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Sammanfattning 

Med leksakskataloger som grund har syftet med denna uppsats varit att se hur genus, 

konsumtion och myter kommer till uttryck i reklam som riktar sig till barn samt att se på 

leksakers betydelse för barns identitetsskapande. Genom en kvalitativ textanalys av 

katalogerna har bilder valts ut och placerats under olika teman. Dessa teman är genomgående 

i uppsatsen, såväl i teoridelen som i analysen. 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att utgå från följande frågor:  

- Hur representeras barnen i leksakskatalogerna år 2011? 

- Hur kommer genus och könsroller till uttryck genom leksakernas konstruktion? 

- Vilken betydelse kan leksakskonsumtionen ha för barns utveckling av könsroller? 

- På vilket sätt upprätthåller medierna mytologierna rörande könsideologi och 

stereotyper? 

Resultatet av studien visade att leksakskatalogerna är konstruerade utifrån historiska 

ideologier. Hur flickor och pojkar bör vara, se ut och bete sig kommer tydligt till uttryck och 

visar på hur mytologier rörande könsideologin etc. är bakomliggande även i reklam som är 

riktad till barn. 

Nyckelord: Jagbildning, stereotyper, myter, det symboliska våldet, den manliga betraktaren, 

privata och offentliga sfären, konsumtionssamhället. 

Titel: Könsrollerna i julklappssäcken – En studie om leksakers betydelse för barn 

identitetsskapande och konsumtion. 

Författare: Louise Straub 

Författad vid: Institutionen för Medie – och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet. 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 1 

1.   Inledning ............................................................................................................................. 2 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 2 

       1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 3 

          1.3 Tidigare forskning ...................................................................................................... 3 

2.    Metod  ................................................................................................................................. 6 

2.1 Kvalitativ textanalys  ........................................................................................................ 6 

       2.2 Avgränsning .................................................................................................................. 6 

          2.3 Analysredskap ............................................................................................................ 7 

              2.4 Metodkritik ............................................................................................................. 8 

3.   Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 9 

    3.1 Privat och offentligt.  ........................................................................................................ 9 

       3.2 Prinsessan och Superhjälten .......................................................................................  11 

          3.3 Den manliga blicken ................................................................................................. 13 

             3.4 Semiotik och mytologi .......................................................................................... 15 

4.    Myten bakom leksakerna ............................................................................................... 17 

     4.1 Hemmafrun – Den arbetande mannen ........................................................................... 17 

        4.2 Aktiv - Passiv ............................................................................................................. 19 

           4.3 Prinsessan - Superhjälten ........................................................................................ 21 

              4.4 Betraktade - Betraktande ...................................................................................... 23 

5.    Slutdiskussion .................................................................................................................. 27 

6.    Referenser ........................................................................................................................ 29 

7.   Bilagor ............................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1.   Inledning  

Då var det jul igen. Med mer än en månad kvar till julhelgen har butikerna redan börjat 

väcka liv i julstämningen genom ljusslingor, glitter och pynt. I varje brevlåda i de svenska 

hemmen dimper ett flertal olika leksakskataloger ner fullmatade med de nyaste, häftigaste och 

bästa leksakerna. Barnen slänger sig över katalogerna för att peka ut allt de önskar sig. På 

första sidan i katalogerna finns en önskelista där barnen själv kan skriva i sina önskningar. 

Föräldrarna ler av förtjusning och säger med mild ton: ”- Du får vänta och se vad tomten 

kommer med”.  

Julhelgen är den största konsumtionshelgen på hela året som riktar sig till barn. Reklam så väl 

på Tv som i katalogerna är främst riktat till barn och föräldrar med barn. BR-leksaker, 

Toys”r”us och Leklust är tre av de största leksaksförsäljarna som skickar ut specialutgåvor av 

leksaksreklam under julen varje år. Leksaksmagasinen är fullmatade med reklam och barn 

som leker med leksakerna. Bara genom en snabbtitt i katalogerna går det att se ett mönster 

över hur barnen är representerade och hur leksakerna är utformade. De historiska myterna är 

bakomliggande, de syns inte men de finns där. Den privata och offentliga sfären blir viktiga 

faktorer att iaktta, likaså samhällets ideal och könsroller som återspeglas i leksakerna. 

I leksaksmagasinen är det enbart barn som finns med på bild. Barnen leker med leksakerna 

och ser nöjda och lyckliga ut. Barnen gör reklam till barn på samma sätt som vuxna skildras i 

reklam riktad till vuxna. Konsumtionsknepen går inte att bortse från. De finns där, bakom alla 

bilder på leksaker och barn.  

Att se hur reklam som är riktad till barn är konstruerad är därför en intressant utgångspunkt. 

Det är samtidigt viktigt att sprida kunskap till föräldrar för att på så sätt ge dem en bättre 

inblick bakom konstruktionerna av leksakerna. Reklam är till för att sälja, frågan är vad. 

 

1.1    Bakgrund  

Idén som snart skulle bli ämnet till min kandidatuppsats startade när jag såg en artikel med 

rubriken ”Sjuka dockor väcker ilska” i tidningen Aftonbladet, publicerad 2011-10-20. En 

Barbie med trådsmala ben och armar hade dragits in från en leksaksbutik efter klagomål om 

att dockan var för smal. Experter inom barnpsykologi uttalade sig om fallet och menade att 

barn som leker med Barbie-dockor och låtsas att det är dem själva är en stor riskgrupp. 
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Dockorna ger barn en skev kroppsuppfattning med risk att de börjar bry sig alldeles för tidigt 

om sitt utseende. Detta är inte det enda fallet där leksaker fått kritik och dragits in från 

butiker. År 2009 fick Bratz-dockan, en docka med smal midja och oerhört sminkat ansikte, 

kritik för att vara för smal. Dockan drogs dock aldrig in. 

Tidigare i år, 2011, fick en amningsdocka kallad ”The breast milk baby” stark kritik. Till 

dockan medföljde en amningströja till barnet med sensorer likt bröstvårtor och när dockan 

lades intill sensorn gör den smaskande ljud. Denna produkt har dock inte dragits in från 

butikerna än, utan finns fortfarande till försäljning. Denna artikel fick mig att börja fundera 

över hur leksaksmarknaden ser ut år 2011. Leksaker är en av de saker som formar barnen i 

könsrollssocialisationen (Almqvist 1991), så därför blev det en intressant utgångspunkt att se 

hur genus, konsumtion och myter samverkar i reklam som riktar sig till barn. 

 

1.2    Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av leksakskataloger 

för att få inblick i hur genus, konsumtion och myter kommer till uttryck i reklam som riktar 

sig till barn. Genom en noggrann studie av leksaksmagasinen kunde fyra teman urskiljas, 

vilka följer genom såväl teorier som resultat. Dessa teman ramar in och förtydligar uppsatsens 

fyra ingångsvinklar som berör det privata och offentliga livet, genus, könsroller och 

mytologiernas roll i leksakskatalogerna. För att kunna uppnå uppsatsens syfte har jag utgått 

från följande frågor: 

- Hur representeras barnen i leksakskatalogerna år 2011? 

- Hur kommer genus och könsroller till uttryck genom leksakernas konstruktion? 

- Vilken betydelse kan leksakskonsumtionen ha för barns utveckling av könsroller? 

- På vilket sätt upprätthåller medierna mytologierna rörande könsideologi och 

stereotyper? 
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1.3   Tidigare forskning 

Reklam riktad till barn är ett relativt outforskat område. Den forskning som finns är främst 

inriktad på livsmedelskonsumtion och Tv-reklam. Hur leksakskataloger och leksaker påverkar 

barn är något som det finns begränsad forskning om och i och med det kunde jag anpassa min 

avhandling utifrån vad jag ansåg intressant. Nedan redogör jag för innehållet i tre av de 

studier som finns inom området. Avhandlingarna belyser ämnet barn och reklam från olika 

perspektiv och synvinklar. Genom en kort sammanfattning av studierna vill jag ge en inblick i 

vad som gjorts tidigare. Studierna är gjorda från år 1998-2008, men är fortfarande relevanta 

och användbara. 

En av de avhandlingar som gjorts inom livsmedelskonsumtion är ”Prinsessmuffins och 

chokladägg – En analys av livsmedelsreklam till barn” av Sveriges Konsumenter. 

Undersökningens syfte var att kartlägga hur ohälsosam livsmedelsreklam för barn kommer till 

uttryck i direktreklam, barn- och serietidningar, TV och Internet. Det visade sig att den 

vanligaste platsen för reklam var på Internet i form av spel, pyssel och tävlingar som innehöll 

dold reklam för godis, kakor, glass och läsk. Genom reklamens dolda budskap blir barnen 

påverkade av företagens varumärken (Norden 2008). 

En annan undersökning som gjorts inom reklam riktad till barn är ”Drömprinsen och 

Glamourgullet – Om könsschabloner i barnreklam” av Konsumentverket. Denna studie riktar 

in sig både på leksakers och på reklams påverkan på barns uppfattning om könsroller, 

kroppsideal m.m. Förutom att studera själva reklamen och hur barnen framställs i den har de 

även genomfört intervjuer med barn för att få en uppfattning hur barnen själv ser på reklamen. 

Resultatet av studien visar att det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar i reklam, 

så väl hur barnen framställs som vilka leksaker som riktas till vilket kön. Vid en 

sammanställning av resultatet utgick forskarna från olika stereotyper som de kunde urskilja i 

olika typer av reklam riktad till barn. Dessa stereotyper var exempelvis drömprinsen och 

glamourgullet som båda kännetecknades av sitt utseende och påhittade egenskaper som 

medföljer leksakerna. Barnen som blev intervjuade i studien hade olika syn på reklam. En del 

tyckte att det var kul att titta på medan andra ansåg det störande. Trots att studien har ett par 

år på nacken är den fortfarande relevant (Konsumtionsverket 1998).  

”Tv-reklamen – vår tids myter” av Margareta Rönnberg (2003) är ännu en studie om barn Tv-

reklam. Denna undersökning är omfattande och söker bl.a. svar på vad reklam har för roll och 

betydelse i barns liv och för deras könsrollsutveckling. Rönnberg går emot tidigare gjorda 
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studier och försöker hitta nya svar på frågor rörande reklampåverkan. Resultatet av hennes 

studie visar att Tv-reklam inte skulle ha någon negativ påverkan på barn samt att reklam inte 

skulle ha någon påverkan på ökad konsumtion utan snarare minskar den. Rönnberg menar 

vidare att barn inte tar efter vuxnas beteende och inte heller rollen som feminin eller 

maskulin. Rönnberg försvarar detta resultat med hjälp av intervjuer med barn och vuxna samt 

genom flera olika teorier som berör såväl biologiska som sociologiska faktorer. 
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2.   Metod  

2.1   Kvalitativ textanalys: 

”Textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa studier av texter.” (Östbye, Larsen 

2003:62) 

För att besvara min frågeställning har jag valt att utgå från en kvalitativ textanalys av 

materialet. Vid genomförandet av en textanalys ställer forskaren frågor till texten för att få en 

djupare kunskap om texten. En textanalytisk metod hjälper forskaren att få reda på vilka 

bakomliggande aspekter som finns dolda i texten. För att kunna genomföra en textanalys 

krävs ett perspektiv, begrepp och ett syfte, en fråga som avgränsar det analytiska intresset. I 

mitt fall har jag valt att avgränsa mig till det semiotiska perspektivet som innefattar textens 

kulturella kontext samt relationen mellan mottagaren och sändaren. Inom semiotiken finns det 

ett antal centrala begrepp. Jag har valt att fokusera på denotation och konnotation. Förutom 

det semiotiska analysverktyget har jag valt att ta med mytologi, som är en underkategori till 

semiotiken. Textanalysens syfte är avgränsat till de innehållsmässiga förhållandena, som 

innefattar hur texten framställer könskonstruktioner, stereotyper och konsumtion (Östbye, 

Larsen 2003) 

Semiotik och mytologi är två perspektiv som kompletterar varandra och utgör på så sätt ett 

bra analysverktyg för att kunna utföra en relevant och grundlig analys av mitt utvalda 

material. Perspektiven gör det möjligt för mig att undersöka de underliggande aspekterna samt 

få en djupare kunskap om reklamens budskap. 

”Det är genom texterna som medierna utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar kunskap och ger 

underhållning och glädje av många slag.” (Östbye, Larsen 2003:64) 

 

2.2   Avgränsning: 

I min studie har jag valt att avgränsa mig till svenska leksakskataloger från leksaksjättarna 

Toys”r”us, BR-leksaker och Leklust. Dessa tre är ledande inom leksaksförsäljningen i Sverige 

och inför julen skickar de ut leksaksreklam i form av ca 100 sidors kataloger med deras utbud. 

Reklamen är riktad till barn, vilket bland annat går att konstatera utifrån önskelistan med titeln 

”Min önskelista”, men även att barn finns med på bild tillsammans med leksakerna i 
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katalogerna förstärker detta. Att jag valde just leksakskataloger var främst för att det närmade 

sig julen, som är den största konsumtionshelgen som är riktad till barn. Det blev relevant att ta 

de kataloger som alla familjer får hemskickade i brevlådan då man kan konstatera att flera 

svenska hem har nåts av reklamen. 

För att kunna välja ut bilder för min analys började jag med att grundligt gå igenom alla tre 

kataloger för att göra en enklare jämförelse. Det visade sig att katalogerna gjorde reklam för 

nästintill likadana produkter, så jag valde att använda mig av tematisering för att dela in 

bilderna under olika teman (Östbye, Larsen 2003). Dessa teman var Privat-Offentlig, 

Aktivitet-Passivitet, Prinsessa-Superhjälte och Betraktad-Betraktande, utifrån vilka jag 

skapade mina rubriker till uppsatsen. Jag valde ut två till fyra bilder till varje tema som jag 

tyckte var tydliga och representativa. Bilderna har jag placerat i bilagor som är döpta till 1-4 

och som finns längst bak i studien. Dessa bilagor hänvisar jag till när jag redogör för mitt 

resultat. 

 

2.3   Analysredskap: 

För att analyser mitt resultat har jag använt mig av semiotiken. Semiotiken fokuserar på vilka 

underliggande och dolda budskap som finns i texten (Bignell 2002), som i det här fallet var 

bilder i leksakskataloger. Teorin utgår från principen att alla texter är en uppsättning tecken. 

Genom en semiotisk analys av en text ser man till tecknets två nivåer, den språkliga och den 

mytologiska. Den språkliga nivån är den ytliga meningen av texten även kallad denotation. 

Den mytologiska nivån är den nivå där de dolda budskapen finns underliggande. För att 

avslöja dessa har jag valt att använda mig av Barthes mytologibegrepp som innebär att myten 

är ett tal, likt ett budskap, som upprätthåller historiska ideologier och framställer dessa som 

naturliga sanningar i samhället. Denna nivå är även kallad konnotation och ser till tecknets 

symboliska innebörd. Jag har använt mig av båda dessa begrepp när jag genomfört min studie 

för att på så sätt få ett uttömmande resultat, som tar hänsyn till såväl den direkta som indirekta 

betydelsen som bilden förmedlar. 

Efter att ha gjort den semiotiska analysen av mitt material använde jag mig av min empiri för 

att analysera och dra slutsatser av mitt resultat. Teorierna är avgränsade och valda utifrån 

tanken att de ska representera och hjälpa till att analysera materialet, så enbart de delar av 

teorierna som har varit användbara är medtagna. 
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2.4   Metodkritik: 

Varje metod har sina styrkor och svagheter. Vid en kvalitativ analys kan det vara svårt att se 

till reliabilitet och validitet då dessa begrepp från början är utformade för den kvantitativa 

analysen, som använder sig av siffror och urvalsgrupper. Att undersöka den kvalitativa 

analysmetodens validitet skulle med ett annat ord översättas med trovärdighet. 

Trovärdigheten innefattar hur relevant materialet är i relation till problemformuleringen. 

Genom att ha gjort urklipp ur leksakskatalogerna som finns inklistrade i bilagor och genom att 

beskriva innehållet i dem vill jag öka trovärdigheten till mitt material. Det är viktigt att 

förmedla ett trovärdigt material i en studie för att läsaren ska kunna använda sig av det till 

fortsatta studier samtidigt som det ska vara möjligt att söka upp de bilder och material som jag 

använt mig av. I åtanke bör man dock ha att jag gjort en avgränsning och ett urval, så om 

studien hade grundats på andra leksakskataloger eller ett annat material finns det en chans att 

slutsatsen hade blivit annorlunda än den jag redogör för (Östbye, Larsen 2003). 

Den kvalitativa metodanalysens reliabilitet kan istället översättas med tillförlitlighet. Genom 

att redogöra för mitt tillvägagångssätt av studien och de teorier jag använt mig av kan jag på 

så sätt öka tillförlitligheten för min slutsats. Läsaren kan på så sätt följa med i hur studien har 

genomförts och på så sätt själv göra en jämförelse av metod, teori och slutsats för att se hur 

väl de stämmer överens och hur de har använts. Ett annat begrepp att ha i åtanke är 

objektivitet, som innefattar att studien inte ska ha påverkats av forskarens värderingar och 

åsikter om ämnet i sig utan att resultatet enbart ska vara grundat på de valda teorierna. Dessa 

tre begrepp har jag tagit hänsyn till och haft med mig under genomförandet av studien 

(Östbye, Larsen 2003). 

Den kvalitativa textanalysens styrka är att den går in på djupet av texten och kan avslöja dolda 

budskap som annars inte skulle kommit fram. Den semiotiska analysen hjälper till att se till 

såväl delarna som helheten. Den svaga delen av den här metoden är dels att det kunde ha 

gjorts ett annat urval av bilder på samma sätt som man kunde valt andra teorier. Det går inte 

att undvika att resultatet är påverkat av urvalet, så med ett annat urval kunde resultatet ha 

blivit annorlunda. Urvalet är trots allt gjort av mig som forskare, men valet är dock grundat på 

mina teoretiska utgångspunkter. 
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3.   Teoretiska utgångspunkter 

3.1   Privata och offentliga sfären 

”Ideologier återspeglar inte verkligheten, utan formar det sätt på vilket vi uppfattar den.” 

(Lindgren 2005:77)  

Ideologi är ett svårtolkat begrepp som används för att förklara den överenskomna världsbilden 

som ett system av föreställningar och idéer som vi har som utgångspunkt när vi beskådar 

samhället vi lever i (Lindgren 2005). Samhällets symboliska system, de dominerande 

ideologierna, sätter upp riktlinjer för hur individer i ett samhälle bör handla. Ideologierna är 

historiskt rotade och har fått sin betydelse och innebörd under historiens gång. De 

handlingsmönster som ideologierna för med sig är individen inte kapabel till att bryta 

(Thompson 2001).  Samhällets ideologier är som en gjuten grund varpå åsikter, beteenden och 

kunskap är grundat. Ideologiernas riktlinjer blir som samhällets rätta ”sanning”. I den här 

studien kommer ideologibegreppet användas i relation till Barthes mytologibegrepp. Den 

ideologi som min uppsats främst kommer beröra är könsideologin. Könsideologin är den 

ideologi som inbegriper uppfattningar om genus i samhället, bl.a. hur män och kvinnor ska 

vara och se ut.  

”Att acceptera samhällets värderingar och handlingsnormer är att acceptera den dominerande 

ideologin” (Ne 2011-11-18). 

För att kunna förstå den ideologiska bakgrunden som finns dold i mediebudskapen måste man 

ha förståelse för hur budskapen införlivas i mottagarnas liv och se hur de blir en del av 

jagbildningsprocessen och hur de används av individer i ett vardagssammanhang (Thompson 

2001).  

Att kvinnan har sin roll i hemmet och mannen i arbetslivet har dels sitt ursprung i en ideologi 

från 1700-talet som menade på att det fanns väsentliga skillnader på män och kvinnors arv 

och miljö. Denna skillnad innebar att kvinnor uppfattas stå närmare naturen som i det här 

fallet innefattar det privata, hemmet medan männen står närmare kulturen, den offentliga 

sfären och arbetslivet (Tseëlon 1998). Den privata sfären nedvärderas jämfört med den 

offentliga som är fylld med prestige. 

John B. Thompson (2001) beskriver begreppsparet offentligt och privat på ett liknande sätt 

som Tseëlon (1998). Thompson skiljer på två grundbetydelser av begreppen. Offentligt 
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beskrivs som relationen mellan de politiskt styrda institutionella området och privat beskrivs 

som de områden av ekonomisk verksamhet och personliga relationer utanför den politiska 

kontrollen. Denna grundbetydelse var aktuell från 1500-talet till slutet av 1800-talet. Vid den 

här tiden hade gränsen mellan offentligt och privat börjat suddas ut. Staten tog på sig mer 

ansvar som berörde den ekonomiska verksamheten och enskilda individer bildade 

förändringsgrupper för att påverka den statliga politiken. 

Thompsons (2001) andra förklaring av offentligt och privat är offentligt i betydelse av öppen 

och tillgänglig för allmänheten medan det privata är det som är dolt för insyn, det som görs 

och sägs avskilt från offentligheten. Denna betydelse kopplas till de klassiska grekiska 

stadsstaterna där medborgarna samlades på en offentlig plats för att diskutera och besluta i 

samhällsfrågor. Under medeltida och tidigmoderna tiden sköttes statliga uppgifter inom 

hovets slutna grupp och var på så sätt osynligt för individerna i samhället. Alla 

beslutsprocesser ägde rum innanför slutna dörrar och allmänheten hade inte mycket att säga 

till om. I och med utvecklingen av den moderna konstitutionella staten begränsades maktens 

osynlighet en aning. Den osynliga makten ersattes med öppnare institutioner och 

medborgarna fick en del grundläggande rättigheter som de inte tidigare haft. Detta bidrog till 

en öppnare politik. Makthavarna var dock inte så förtjusta i detta så de hittade nya sätt att 

undanhålla delar av makten för allmänheten. 

Dessa historiska betydelser av offentligt och privat kopplar Thompson (2001) till den 

medierade offentligheten. Förr var individer tvungna att närvara på samma fysiska plats för att 

kunna delta i händelser eller för att få information, men i och med boktryckarkonsten 

skapades en ny form av offentlighet. Händelser och information var inte längre platsbundna 

och individer hade fler möjligheter att motta information än vid interaktion ansikte mot 

ansikte. Utvecklingen av Tv utvidgade den medierade offentligheten ytterligare. Nu kunde 

människor se bilder och filmer till händelser och dessutom höra tillhörande ord och ljud till. 

Offentligheten fick på så sätt en ny form av koppling till synlighet. 

Tseëlon (1998) beskriver vidare i sin bok ”Kvinnan och maskerna” hur klädmodet har 

påverkats av förändring av den offentliga och privata sfären och då framför allt det manliga 

modet. Förr bar både män och kvinnor utsmyckad klädsel, men i och med den industriella 

revolutionen som bidrog till att männen blev arbetare och kvinnorna hushållerskor blev även 

kläderna annorlunda. Männen bar kläder som tillät hårt arbete medan kvinnan fortfarande 

skulle vara utsmyckad för att symbolisera familjens status. Hur män och kvinnor var klädda 
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hängde därför ihop med vad de hade för vardagssysslor. Mannen som arbetare kan kopplas 

ihop med aktivitet. Han befinner sig i den offentliga sfären där han arbetar medan kvinnan är 

den passiva som befinner sig i den privata miljön och sköter om hemmet.  

 

3.2   Prinsessan och Superhjälten 

”Barns utveckling är en produkt av ett komplicerat samspel mellan biologiska och sociala faktorer.” 

(Almqvist 1991:40) I studien ligger fokus på de sociala och kulturella betydelserna för barnet 

då jag ansåg det mest relevant att se i relation till mitt resultat. 

John B Thompson (2001) ser jagbildningsprocessen som ett symboliskt projekt som individen 

aktivt konstruerar. Genom symboliskt material som individen tillhandahåller kan den skapa en 

sammanhängande beskrivning av sig själv samt bilda sin självidentitet. Thompson ser 

samhällsutveckling som en bidragande faktor till att jagbildningen blivit en mer öppen och 

reflexiv process. Medierna har öppnat upp för ett vidgat informationsflöde med fler 

kommunikationsmöjligheter. Förr skedde all interaktion ansikte mot ansikte, men i och med 

utbredningen av medier har en ny intimitet skapats. Interaktionen ansikte mot ansikte är en 

ömsesidig och dubbelriktad handling medan medierna är en kommunikationsform som är mer 

icke-ömsesidig då den sträcker sig över tid och rum. Medierna har gjort det möjligt för 

individer att uppleva fenomen som de inte själv skulle kunna erfara. Individer får denna typ 

av medierade erfarenheter dagligen och ”vi lever idag i en värld där förmågan att uppleva är skild 

från själva mötandes handling” (Thompson 2001:259). 

Självidentiteten menar Thompson (2001) förändras över tid genom nya erfarenheter och 

symboliskt material som individen förfogar över. Detta gör att identiteten formas om under 

hela livet. Alla individer har inte tillgång till de symboliska resurserna, utan beroende på 

individens tidigare erfarenheter och färdigheter mottas informationen på olika sätt.  Denna 

tillgång av symboliska resurser i form av medierat material är idag betydligt mer omfattande 

än förr och har på så sätt gett individen fler alternativ och krav när det kommer till 

identitetsutveckling. Individers jagbildning är beroende av det medierade materialet då det 

hjälper individen att distansera sig från vardagslivets platser.  

”Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man 

närmare prövar om den är korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och 

förenklar hanteringen av intryck från omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om 
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hurdana vissa andra "är" utan också om hurdana de "bör" vara. Stereotyper bidrar ofta till att 

vidmakthålla fördomar och negativa attityder.” (Ne 2011-11-17) 

Gauntlett (2008) tar i sin bok ”Media, gender and identity” upp det manliga och kvinnliga 

som är de främsta stereotyperna i samhället. Individer fostras in ett visst beteende och 

utseende så som stereotypen är skapad. Denna identitetsprocess har två socialisationsagenter; 

primära och sekundära. De primära är föräldrar och andra personer i barnets närmaste 

omgivning och de sekundära är medier, skola och samhället. Gauntlett menar att den 

sekundära socialisationsagenten media har fått större betydelse i samhället idag jämfört med 

förr. Idag visas ideal, stereotyper och föreställning i stor utsträckning genom medierna. Dessa 

föreställningar är så självklara för oss att vi ser det utanför vårt medvetande. Gauntlett hävdar 

dock att de sociala konstruktionerna är i förändring och håller på att struktureras om. Med 

detta som utgångspunkt ger han exempel utifrån livsstilsmagasin. Förr riktade sig magasin om 

skönhet, sex och relationer enbart till kvinnor men idag finns även sådana magasin till män. 

Han hävdar att det är en ny typ av maskulinitet som utvecklats, en man som är mer mån om 

sitt utseende. Gauntlett menar att utbredningen av livsstilsmagasin är en jämställdhetsåtgärd, 

då genusförställningarna omkonstrueras och skillnaden mellan män och kvinnor minskas. 

Gauntlett (2008) förespråkar att man inte bör skilja på män och kvinnor utan på människor. 

Han använder sig av begreppet queer för att redogöra för de avvikelser som finns i samhället. 

Gauntlett ser det positivt att vara avvikande och menar att alla är queer. 

Erving Goffman (2000) ser roller utifrån en annan vinkling. Goffman utgår från den främre 

och den bakre regionen när han redogör för hur individer intar olika roller beroende på om de 

befinner sig i den privata eller offentliga sfären. Goffman talar om framträdande när individen 

agerar och handlar i det offentliga. Vid ett framträdande befinner sig individen i den främre 

regionen och agerar inför en publik. Vid framträdandet intar individen en viss roll med 

medföljande normer som berör tal, uppförande och agerande inför publiken. Dessa normer 

måste följas för att individen ska vara trovärdig i sin roll. Om publiken genomskådar rollen 

och upptäcker att den inte stämmer överens med verkligheten så godtas inte individens roll 

och publiken mister förtroendet. När individen befinner sig i den främre regionen bär den en 

mask eller så kallad personlig fasad. Denna mask är uppbyggd efter givna normer och 

attityder (Goffman 2000). 

Olle Holmberg (1994) använder sig av begreppet introjektion för att förklara hur barn intar 

roller och identifierar sig med superhjältar och andra sagofigurer. Denna identifiering beror på 
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att barnet önskar att det själv hade sådana egenskaper, menar Holmberg. Han menar att 

barnen använder sig av introjektionen för att fly verkligheten och drömma sig bort. 

Barn skapar sin medvetenhet om kroppens egenskaper och utseende genom omvärlden 

(Giddens 1997). Giddens använder sig av begreppet livsstil för att förklara hur självidentiteten 

utvecklas genom en uppsättning praktiker, riktlinjer för individens identifikation. Alla val, 

såväl klädstil som beteende, bidrar till självets skapande och hur livsstilen formas. Även 

omgivningen och förebilder har betydelse för hur individen utvecklar sin identitet. Kroppen 

blir som ett handlingssystem som upprätthåller självidentiteten. Giddens delar upp kroppen i 

olika dimensioner som samverkar med varandra. En av dessa är kroppens framträdande, 

vilket innebär de ytliga drag så som kläder och utsmyckning som är synligt för omgivningen. 

Detta påverkar även hur andra och individen tolkar själva handlingen.  Framträdandet 

framhåller individens identitet som förstärks genom kläder och smink för att visa 

könstillhörighet, klass och yrke. En annan är kroppens uppträdande som är beroende av hur 

framträdandet används i vardagssituationer. Individen anpassar sitt framträdande och 

uppträdande utifrån de krav som ställs i olika samhällssituationer. 

 

3.3   Den manliga blicken 

Lynda Nead (1992) talar i sin bok “The female nude” om hur den kvinnliga kroppen blir som 

ett objekt för den manliga betraktaren. Nead använder sig av begreppet gränser för att 

beskriva hur den nakna kroppen uppfattas i konstsammanhang. Om kvinnan uppfattas som ett 

objekt eller subjekt är avgörande för om det räknas till konst eller till pornografi. Konst enligt 

Lynda Nead handlar om estetisk distans och kontroll. Den nakna kvinnokroppen är ett ideal 

för skönhet och för formbar materia och i de fall då idealt byts ut och uppfattas som den 

nakna sexualiserade kvinnan menar Nead att det är opassande. I de fall där mannen iakttar den 

kvinnliga kroppen som ett objekt är kvinnan den betraktade och mannen den betraktande.  

“The female nude marks both the internal limit of art and the external limit of obscenity. This is the 

symbolic importance of the female nude. It is the internal structural link that holds art and obscenity 

and an entire system of meaning together.” (Nead 1992:26) 

Tseëlon (1998) beskriver kvinnors situation som att de ständigt är betraktade och står på en 

scen inför en manlig publik. Förutom att kvinnan tar hänsyn till publiken och agerar utifrån 
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den ser hon på sig själv genom den manliga blicken. Kvinnans medvetenhet om att hon är ett 

synligt objekt för mannen bidrar till att hon klär och sminkar sig attraktivt. 

”Vi ser oss själva mer eller mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva omedvetet så som andra 

tilltalar oss.” (Mead 1995:68) 

En annan vinkling av den manliga blicken är teorin om Jeremy Benthams Panopticon. Teorin 

har även koppling till tanken om den offentliga och privata sfären. Panopticon är en form av 

synlighetsstyrning där övervakaren styr vem eller vad som ska vara övervakas, göras synligt. 

Bentham beskriver Panopticon som en övervakad fängelsebyggnad. Byggnaden är cirkelrund 

och i mitten finns ett torn med en övervakare. Övervakaren är den som har makten och 

bevakar fångarna som sitter i celler runt tornet. Genom fängelsets uppbyggnad kan 

övervakaren ständigt iaktta fångarna. Det huvudsakliga syftet med Panopticon är att individer 

ska bli disciplinerade utifrån deras medvetande om att de ständigt är övervakade (Foucault 

2003). Betraktaren i det här fallet är övervakaren, mannen, i tornet. Fångarna i cellerna är 

betraktade objekt, kvinnor, som är medvetna om den manliga blicken. 

Zygmunt Baumans (2007) teori om konsumtionssamhället handlar om att individerna i ett 

samhälle är likt varor på en marknad. Genom olika former av konsumtion konstruerar sig 

individer till attraktiva och unika varor. Denna konstruktionsprocess är en process av 

identifiering där individerna ska hitta sig själv i sig själv samtidigt som de ska ha förmågan att 

se sig själv i andra. ”Jag shoppar därför finns jag som subjekt” är en Baumanisk travesti på 

Descartes Cogito som förstärker innebörden av konsumtionssamhället.  

Bauman (2007) ser reklam som en uppmaning för konsumenter, vad de bör köpa för att 

behålla sin självbeskådning och sina sociala skyldigheter. Reklam lockar även fram behovet 

efter nya varor hos konsumenterna. En annan aspekt av konsumtionssamhället är just att 

individer inte ska fästa sig vid varor utan hela tiden sträva efter något som är nytt och bättre. 

Individers begär efter ny tillfredsställelse gör att vi lever i ett ”slit och släng” samhälle. Trots 

ständigt nya varor blir individerna aldrig nöjda. 

Pierre Bourdieu (1999) har en teori om det manliga maktförhållandet, som han redogör för i 

boken Den manliga dominansen. Bourdieu förklarar samhällets rådande genusordning utifrån 

tanken att den manliga dominansen inte är naturlig, utan upprätthålls av det han kallar det 

symboliska våldet. Genusordningarna är i många avseenden samhällsaccepterade och brukar 

få en biologisk förklaring, men Bourdieu ser det mer som ett maktförhållande som är skapat 
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genom symbolisk våldsutövning i form av kommunikation och kunskap, som befästs i 

samhället och som för oss framställts som något naturligt och självklart. Bourdieu beskriver 

vidare de skillnader som finns mellan könen som ett resultat av ett historiskt, oavklarat, 

reproduktionsarbete till vilket institutioner som kyrkan, skolan och staten gynnat. Vidare 

menar Bourdieu att könsuppdelningen och skillnaderna mellan manligt och kvinnligt beror på 

sociala konstruktioner och inget som är naturligt. 

Pojkar och flickor fostras av diverse samhällsinstitutioner in i förutbestämda sociala roller 

som män eller kvinnor. Enligt den kvinnliga rollkonstruktionen ska kvinnan underkasta sig 

och ägna sig åt hushållssysslor i det privata rummet. Männen däremot ska överlämna 

uppgifter till kvinnorna som bidrar till underordningen. Bourdieu (1999) beskriver hur 

kvinnorna möter det manliga, fysiska och symboliska våldet, med sitt eget våld i form av 

magi, list, lögner och passivitet. Han menar vidare att kvinnan eftersträvar att mannen ska 

vara den dominerande parten i förhållandet, i alla fall utåt, för att behålla sin sociala status. I 

och med det menar Bourdieu att den rådande genusordningen är svår att förändra och 

motverka, då det symboliska våldet även finns i omgivningen. Enda sättet att bekämpa det 

symboliska våldet är att omkonstruera de samhällsstrukturer som fostrar män till dominanta 

och kvinnor som underkastade. Han menar att det inte går med hjälp av enbart medvetenhet 

och vilja, utan att det krävs omstrukturering för att bryta dominansförhållandet. 

 

3.4   Semiotik och mytologi 

”Betydelser skapas genom att vi tänker oss världen i form av kategorier som är ömsesidigt 

uteslutande: man/kvinna, svensk/invandrare, bra/dåligt, vi/de, högt/lågt, fint/fult etc. I enlighet med 

Saussures tanke om att tecken får sin mening i relation till andra tecken, menar Lévi-Strauss här att 

myternas betydelser kommer ur samma process av likhet och åtskillnad: Vi vet inte vad som är dåligt 

om vi inte har ett begrepp om vad som är bra, och vad som är kvinnligt definieras i relation till vad 

som är manligt.” (Lindgren 2005:76) 

Semiotiken är en teori som tar fokus vid representationer av verkligheten samt vilka 

underliggande, dolda budskap som finns i texten. Semiotiken ser texter som en uppsättning 

tecken. Genom att göra en semiotisk analys av en text ser man till två olika nivåer, den 

språkliga och den mytologiska nivån. På den språkliga nivån ser man till tecknets 

betecknande och betecknade funktion, även kallat denotation som är ”den bokstavliga 
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meningen”. På den andra nivån ser man till metaspråket som är den mytologiska nivån. Denna 

nivå ser till tecknets ”symboliska innebörd”, som även kallas den konnotation (Bignell 2002).  

Roland Barthes menar precis som semiologin att verkligheten är skapad genom en 

uppsättning koder och tecken som är dels socialt och dels historiskt rotade. Utifrån detta 

påstår Barthes därför att det inte finns en objektiv verklighet (Lindgren 2005, Barthes 2007). 

Barthes förklarar myten som ett tal likt ett budskap med starka ideologiska kopplingar vars 

uppgift är att upprätthålla den ledande samhällsordningen (Miegel och Johansson 2002, 

Barthes 2007).  

Myter framställer och förvränger samhällsföreteelser så som maktstrukturer etc. som naturliga 

och självklara. Myter finns överallt så väl i reklam, musik, mode och film. Den som mottar 

myten ser den som ett system av fakta. (Miegel och Johansson 2002, Barthes 2007) 
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4.   Myten bakom leksakerna 

I detta avsnitt redogörs analysen av mitt empiriska material som är behandlat utifrån mina 

teoretiska avgränsningar. Jag har fokuserat på teman som rör sambandet mellan privat och 

offentligt och genus kopplat till konsumtion och mytologier. Temana är placerade i en 

bestämd ordning då de kompletterar och bygger på varandra. 

 

4.1   Hemmafrun – Den arbetande mannen 

Den historiska aspekten om den privata och offentliga sfären är genomgående i barnens 

leksaker samt i representationen av barnen. Leksakerna är producerade efter samhällets 

könstraditionella sysslor. Leksaker har nästintill alltid betraktats som en övning inför det 

kommande vuxenlivet där pojkleksaker var kopior av vapen och flickleksakerna köksredskap 

och hushållsprodukter (Almqvist 1991). 

Flickleksakerna är köks- och städredskap och dockor med barnvagn m.m. (se Bilaga 1). 

Kvinnans roll som omhändertagande hemmafru är konstruerad i flickornas leksaker precis 

som mannens roll som arbetare genomsyrar pojkleksakerna som består av verktyg och 

liknande. Den lilla flickan kör vagnen nöjt framför sig och ser inte ut att ha några andra behov 

än att ta hand om barnet. Hon ser prydlig ut och ler. Pojken som leker med verktygsbänken 

utstrålar trygghet och självförtroende. Snickerijobbet han håller på med gör att han ser smart 

och intelligent ut och även om det saknades en skruv skulle det inte hindra honom från att 

slutföra jobbet. Han är helt uppslukad av det han håller på med och har inte tid att titta in i 

kameran. De könstraditionella sysslorna går tydligt att urskilja i Bilaga 1. Även barnens 

kläder i leksakskatalogerna bär på en bakomliggande historisk ideologi som är kopplat till det 

privata och offentliga livet precis som Tseëlon (1998) redogör för. Pojkarna i reklamen är 

klädda precis som arbetarmän. De har lediga, enkla kläder som går att arbeta och röra sig i 

medan flickorna är mer begränsade med klänning eller kjol och strumpbyxor (se Bilaga 1). 

Detta är genomgående i leksakskatalogerna där pojkarna är enkelt klädda medan flickorna är 

betydlig mer uppklädda med klänning.  

Kvinnor och män förknippas oftast med specifika egenskaper som har blivit 

samhällsaccepterade ideal. Männen ska vara hårda, tappra, självständiga, aktiva, starka och 

osårbara medan kvinnorna ska vara snygga, sexiga, vårdande, mammor, omhändertagande 
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och passiva (Josefsson 2005). Dessa egenskaper finns även i barnens leksaker som barnen 

konsumerar (se Bilaga 3). Baumans teori konsumtionssamhälle blir en aktuell aspekt att iaktta 

här. Pojkarnas leksaker är muskulösa, farliga hjältar medan flickornas leksaker är dockor och 

gosedjur som ska tas omhand. Genom att konsumera leksaksreklamen och leksakerna i sig 

konsumerar även barnen de givna stereotyperna som avspeglas i leksakerna (Bauman 2008). 

Leksakerna som barn konsumerar är utformade av vuxna. Det är de vuxnas förställningar och 

stereotyper som avbildas till leksaker och som sedan överförs till barnen (Konsumentverket 

2008). Tanken är att leksakerna ska föreställa barns drömmar, men i själva verket är det 

enbart ett ouppnåeligt samhällsideal som reproduceras om och om igen. 

Sett ur Thompsons (2001) teori om jagbildningsprocessen är barn aktiva i mottagandet av de 

stereotypa föreställningarna, som Thompson kallar det symboliska materialet. Det symboliska 

materialet använder barnet sedan för att forma sin identitet och sina erfarenheter. Med denna 

tanke som utgångspunkt skulle det innebära att de stereotypa leksakerna blir som förebilder 

för barnen, hur man ska se ut och vilka egenskaper man ska ha. Hur leksakerna är 

konstruerade får på så sätt en betydande roll i barns utvecklingsprocess och 

identitetsskapande. Barn har inte förståelsen att kunna ifrågasätta varför Barbiedockan är så 

smal eller varför Action Man har så stora muskler. Det är så barnen tror att det ska vara för att 

det är den bilden de ständigt konsumerar.  

Barnens leksaker hjälper barnen att imitera de vuxnas beteende. George H. Mead (1995) 

hävdar att imitationsförmågan är en form av handling. Barnet gör samma gester och talar på 

samma sätt som en annan person. Föräldrar och personer i barnets närmaste närhet är de som 

är de primära socialisationsagenterna, men även lättillgängliga förebilder (Gauntlett 2008).  

Genom imitation lär sig barnet vad som är ett accepterat beteende för just den könsrollen. 

Barnen görs till vuxna, såväl genom kläder och beteende. Nutidens leksaker är så pass 

utvecklade att en dammsugare i plast ser likvärdig ut med den som föräldrarna använder. Att 

leksakerna är så pass verklighetsbaserade gör det ännu svårare för barnen att skilja på vad som 

är lek och vad som är på riktigt. Barnen skolas in i ett vuxenbeteende tidigt och är omedvetna 

om det. De lär sig vad som är ett accepterat beteende för det kön de tillhör. Mamman stryker 

kläder, flickan med. Pappan snickrar ihop en ny bokhylla, pojken snickrar ihop sina 

plastbrädor. I Bilaga 1 syns tydligt hur både flickan och pojken imiterar ett vuxet beteende 

med hjälp av leksaker som är utformade på samma sätt som i verkligheten. Bilden förstärker 

Meads (1995) teori om barns förmåga att imitera. 
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Utifrån Bourdieus (1999) teori skulle kvinnans roll som hushållerska bero på den manliga 

dominansen. Män och kvinnor fostras in i sociala roller som innehar vissa egenskaper. 

Förutom dessa roller har även mannen rollen som den dominanta och som bidrar till kvinnans 

underkastelse. Kvinnan ska stå i köket och ta hand om barnen och mannen ska visa sig i den 

offentliga miljön. Denna princip går att se i Bilaga 1. Enligt Bourdieu beror detta beteende på 

en bestämd genusordning, som är relativt svårbekämpad då den är historiskt belagt, men även 

för att den upprätthålls av det symboliska våldet. De manliga och kvinnliga rollerna kommer 

därför fortleva tills en omstrukturering gjorts i samhället, menar Bourdieu. 

 

4.2   Aktiv - Passiv 

Aktivitet och passivitet är ett begreppspar som delvis fått sin innebörd i relation till den 

privata och offentliga sfären. I och med mannens roll som hårt arbetande och kvinnas roll 

som omhändertagande hemmafru följer även rollen som aktiv respektive passiv. Pojkar 

skildras ”in action” medan flickor leker passivt (Josefsson 2005). Bilderna i Bilaga 2 

förstärker Josefssons (2005) argument där pojkarna leker med bilbanor, vapen och snöskotrar 

medan flickorna pysslar och leker med Barbie. Pojkarna skildras överlag stående i tidningarna 

medan flickorna sitter ner och leker. Flickorna tittar in i kameran och ler. De har mer fokus på 

att se söta ut än att leka med leksakerna. Passiviteten är överhängande. Pojkarna har däremot 

tvärtemot flickorna enbart fokus på leksakerna och tittar inte in i kameran. De ser tuffa och 

upptagna ut, vilket stärker deras roll som aktiva. Detta påstående går att koppla till 

Thompsons (2001) teori om offentligt och privat. I det offentliga rummet finns egenskapen 

aktiv. De som befinner sig i offentligheten är synlig, kontrollerande och i det här fallet 

arbetande män. I det privata rummet befinner sig kvinnorna där passivitet är ett tillhörande 

begrepp. Kvinnan sköter om hemmet, barnen och ser till så att mannen får mat på bordet. 

Den historiska aspekten rörande kläder och mode är även det något som har betydelse för 

aktivitet och passivitet. Männens kläder var förr avsedda för aktivitet medan kvinnans klädsel 

var mer begränsad. Detta går att se genomgående i leksakskatalogerna och speglas framför 

allt i uppslaget om utklädnader. Tseëlons (1998) teori om hur klädmodet finns kvar i dagens 

samhälle gör sig påmind i Bilaga 3 där flickorna är klädda söta i prinsessklänning medan 

pojkarna är superhjältar i tuffa byxor och tröja. Klädernas utformning gör att flickorna är 

begränsade till passiv lek medan pojkarna kan röra sig fritt.  
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 Pojkleksaker är överlag utformade för att leka aktivt med och flickleksaker för mer passiv 

lek. Bilbanor, skateboardar och vapen kräver aktivt lekande för att fungera så som det är 

tänkt. Flickleksaker däremot är avsedda för passiv lek. Dockor som ska kläs, sminkas och mat 

som ska lagas. Sambandet mellan flickors passiva lek och pojkarnas aktiva går att se på 

bilderna i Bilaga 2. Att flickor är passiva och pojkar aktiva är ett beteende som är historiskt 

belagt. Det hänger ihop med män och kvinnors samhällsroller som finns kvar enda sedan 

industriella revolutionen då den privata och offentliga sfären fick tydligare gränser. Gränsen 

mellan aktivitet och passivitet är markerad och finns kvar än idag (Tseëlon 1998). 

Bourdieu (1999) diskuterar även aktivitet och passivitet utifrån sin teori om den manliga 

dominansen. Enligt honom skulle rollen som aktiv och passiv vara en egenskap som följer 

med när pojkar och flickor fostras till män och kvinnor. Det skulle i sin tur vara en effekt av 

det symboliska våldet som männen och omgivningen innehar och som förtrycker kvinnorna i 

det privata och lyfter upp männen i offentligheten. Bilaga 2 visar hur aktivitet och passivitet 

speglas i leksaksreklamen och hur barnen representerar sina givna roller. 

Sett ur Lynda Neads (1992) diskussion om att kvinnan ses som det betraktade objektet får 

även i detta sammanhang rollen som passiv medan mannen som är den betraktande förblir 

aktivt handlande. Barnen är omedvetna om sin roll som betraktad och betraktande, men skolas 

tidigt in i beteendet. Neads begreppspar betraktad-betraktande går att urskilja i Bilaga 4 där 

flickorna pysslar om sitt utseende med olika typer av leksaker. Som tidigare nämnt har 

leksaker en stor betydelse i barns könsrollssocialisation, vilket också innebär att de tar efter 

det beteende som krävs av könet. Flickor sminkar sig, pojkar krigar. Barnen skildras som 

objekt och symboler i reklamen. De ska exempelvis symbolisera trovärdighet, behov och 

säkerhet. På sammas sätt är flickorna objekt för pojkarna även om de är omedvetna om detta. 

Flickornas passiva beteende och söta utseende är där för den manliga blicken. Mer om detta 

under temat betraktad – betraktande. 

Med utgångspunkt i konsumtionsteorin av Bauman (2008) skulle barnen kunna ses som 

passiva konsumenter. Barnen konsumerar bilderna i leksakstidningarna medan barnets 

föräldrar konsumerar varorna som barnen valt ut. Bilderna lockar fram ett konsumtionsbegär 

hos barnen, som sedan överläggs på föräldrarna. Konceptet med att leksakerna visas upp 

tillsammans med lekande barn gör frestelsen större. Barnen ser sig själv i leksituationen och 

identifierar sig med barnen i reklamen. Se exempel på hur barn skildras i Bilagorna 1-4. När 

barnen konsumerar leksaksreklam konsumerar de dessutom stereotyperna och de 
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föreställningar som finns konstruerade i leksakerna. Detta är en omedveten handling från 

barnet som bara är ute efter hur häftig eller söt leksaken är. För att återigen anknyta till 

Thompsons (2001) teori om jagbildningsprocessen är barnet inte kapabelt till att själv välja 

vilken typ av symboliskt material den ska använda för att utforma sin identitet, utan det 

material som är tillgängligt för barnet blir också det som barnet tar till. 

Pojkarna i leksakskatalogerna framställs med andra ord som aktiva både när det gäller 

beteende, handling och utseende. På samma sätt framställs flickorna passivt. Alla dessa 

faktorer har betydelse för diskussionen om aktivitet och passivitet.  

 

4.3   Prinsessan – Superhjälten 

Barn skapar sin medvetenhet om kroppens egenskaper och utseende genom omvärlden 

(Giddens 1997). Giddens talar om livsstil när han redogör för hur individen utvecklar sin 

självidentitet. Denna livsstil skapas i relation till den närmste omgivningen, i barnets fall 

föräldrarna. Föräldrarna har stor påverkan på sitt barns identitetsutveckling. Beroende på hur 

föräldrarna beter sig och talar till sitt barn kommer barnet utveckla sin könstillhörighet. Barn 

tar efter det beteende som föräldrarna uppmuntrar och berömmer. Detta beteende hänger ihop 

med den stereotyp som barnet tillhör. Giddens livsstilsbegrepp kommer framför allt till 

uttryck i Bilaga 1. När den lilla flickan kör runt med sin barnvagn med en docka i eller när 

hon låtsas laga mat i sitt leksakskök får hon höra hur duktig hon är. På samma sätt får den lilla 

pojken beröm när han satt ihop byggklossarna rätt eller hamrat ner en plastspik. 

Responsmönstret leder till barnens könsrollsutveckling.  

Giddens (1997) använder sig även av begreppen framträde och uppträde på samma sätt som 

Goffmans (2000) teori om den bakre och främre regionen. Dessa begrepp går att koppla till 

barns vilja att klä ut sig. Genom olika utklädnader tillåts barnen att gå in i en annan roll än 

vad de skulle gjort utan kläderna. Dessa roller innehåller riktlinjer för hur rollen ska spelas. I 

Bilaga 3 kan man se hur flickorna klär ut sig till prinsessor och pojkarna till superhjältar. De 

går in i nya roller för sitt uppträde i den främre regionen.  Kläderna ger barnen nya 

egenskaper som de tidigare inte haft (Tseëlon 1998). Olle Holmberg (1994) använder sig av 

ordet introjektion för att förklara hur barn identifierar sig med superhjältar för att de önskar ett 

de själv hade sådana egenskaper som de har. Begreppet kommer till uttryck i Bilaga 3 där 

flickorna är utklädda till fina prinsessor och pojkarna till starka hjältar. Barnen poserar som att 
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de innehar de egenskaper som kläderna symboliserar. Holmberg menar att barnen använder 

introjektionen för att fly verkligheten och fantisera om en drömvärld. Även Mead (2005) talar 

om barns förmåga att gå in i roller, andras roller, som exempelvis mammarollen. Barnet som 

leker har den uppsättning stimuli som framkallar rollen hos barnet. 

Pojkarnas utklädnader finns i flera olika typer. De kan till exempel klä ut sig till Spiderman, 

Batman och Ninja medan flickorna enbart kan välja mellan prinsesskläder. Pojkars aktivitet 

och flickors passivitet speglas, som tidigare nämnts, i barnens kläder. Detta går att se 

genomgående i leksakskatalogerna (se Bilaga 3). Kvinnans kläder är till för att kontrollera och 

begränsa kvinnans sexualitet menar Tseëlon (1998), men genom en inblick i barns 

utklädnader blir det ett faktum som är svårt att hålla fast vid. Flickkläderna är, trots att de 

riktar sig till 4-6 åringar, utformade med sexigt touch och urringning. Nog finns den kvinnliga 

sexualiteten gömd bakom prinsessklänningen ändå. 

Även leksakerna är konstruerade efter samhällets ideal. När barnen tar på sig utklädnaderna 

tar de även på sig en tillhörande könsroll. Pojkleksakerna är muskulösa krigare, hjältar och 

riddare som ska bekämpa fiender medan flickleksakerna är välklädda Barbie med olika kläder 

och tillbehör. Pojken i superhjältedräkt är muskulös, farlig, obekämpad och inte rädd för 

något. Han är fylld med energi vilken han utstrålar i form av en hjältepose. Flickornas 

prinsesskläder är däremot gulligt rosa. Hon är söt och gullig och vill bli sedd. Bakom 

prinsessklänningen döljer sig myten om kvinnans sexualitet där hon är passiv, åtråvärd och ett 

objekt för mannen. Dessa stereotypa egenskaper kommer till som accessoarer till kläderna. 

 Stereotyperna förstärks med olika färgsättningar i leksakskatalogerna. De uppslag som är 

riktade till pojkar är mörkt färgade i blått, grönt, svart och brunt medan flickornas uppslag är 

ljusa pastellfärger så som rosa, lila, gul och vit (se Bilaga 3). Färgerna förstärker den aktivitet 

och passivitet som leksakerna förmedlar samt skiljer på vad som är flicksidor respektive 

pojksidor. Färgsättning är också en symbolisering för makt. De mörka färgerna är starka och 

markerade medan de ljusa pastellfärgerna är mjuka och snälla. 

Gauntlett (2008) menar däremot att könsskillnaderna har utjämnats och att mäns och kvinnors 

livsstilar inte skiljer sig lika markant åt längre. Av bilderna i leksakskatalogerna att utläsa går 

det fortfarande att se de typiska stereotypa bildningarna om att mannen, pojken, arbetar och 

kvinnan, flickan, tar hand om barnen (se Bilaga 1, 2, 3, 4). Gauntletts begrepp queer, att våga 

vara avvikande, är ett begrepp som är svårt att försvara med hänsyn till leksakernas 

utformning. Barnen leker med leksaker som är utformade efter samhällets stereotyper, vilka 
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barnen anammar till sin identitetsprocess. Dessa stereotyper är typiskt feminina eller 

maskulina och inget som bryter mot det. Med den uppväxt som barn får med dagens leksaker 

är det svårt att vara queer. Som det ser ut idag skulle inte leksaksindustrin bryta mot de givna 

samhällsstereotyperna och producera en homosexuell Barbie eller Action Man. Det skulle gå 

emot upprätthållandet av könsrollerna och bilden av den feminina Barbie-dockan och den 

maskulina Action Man skulle rasa. Det skulle antagligen bli hysteri om barn fick leka med 

homosexuella dockor eller dockor som skiljde sig från det ”vanliga”. Medierna reproducerar 

samhällets givna könsroller genom att para ihop produkter som i det här fallet är leksaker med 

ett kön exempelvis flicka-barbie och pojke-bil. Detta mönster är genomgående i alla typer av 

reklamer. Myterna om stereotyper som medierna framställer blir som sanningar för oss i 

samhället och är svåra att förändra.  

 

4.4   Betraktade - Betraktande 

Att kvinnan ses som det betraktade objektet är något som sträcker sig enda till 

skapelseberättelsernas tid. Kvinnan ansågs då som en förförare genom sin skönhet, smink och 

peruker. Kvinnan ses som ett skådespel, spektakel. Genom sitt förförande utseende kan 

kvinnan locka mannen till synd. Bilden av att vara osynlig och synlig inför sin publik skolas 

barnen in i tidigt menar Tseëlon (1998). Tseëlons påstående gör sig påmint i Bilaga 4 där 

flickorna pysslar om sitt utseende. Leksakerna hjälper flickorna att utveckla sin kvinnlighet 

som sedan kommer hänga kvar i resten av deras liv. Barnen i reklamannonserna är för unga 

för att förstå att de ska posera attraktivt och sexigt för den manliga blicken, utan barn härmar 

bara hur de vuxna beter sig. Hur barnen ska framställas i tidningarna är de vuxnas val, vilket 

är ett val som är betraktat ur den manliga blicken. 

Sett ur Baumans (2008) teori om konsumtionssamhället är leksaksreklamerna ett sätt att 

uppmana barnen till att konsumera leksaker för att bli attraktiva och populära bland andra. 

Förutom konsumtionsbegäret som skapas hos såväl pojkar som flickor skapas även ett behov 

av att vara attraktiv för flickor. Leksakerna som är riktade till flickor berör utseendet i stor 

utsträckning. Kläder, spegelbord, smink och redskap för att fixa håret är några av de produkter 

som leksaksjättarna säljer (se Bilaga 4). Flickorna skolas tidigt in i beteendet att vara 

attraktiva utåt och att bry sig om sitt utseende. Denna typ av leksaker finns inte till pojkar. 

Med hänsyn till Gauntlett (2008) som påstår att män och kvinnor har blivit mer jämställda 

tack vare ”den nya maskuliniteten” skulle det faktiskt finnas likvärdiga leksaker till både 



 

24 
 

pojkar och flickor, men så är inte fallet. Kvinnor ses fortfarande som det betraktade objektet 

och det är ett beteende som tidigt lärs ut, vilket bilderna i Bilaga 4 tydligt visar. 

Tseëlon (1998) beskriver kvinnans situation som att hon ständigt står på en scen inför en 

betraktande publik. På samma sätt går det att tillämpa Goffmans teori om bakre och främre 

regionen som i så fall skulle innebära att kvinnan jämt står i den främre regionen. Denna 

teoretiska utgångspunkt går att urskilja i leksaksreklamen då flickorna tittar in i kameran och 

ser söta ut, medan pojkarna ser upptagna ut. Sminkborden och hårmodellerna blir till 

uppmaningar för flickorna att man bör sminka sig och att man bör fixa håret (se Bilaga 4). Än 

en gång kan man se hur leksakerna är kopior av de vuxnas intressen och beteenden. Flickor 

som är 4-6 år ska inte behöva bry sig om sitt utseende, men det är så de skolas och det blir ett 

naturligt beteende. Det blir till och med så naturligt att leksaksindustrin inte ifrågasätts, utan 

sminkborden och hårmodellerna köps som julklappar till barnen. Barn i åldern 4-6 år är 

medvetna om sig själv och sin kropp. De börjar utveckla kunskap om sitt kön och vilket 

beteende som hör där till (Mead 1995). Barnen är uppmärksamma och mottagliga för kunskap 

och symboler i dess omgivning. När barn är i den här åldern leker de i genomsnitt sju timmar 

om dagen (Almqvist 1992). Det innebär att barnet leker mer än hälften av tiden som det är 

vaket. Leksakerna har därför stor betydelse för barnets första år och det går inte att bortse från 

att de även har betydelse för barnets utvecklingsprocess.  

Individer utvecklar sin jagidentitet genom en social process i relation till andra individer 

(Mead 1995). Mead talar om den generaliserade andre som är samhället eller den sociala 

grupp som formar individens jag. De attityder som den generaliserade andre har är något som 

individen tar efter och lär sig anpassa till rätt situationer. Individen ser sig själv som ett objekt 

först när den kan betrakta sig själv genom andra. Tseëlon (1998) menar att blicken som 

individer ser sig med alltid är av manligt slag. Kvinnan ser därför på sig själv ur en manlig 

synvinkel och iscensätter sig inför en manlig publik. Bilderna i Bilaga 4 förstärker detta 

argumentet där man ser hur flickorna sminkar sig och fixar håret samtidigt som de poserar sött 

för kameran. 

På samma sätt resonerar Lynda Nead (1992) när hon redogör för hur den nakna kvinnan 

avbildas och betraktas i bildkonsten. Nead menar att kvinnan avbildas såväl i ett sexuellt som 

i ett kulturellt syfte. En avklädd kvinna ses som ett offentligt objekt för den 

affektkontrollerande mannen. För att kvinnan ska anses som ett objekt ska hon ha en attraktiv 

kropp som följer de kroppsliga idealen. Kvinnan ska vara attraktiv, smal och vacker för att få 
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visas i reklam och konstsammanhang (Nead 1992). Även i leksaksreklamen går det att 

urskilja dessa ideal. Flickorna i katalogerna är tjejiga, söta och inte för tjocka (se Bilaga 4). 

Barn skolas redan tidigt in i dessa ideal att man ska se ut på ett visst sätt och framför allt att 

man ska vara attraktiv. Den normalt formade kvinnokroppen kommer i skymundan från 

offentliga sammanhang och betraktas därför som något skamligt och odugligt (Nead 1992). 

Ett och samma kvinnoideal rekonstrueras om och om igen i reklambilder (Tseëlon 1998). 

Även Nead (1992) talar om den manliga blicken. Som ovan nämnt kan man se på bilderna i 

leksakstidningarna hur detta begrepp kommer till uttryck, framför allt i det uppslag där 

leksakerna enbart riktar sig till flickor. Flickornas utseende och leksaker skulle inte funnits 

där om det inte varit för den manliga blicken. Det går inte att förneka att den finns där och att 

flickorna skolas in i att vara objekt för sin publik. 

Den manliga blicken kan även kopplas till Jeremy Benthams teori om Panopticon. Panopticon 

är likt ett fängelse, en cirkelrund byggnad med ett torn i mitten. Från tornet kan övervakaren 

som i det här fallet är mannen betrakta fångarna, kvinnorna, som blir det betraktade objektet. 

Utifrån denna teori är kvinnan ständigt ett iakttaget objekt som är medveten om 

övervakningen som i sin tur bidrar till disciplin (Foucault 2003). Mannen har den beskådande 

makten som bidrar till att kvinnan ständigt känner sig underlägsen mannen (Tseëlon 1998).  

Bourdieu (1999) talar om den manliga makten utifrån sin teori om den manliga dominansen. 

Enligt honom beror maktförhållandet på det symboliska våldet. Bourdieus tanke förstärker 

kvinnan som det betraktade objektet och mannens roll som den betraktande. Detta 

begreppspar har makt som en bakomliggande faktor, vilket också är det som delvis ligger 

bakom den manliga dominansen. Männen har en roll som innefattar att de ska underkasta 

kvinnorna och kvinnorna godtar detta då det ses som något naturligt av samhället. Bourdieu 

förkastar dock den biologiska aspekten och anser att dominansförhållandet beror på de 

historiska samhällsstrukturerna som lever kvar tack vare det symboliska våldet. Den manliga 

blicken skulle kunna jämföras med den manliga dominansen på så sätt att båda teorierna 

förklarar mannen som den part med makt, medan kvinnan är den som är utsatt för makten i 

form av betraktelse. Pojkar och flickor fostras in i denna roll tidigt kan man se i 

leksakskatalogerna (Bilaga 4). Flickorna är medvetna om sitt utseende och sminkar sig medan 

pojkarna är mer matcho och ignoranta.  

Med utgångspunkt i Tseëlons (1998) begrepp medveten stil menar hon den typ av kläder 

kvinnan bär när hon vet att hon är ett betraktat objekt, framför allt när kvinnan ska befinna sig 
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i en offentlig miljö. Tseëlons begrepp kommer till uttryck när man ser på bilderna i Bilaga 3. 

Flickorna bär enbart klänningar som utklädnad och är väldigt söta och gulliga. De är 

medvetna om att de är söta i sin utstyrsel och flickorna står även och fixar varandras hår. De 

hade inte poserat på ett attraktivt sätt om de inte varit medvetna om att de är betraktade.  
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5.   Slutdiskussion 

Den 24 december år 2011. ”- Ho ho ho, finns det några snälla barn? – Ja, tomten, vi har 

varit snälla i år” svarar barnen.  Julklapparna delas ut och stämningen är ivrig och spänd. 

Barnen sliter av omslagspapperna på klapparna och tittar först lyriskt på leksaken och sedan 

på sina föräldrar ”- Det var precis en sådan här jag önskade mig. Tack mamma och pappa!”. 

Flickan fick den nyaste Barbie-dockan med en tillhörande modegarderob fylld med kläder 

och skor. Hon fick även ett sminkbord. Pojken fick en häftig brandbil med stege och 

vattenslang. Förutom bilen fick han en Superman-utklädnad. Allt är som det brukar även i år. 

När ska leksaksjättarna börja sälja leksaker och inte stereotyper? 

Representationen av barnen och leksakerna i katalogerna visar hur de historiska ideologierna 

finns rotade i vårt samhälle. Barthes mytologibegrepp om att myter framställer och förvränger 

samhällsföreteelser så som maktstrukturer etc. som naturliga och självklara kommer till 

uttryck i leksaksreklamen på så sätt att de historiska könsideologierna finns konstruerade i 

leksakerna. Myterna befäster de rådande maktförhållandena mellan könen och bidrar till en 

fortsatt skillnad mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Bourdieus begrepp symboliskt 

våld skulle kunna jämföras med Barthes mytologibegrepp. Det symboliska våldet är en typ av 

maktutövning i form av kommunikation och kunskap och likt myterna så är det befäst i 

samhället som en sanning. Att göra studier rörande barn och reklam med inriktning på genus 

är därför viktigt i dagens samhälle. Genom att beröra ämnet kommer man närmare de djupt 

rotade ideologierna och kan avslöja dem. Könsideologierna är idag så självklara för oss. De 

syns inte, men de finns där. De är djupt rotade likt ogräs, men det är ett ogräs som med vilja 

och kunskap går att bekämpa. Möjligheterna för ett mer jämställt samhälle finns där, men så 

länge individer godtar dessa könsideologier som den enda sanningen kommer de att leva kvar. 

Genom att göra en studie likt denna går det att se hur leksakerna är konstruerade utifrån de 

historiska ideologierna. På samma sätt är barnen i leksakskatalogerna representerade. Barn 

fostras in i ett stereotypt liv, antingen som flicka eller pojke. Hur leksakerna är konstruerade 

har därför en betydande roll i hur barnet utvecklar sin könsroll. Leksakerna bidrar till att 

förstärka könsrollernas egenskaper, vilka barnen sedan tar efter. Flickor ska laga mat och ta 

hand om barn och pojkar ska vara händiga och snickra. 

När barn leker antar det gärna roller och kan då exempelvis låtsas vara en actionhjälte eller en 

söt Barbie. Om leksakerna är onaturligt utformade kan de därför ha negativ påverkan på barns 

kroppsuppfattning. Barn kan uppfatta det som att det är så man bör se ut. De extrema idealen 
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som leksakerna speglar är också de ideal som finns rotade i vårt samhälle. Det är nästintill 

ouppnåeliga ideal, men ändå finns dem där och framställs som naturliga. Leksakskatalogerna 

är ett av dem reklamställen där myten om könsideologi kommer till uttryck. Att trolla bort 

könsideologierna från samhället är omöjligt, men det går att ändra dem. 

Att det skulle finnas något som är naturligt manligt eller naturligt kvinnligt är något som förr 

använts för att trycka ned kvinnor. Idag borde vi ha mer kunskap och förståelse än så, men 

ändå trycks liknande reklam varje år. Anledningen är de historiska myterna som är byggda på 

ideologier om hur vi ska vara, se ut och bete oss. Dessa myter reproduceras ständigt av 

medierna och framställs som en sanning för oss. Barnen i leksakskatalogerna kommer vara 

representerade på ett liknande sätt nästa år igen och året efter det på samma sätt som 

leksakerna fortfarande kommer vara stereotypiska. Flickorna kommer fortfarande framställas 

som den passiva parten, medan pojkarna står för aktivitet. Det betraktade objektet är kvinnor 

och flickor och den betraktande är männen, pojkarna. Det är så myterna är rotade och det är så 

vi uppfattar vår omgivning. Vi har svårt att se bakom dessa myter, eftersom samhället är 

uppbyggt och konstruerat utifrån dem.  

För att kunna ändra dominansförhållandet i samhället och bekämpa det symboliska våldet 

krävs att de sociala strukturerna omkonstrueras och enligt Bourdieu är det en omfattande 

process. Det krävs mer än medvetenhet. 

Det är dåtid att tala om att flickors lek med dockor hör ihop med deras modersinstinkt på 

samma sätt som att pojkars vilja att kriga och bära vapen hör ihop med deras instinkt att 

skydda familjen. Vi lever idag! 
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7.   Bilagor 

Bilaga 1 

Tema: Hemmafru – Den arbetande mannen 

 

(Till vänster) bild från Toys”r”us-leksakskatalog s.85 och (till höger) bild från BR-

leksakskatalog s. 65. 

 

Bild från Leklust s. 29 
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Bilaga 2 

Tema: Aktiv - Passiv 

 

 

(Till vänster) bild från BR-leksakskatalog s. 146 och (till höger) bild från BR- leksakskatalog 

s. 43. 

 

 

(Till vänster) bild från BR-leksakskatalog s.37 och (till höger) BR-leksakskatalog s.105 
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Bilaga 3 

Tema: Prinsessa - Superhjälte 

 

 

Bild från Toys”r”us-leksakskatalog s. 57. 

 

 

Bild från BR-leksakskatalog s. 80-81 
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Bilaga 4 

Tema: Betraktade – Betraktande 

 

Bild från Toys”r”us-leksakskatalog s. 68-69. 

 

 


