
som neutralt, men en såg det som lite mer pojkigt på grund av att det saknades tjejiga detaljer. Samtliga 
föräldrar skulle kunna köpa mönstret till både en pojke och en flicka. Enligt butikernas åsikter kan 
mönstret ses som neutralt, men tendera till att uppfattas något mer pojkigt. Genuspedagogen såg 
mönstret som neutralt men hen trodde att motivet skulle falla fler pojkar i smaken. Enligt ovan kan 
havsdjursmönstret ses som genusneutralt men tendera till att uppfattas något pojkigt.  
 
Mönstret med nordiska djur sågs av barnen som något pojkigt. Samtliga föräldrar såg mönstret som 
neutralt men två av dem upplevde det ändå som något pojkigt. Bland butikerna såg fyra mönstret som 
neutralt medan tre såg det som pojkigt. Genuspedagogen såg det som neutralt. I det stora hela kan 
mönstret med nordiska djur ej klassas som genusneutralt utan som mer pojkigt.  
 
Glassmönstret sågs av barnen som något flickigt. Enligt de vuxna var mönstret neutralt men enligt 
kommentarer framgår att det sågs som något mer flickigt än pojkigt. Enligt butikerna var glassmönstret 
neutralt. Genuspedagogen menade att mönstret var neutralt. I det stora hela kan glassmönstret ses som 
genusneutralt, men tendera till att vara något mer flickigt.  
 
Sammanfattningsvis har tre genusneutrala mönster skapats: insektsmönstret, havsdjursmönstret och 
glassmönstret (Figur 30). Havsdjursmönstret tenderar dock till att uppfattas något pojkigt och 
glassmönstret något flickigt. Mönstret med nordiska djur kan ej ses som genusneutralt.  
 

 

Figur 30. Tre genusneutrala mönster 
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10 DISKUSSION AV SLUTSATS 

10.1 Insektsmönstret 
Insektsmönstret är neutralt. Använda färger är varken ljusa eller mörka utan är i stället klara och 
kraftiga vilket skulle kunna vara en anledning till varför färgsättningen varken ses som överdrivet 
feminin eller maskulin (2.3.1; 2.7). Färgerna rosa och lila, vilka ses som flickiga (2.2; 2.3.4; 2.3.5; 4; 
5.3.2), inkluderades. Trots detta har pojkarna ej tagit avstånd från mönstret vilket skulle kunna ha 
inträffat (2.1.4). Enligt förstudien framgår att starka och färgglada färger ofta säljs till flickor men att 
även pojkar tycker det är kul med mycket färg. Färgerna cerise och röd verkar inte vara några problem 
för pojkar utan det handlar snarare om hur de kombineras (5.3.2), vilket även visas i den här studien. 
En färgs ljushet och mättnad är avgörande för tolkningen (2.2). Kanske upplevs kraftiga färger inte vara 
lika “snälla” som ljusa färger (2.3.1), varför kraftig rosa och lila i kombination med andra färger 
fungerar bra även till killar.  
 
Motivet skulle kunna ses som genusneutralt då skalbaggar är mindre använt på barnkläder (5.3.3) varför 
djuren ej klassificerats som flickiga eller pojkiga ännu. Fjärilar ses dock som flickigt (2.4) och därför kan 
valet av en ovanlig typ av fjäril – en slända – ses som lyckat. Som nämnts i förstudien (5.3.3) kan 
motivens uttryck vara avgörande. På detaljnivå kan stora skillnader göras.  

10.2 Havsdjursmönstret 
Havsdjursmönstret är neutralt men något pojkigt. Att det ses som neutralt skulle kunna bero på 
färgsättningen, vilken många föräldrar och butiker nämner som neutral. Grundfärgerna i en 
stark, klar ton kan vara en bra att använda om ett genusneutralt uttryck eftersträvas (2.7; 5.3.2). 
Färgerna är varken ljusa eller mörka – sådana färgsättningar sägs konnotera femininitet 
respektive maskulinitet (2.3.1), så ett mellanting kan ses som lösningen. Färgerna tillhör alla 
toppen i rangordningen gjord av barn (2.3.4) samt utgörs av basfärgerna i Lego vilka 
kommenterats som neutrala (5.3.2). Havsdjur som motiv kan tänkas vara neutralt. Använda djur 
är varken överdrivet söta eller farliga, egenskaper som kännetecknar femininitet respektive 
maskulinitet (2.4).  
 
Havsdjursmönstret uppfattas som neutralt men kanske lite pojkigt. Enligt en kommentar berodde 
det på att “tjejiga” detaljer saknades (8.2). Vid skapandet av “design för alla” är det vanligt att 
feminina inslag väljs bort. Unisex-mode består sällan av framträdande könstypiska egenskaper 
(2.7; 5.3.1; 5.3.4). Vid skapandet av mönstret valdes ytterligheterna bort – hajar och sjöhästar 
(6.4.2). Kanske skulle fler feminina element inkluderats under designprocessen, exempelvis en 
“feminin” färg eller ett “snällare” djur såsom sjöhäst eller sjöstjärna. Som genuspedagogen 
nämnde är det möjligt att jättebläckfiskar och stora valar ses som coola (8.4). “Coola” och 
“tuffa” motiv används ofta till pojkar (2.4). En butik såg mönstret som något pojkigt då 
mönstrets färger bättre stämde överens med pojkavdelningens färger (8.3). Enligt teorin används 
kraftigare färger på produkter till pojkar (2.3.2) medan ljusare färger och pasteller används till 
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flickor (2.3.1; 2.3.2). Det är möjligt att såväl barn, vuxna och butiker lärt sig känna igen denna 
färguppdelning och därför tolkar mönstret som mer pojkigt. Enligt en butik ses motivet som 
pojkigt då det utgörs av djur, men expediten kan inte riktigt förklara varför. Tolkningen att djur 
överlag är pojkigt – oavsett djurtyp – och inte kunna förklara varför tyder på ett inlärt beteende 
typiskt för normer och genusnormer (2.1) 
 
Havsdjursmönstret valdes enbart sex gånger av barnen. En av föräldrarna nämner att tydlighet är 
viktigt för att barn ska tycka om ett plagg (8.2). Det framgår av barnens svar (8.1) att en del hade 
svårt att avgöra vad mönstrets motiv utgjordes av. Tydlighet skulle kunna tänkas vara en viktig 
aspekt att ha i åtanke vid skapandet av tilltalande produkter för målgruppen barn, oavsett kön. 
Alternativt har feminina och maskulina element skalats bort i sådan utsträckning att mönstret 
inte längre skapar ett begär hos varken pojkar eller flickor, vilket beskrivs vara risken vid 
skapandet av unisex design (2.7).  

10.3 Glassmönstret 
Glassmönstret är neutralt men tenderar att uppfattas som lite flickigt. Mönstret ses enligt 
kommentarerna som neutralt tack vare färgsättningen samt på grund av motivet då alla barn 
gillar glass. Glass har även i ett annat case beskrivits fungera bra till pojkar och flickor (5.3.5). 
Grundfärgerna i Lego, röd, grön, blå, gul samt svart och vitt vilka också kommenterats vara 
neutrala (5.3.2). Använda färger beskrivs som starka vilket flera butiker anser passa en 
unisexavdelning vilken ofta har fler plagg med starka färger (8.3). Starka färger har tidigare 
använts vid framtagning av unisex design (2.7). 
 
Glassmönstret uppfattas dock som något flickigt. Anledningen till detta skulle kunna vara att en 
ljus grön och blå färg används, och ljusa färger ses som flickigt (2.3.1; 5.3.2). Men som nämns i 
kapitel 5.3.5 har ljusblått beskrivits fungera bra till både pojkar och flickor i kombination med 
bland annat gult, svart och grönt, varför mönstret trots allt främst uppfattas neutralt. Vidare ses 
strösslet i mjukglassen som rosa även om det är rött. Färgsymbolik är komplext och hur en färg 
kombineras påverkar hur den uppfattas (2.2; 4), vilket stämmer bra i det här fallet. Det faktum att 
strösslet ses som rosa, en feminin färg (2.2; 2.3.4; 2.3.5), gör att mönstret ses som flickigt. Av två 
respondenter ses motivet glass som något tjejigt. Den ena förklar att det beror på att hen 
associerar motivet med cupcakes och bakverk, vilka beskrivs användas på flickkläder, något som 
skulle kunna bero på att de har mjukare, rundade former (2.5) eller på att köksmaskiner, vilka ses 
som feminina (5.3.3), krävs för att baka. Att den vuxnes associationer påverkar hens uppfattning 
om mönstret bekräftar genusteorin vilken säger att människan lär sig om maskulinitet och 
femininitet genom att bland annat studera mäns och kvinnors kläder (2.1). 
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10.4 Nordiska djur 
Mönstret med nordiska djur var det mönster som ej kunde ses som neutralt. Istället sågs det som 
pojkigt (9). Användningen av svart och mörkblå i färgsammansättningen skulle kunna vara en orsak till 
uppfattningen, då de gör mönstret mörkare, vilket ses som maskulint (2.3.1; 5.3.1). Detta även fast 
mönstret innehåller ljusa färger såsom ljusblå, ljusare lila samt ljusröd, vilka enligt teorin skulle betraktas 
som feminina (2.3.1). Om färgsammansättningen studeras noga går det att konstatera att en del 
trianglar “flyter ihop” på grund av låg kontrast mellan en del färger. Detta skulle kunna bidra till ett 
smutsigare eller “murrigare” intryck, och enligt teorin bärs murriga färger ofta av killar (2.3.1). Om 
djurtypen istället studeras skulle en orsak till uppfattningen kunna vara att motiven ses som farliga eller 
hotfulla i och med att rävar är rovdjur och renarna har vassa horn. Att farligt eller aggressivt ses som 
maskulint har konstaterats (2.4: 2.6). Den främsta anledningen till mönstrets uppfattning som pojkigt 
tros dock vara den geometriska stilen med trianglarna. Spetsiga former förknippas inte bara med fara 
utan används ofta på produkter som riktar sig till pojkar eller män (2.5).  

10.5 Genusneutralitet, kultur och tid 
Som nämnt är normer starkt beroende av såväl tid som kultur (2.1; 5.3.6). Det faktum att testerna 
genomförts i Sverige gör att resultatet enbart speglar föreställningar och uppfattningar som 
förekommer inom den svenska kulturen. Huruvida designen skulle uppfattas som genusneutral på en 
annan marknad går ej att uttala sig om. Med det sagt var antalet respondenter för lågt för att kunna 
överföra resultatet till hela landet. Resultatet speglar enbart ett urval av den svenska befolkningens 
åsikter. Om fler respondenter deltagit är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. Tid är också 
en viktig aspekt att ha i åtanke. Resultatet speglar den tid inom vilken testerna genomförts. Huruvida 
skapade genusneutrala mönster kan ses som genusneutrala om ett halvår eller ett år går ej att uttala sig 
om. I det stora hela beror det på hur samhället förändras, vilka normer som förmedlas av butiker, 
media, föräldrar och designers.  
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11 AVSLUTANDE DISKUSSION 

11.1 Teorival 
Ytterst lite forskning gällande normer och genusneutralitet med koppling till barn och produkter för 
barn samt barns preferenser har genomförst i Sverige. Av den anledningen undersöktes forskning från 
andra delar av världen, vilket kan vara problematiskt då normer och preferenser är högst beroende av 
kulturen de finns inom. Teorierna ger dock en bred bild av vad som är känt inom forskningsvärlden. 

11.2 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa intervjuer användes som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer 
karaktäriseras av sökandet efter en helhetsförståelse för ett fenomen (Creswell, 2014). Metoden sågs 
som lämplig då syftet var att öka förståelsen för begreppet genusneutralitet, ett begrepp relativt 
outforskat för studiens författare. En av grundidéerna bakom kvalitativa intervjuer är att forskaren 
önskar lära sig mer om ett ämne genom att samtala med respondenterna (Creswell, 2014). Möjligheten 
att ställa följdfrågor sågs som mycket värdefull. Genom att tala med barn, vuxna, butiker, forskare, en 
unisexdesigner samt en genuspedagog skapades insikter gällande samhällets föreställningar. En djupare 
förståelse för fenomentet hade ej erhållits om kvantitativa metoder använts, då sådana metoder 
fokuserar på insamlandet av siffermässig data vilken är att föredra om målet är att generalisera och göra 
statistiska beräkningar (Larsen, 2012).  
 
En nackdel med kvalitativ forskning är att svaren från respondenterna kräver tolkning. Att feltolkningar 
görs är inte omöjligt. Forskarens bakgrund, historia och tidigare kunskap om ämnet påverkar även 
tolkningen. För att stärka studiens trovärdighet skickades en sammanställning av vardera intervju från 
förstudien till respektive respondent. Respondenterna kunde därigenom komma med justeringsförslag 
och sedan godkänna materialet vilket sågs som viktigt då stora delar av designprocessen bygger på 
förstudiens data. Samtliga intervjuer sammanställdes direkt efter vardera intervjutillfälle. Detta för att 
säkerställa studiens korrekthet då det är lätt att glömma bort respondenternas svar och attityder med 
tiden. Vidare kan forskarens närvaro vid intervjuerna påverka respondenternas svar – risken finns att 
respondenterna svarar vad de tror att intervjuaren vill höra eller att de inte vill vara för kritiska 
gentemot mönstren. För att förhindra detta uppmuntrades de att vara ärliga och kritiska för studiens 
bästa. 

11.3 Intervjuer 
Tre intervjuer skedde via telefon och en via mail. Vid telefonintervjuer och mailintervuer går 
intervjuaren miste om visuella aspekter såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk – intervjun blir 
avkontextualiserad. Registrering av respondenternas ansiktsuttryck och kroppshållning kan leda till 
unika möjligheter för tolkning (Kvale, 2008). Sådan interformation gick i det här fallet förlorad. Vid 
mailintervjuer hinner respondenten mer noggrant tänka igenom sina svar vilket kan vara positivt men 
även negativt på grund av att spontaniteten går förlorad. Även möjligheten att ställa följdfrågor 
försämras vid mailintervjuer.  
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Samtliga vuxenintervjuer i värderingsprocessen skedde ansikte mot ansikte, vilket enligt ovan kan ses 
som positivt då gester och liknande kan observeras. Dock är det möjligt att föräldrarna vågat vara mer 
kritiska gällande mönstren om svaren samlats in via enkät. Det faktum att tre av intervjuerna 
genomfördes på ett café är också kritiserbart då respondenterna möjligtvis påverkats av de andra 
människornas närvaro och anpassat svaren efter vad som anses vara korrekt. Dock upplevdes de ej 
störda av miljön och samtliga respondenter uppmuntrades till att vara kritiska.  

11.4 Binomialtest  
Ur binomialtestet framgår ej vad barnens beslut berodde på – huruvida en tröja valdes till en pojke då 
den ansågs vara en killtröja eller om det helt enkelt berodde på att barnet tyckte tröjan var fin. Att mjuk 
data ej inkluderas kan ses som en nackdel och en svaghet för studiens korrekthet. Men då ytterst få val 
tycktes bero på huruvida mönstren var flickiga eller pojkiga utan istället berodde på det faktum att 
barnen tyckte om båda valda mönster kan det antas att mönstren ej hade klassats som mindre neutrala 
om mjuk data inkluderats utan istället mer neutrala. Vidare var användningen av binomialtestet något 
problematiskt på grund av det låga antalet respondenter. Ett lågt antal respondenter gör resultatet 
osäkert, vilket måste tas i åtanke. 

11.5 Barnens inkluderande 
I denna studie inkluderades inte barnen förrän vid värderingsprocessen. Det hade varit intressant att 
inkludera barnen tidigare i processen och undersöka vad de vill ha, är intresserade av, tycker är fint och 
tycker mindre bra om, genom exempelvis en workshop. Men på grund av en begränsad tidsram sågs 
det ej som möjligt.  

11.6 Respondenter 
För värderingsprocessen var respondenternas tillgänglighet en avgörande faktor för vilka som deltog i 
studien. Ett större antal respondenter i värderingsprocessen hade varit fördelaktigt - särskilt vuxna och 
barn. Fler barn hade stärkt trovärdigheten för resultatet av de statistiska testerna. Som nämnts valdes 
exempelvis havsdjursmönstret enbart sex gånger, och därför hade ett eller två val till kunnat förändra 
resultatet. Fler vuxna hade varit önskvärt då enbart fyra deltog i studien. Det hade stärkt studiens 
trovärdighet. Även en jämnare könsfördelning hade varit önskvärt bland de vuxna då det hade varit 
möjligt att uppfatta skillnader i respondenternas svar beroende på om de var män eller kvinnor, vilket 
hade kunnat vara en intressant aspekt.  
 
För att lyckas få butiker att delta i värderingsprocessen genomfördes drop-in besök där tillgängliga 
expediter valdes ut som respondenter. Hade istället en respondent från vardera butiks 
kommunikationsavdelning valts ut hade mer strategisk information gällande kläders uppdelning kunnat 
erhållas. Det är dock tveksamt huruvida de valt att dela med sig av sådan information. Högre uppsatt 
personal hade troligtvis sett till att formulera sig på ett politiskt korrekt sätt, vilket i det här fallet inte 
var vad som eftersöktes.  
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11.7 Studiens etiska aspekter 
Inför intervjuerna studerades det kapitel i John W. Creswells bok Research Design (2009) som 
behandlar etik vid datainsamling. En respondents identitet bör skyddas. I denna studie hölls samtliga 
respondenter anonyma. Beteckningar såsom hen eller respondent 1, 2, 3 användes då studien behandlar 
ämnet genusneutralitet varför respondenternas kön ej sågs som väsentliga.  
 
Vidare skickades samtyckesformulär ut till samtliga deltagare i förstudien innan intervjuernas 
genomförande vilket rekommenderas (Creswell, 2009). Respondenterna har rätt att veta hur och till vad 
deras svar kommer att användas så därför innehöll formuläret följande information; identifiering av 
forskaren, identifiering av sponsrande institution, information gällande hur respondenten valts ut, 
identifiering av studiens syfte, identifiering av förmåner för deltagande, identifiering av nivå och typ av 
deltagande, information gällande respondentens rätt att vara anonym, information gällande 
respondentens rätt att avbryta sitt deltagande och slutligen information och kontaktuppgifter till den 
person som respondenten kan vända sig till vid frågor. För samtliga barn undertecknades 
samtyckesformulär av respektive vårdnadshavare.  

11.8 Relevans 
Genus och normer är föränderliga. Som designer blir det därför viktigt att fundera över det personliga 
ansvaret och göra designval vilka motverkar förlegade stereotyper. Dock finns inte särskilt mycket 
forskning kring genusneutralitet och barnkläder. Genom att undersöka frågan skapas ett 
kunskapsbidrag som både kan anses vara internt och externt relevant. Internt relevant då 
mönsterdesigners och klädbutiker får insikt i hur genusneutrala mönster skulle kunna formgivas och se 
ut, externt relevant då reproduktionen av traditionella, förlegade och stereotypa genusnormer, vilka kan 
få allvarliga konsekvenser, kan brytas.  
 
Det finns de som tror att genusneutralitet handlar om att skapa en jämn, grå massa (5.3.1). Att barn 
skall se likadana ut och inte få tycka om flickiga eller pojkiga saker. För många handlar unisex om att ta 
bort färger (2.7; 5.3.4) och istället använda svart, brunt och ljusbrunt (5.3.2). Denna studie har visat att 
genusneutrala mönster kan se mycket olika ut och innehålla mycket färg. På samma sätt som det vore 
fel att säga att alla barn tycker om samma motiv och samma färger, vore det fel att säga att alla flickor 
tycker si medan alla pojkar tycker så. You can’t be what you can’t see (2.1). I det stora hela handlar det 
om att visa att allt är tillåtet att användas av alla.  

11.9 Vidare forskning 
Mönsters tydlighet är något som diskuterats lite kort i denna studie. Hypotesen är att mönster bör vara 
någorlunda tydliga eller konkreta för att barn skall tycka om dem. Det konkreta i förhållande till det 
abstrakta är ett intressant ämne att studera.  
 
I denna studie var antalet föränderliga variabler många. Olika stilar, färger och motiv användes för de 
olika mönstren och därför blev det svårt att peka ut exakt vad barnen tyckte var bra respektive mindre 
bra. Förslagsvis skulle en liknande studie kunna genomföras men med färre variabler.  
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Som nämnt används forskning från andra länder gällande barns preferens för färg och form. Det vore 
intressant att på liknande sätt undersöka specifikt hur barn i Sverige ser på motiv och färger. Vilken är 
den mest omtyckta färgen? Finns det några typiska flick- respektive pojkfärger? Tycker barn om klara 
färger? Hur uppfattar pojkar och flickor mättade och omättade färger? 
 
Det är tydligt att relativt lite forskning gjorts inom valt ämne. Genom ökad forskning kan fler insikter 
erhållas gällande barns verkliga preferenser när det kommer till kläder, motiv, färger och mönster varpå 
produkter till barn kan formges utifrån barns egna preferenser. Spektrat av möjliga klädval blir då 
troligtvis bredare, och som effekt ökar även antalet socialt accepterade uttrycksformer, därbland 
könsuttryck. 
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12 BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuprotokoll – Förstudie  
Ett intervjuprotokoll vilket inspirerats av Creswells (2009) rekommendationer utformades för 
förstudien (3.2). Protokollet innehåller information om datum, plats, intervjuare och respondent, 
liksom instruktioner till intervjuaren gällande viktig fakta att förmedla till respondenten innan dess att 
intervjun påbörjas. Vidare anges de frågor som önskas besvaras genom intervjun. Två kategorier av 
frågor togs fram; bakgrundsfrågor och huvudfrågor. Syftet med bakgrundsfrågorna var att få insikt i 
respondenternas bakgrund, utbildning, yrke och erfarenhet. Detta var av vikt då respondenternas svar 
senare skulle komma att användas i designprocess. Bakgrundsfrågorna var viktiga för studiens 
trovärdighet. Vidare användes bakgrundsfrågorna för att “värma upp” respondenten, vilket Creswell 
(2009) rekommenderar. Huvudfrågorna var de frågor vars svar skulle komma att användas under 
designarbetet. Genom huvudfrågorna skulle en ökad förståelse för genusneutralitet skapas – då ytterst 
lite information kring ämnet behandlats i funnen litteratur. Nedan visas intervjuprotokollets utformning 
samt några av de frågor som använts vid intervjuerna. Observera att frågorna varierade något beroende 
på vem respondenten var då de har olika bakgrund och expertis.  
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Bilaga 2. Enkätsvar från Pilotstudien 
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Bilaga 3. Tankekartor 
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