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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska leksaksreklam riktad till barn. Genom att 

använda oss av reklamklipp från det sociala mediet YouTube vill vi undersöka hur manligt 

respektive kvinnligt samt heteronormativitet konstrueras i dessa. För att finna mönster som vi 

kan koppla till vårt syfte tittar vi ur ett genusperspektiv genom textanalys närmare på 

reklamklippen. 

Genom vår analys fann vi att leksaksreklam riktad till barn är påtaglig könsstereotyp och 

skapar förväntningar på barn hur de ska se ut samt vilka egenskaper de förväntas inneha. Vi 

fann också att reklamklippen reproducerar heterosexualiteten som den hegemoniska 

sexualiteten. Detta gör att heteronormativiteten blir stark i reklamklipen då samtliga 

reklamklipp riktade till flickor vi tittat på är byggda på en parrelation mellan en man och en 

kvinna. 

Nyckelord: Genus, heteronormativitet, maskulinitet, könsroller, leksaker, den inre och yttre 

sfären, arbetsdelningen, passiv och aktiv, rosa. 
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Inledning 

 

Ämnesval 

Vi har alla varit där. När vi träder in i en leksaksaffär blir det redan i dörren tydligt att det 

finns två kön. Hyllorna är uppdelade i två olika sektioner som med färg, form och typsnitt 

vittnar om den tydliga uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Denna uppdelning är inte 

längre något vi reflekterar över, den har blivit en självklarhet. 

Inför julen 2012 gav BR-leksaker och Toys R Us ut en genusneutral leksakskatalog med hjälp 

av reklamombudsmannen eftersom de fått kritik på grund av sin genusdiskriminerande reklam 

vid tidigare katalogsläpp. Denna genusneutrala katalog visade bilder av pojkar som lekte i ett 

kök och strök kläder, medan tjejer fick leksaksvapen i sina händer. Denna katalog väckte stort 

intresse i svensk media i bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet
1
 men även 

utomlands i form av YouTubeklipp och tidningsartiklar. Det är inte märkligt att katalogen 

skapade sådan livlig diskussion eftersom människor har ett behov av att dela upp världen i 

kategorier, i detta fall manligt och kvinnligt, för att denna ska kännas logisk. Psykologerna 

Ylva Elvia- Novak och Heléne Thomsson skriver om detta behov av att dela upp könen i sin 

bok Att göra kön – Om vårt våldsamma behov att vara kvinnor och män (2003). De menar att 

könstillhörigheten alltid är viktig då den har kopplingar till exempelvis kultur, sexualitet och 

fortplantning (2003:22). De skriver också att det är viktigt att könsbestämma en individ, då 

detta avgör hur vi ska förhålla oss till denna (2003:104). Om försök till förändring inom detta 

område sker, i detta fall genom den genusneutrala leksakskatalogen, kan världen upplevas 

vara i obalans då gränserna mellan manligt och kvinnligt suddas ut och kön blir någonting 

obestämt. I England blev en reaktion från en trebarnspappa i kommentarfältet under en 

tidningsartikel från The Daily Mail; ”Ger man en pojke från 18 månader och uppåt valet att 

välja mellan en leksakspansarvagn och en docka kommer pojken gå rakt mot pansarvagnen. 

Somliga saker går i arv, oavsett om feministerna gillar det eller inte.”. I kommentarfältet 

under samma tidningsartikel från The Daily Mail utsågs dessutom Sverige som ”det mest 

manshatande landet”. 
2
 Det verkade som att alla oavsett position i samhället hade något att 

säga om ämnet och ville uttrycka detta offentligt. 

                                                           
1
 Aftonbladet 2012-11-27, Svenska dagbladet 2012-11-27. 

2
 http://www.aftonbladet.se/wendela/article15839496.ab 

http://www.aftonbladet.se/wendela/article15839496.ab
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Detta visar på en i allra högsta grad levande debatt kring kön och ämnet vi valt blir därför 

aktuellt. Vi vet alla att reklam är till för att sälja, men vi ställer oss frågan om vilka normer 

som ingår i köpet när vi inhandlar leksaker till våra barn? Vi anser att det är viktigt att kritiskt 

granska leksaksreklam för att belysa underliggande värderingar i denna, då den bidrar till att 

forma samhället och individers identiteter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusperspektiv kritiskt granska leksaksreklam riktad 

till barn. Vi har valt att koncentrera oss på följande frågeställningar. 

 Hur konstrueras manligt respektive kvinnligt i reklamklippen? 

 Hur konstrueras heteronormativitet i reklamklippen? 

 

Material och metod 

Material 

Som material har vi valt att använda oss av 12 reklamfilmer för leksaker. Ursprungligen har 

dessa reklamklipp sänts på tv, men vi har valt att hämta dem från streamingkanalen YouTube, 

eftersom denna kanal gjorde materialet mer lättillgängligt för oss och eftersom det var lättare 

att göra ett urval baserat på de sökord vi valde att använda. När vi först sökte på mediekanalen 

valde vi att söka på orden: ”leksaker för barn” och ”leksaksreklam riktade till barn”. Då vi 

inte fick några relevanta träffar, valde vi att ändra sökorden och istället använda oss av: 

”leksaksreklam”, ”leksaker för killar”, ”leksaker för tjejer”. Vi valde även att söka på 

specifika produkter som vi var medvetna om var vanliga på marknaden, exempelvis ”bilar”, 

”Barbie”, ”My Little Pony” och olika typer av superhjältar som exempelvis ”Superman” och 

”Spiderman”. Vi fann att vi då fick betydligt fler träffar vilket gjorde att vi fick mer material 

att välja bland. Inför vårt urval tittade vi på cirka 60 reklamklipp men för att kunna genomföra 

vår analys fick vi minska antalet reklamklipp för att kunna göra materialet hanterbart. Genom 

att fokusera på genus och heteronormativitet i vårt sökande valde vi sedan ut de 12 

reklamklipp som passade till vårt syfte och våra frågeställningar. Reklamklippen är mellan 15 

sekunder och en minut långa. Genom att titta på dessa reklamklipp vill vi analysera bild,  
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röster, rörelser och musik i dessa. Vi har även valt att transkribera vad som sägs verbalt i 

reklamklippen.  

Vi har valt att analysera amerikanska reklamfilmer då svenskt material var av begränsad 

tillgång på mediekanalen. De videoklipp som vi valt ut är alltså inte  producerade i Sverige 

och kan med andra ord skilja sig från hur svenskproducerad leksaksreklam skulle kunna se ut. 

Dock har vi funnit att de amerikanska produkterna finns tillgängliga på den svenska 

marknaden och att de tillhörande reklamfilmerna även når svensk publik. Ingen kultur är 

begränsad av sina nationsgränser, utan sprider sig utanför dessa (O’Dell 1997:41). Sverige är 

inget undantag, då det som vi definierar som ”svenskt” ofta är influerat av andra delar av 

världen. Exempel på detta är kaffe som härstammar från Turkiet och jultomten som är en 

tradition med ursprung i Tyskland. Vi hämtar även influenser från amerikansk kultur och det 

talas inte sällan om en amerikanisering av Sverige genom populärkulturen (O’Dell 

1997:8,11). Många av reklamklippens kulturella koder kan vi därför förväntas förstå och dela.   

Vi har valt att presentera en förteckning över reklamklippen i en bilaga. 

Metod 

Vi har valt att använda oss av textanalys i vår undersökning. Statsvetarna Göran Bergström & 

Kristina Boréus skriver om texter i sin bok Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys (2005). De menar att texter har stor betydelse för 

det samhälle som vi lever i eftersom de finns till för att förmedla budskap till andra. Dessa 

budskap som förmedlas får sedan konsekvenser för hur människor tänker och hur de sedan 

handlar utifrån detta (2005:13). Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter exempelvis 

makt. Bergström & Boréus menar också att det inte är texterna i sig som innehåller makt utan 

makten skapas i tolkningen av texten (2005:15). Teologen Björn Vikström skriver i sin bok 

Den skapande läsaren (2005) att flera filosofiska inriktningar idag anser att texter inte kan ses 

som frånställda från samhället utan är en del av vårt språk och därför också vår vardag. Han 

skriver även om den hermeneutiska traditionen som menar att texter tolkas olika beroende på 

vilken historisk kontext den läses i. Därför kan dessa bara hållas levande genom upprepade 

omläsningar i dessa olika kontexter (2005:48). Texter kan därför ses som en vittnesbörd av 

vår tid oavsett vilken genre de tillhör (2005:47). 

Textanalys är en metod som ofta används inom den samhällvetenskapliga forskningen 

(2005:12). Detta innebär att strukturer som jämlikhet, ojämlikhet och kulturmönster studeras. 
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Dessa kategorier har en gemensam nämnare; dem kan alla kopplas till makt och dess 

strukturer. (2005:12). Textanalys innebär att en forskare genom att närläsa ett textmaterial 

kritiskt analyserar detta med hjälp av teorier och begrepp för att komma åt relationer mellan 

grupper eller individer som befinner sig utanför texterna (2005:15).  

Sociologen Simon Lindgren ger exempel på att även bilder kan ses som texter i hans bok 

Populärkultur (2005). Han använder sig av begreppen denotation och konnotation. 

Denotation förklarar han som det som faktiskt finns på bilden rent fysiskt och är synligt för 

våra ögon. Han skriver att konnotation är det som vi inte kan se vid första anblicken utan det 

som vi kan läsa mellan raderna i en bild. Detta innebär ett meningsskapande av en text/bild 

och att denna kan vara laddade med olika betydelser beroende på hur eller vem som väljer att 

ta del av texten/bilden. Lindgren skriver att målet för bild/textanalys är att dekonstruera dessa 

och belysa de värderingar, attityder och föreställningar som genom tecken och koder 

reproduceras i bilden/texten (2005:82ff). 

Vår analys är en tolkning av de material som vi valt och vi är medvetna om den problematik 

som textanalys kan medföra i denna tolkningsprocess. Bergström & Boréus (2012) behandlar 

detta ämne och menar att forskaren som individ ständigt brottas med denna fråga. Forskaren 

ifrågasätter sig själv och funderar på frågor som; Vad kan det betyda att jag tolkar på det sättet 

som jag som forskare och övrig individ faktiskt gör och vad har detta för konsekvenser för 

min analys? (2012:85). Bergström & Boréus skriver även om filosofen och hermeneutikern 

Hans- Georg Gadamer som menade att i förståelsen av en text är det omöjligt att som läsare 

av en text koppla loss oss själva från samhället, då vi lever i detta. Som samhällsvarelser har 

vi en förförståelse i form av vår uppfattning av människor och världen, men även våra 

kunskaper om textgenrer och vårt språk fungerar som en karta när vi navigerar oss genom en 

text för att skapa en betydelse av den (2012:31). Som en del av samhället förstår vi att vi 

påverkats och påverkas av detta. Dock är det vår uppgift som kulturvetare att försöka se förbi 

detta och genomföra en kritisk analys. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Socialkonstruktivism 

Vi har valt att använda oss av socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. Vi har använt 

oss av Vivien Burrs definition av socialkonstruktivism. Hon menar att socialkonstruktivismen 

bygger på ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och att det därför enligt denna inte finns 

någon objektiv sanning. Vad som anses vara kunskap är präglat av vår historia och kultur och 

”sanningar” blir därför nödvändiga och framför allt tillfälliga. Burr menar att ”Sanningen” 

skapas när vi kategoriserar omvärlden och utifrån dessa kategoriseringar skapar vi sedan en 

världsbild. Hon menar att det är genom sociala processer och kunskapen som vi förhandlar 

fram vad som anses vara ”sant” eller ”falskt”. Därmed går kunskap och socialt handlande 

hand i hand och gör att vissa handlingar upplevs som naturliga, medan andra handlingar ses 

som onaturliga (Burr 1995:2ff). I vår uppsats ska vi använda oss av denna teoretiska 

utgångspunkt eftersom vi anser att manligt och kvinnligt är socialt konstruerat. Nowak & 

Thomsson skriver att de flesta könsteoretiker menar att individer inte föds kvinnliga eller 

manliga utan föds med en biologisk kropp vars utseende gör att omgivningen tolkar barnet 

som en flicka eller en pojke (2003:21). 

Vi kan förstå socialkonstruktivism genom ett konkret exempel. Forskaren i politik och filosofi 

Sören Barlebo Wenneberg beskriver detta som kulturella praktiker. Han tar sorg som ett 

exempel och menar att gråt ses som det naturliga sättet för kroppen att uttrycka denna 

(2001:11). Dock menar Wenneberg att gråt är en social konstruktion, vilket innebär att de 

sociala handlingarna som förknippas med sorg i vår kultur är konstruerad av kulturen och inte 

vår biologi. Detta finner han stöd för genom att sorg kan se olika ut beroende på vilken del av 

världen vi befinner oss i. I andra kulturer som skiljer sig från vår, uttrycks sorg genom att 

kasta med kroppen och skrika med en total avsaknad av tårar (2001:11).  

Vi vill i vår uppsats titta på hur manligt och kvinnligt konstrueras socialt i reklamklippen. 

Begrepp 

Vi har valt att använda oss av genus och heteronormativitet som centrala begrepp i vår 

uppsats. Nedan gör vi en presentation av dessa:  
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Genus  

Ordet genus härstammar från latin och betyder slag, sort, släkte, kön. Ordet användes 

ursprungligen i språklära för att beskriva substantiv som exempelvis, han, hon, den och det. 

Ordet plockades sedan upp av den feministiska rörelsen under 1980-talet som en översättning 

av engelskans ”gender” och därmed blev genus ett vanligt förekommande begrepp i deras 

kvinnoforskning (Hirdman 2010:11). Kvinnoforskningen menade att det behövdes ett begrepp 

som förklarade kvinnors underordning samt gav förståelse för kvinnors och mäns delaktighet i 

detta (Hirdman 2010:12). Medan ordet kön betecknar det biologiska könet vi föds med 

innebär genus det socialt konstruerade könet som skapas socialt i möten med andra individer.  

För att få en förståelse för begreppet genus kan vi titta närmare på olika perspektiv på detta 

begrepp: 

Samhällsforskaren Bronwyn Davies diskuterar begreppet genus i samband med barn. Hon 

menar att maskulinitet och femininitet är det som betecknar genus och är inte medfödda 

egenskaper utan en del av vår samhällsstruktur, då vi skapat förväntningar om vilka 

egenskaper som anses vara manliga eller kvinnliga utifrån våra kroppar (2003:27,37). Hon 

skriver att barn skapar sitt genus genom att ta intryck från omgivningen och att barn tar efter 

de sociala praktiker som vuxna praktiserar i sin vardag. Davies menar att även utseende är en 

viktig del av genus och att välja frisyr och kläder blir viktigt för barnet för att kunna 

positionerna sig som kvinna eller man. På så sätt blir barnet en fullvärdig medlem av 

samhället (2003:13). 

Psykologerna Nowak & Thomsson diskuterar genusbegreppet i samband med 

identitetsprocessen och samhällsstrukturen. De skriver att genus är någonting vi skapar i 

mötet med andra individer i vardagen (2003:17). De menar även att kvinna respektive man 

skapas som de enda två identiterna och detta gör att människor endast har två möjligheter i 

skapandet av sin identitet. Detta innebär att om individen inte positionerar sig som en av dessa 

blir denna könlös (2003:29). Nowak & Thomsson intresserar sig för könsroller i samband 

med makt. De beskriver den maktruktur de kallar för könsmakssytemet som bygger på att 

kvinnor är underordnade män i samhället, vilket resulterar i att vi kan återfinna män på de 

höga positionerna i arbetslivet medan kvinnorna återfinns på de lägre (2003:38). 
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Vi har valt att använda oss av historikern Yvonne Hirdmans genusteorier ur hennes bok 

Genus – om det stabilas föränderliga former (2010). Hon skriver om de tre formlerna. A- icke 

A, A-a och A-B. Vi har valt att använda oss av formeln A-B i genomförandet av vår analys. 

A-B – Den normativa formeln. 

Den normativa formeln beskriver förhållandet mellan man och kvinna. Denna bygger på 

motsatser, dikotomier och kontraster. Kvinnan beskrivs som mannens motsats och är allt som 

mannen inte är och tvärtom. Att vara man blir att inte vara kvinna (Hirdman 2010:56). Hon 

citerar Rousseau som använde sig av detta sätt att se på skillnaden mellan män och kvinnor. 

”En fullkomlig kvinna och en fullkomlig man är lika litet till själegenskaper som till utseendet 

lika varandra” (2010:36). Detta citat tolkar vi som att Rousseau menar att kvinnan och 

mannen är varandras motsatser och att de inte är lika varandra varken själsligt eller fysiskt. 

Hirdman beskriver hur detta synsätt formade sättet att uppfostra barn under antiken. ”man och 

kvinna äro människor, men de äro det på ett för vardera könet olika sätt./…/ Mannen skall 

göras duktig och stark, kvinnan älskvärd (2010:43). Detta tolkar vi som att mannen blev den 

aktiva. Han blev en försörjare, en ledare och därför en måttstock att följa; normen, medan 

kvinnan blev ett passivt objekt som skulle behaga mannen. De egenskaper som tillskrevs 

mannen är sådana som kan kopplas till själen, andlighet och intelligens. Egenskaperna som 

tillskrevs kvinnan är sådana som kan kopplas till kroppen. Hirdman skriver om Rousseaus 

idealkvinna Sofi och menar att idealkvinnan för honom var en kvinna som böjde sig för sitt 

biologiska arv; att föda barn. Kvinnan skulle alltså finnas till för att föra det biologiska arvet 

vidare och detta var hennes livsuppgift. (2010:37).  

 

Genusordningen 

Hirdman skriver om vad hon kallar för ”genusordningen”. Hon menar att det finns en 

maktordning och därmed en hierarki som tilldelar män och kvinnor olika maktpositioner i 

samhället. Hirdman betonar att det viktiga med denna ordning är isärhållandet av könen 

(2010:65) Deras genus står i motsats till varandra och utgör en dikotomi. Eftersom denna 

dikotomi utgör en trygghet i en värld annars fylld med kaos kan denna ordning upprätthållas 

(2010:74). Hon skriver att allt kan få ett genus och tar exempel från antikens Grekland då det 

redan då fanns en tydlig uppdelning av könen (2010:26). Men hon menar även att denna 

uppdelning finns idag. 
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Isärhållandet av könen diskuteras även av genusforskaren Lena Gemzöe. Hon diskuterar Levi 

Strauss teori om arbetsdelningen i samhället i sin bok Feminism (2010). Strauss menar att 

denna inte beror på biologiska skillnader, utan snarare på en kulturell konstruktion. Detta 

styrker han med att specifika sysslor i ett samhälle anses vara kvinnliga medan samma sysslor 

i ett annat anses vara manliga. Han menar också att när denna uppdelning skapas, skapas 

också ett förbud mot att utföra de sysslor som inte blivit tilldelade det könet individen tillhör 

(2010:86). Han menar att detta förbud innebär att män förväntas delta i politiska och 

offentliga sammanhang där han representerar familjen som helhet, men det innebär också att 

kvinnor inte får tillgång till denna sfär eftersom hon tilldelats hushållsarbetet. På så sätt 

utestängs kvinnor från maktpositioner i samhället (2010:87).  

 

Vi har valt att använda oss av Hirdmans teori om isärhållande och genusordningen men även 

Gemzöes teori om arbetsdelningen mellan könen. Vi vill titta på hur denna ordning tar sig 

uttryck i reklamklippen. 

 

Heteronormativitet 

 

Begreppet heteronormativitet innefattar de lagar, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt och allomfattande. Ambjörnsson skriver 

om detta begrepp i sin bok Vad är queer (2006). Hon använder sig av queerteorin om som 

utgår från att den normerande heterosexualiteten har uppkommit genom sociala och kulturella 

processer men även genom historien. I queerforskningen ifrågasätts och kritiseras 

heterosexualiteten som den hegemoniska sexualiteten (2006:51). Genom att använda sig av 

heteronormativitetsbegreppet undersöks hur normsystem hjälper till att upprätthålla 

heterosexualiteten som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva (2006:52). Genom 

heteronormativiteten blir all sorts sexualitet som inte platsar inom denna ram sedd som 

onaturlig och därför onormal. Heteronormativiteten skapar därför homosexualiteten, som kan 

ses som heterosexualitetens motpol, som den underordnade sexualiteten i samhället 

(2006:66ff). 

Att inte leva enligt den heterosexuella normen kan få konsekvenser rent juridiskt eftersom 

lagen är utformad enligt denna. Exempelvis var inte lagligt partnerskap för samkönade par 

möjligt innan 1995 och det samkönade äktenskapet inte möjligt före 2009
3
. Ambjörnsson 

                                                           
3
 http://www.rfsl.se/?p=413 

http://www.rfsl.se/?p=413
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skriver om äktenskapet och dess ceremoni och menar att i en heterosexuell sådan ingår att 

avlägga löften om reproducering för ”samhällets bestånd”. Detta skiljer sig från ett samkönat 

äktenskap där dessa delar är helt utelämnade (Ambjörnsson 2006:62ff). 

För att förstå begreppet heteronormativitet kan vi använda oss av Judith Butlers modell om 

den heterosexuella matrisen. Den utgår från att det endast finns två motsatta genus i form av 

femininitet och maskulinitet skapade av naturen. Dessa två genus knyts samman genom det 

begär mellan kvinnan och mannen som uttrycker sig genom aktioner mellan dem. Butler 

menar att denna föreställning av mannen och kvinnan som de enda möjliga identiteterna är 

skapade genom föreställningen om att kvinnan åtrår en man och en man åtrår en kvinna 

(Butler 2007:54). Genom denna heterosexuella matris skapas heteronormativiteten som 

innebär att heterosexualiteten ses som den naturliga sexualiteten (Butler 2007:235ff). 

Detta begrepp kommer vi att använda för att analysera vårt material. Vi vill i vår analys titta 

på hur heteronormativitet konstrueras i reklamklippen.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tidigare forskning 

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

I boken Hur flickor och pojkar gör kön (2003) analyserar Davies Bronwyn fyra och 

femåringars beteenden och lekar i förskolor. Hon gör det genom observationer och använder 

sig av poststrukturalismens teori och diskuterar sedan utifrån detta hur det sociala spelar roll 

för hur könsroller konstrueras. Bronwyn noterar hur stor inverkan olika symboler har för 

könsroller, exempelvis kläder och leksaker. Barnen i Bronwyns studie förknippade utvalda 

symboler konsekvent till antingen manliga eller kvinnliga. Hon använder också feministiska 

sagor för att studera barnens uppfattning om könsroller och detta gör hon genom att läsa upp 

de utvalda sagorna för dem med syfte att fånga upp deras reaktioner på ett icke-traditionellt 

innehåll. Ett exempel på detta är en saga vid namn ”Prinsessan papperspåse” (2003:86). I 

berättelsen är det prinsen som är tillfångatagen av draken och det är prinsessans uppgift att 

rädda honom. När draken rövar bort prinsen tar han också hennes kläder och lämnar henne 

smutsig och utsatt. Men i denna saga gör inte prinsessan sig själv till ett offer, utan blir en 

aktiv initiativrik hjälte som räddar prinsen. Men han avvisar henne och säger att hon ska 

komma tillbaka när hon ser ut som en riktig prinsessa. Hon avvisar prinsen och ser sig själv 

som befriad. Därefter rider hon bort i den traditionella solnedgången utan prinsen. I studien av 
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barnens reaktioner på denna saga ser Bronwyn att de två könen uppfattar sagan olika. 

Pojkarna lyckas ändå göra prinsen och draken till huvudpersoner, medan flickorna 

identifierade sig med prinsessan och ansåg att hon borde ha gjort som prinsen sa och därmed 

gjort sig fin igen för att den ursprungliga ordningen skulle bli återställd. De såg det alltså som 

att prinsessan lade krokben för sig själv när hon valde att gå emot prinsens ord (2003:88,90). 

Denna studie har vi valt att använda som tidigare forskning eftersom Davies behandlar ämnen 

som manliga och kvinnliga ideal och att dessa är socialt konstruerade. Det är också denna 

socialkonstruktivistiska tanke vi utgår från när vi gör vår analys. 

Nelson Anders. Könsrollsmönster i sandlådan. (1998) 

Anders Nelson påpekar i sin studie Könsrollsmönster i leksakslådan (2003) genom vardagliga 

iakttagelser samt många forskningsprojekt att pojkars och flickors leksaksinnehav skiljer sig 

åt. Han menar att leksakerna rent fysiskt skiljer sig åt i utformningen samt vilka samhälleliga 

fenomen de återspeglar. I sin artikel tar han upp frågorna: Vilka typer av leksaker är mest 

populära hos pojkar och flickor? Varför föredrar de olika leksaker? samt vilken roll har vuxna 

för barns leksakspreferenser och hur aktiva är barn själva i sina val? 

Nelson tar upp dockan och då speciellt Barbie som en symbol i vårt kultursamhälle. Han 

menar att hon i det västerländska samhället står för ”det friska, det framgångsrika och det 

lyckliga livet” (1998:43). Han skriver även om tolkningsfrågor gällande texter och menar att 

”barbie” kan tolkas på olika sätt beroende på vilken kontext texten tolkas i. Han menar att om 

vi skulle göra en nordafrikansk tolkning av ”Barbie” så skulle denna grundad på hennes 

utseende troligtvis innehålla en bild av att hon är sjuk, fattig och olycklig (1008:43). Denna 

vetenskapliga artikel ger oss inspiration när vi analyserar det fysiska utseendet på leksaker 

och hur detta skiljer sig åt när vi pratar om leksaker riktade tjejer respektive leksaker riktade 

till killar. 

Straub Louise (2012) Könsrollerna i julklappssäcken – En studie om leksakers betydelse 

för barns identitetsskapande och konsumtion. 

I denna kandidatuppsats var syftet att se hur genus, konsumtion och myter kommer till uttryck 

i reklam som riktar sig till barn” (2012:3). För att kunna genomföra sin studie har Straub valt 

att använda sig av kvalitativ innehållsanalys av de svenska leksaksmagasinen BR-leksaker, 

Toys ’u’ rus och Leklust. Hon skriver om de traditionella könsrollerna och menar att dessa 

återspeglas i barnens leksaker. Hon skriver om kvinnans roll som ”omhändertagande 
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hemmafru” (2012:17) och mannens roll som trygg och stark och aktiv. Hon menar att han 

avspeglas i reklamen som en individ med handlingskraft och självsäkerhet. Dessa är 

egenskaper som kan förknippas med intelligens, medan kvinnan avspeglas som en individ 

som är mån om sitt utseende. Straub menar att kvinnan förväntas vara snygg, sexig och 

därmed också passiv (2012:18). Denna kandidatuppsats och dess uppbyggnad har vi valt att 

inspireras av i vår analys eftersom också Straub har valt att använda sig av reklam till barn, 

men även av samma metod som vi valt; textanalys. Denna uppsats ger oss en inblick i samma 

område som vi valt att fördjupa oss i. 

Rönnberg Margareta (2003) TV- reklamen- vår tids myter. 

I studien TV- reklamen vår tids myter (2003) beskriver och definierar Margareta Rönnberg 

TV-reklam, hon tar hon upp hur TV- reklamen påverkar barn.  Rönnberg går emot strömmen i 

sin studie när det gäller tidigare forskning och försöker hitta nya svar på frågor kring 

reklampåverkan. Rönnberg menar att genom hennes studie att TV- reklamen inte har någon 

negativ påverkan på barn och även att reklam inte bidrar till ökad konsumtion. Rönnberg 

hävdar att reklamforskningen aldrig visat att TV- reklamen på något sätt skulle vara farligt 

eller skadligt för barn. Rönnberg påstår att reklamen varken är särskilt konsumtionssmittsam 

eller könsrollskonserverande. Samtidigt menar hon att barn inte tar till sig vuxnas beteende 

och därmed inte rollen som feminin eller maskulin. Denna bok ger oss en inblick i ett 

annorlunda sätt att tänka om reklam och genus i TV- reklam. 

Ambjörnsson Fanny (2011) Rosa – Den farliga färgen. 

I denna bok skriver Ambjörnsson om färgen rosa och att denna kan innebära stor makt.  

Genom intervjuer mer dagisbarn men även vuxna individer skriver hon om hur barn och 

föräldrar ser på färgen rosa. Hon skriver även om hur vuxna män uppfattar färgen och hur de 

också kan tänka sig att bryta mot de sociala regler som gäller färgen, men då i utvalda 

sammanhang. Ambjörnsson menar att färgen rosa är laddat med olika betydelser beroende på 

ålder, grupptillhörighet samt kön. Den kan ha betydelsen av en drömvärld där flickor kan 

bada i och njuta av en fantasivärld som ger en gemenskap bland dem. Men den kan också 

betyda fara för en medlem av den manliga gemenskapen då det finns risk att en pojke utesluts 

ur en manlig gemenskap om han visar sig tycka om färgen inför de andra barnen. Den kan 

också ses som en redskap i queerkampanjer för att bryta mot normer och protestera mot 

könsordningen. 
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Vi har valt att använda oss av denna bok eftersom vi anser denna vara relevant för vår 

uppsats. Detta eftersom den fokuserar på social konstruktion i form av genus och pekar på 

isärhållandets princip i form av färgkoder som vi har valt att analysera i vår uppsats.  

Disposition 

Förutom inledningskapitlet innehåller uppsatsen ett analysavsnitt som är uppdelat i sex 

stycken avsnitt samt en slutdiskussion. 

I första avsnittet som vi valt att kalla ”Den aktiva prinsen och den Passiva prinsessan” 

diskuteras hur kvinnor respektive män konstrueras i reklamklippen vi använt i vår analys. I 

detta avsnitt har vi även en mellanrubrik som vi valt att kalla ”Var sak på sin plats”. Under 

denna rubrik diskuteras det könsstereotypa genuskontraktet och arbetsdelningen. I andra 

avsnittet som vi valt att kalla ”Klara färdiga, gå!” diskuteras begreppet maskulinitet i 

reklamklippen. I det tredje avsnittet som vi valt att kalla ”Spegel, spegel på väggen där” lyfter 

vi fram skönhet och mode. I fjärde avsnittet som vi valt att kalla ”Ljuset och mörkret” 

diskuterar vi färgens betydelse i skapandet av genus. I femte avsnittet som vi valt att kalla för 

”Så levde de lyckliga i alla sina dagar” diskuterar vi heteronormativitet i reklamklippen. I det 

sjätte avsnittet som vi valt att kalla för ”Den könsneutrala leksaken – eller? diskuterar vi 

reklamklipp som vi tolkat vara ett försök till en könsneutral reklam. I slutdiskussionen som 

avslutar uppsatsen diskuterar vi vår analys. 
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Analys 

I vår analys kommer vi att beskriva våra reklamklipp för att sedan kunna fokusera på olika 

teman. Vi har valt att dela upp analysen i sex stycken huvudavsnitt som vi valt att kalla Den 

Passiva prinsessan och den aktiva prinsen, Klara färdiga gå, Ljus och mörker, Spegel spegel 

på väggen där, Sen levde de lyckliga i alla sina dagar samt Den könsneutrala 

leksaksreklamen? 

Den aktive prinsen och den passiva prinsessan - om konstruktionen av manligt 

och kvinnligt i leksakernas värld. 

I reklamklippet The Avengers presenteras utrustning och leksaksfigurer i form av fyra hjältar 

som är karaktärer med ursprung i filmen The Avengers. Figurerna har egenskaper som gör 

dem unika. Karaktärernas egenskaper är att kunna flyga, attackera, skapa åskväder och slå 

sönder föremål med ren kraft. Speakerrösten i reklamen uppmanar barn att köpa produkten 

genom orden; ”Bli en del av världens bästa team med den nya häftiga Avengersutrustningen. 

Eller rädda världen med de nya elektroniska Avengersfigurerna”. I reklamklippet visas scener 

från filmen men även hur leksakerna ska användas iscensätts av en pojke som går in i de olika 

superhjälterollerna då han använder sig av respektive superhjältes utrusning. På så vis blir han 

i fantasin en del av teamet och kan ta del av deras övernaturliga krafter. 
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Reklamklippet Batcave följer samma linje. I detta reklamklipp kan vi se två pojkar som leker 

med leksaksfigurer från Batmanfilmerna. Figurerna har sin hemvist i Batmans leksaksgrotta; 

produkten som reklamen säljer. Leken har innebörden av att Batmans grotta blir attackerad av 

den elaka ”Jokern”. Batman och Robyn måste då försvara grottan genom att jaga honom, 

strida mot honom samt tillfångata honom så att de kan spärra in honom i fängelset som är 

lokaliserat i grottan. Den mörka speakerösten förklarar exalterat hur leksaken fungerar genom 

ord som; “You can turn the figures to raise the telescope/Du kan vrida figurerna för att kunna 

använda teleskopet”, “Lower the elevator/Skicka ner hissen”, “Launch the rockets/Ladda 

raketerna”, “Send the Batmobile to catch the joker/Skicka Batmobilen för att fånga jokern”, 

“And the Batmobile chase the penguin/Och Batmobilen jagar pingvinen” samt “Then put the 

bad guys in jail/Lås sedan in de onda i fängelse”. Pojkarna följer röstens instruktioner genom 

att göra det denna beskriver och utbrister ord som; ”The penguin is the target/Pingvinen är 

målet”, ”Defend the Batcave Robin/Försvara Batmans grotta Robin”, ”Fire!/Skjut!”, 

”Yeah!/Ja!”. 

Ordval, röst samt figurernas 

egenskaper i de två reklamklippen 

The Avengers och Batcave visar 

på en stor aktivitet. Genom ord 

som ”save/rädda”, 

”defend/försvara”, catch/fånga, 

launch/ladda blir det tydligt att det 

finns ett mönster hur reklam riktad 

till pojkar framställer mannen och 

hans egenskaper. Mannen 
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beskrivs som en handlande subjekt Han ska vara stridsberedd när striden kommer och kunna 

försvara sig själv, men även omgivningen som han lever i. Han förväntas dessutom axla sitt 

ansvar med nöje, självsäkerhet och stolthet, vilket vi kan se i reklamklippen genom pojkarnas 

exalterade utrop men även i deras kroppsspråk. Hirdman skriver om mannen och menar att 

han redan under antiken tillskrevs rollen som aktiv (2010:48). Hirdman skriver också om 

mannens förpliktelser under samma tidsperiod och menar att dessa var att försörja och skydda 

familjen (2010:85). Att antikens normer fortfarande reproduceras i dagens samhälle kan vi se 

tydligt i reklamklippet genom att mannen framställs som handlingskraftig, stark, beskyddande 

och orädd.  

Genusforskaren Lena Gemzöe diskuterar arbetsdelningen i samhället i sin bok Feminism 

(2011). Hon diskuterar denna utifrån den politiska filosofen Leo Strauss som menade att 

mannen redan i bondesamhället förknippades med den offentliga sfären och att sysslor 

delades upp mellan könen. Mannen tilldelades de offentliga uppdragen, exempelvis att 

representera sin familj i politiska sammanhang (2011:87). I klippen ser vi tydliga exempel på 

mannen som offentlig varelse. Han har i uppdrag att ”rädda världen”, vilket i allra högsta grad 

är den offentliga sfären. Detta gör att han får ett ansvar och förväntas fatta avgörande beslut 

som inte bara påverkar hans eget liv, 

utan även andra individers liv. Detta 

kan vi se i reklamklippen då pojkarna 

förväntas som leda väg för andra 

svagare individer och han har på 

grund av detta makten att ta kontroll 

över deras existens. 

Pedagogen Birgitta Almqvist skriver 

om den inre och yttre sfären i sin bok 

Barn och leksaker (1991). Hon menar 

att pojkar och flickor socialiseras in på skilda vägar. Pojkar socialiseras in i den sfär hon 

kallar för ”den yttre sfären”. Denna karakteriseras av exempelvis utåtriktad verksamhet och 

politisk aktivitet (1991:87). Detta tolkar vi som att pojkar i tidig ålder socialiseras in i ett 

offentligt sammanhang som innebär ett stort ansvar. Hon skriver att detta skiljer sig från hur 

flickor socialiseras in i vad hon kallar för den ”inre sfären”. Denna sfär karakteriseras i 

motsats till pojkarnas av familj och omvårdnad. Medan pojkar förknippas med offentligheten 

och därmed makt förknippas flickor med hemmet och dess sysslor. Dessa sfärer och den 
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arbetsdelningen de innebär återkommer 

vi till senare i vår analys. Almqvist menar 

att dessa sfärer kan återfinnas i leken då 

pojkarnas lek ofta handlar om spännande 

äventyr som inte är vardagsbunden, 

medan flickornas rollekar är oftast 

vardagsnära händelser (1991:94).  

Reklamklippet Dreamcastle beskriver 

leksaksslottet ”Disney MATTEL 

Dreamcastle” samt de sju dockorna föreställande de kända prinsessorna Askungen, Ariel, 

Törnrosa, Tiana, Jasmine och Snövit från Disneys värld. Reklamklippet beskriver ett slott där 

prinsessorna sysselsätter sig i sin vardag i slottet med att bada, spegla sig, sova och laga mat, 

vilket också skildras i de olika sagorna som karaktärerna har sina ursprung i. I början av 

Reklamklippet hör vi en kvinnlig röst sjunga; “Welcome to our dreamcastle, care for a pot of 

tea? You’re her guest in the Disney princess fantasy/Välkommen till vårt drömslott, vill du ha 

en kopp te? Du är hennes gäst i en Disneyprinessas fantasi”. Här ser vi att tanken med 

produkten och reklamen är att de flickor som köper produkterna har möjlighet att köpa sig in i 

en drömvärld och en fantasi som de kan känna sig inkluderade i. Vi kan i detta klipp se en 

koppling mellan Almqvist diskussion om lekens betydelse och reklamklipp riktade till flickor. 

Vi kan se att denna drömvärld är kopplad till hemmet som Almqvist beskriver, då 

prinsessorna befinner sig i slottet majoriteten av tiden och ägnar sig åt sysslor som förknippas 

med den ”inre sfär” som Almqvist diskuterar. 

Etnologen Anita Beckman skriver om kvinnan och mannens rörlighet i sin avhandling Väntan 

– etnografiskt kollage kring ett mellanrum (2009). Hon menar att mannen förknippas med det 

externa, vilket innebär faror, gränslöshet och  äventyr, medan kvinnan förknippas med gränser 

och ofrihet (2009:240). Detta kan vi se i reklamklippen, då flickornas lek knyts till hemmet 

medan pojkarnas innebär äventyr och strid. Detta gör att kvinnan blir begränsad i sin 

rörelsefrihet medan mannen kan röra sig fritt i det offentliga. 

I de reklamklipp vi analyserat kan vi även se konstruktionen av det ”lyckliga slutet” som 

något återkommande. Det är just slutet som är av stor betydelse i reklam riktad till flickor. 

Reklamklippen slutar i majoriteten av reklamklippen med att prinsessan får sin prins och de 

lever lyckliga i alla sina dagar. Reklamklippen skildrar dock aldrig vad som händer efter detta 
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lyckliga slut. Kvinnans liv beskrivs därför i reklamklippen som en enda lång väntan som 

avslutas med giftemål. Även om giftemålet beskrivs som början på hennes riktiga liv så tar 

berättelsen om hennes liv slut vid denna punkt. Hennes tillvaro ses som fullbordad då hon 

ingått äktenskap och biologiskt reproducerat sig för att föra mannens släkt vidare.  

Vi kan se att reklamklippet Dreamcastle domineras av passiv väntan. Här vill vi återkomma 

till Beckmans tankar kring väntan. Hon skriver att denna är ett språkligt-kulturellt fenomen 

som är någonting situationsbundet (2009:19). Med detta menar hon att väntan kan ta olika 

former och framkalla olika känslor i olika situationer i livet (2009:15). Hon skriver även att 

väntan kan innebära starka känslor men väntan är också någonting vi ”gör” rent fysiskt i ett 

väntrum eller genom att stå i kö på systembolaget (2009:16). 

Beckman skriver om den ”kvinnliga väntan” och menar att fenomenet väntan är något som 

förknippas med kvinnan och den kvinnliga kroppen (2009:216). I intervjuer med kvinnliga 

informanter uppger en av dem att hon uppfostrats till att ”stå tillbaka” och att hon ofta 

”inväntat” andras behov av rörelsefrihet. En annan kvinna uppger att hon under sin barndom 

tagit större ansvar för familjen än hennes bröder gjort. Detta visar på kvinnor intar en passiv 

och tålmodig roll och sätter andras behov och frihet i första rum. Beckman beskriver hur 

denna kvinnliga väntan ofta skildras i litteratur och konst (2009:222). Kvinnan som väntande 

vid fönstret är ett vanligt återkommande motiv och är ett nästan klassiskt sätt att beskriva 

väntan på. Detta motiv förstår vi som en illustration av den mur som finns mellan det privata 

och det offentliga och förväntningarna på kvinnan som det uppoffrande och inväntande könet. 

Ett exempel på detta är bilderboken Mina och Kåge (1995) skriven av Anna Höglund. Denna 

bilderbok handlar om det heterosexuella björnparet Kåge och Mina som delar bostad. En dag 

bestämmer sig Kåge utan förvarning för att ge sig ut på äventyr i världen utan Minas sällskap 

Mina som är nedstämd på grund av Kåges frånvaro sysselsätter sig med att exempelvis baka, 

diska och titta ut genom fönstret i väntan på att Kåge ska återvända till henne (Beckman 

2009:239).  

Denna kvinnliga väntan kan vi se återkomma i reklamklippet Dreamcastle då prinsessorna på 

slottet intar denna passiva, väntande position. De väntar inte bara rent fysiskt på en fast 

bestämd plats utan väntar även mentalt på en bättre framtid. Denna framtid innebär en 

tvåsamhet som i sin tur innebär giftemål och därefter familj. Istället för att inta den aktiva 

rollen som vi kunde se i reklamklippen The Avengers och Batcave riktade till pojkar, sitter 

prinsessorna passiva i slottet och väntar. Vi saknar prinsessornas egna initiativ att lämna 
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slottet och finna prinsen på egen hand eller välja en helt annan väg och istället ge sig ut i 

offentligheten. Prinsessorna väntar då prinsen inte får ”störas” i sitt uppdrag i den yttre sfären, 

vilken vi diskuterat ovan i detta avsnitt. På grund av att prinsessorna som kvinnor förväntas ge 

mannen sin frihet väljer de att inte begränsa hans handlingsutrymme genom att göra entré in i 

hans liv och kräva äktenskap helt utan förvarning. Beckman menar att mannen ofta väljer att 

visa sin makt genom att låta kvinnan vänta (2009:240). På grund utav de hinder och 

restriktioner som de kulturella normerna innebär avgör de hur vi handlar och vilka val vi gör 

(2009:219). Vi tolkar detta som att kvinnan på grund av dessa normer accepterar sin position 

som väntande individ. Då prinsessornas livsmål består av en make och familjebildning 

förväntas de vara tillfreds med sin tillvaro och sin roll som passiv, i väntan på att dessa mål 

ska uppfyllas. När detta kommer ske är dock obestämt, men de vet att det är en del av 

framtiden. 

Var sak på sin plats – om det könsstereotypa genuskontraktet 

I reklamklippet Baby Alive får vi se två flickor lekandes med två dockor föreställande 

spädbarn av de två könen flicka 

respektive pojke. Dockorna har 

beteenden som även riktiga 

spädbarn har, det vill säga gråter, 

äter och kissar. Könstillhörigheten 

på dockorna markeras med olika 

färger på plaggen de bär och dessa 

färger är rosa respektive blå. 

Flickorna matar och byter blöjor på 

dem med glädje medan vi i bakgrunden hör en melodi med texten ”Baby Alive, a baby so 

real/En levande bebis, en bebis så verklig”. Reklamen framställer flickorna i klippet som 

dockornas mammor och därför förväntas de ta hand om dockorna genom stor omvårdnad och 

kärlek. I slutet av klippet får vi även se en vuxen kvinna som deltar i leken när flickorna byter 

dockornas blöjor på skötbordet. 

Gemzöe skriver om arbetsdelningen. Hon menar att de olika tillskrivna ”rollerna” gör att två 

individer av olika könstillhörighet blir beroende av varandra för att bilda familj (Gemzöe 

2010:87). Mannens uppgift blir att försörja och skydda familjen medan kvinnas uppgift blir 

att ta hand om hemmet och familjen. Hirdman beskriver arbetsdelningen genom det 
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stereotypa genuskontraktet. Detta innebär ett tyst oskrivet avtal mellan en kvinna och en man 

som innebär att kvinnan och mannen tilldelas olika sfärer i samhället (Hirdman 2010:122). 

Hirdman beskriver detta vidare som en kulturell nedärvd överenskommelse som innebär 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter, vilket låser samman kvinnan och mannen till 

varandra (Hirdman 2010:84). Genom att de båda parterna sedan fullföljer sin del av kontraktet 

hjälps de åt att bevara och reproducera arbetsdelningen. 

I reklamklippet Baby Alive kan vi återigen se att kvinnan är kopplad till hemmet och familjen. 

Redan från tidig ålder får flickor genom denna typ av leksaker och dess reklam lära sig vad 

som förväntas av dem senare i livet och en av de tydligaste uppgifterna som vi kan se i vår 

analys är att ta hand om ett barn. Därför blir leken ett sätt att utbilda dem inom detta område 

då flickorna förväntas kunna axla detta ansvar i en senare del av deras liv. I reklamklippet kan 

vi också se glädje från flickorna som vi tolkar som en längtan efter en ”riktig” bebis i 

framtiden, men även en glädje över att de fått sig tilldelat detta ansvar för dockan. Denna 

positivitet kan vi också se i händelseförloppet, då dockorna framställs som lätta att hantera 

och saknar utmaningar. Då bebisen kissar på skötbordet vid byte av blöja skrattas det bara 

bort och flickorna konstaterar att de behöver fler blöjor. Reklamklippet skapar alltså 

förväntningar om att en flicka ”ska” reproducera sig i framtiden och dessutom att hon ska 

finna tillfredställelse i detta. Genom dessa förväntningar blir kvinnans långsiktiga livsmål 

giftemål och familjebildning, vilket beyder hon självförverkligar sig själv som individ genom 

att uppnå dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

I detta avsnitt har vi diskuterat hur mannen och kvinnan konstrueras i reklamklippen The 

Avengers och Batcave, Dreamcastle samt Baby Alive. I de två förstnämnda riktade till pojkar 
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konstrueras mannen som självständig, modig och aktiv. Han tillskrivs det offentliga rummet 

som Almqvist benämner som den ”yttre sfären”. I de två sistnämnda reklamklippet 

konstrueras kvinnan som mannens motsats då hon beskrivs som en passiv och väntande 

varelse. Kvinnan tillskrivs den ”inre sfären” som innebär mindre rörelsefrihet och ett 

huvudansvar för hemmet, dess sysslor men även för familjen. Genom detta diskuterade vi 

även arbetsdelningen och Hirdmans diskussion om det könsstereotypa genuskontraktet. På 

grund av detta blir kvinnor och män tilldelade de två olika sfärerna och genom att båda 

parterna fullföljer sina plikter blir kvinnan och mannen beroende av varandra.  

Vi diskuterade även hur kvinnans mål i livet konstrueras och menar att reklamklippen visar på 

att målen är äktenskap och familj. Reklamklippet skildrar inte vad som sker efter denna 

väntan utan ger en bild utav att kvinnan genom äktenskapet blir fullbordad. Kvinnan ska 

dessutom känna tillfredsställelse med denna tillvaro, genom att hon gör sin plikt som hustru 

och moder. 

 

Klara färdiga gå! – om maskulinitet, tävlan och samhöriget 

I reklamklippet Monsuno 

presenteras produkterna med 

samma namn. Monsuno är en 

samling animéfigurer som kan 

samlas för att bilda arméer för att 

sedan gå i strid mot varandra. 

Reklamen utspelar sig i en mörk 

lokal som liknar en fabrikslokal. 

Den är svart och mörk och är byggd av de hårda materialen stål och tegel. I centrum av 

lokalen står ett upplyst bord placerat. En pojke i 10 års ålder gör entré genom dörröppningen 

till lokalen med rök och starkt ljus bakom sig. I handen håller han en av figurerna ur 

Monsunosamlingen och visar upp den stolt för en grupp andra pojkar som har samlats runt 

bordet.  De ser ut att ha väntat på pojken och ser förväntansfulla ut. Pojken går fram till bordet 

och striden kan börja. Klippet beskriver hur leksaken kan användas och vilka egenskaper 

figurerna har. Denna lek som reklamen presenterar bygger på att pojkarna genom tävling ska 

utmana varandra så att det i slutändan kan utses en vinnare.  
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Detta reklamklipp kopplar vi till maskulinitet och till vad som förväntas av individer som har 

en manlig könstillhörighet. Sociologen Raewyn Connell skriver om maskulinitet i sin bok 

Maskuliniteter (1995). Hon skriver att genom att delta i sportsliga aktiviteter legitimerar sig 

män som män. Detta inkluderar även pojkar som känner att de inte delar detta intresse 

(1995:71). Connell menar att sport blir ett sätt för män att mäta sig med varandra och på så 

sätt bildas det hierarkier inom gruppen 

då en ”vinnare” och en ”förlorare” 

utses (1995:94). Även Hirdman skriver 

om maskulinitet och menar att denna 

inte är medfödd och måste därför hela 

tiden bekräftas genom upprepade 

handlingar (Hirdman 2010:65). Detta 

kan vi se i reklamklippet Monsuno då tävling och fysisk aktivitet är dominerande inslag och 

genom leken upprepar pojkarna de legitimerande handlingarna. Genom figurernas kamp 

mäter pojkarna sin maskulinitet mot de andras och legitimerar sig själva som män genom att 

delta i leken.  

Tävlingsmomentet i reklamklippet blir en form av strid mellan pojkarna i leken som är av 

aggressiv karaktär. Detta blir tydligt genom speakerröstens instruktioner; ”You Control the 

battle/Du kan kontrollera slaget”, ”Launch, spin, explode into action/Ladda, snurra, explodera 

in i slaget”, ”Crash into battle/Krascha in i slaget”, ”Blast into combat/Överraska fienden i 

striden” samt ”Control your launch/Kontrollera striden”. Orden crash/krascha, battle/slaget 

och explode/explodera ger oss tydliga referenser till en aggressiv strid. 

Connell skriver om män och deras kroppar och menar att det finns teoretiker inom 

sociobiologin som påstår att det finns fysiska skillnader mellan det kvinnliga och manliga 

könet som är avgörande karaktär. Denna teori är grundad på att det mänskliga släktet 

härstammar från en jagande art och att männens kroppar är bärare av en naturlig maskulinitet 

(1996:84). Denna maskulinitet skulle därför innebära att individer tillhörande det manliga 

könet skulle ha ett hormonellt aggressionsövertag över kvinnorna (1996:85). Dock menar 

Connell att det inte finns några belägg för att teorin om den ”naturliga maskuliniteten” skulle 

vara korrekt då det är svårt att bedöma individuella beteenden (1996:86). 

Som vi beskrev ovan är det första momentet vi får se i reklamklippet Monsuno att pojken gör 

entré med en självsäker och hotfull min. Detta ger oss redan i början av reklamklippet en 
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känsla av allvar och utmaning. Då pojken ställt sig vid bordet ställer sig en av de andra 

pojkarna sig bakom honom, tittar på motståndaren på andra sidan bordet och hånskrattar. När 

väl striden har börjat får vi se resten av pojkarna i reklamklippet stå vid sidan om bordet 

ropandes exalterat åt de tävlande. De hoppar upp och ner och svingar med armarna. Detta ger 

oss en hätsk känsla som vi uppfattar som aggressiv och det blir tydligt att det är en viktig strid 

som utkämpas i lagerlokalen. I reklamklippet Monsuno kan vi se pojkarna hävda sig mot 

varandra genom kroppsspråk och gliringar. Detta visar på det aggressiva beteende som 

Connell diskuterar. 

Connell skriver vidare om maskuliniteter och sport. Hon menar att sport, och därför också 

tävlingsmomentet, blir ett sätt att exkludera kvinnor från den manliga arenan (1995:94ff).  

Detta kan vi se i reklamklippet Monsuno då samtliga deltagare har en manlig könstillhörighet 

och avsaknandet av en kvinnlig närvaro är påtaglig. Detta står i stor kontrast till reklam riktad 

till flickor då majoriteten av denna innebär att en manlig karaktär medverkar på något vis. I 

reklamklippet Monsuno skapas homosocialitet genom avsaknaden av kvinnlig närvaro. 

Homosocialitet innebär att en manlig gemenskap byggd på oskrivna regler som alla gruppens 

medlemmar måste förhålla sig till. Genom 

att följa dessa regler bildas ett broderskap 

och en krets överordnad kvinnan (Hirdman 

2010:70).  

Vi vill även återkomma till reklamklippet 

The Avengers i samband med begreppet 

homosocialitet. Detta på grund utav att samtliga av superhjälterollerna vi får se pojken gå in i 

är endast män. Vi tolkar det som att pojkar genom detta reklamklipp uppmanas till att bli en 

del av denna manliga gemenskap som connell beskriver. Detta uteslutande av kvinnor som vi 

nämnt ovan blir även tydligt i detta reklamklipp, då vi i reklamklippet ser en kvinnlig karaktär 

vara en del av teamet i de scener som är tagna från den ursprungliga filmen. Då vi i slutet av 

reklamen noterat att hennes utrustning inte blivit beskriven och iscensatt av pojken ser vi även 

att denna karaktär blivit utesluten från produktionen av leksaksfigurerna. I detta reklamklipp 

kan vi se hur en stark homosocialitet tar sig uttryck genom en gruppgemenskap som utesluter 

kvinnor. 

Connell skriver om hegemonisk maskulinitet. Hon beskriver detta som att en viss form av 

maskulinitet höjer sig vid en given tidpunkt över andra former kulturellt sett (1996:115). Den 
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hegemoniska maskuliniteten kan ständigt utmanas av andra underordnade former vilket 

beyder att den rådande hegemoniska maskuliniteten inte är statisk utan föränderlig 

(1996:115). Connell skriver om vad hon kallar för bindningsfasen. Denna fas, menar hon, 

innebär att en pojke tar sig an det hegemoniska maskulinitetsprojektet genom att socialt lära 

sig och därefter praktisera det levnadssätt som en man förväntas leva efter. I denna process är 

familjen och då främst den manliga föräldern samt vänskapskretsen av störst betydelse 

(1996:153). Det hegemoniska levnadssättet innebär exempelvis tävlingslusta, homofobi och 

karriärorientering. Genom att följa dessa levnadsregler får pojken en biljett in i den manliga 

sfären och dess privilegier. 

Detta kan vi se i reklamklippet då pojkarna i reklamklippet men även i de andra klippen vi 

tittat på är samtliga klädda i samma färger, har samma typ av frisyr vilket vi återkommer till 

längre fram i vår analys. Pojkarna uppvisar även samma typ av beteende i form av styrka, 

aggressivitet och självsäkerhet. De medverkande är av samma ålder och vi tolkar detta som att 

de är medlemmar av samma vänskapskrets. Genom att de uppvisar dessa egenskaper som 

Connell diskuterar blir pojkarna insläppta i leken och får ta del av gemenskapen. 

I detta avsnitt har vi diskuterat reklamklippet Monsuno. Vi har utifrån detta klipp diskuterat 

maskulinitetens innebörd och hur denna kan formas från tidig ålder. Connell menar att 

maskuliniteten är någonting socialt konstruerat som skapas genom aktiviteter som exempelvis 

sport (Connell 1995:92). Detta innebär att män legitimerar sig som män genom sporten. Detta 

även en förstärkning av deras självsäkerhet och gör dem tävlingsinriktade. Genom att 

exkludera kvinnor från sporten, i detta fall leken, skapas och ges uttryck för en stark 

homosocialitet. Genom tävlingsmomentet skapas även hierarkier inom denna homogena 

grupp då detta moment ger dem möjlighet att mäta sig med varandra. 

 

Spegel, spegel på väggen där – om mode, skönhet och kropp 

Reklamklippet Charmschool beskriver produkten dockan Barbie som en elev på en 

etikettskola där hennes vardagsklädsel under skoltid är skoluniformen. I början av 

reklamklippet ser vi hur Barbie och hennes vänner går genom skolans korridorer. Korridoren 

tolkar vi som resan genom utbildningen för att kunna nå fram till det slutgiltiga målet. Målet 

med ”Charmschool” är den stora balen som vi får se utspela sig i slutet av reklamklippet. I 
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samband med balen förvandlas Barbie genom att skoluniformen byter form till en 

balklänning.  

Även om reklamklippet utgår från en 

etikettskola som ska utveckla hennes inre 

egenskaper så fokuserar reklamklippet 

istället på hennes yttre, då reklamklippet 

beskriver att Barbies existens kretsar kring 

hennes utseende och därmed hennes kropp. 

Ambjörnsson menar att populärkulturen 

genom leksakerna uppmanar flickor till att 

vara mån om sitt utseende och genom att 

följa detta kommer flickorna att ha större chans att bli lyckliga (2011:79). Detta kan vi se i 

reklamklippen, då skönhet är en central del av reklamklippen riktade till flickor. Hirdman 

skriver om detta och förklarar att kvinnan redan under antiken blev förknippad med kroppen 

och dess delar medan mannen blev förknippad med det själsliga och intelligens (2010:48). 

Ambjörnsson diskuterar Hirdmans teori som vi beskrivit ovan i detta stycke och menar att 

detta kan vara en anledning till att kvinnor genom tiderna men också idag har ett ständigt krav 

på sig om att vårda sitt yttre (Ambjörnsson 2011:77). 

Ambjörnsson diskuterar kvinnan som 

varelse kopplad till kroppen då hon 

skriver om leksaker marknadsförda till 

flickor. Hon menar att dessa ofta kretsar 

kring utseendet och därmed kroppen och 

leken går ofta ut på att ”[…] klä av, klä 

på, kamma eller göra vacker.” (2011:79). 

Detta ser vi är vanligt förekommande i de 

reklamklippen riktade till flickor som vi valt att analysera. I reklamklippet Charmschool ser vi 

detta utspela sig då Barbie ska ”förvandlas” till en prinsessa genom att förändra sitt utseende. 

Men även i Dreamcastle som vi tittat på tidigare då prinsessorna får nya klänningar inför den 

stora balen på slottet.  

Barbie Dream Schampo beskriver produkten med samma namn. I reklamen medverkar två 

exalterade flickor som byter hårfärg på sin Barbiedocka. De båda flickorna befinner sig i en 
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hemmiljö i ett badkar täckta av skum och börjar med att lägga färgen som är rosa i 

Barbiedockans hår. När de lagt färgen kammar de genom dockans hår för att färgen ska bli 

jämnt fördelad. Flickorna sköljer av färgen och när de ser att hon fått rosa hår ler de och ser 

häpnadsvärt på henne. De flätar sedan dockans hår på varierande sätt medan de leker med 

dockan genom att snurra på henne och låtsas att hon dansar. När de ser att hon fått rosa hår ler 

de och tittar häpet på henne. 

 

 

 

 

 

 

 

Detta reklamklipp visar på att det är inte bara är kläder som reklamklippen fokuserar på utan 

även håret. Detta visar på att även håret spelar stor roll för en flickas utseende. 

Samhällsforskaren Bronwyn Davies menar att vuxna överlämnar sin sociala praktik till barn 

(2003:29). Detta innebär att barn tar intryck från vuxna hur en man eller en kvinna förväntas 

se ut och att frisyr är en av de tydligaste formerna att skilja dessa åt. Detta spelar stor roll för 

barnens identitetskapande då det är viktigt att de förknippas med deras biologiska kön 

(2003:29). I samtliga reklamklipp vi tittat på har vi funnit att det finns förväntningar på en 

flickas respektive pojkes utseende inte bara vad gäller kläder utan även håret. Pojkarna vi ser i 

reklamklippen har kort frisyr och håret faller inte är längre än ner till öronen. Denna frisyr 

skapar ett ogenomtänkt intryck då håret verkar falla naturligt. Detta står i stor kontrast till 

flickornas frisyrer då de har långt hår som sträcker sig ner till axelhöjd eller längre. De har 

också väldigt vårdade frisyrer i form av olika typer av håruppsättningar som exempelvis 

hästsvansar i olika former eller enkelt välkammat rakt hår. Detta gör att vi får intrycket av 

något genomtänkt. Detta kan vi se i reklamklippet Barbie Dream Schampo, då båda flickorna 

har håruppsättningar i olika former. Vi tolkar det som att håruppsättningarna och 

omvårdnaden av håret blir en central del av flickornas utseende och som något som 
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förknippas med det kvinnliga. Detta visar 

på att det är viktigt för en flicka att vårda 

sitt hår eftersom det är en del av hennes 

kropp och utseende men även för att skilja 

sig från pojkarna. 

I reklamklippet Barbie Fashionistas får vi 

se sex stycken Barbiedockor med olika namn. Vi ser hur de olika dockorna turas om att gå på 

en catwalk för att visa upp sin klädsel. När de går på catwalken ser vi deras namn i 

självlysande bokstäver bredvid dem. Dockornas namn är ”Girly girl/Flickig tjej”, ”Artsy 

girl/Konstnärlig tjej”, ”Cutie girl/Söt tjej”, 

”Sassy girl/Fräck tjej”, ”Wild girl/Vild 

tjej” och ”Glam girl/Glamourös tjej”. 

Reklamen uppmanar konsumenten att 

identifiera sig med en av karaktärerna i 

reklamen genom orden; ”Vilken 

fashionista är du?”. Även om dockorna 

föreställer egna karaktärer, har de en gemensam nämnare. De sex dockorna bär alla färgen 

rosa, vilket skapar en känsla av en grupptillhörighet även om de beskrivs som individer med 

olika personligheter. Detta tolkar vi som att konsumenten oavsett personlighet ska känna sig 

inkluderad i den rosa gemenskapen. I detta reklamklipp kan vi återigen se en koppling mellan 

leksaker tillverkade för flickor och skönhet. Dockornas namn kan alla kopplas till detta och vi 

anser de vara av ytlig karaktär då de inte är kopplade till intelligens eller inre egenskaper. 

Namnen ”Girly girl” och ”Cutie girl” är de mest extrema exemplen på detta. 

I detta reklamklipp kan vi se hur flickorna uppmanas till att vara söta och flickiga och därmed 

att koncentrera sig på sitt utseende och inte på exempelvis att utveckla sina ledarkunskaper 

inför framtida plikter som i pojkarnas leksaksreklam. Vi finner avsaknad av ”Lawyer 

girl/Advokattjejen” eller ”Doctor girl/Doktortjejen” som hänvisar till den yttre sfären som 

förknippas med ambition, tävlingsinriktning och målmedvetenhet som vi nämnt tidigare i 

avsnittet ”Klara, färdiga, gå!”. I klippet Barbie Fashionistas kan vi se hur flickorna uppmanas 

till att vara passiva istället för att utforska världens möjligheter och sätta upp personliga mål 

för sig själva. Avsaknaden av offentligheten i leksaksreklam riktad till flickor skapar en bild 

av att flickor inte behöver tänka i ekonomiska banor och då inte heller på sin ekonomiska 

situation. Här vill vi återkomma till tanken om kvinnans livsmål. Medan mannen förväntas 



30 
 

självförverkliga sig själv i offentligheten genom exempelvis arbete, förväntas kvinnan göra 

detta i hemsfären. Detta tolkar vi kan vara anledeningen till avsaknaden av den manligt 

könsmärkta offentliga sfären i reklamklippen riktade till flickor. 

I detta avsnitt har vi diskuterat reklamklippen Charmschool, Dreamcastle, Barbie Dream 

Schampo samt Barbie Fashionistas. Vi har sett att i samtliga klipp riktade till flickor är 

skönhet i form av utseende det återkommande temat. Flickor uppmanas genom klippen att 

fokusera på sitt utseende istället för att utveckla sina inre egenskaper för att träda in i den 

offentliga sfären. Hirdman skriver att kvinnan genom historien har blivit och är idag 

fortfarande kopplad till kroppen och mannen till intelligensen vilket vi kan se är ett 

återkommande tema i vår analys. 

Ljuset och mörkret – om 

färgens betydelse för barns 

skapande av genus   

I reklamklippet Monsuno som 

vi presenterat tidigare kan vi se 

ett tydligt mönster i val av 

färger. Pojkarna har en 

avslappnad klädsel i form av t-

shirts och olika sorter av luvtröjor och plaggen går i samma färgskala. Svart, grått, mörkblått 

och mörkgrönt är de dominerande färgerna i reklamklippen riktade till pojkar. Även figurerna 

i reklamklippet Monsuno följer denna färgskala och finns att tillgå i blått, rött och svart.  

Färgkoderna i detta klipp är väldigt tydliga och vi kan återfinna dessa i Socialantropologen 

Ambjörnssons diskussion om färger i hennes bok Rosa den farliga färgen (2011) byggd på 

intervjuer med barn och vuxna. Hon menar att färger har en betydande roll i barns skapande 

av genus. Ambjörnsson skriver vidare att genom de ljusa färgerna blir kvinnan förknippad 

med det ljusa som står för det goda. (2011:88). Detta tolkar vi som att kvinnan genom detta 

blir tillskriven det oskyldiga och väna. Hon menar även att pojkar blir förnippade med de 

mörka färgerna som exempelvis svart, mörkblått, mörkgrönt och grått på grund utav att dessa 

färger är förknippade med tuffhet och hårdhet som i sin tur kopplas till maskulinitet 

(2011:88). 

Genom omgivningen, kläder och färgen på leksaken i klippet Monsuno kan vi se tydligt vilka 

färger som valts ut för att representera det maskulina. De mörka färgerna är dominerande och 
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står i stor kontrast till de ljusa färger som används i de reklamklippen riktade till flickor. Här 

blir alltså färgerna laddade med olika könstillhörigheter och blir därför uppdelade i motsatta 

grupperingar av färger. Detta kopplar vi till Hirdmans teori om genusordningen och hennes 

formel A-B. Med denna menar hon att mannen är allt som kvinnan inte är och kvinnan är allt 

som mannen inte är. På detta sätt skapas kvinnan och mannen som varandras motsatser 

(Hirdman 2010:56).  

Ambjörnsson skriver vidare om den rosa färgen och dess begränsningar. Hon menar att den 

rosa färgen som är en del av den ljusa färgskalan är förknippad med kvinnan och en viss ”typ” 

av kvinnlighet. Denna kvinnlighet består av en fåfänga som kretsar kring till utseendet och 

innehåller även föreställningen om kvinnan som uppskattande av allt som är rosa och gulligt 

(2011:106). Ambjörnsson menar även att denna typ av kvinnlighet förknippas med något 

ytligt som i sin tur blir barnsligt. På grund av detta blir färgen rosa tillskriven barndomen då 

denna saknar det ansvar och allvar som det vuxna livet innebär. Ambjörnsson skriver vidare 

att rosa, men även de övriga färgerna i den ljusa färgskalan, tillskrivna kvinnan associeras 

med irrationalitet och känslosamhet (2011:88). Detta kopplar vi till barndomen, då denna 

period av livet innebär en spontanitet som vi tolkar saknar tyngden av allvar. 

Ambjörnsson diskuterar etnologen Magnus Mörcks artikel En reva i kostymen (2009) 

(Ambjörnsson 2011:88). Mörck menar att svart och grått successivt kommit att bli den 

vanligaste färgen för män att klä sig i. Detta kopplar Ambjörnsson till hennes egna 

genomförda intervjuer med fokus på färgen rosa, då informanterna uppgett att pojkar väljer att 

klä sig i mörka färger och tar avstånd från den rosa färgen, då den förväntas vara en”tjejfärg” 

(2011:60). De mörka färgerna får representera maskulinitet som vi nämnt ovan och associeras 

med respektabilitet, allvar och självbehärskning. Dessa egenskaper tolkar vi som förknippade 

med vuxenlivet. Då pojkar förväntas lämna barndomen och träda in i vuxenlivet tar pojkar 

därför avstånd till färgen rosa, då denna förknippas med de barnsliga och okontrollerade. För 

att kunna bevisa sin maskulinitet blir färgen rosa inget alternativ för pojkar om de vill 

upprätthålla sin status i den manliga hierarkin (Novak & Thomsson 2003:104). 
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I reklamklippet My Little Pony 

presenteras en serie med leksakshästar 

i olika färger med samma namn. De 

har alla olika namn som exempelvis 

”Blossom” och ”Cotton Candy”. De 

har också olika symboler på sin flank i 

form av exempelvis bakverk eller 

blommor (Ambjörnsson 2011:85). I 

detta reklamklipp ska prinsessan Katie, vilket är en ljusrosa ponny med guldlockigt hår gifta 

sig med sin My Little Pony – drömprins som är en vit häst med blå man. Fem flickor i åtta års 

ålder har samlats för att bevittna och fira denna händelse. Flickorna har samlats runt Katie i ett 

slott för att göra henne vacker inför bröllopet. De klär henne i en vit mantel och bär sedan in 

henne i slottets högtidslokal där det redan är uppdukat till fest. I centrum av lokalen kan vi se 

leksaksslottet utställt på ett bord och det är i detta slott som vigseln ska äga rum. Flickorna 

väntar på att prinsen ska anlända så att vigseln kan börja och när han gjort detta börjar denna 

och flickorna samlas runt leksaksslottet med förväntansfulla blickar.  

I detta reklamklipp kan vi återfinna Ambjörnssons diskussion om färger. I reklamklippet ser 

vi inslag av färgen vit, då prinsessan Katie bär en vit mantel på hennes högtidsdag. Detta 

tolkar vi som att producenterna använt sig av eftersom reklamklippet handlar om bröllop, då 

den vita färgen kan förknippas med giftemål och brudklänningen. Bruden förväntas vid 

vigseln genom den vita klänningen bevisa sin renhet och oskuld (Swahn 2006:40). Detta gör 

att reklamklippet kan ses som en 

normbärare av hur en flicka 

förväntas vara; Det vill säga snäll, 

vän och oskyldig. 

Men även om reklamklippet har 

dessa inslag av vitt är den rosa 

färgen som Ambjörnsson skriver 

om dominerande i reklamklippen 

riktade till flickor. Hon skriver att 

den rosa färgen kan innebära en makt som tar sig uttryck genom exkludering och inkludering. 

Om en flicka väljer att ta till sig den rosa färgen blir hon inkluderad i den rosa gemenskapen, 

men väljer hon att inte göra detta riskerar hon att bli exkluderad ur denna. På så vis förväntas 
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en flicka skapa varaktiga vänskapsband med andra individer av samma könstillhörighet för att 

kunna bevisa sin grupptillhörighet och i sin tur visa sig attraktiv för det motsatta könet 

(Ambjörnsson 2011:67). Detta kan vi se i reklamklippet My Little Pony då flickorna bär 

varierande nyanser av rosa.  

Detta tolkar vi som att flickorna genom färg och klädsel skapar en gemensam värld genom 

färgen rosa. På grund av denna färg blir de alla en del av leken. I reklamklippet ser vi att inte 

bara att färgen rosa men även leksaken My Little Pony blir något som förenar flickorna. 

Mediepedagogen Margareta Rönnberg skriver om könspositioner och leksaker i sin bok Tv-

reklamen – vår tids myter (2003). Hon menar att barn genom att välja rätt leksaker som 

förknippas med det egna könet får behålla sin sociala makt och därmed ta del av den 

könshomogena gemenskapen. Om barnet väljer att inte göra detta finns risken att detta 

exkluderas från gemenskapen och får identiteten ”icke-flicka” eller ”icke-pojke” (2003:163).  

De båda reklamklippen Monsuno och My Little Pony är tydligt färgkodade. Klippen skiljer sig 

markant åt beroende på om de är riktade till flickor eller pojkar. Färgskalan går i ljusa toner 

och övervägande rosa när reklamen är riktad till tjejer medan det förekommer en betydligt 

mörkare skala när den riktas till pojkar. Denna uppdelning av färger visar på ett isärhållande. 

Hirdmans skriver om isärhållandet i sin formel A-B och menar att detta skapar mannen och 

kvinnan som varandras motsatser. Hirdman skriver även om dikotomier och menar att allt kan 

laddas med genus och liksom motsatserna god/ond (2010:71ff) I reklamklippet My Little Pony 

kan vi se att färgerna laddats med betydelser och konstruerats till dikotomin mörker/ljus. 

I detta avsnitt har vi tittat på reklamklippen Monsuno och My little Pony. Utifrån dessa har vi 

diskuterat färgens betydelse i barns skapande av genus. I reklamklipp riktade till pojkar ser vi 

ett mönster av den mörka färgskalan medan reklam riktad till flickor domineras av den ljusa 

och främst färgen rosa. Vi har här använt oss av Hirdmans teori om dikotomier och menar att 

allt kan skapas som detta. Vi ser att färger återskapas som dikotomier i samtliga reklamklipp 

vi valt att analysera i vår uppsats och valet av färger skapar mannen och kvinnan som 

varandras motsatser. 

 

 

 



34 
 

Så levde de lyckliga i alla sina dagar – om heteronormativitet och reproduktion 

I reklamklippet Charmschool som 

vi tidigare tittat på i vår analys är 

målet med ettiketskolan att Barbie 

ska lära sig vara charmig, artig och 

vän. Hon ska lära sig att ”uppföra 

sig som en dam”. Men målet är 

också den stora balen då hon 

tidigare genomgått en utbildning 

och genom sin rosa balklänning blir 

hon förvandlad till en prinsessa. Detta tolkar vi som att hon nu kan ses som en komplett 

kvinna och att hon nu är attraktiv. Därefter väntar en manlig docka på den röda trappan som 

leder till balen. Detta visar på en norm att det är en man som förväntas möta henne och 

exempelvis inte en kvinna. Det blir tydligt att det är en man hon ska väcka sexuellt begär hos 

för att sedan kunna ingå i en heterosexuell relation. 

Hirdman skriver att redan under antiken skapades en bild av vad som var kvinnans 

livsuppgift. Hon menar att kvinnan blev en varelse som förväntades behaga mannen samt föra 

hans arv vidare genom att bära hans barn (2010:80). Vi kan se detta mönster i flera av 

reklamklippen som är riktade till flickor då deras tillvaro kretsar kring en heterosexuell 

relation som ska leda till familjebildning.  

Vi kan även återfinna detta i reklamklippet Dreamcastle som vi även det diskuterat tidigare i 

vår analys. Mannen blir en central del av prinsessornas tillvaro i detta klipp då samtliga av de 

sju Disneyprinsessorna i slottet väntar på eller redan har en manlig partner. Jasmine 

sysselsätter sig med att flyga på den flygande mattan styrd av hennes prins Aladdin och 

Snövit siar sin framtid om drömprinsen i hennes magiska spegel. Men även de andra 

prinsessorna väntar på sin drömprins. I väntan på honom gör de sig attraktiva och dricker te 

tillsammans. Här kan vi se heteronormativiteten reproduceras då prinsessorna längtar efter en 

partner med en manlig könstillhörighet. 

Ambjörnsson skriver om flickors syn på tvåsamheten. Hon menar att i intervjuer genomförda 

med flickor visar de tydligt att de ser på denna tvåsamhet i form av man – kvinna och att det 

slutgiltiga målet med relationen är giftemål och att i slutändan bilda familj (2011:129). Detta 

kan vi se i reklamklippet där förväntningarna om tvåsamheten bygger på drömmen om en  
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prinsessa och en prins som är ämnade för varandra. Connell skriver om sexualitet och menar 

att den vanligaste föreställningen om denna är att motsatser förväntas dras till varandra. Med 

detta menar hon att individer som dras till det maskulina förväntas vara feminin (1996:177). 

Detta kan vi se i samtliga reklamklipp riktade till flickor då prinsessan och prinsen förväntas 

attrahera varandra på grund av att de tillhör två motsatta kön och förväntas därför besitta 

motsatta egenskaper. 

För att ytterligare tydliggöra den heteronorm som vi sett i reklamklippen vill vi även 

återkomma till reklamklippet My Little Pony som vi tittade på i föregående avsnitt om färger. 

I detta reklamklippen blir heteronormativiteten påtaglig då prinsessan Katie ska gifta sig med 

sin drömprins. Det blir även i detta reklamklipp tydligt att flickan/kvinnans mål med en 

relation är giftemål då leken kretsar kring detta.  

I detta avsnitt har vi tittat på reklamklippen Charmschool, Dreamcastle samt My Little Pony 

Utifrån dessa har vi diskuterat heterosexualiteten som norm. I samtliga reklamklipp har vi 

funnit att heteronormativiteten är påtaglig då reklamklippen riktade till flickor kretsar kring 

den heterosexuella tvåsamheten. Det blir tydligt i samtliga reklamklipp att prinsessan väntar 

på prinsen och att äktenskap och familj är hennes mål. Vi har även diskuterat Hirdmans teori 

om kvinnans livsuppgift som består av att föra mannens släkte vidare. 
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Den könsneutrala leksaksreklamen - eller? – försök till könsneutralisering i 

reklamklippen 

I reklamklippet Play-Doh ser vi en flicka 

och en pojke som befinner sig i ett kök. 

Pojken bär en mörklila skjorta och flickan 

en tröja av samma färg. Vi får följa hur de 

introduceras för leksaksleran Play-Doh som 

kan formas på valfritt sätt. De leker sedan 

tillsammans med en leksaksmaskin gjord 

för att tillverka hamburgare i lera. De 

formar glatt hamburgare och dess bröd, 

såväl som olika grönsaker och pommes frites av leran och sätter ihop alla komponenter till en 

komplett hamburgare. I reklamklippet är hela färgskalan representerad och även leran följer 

denna färgskala.  

I detta klipp kan vi se vad vi tolkar som ett försök till att könsneutralisera reklamklippet. Att 

inkludera alla färger och klä barnen i samma färg blir en viktig del av detta försök.  Att laga 

mat blir centralt i reklamklippet och ett försök till att neutralisera detta förkommer då 

reklamen visar på att även pojkar kan stå i köket och laga mat. Matlagning är kopplat till 

hemmet vilket ingår i den inre sfär som är tillskriven kvinnan, vilken vi diskuterat i avsnittet 

”Den aktiva prinsen och den passiva prinsessan”. 

Play- Doh är ett av de två klipp vi kunde 

hitta som har medverkande skådespelare av 

båda könen.  Vi lägger snabbt märke till att 

det är en flicka och en pojke som leker 

tillsammans med varandra, till skillnad från 

de andra reklamklippen som vi tittat på i 

vår analys där vi kan se enbart flickor eller 

enbart pojkar som leker med varandra. I 

reklamklippet Play-Doh kan vi varken peka 

ut den ”aktiva” eller ”den passiva” typen. Vi tolkar det som att Play-Doh är en produkt som är 

menad för både pojkar och fickor och därför har producenterna försökt leda bort 

uppmärksamheten från de medverkande och istället lägga mer fokus på produkten. 
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Men trots detta, som vi tolkar det, försök till könsneutralisering är det svårt att inte se en 

könsuppdelning. Själva produkten finns i diverse färger, men det är i barnens utseende och 

klädsel som vi kan återfinna de könsmönster som vi hittat i de andra reklamklippen. Pojken är 

iklädd en rutig skjorta med en t-shirt under medan flickan är iklädd en tröja. Det rutiga kunde 

vi se i reklamklippet Monsuno och förekommer inte i reklam riktad till tjejer. Det rutiga har 

valts ut för att representera det manliga könet och inte det kvinnliga. Det förekommer även 

grått i pojkens klädsel, vilket gör att klädseln blir ytterligare könsstämplad. Flickans tröja har 

en helt annan design där ärmarna på tröjan har tryck med vita figurer vilket vi tagit upp ovan 

signalerar en oskyldighet.  

Även i detta reklamklipp, som är riktat till både tjejer och killar, kan vi alltså se en uppdelning 

efter kön. Även om producenterna, som vi tolkar det, gjort ett försök till neutralisering finns 

ändå behovet av att dela upp för att kunna definiera könen. Vi frågar oss varför det inte skulle 

kunna vara aktuellt att iklä båda barnen ett par jeans och en gul t-shirt? Om det är färgen de är 

ute efter så borde formen på kläderna inte avgöra valet av vad som ska filmas? 

I reklamklippet Yfliker presenteras cykeln med samma namn. Reklamen är ännu ett försök till 

att skapa en reklam som riktar sig till både pojkar och flickor. I början av reklamen får vi se 

en skola med en skolbuss parkerad utanför. Skolan ringer ut för dagen och en grupp barn gör 

entré från skolan ut på skolgården. Busschauffören öppnar dörrarna till bussen, men barnen 

har fått syn på någonting annat. På skolgården står det ett flertal Yflikers parkerade i olika 

färger. Ett av barnen, en pojke utbrister; ”Oh my gosh!” och barnen springer sedan mot 

cyklarna med exalterade miner. Därefter får vi se hur barnen leker med cyklarna på 

skolgården med stora leenden, medan musik spelas i bakgrunden med texten; ”I want a 

Yfliker, you want a Yfliker, they want a Yfliker to”. Texten är väldigt neutral och skulle 

kunna vara riktad till barn oavsett manlig eller kvinnlig könstillhörighet, då den inte 

innehåller definitioner som ”hon/she” eller ”han/he”. 
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I detta reklamklipp verkar producenterna ha tänkt 

på färger och försöker även här göra det neutralt 

genom att blanda färger och klä även flickor i 

blått.  Men trots detta försök till neutrala miljö, 

jingeltext och blandning av färger visar ändå 

Yfliker tecken på den typiska uppdelningen genom 

utseende liksom det föregående klippet Play-Doh. 

Det rutiga och de mörka färgerna som svart, blått 

och grått är återkommande i samtliga reklamklipp 

riktade till killar och även i Yfliker när det gäller klädsel för pojkar. De ljusa färgerna är även 

de som vi återfinner på flickorna. Exempel på dessa är  rosa, vitt och ljusblått. Även färgerna 

på cyklarna visar på samma mönster.  

Även om de finns att tillgå i ett stort antal färger väljer flickorna de vita och de rosa cyklarna 

medan pojkarna väljer de blå och gröna. Även hjälmarna de bär visar på detta då pojkarna bär 

blå, gula eller blå hjälmar medan tjejerna bär alla färger inklusive rosa. I detta reklamklipp ser 

vi inte någon kille som bär rosa hjälm vilket vi tolkar som att färgen rosa även i detta 

reklamklipp är en färg som är laddad med feminin betydelse. Detta innebär att pojkarna inte 

använder de rosa hjälmarna på grund utav risken att feminiseras (Novak & Thomsson 

2003:104). 

Vi kan också se en uppdelning mellan könen i producenternas sätt att filma reklamklippet. 

Även om det förekommer flickor i klippet är det inte mycket av dem som visas. Som vi nämnt 

ovan får vi i början av reklamklippet Yfliker se en grupp barn springa ut från skolan. I 

förgrunden ser vi tre pojkar varav en utbrister: ”Oh my gosh!. Redan i början av 

reklamklippet hamnar pojkarna i fokus och de är också de som tar täten när barnen springer 

mot cyklarna. I bilden till höger nedan får vi se hur en grupp barn åker på sina Yflikers medan 

en annan grupp barn springer bakom och hejar exalterat. Tre stycken barn tar täten varav en 

av dem är en flicka. Dock kan vi se att det inte 

finns lika många antal flickor som pojkar som 

använder Yflikern. Vi kan också se att pojkarna 

än en gång är de som tar täten och visar vägen 

för flickorna, men även för pojkarna som 

springer bakom dem. Här kan vi återfinna den 
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aggressivitet som vi diskuterade i avsnittet ”Klara, färdiga, gå!”. Pojkarna blir även i detta 

reklamklipp konstruerade som tävlingsinriktade, självsäkra och förväntas leda gruppen 

framåt. Här återfinner  vi också den kvinnliga passiviteten och den manliga aktiviteten som vi 

diskuterade i avsnittet ”Den aktiva prinsen och den passiva prinsessan”. Även om flickorna 

bjuds in till leken i reklamklippet Yfliker så ser vi att de är inbjudna på olika villkor och 

förväntas även i detta klipp följa pojkarnas initiativ. 

I slutet av reklamklippet får vi se barnen åka på sina Yflikers. Barnen åker runt på skolgården 

och visar upp hur Yflikern fungerar och  kameran zoomar in på olika barn. Här kan vi se att 

majoriteten av barn som filmas enskilt är pojkar och flickorna syns endast i bakgrunden. Vi 

ser också att pojkarna gör trick på cyklarna och vi får därför ett intryck utav att de gillar 

utmaningar och fysiskt aktivitet. Då flickorna filmas blir detta en stor kontrast då de filmas i 

grupp och inga trick utövas på cyklarna. Flickorna ler istället och står raka på cyklarna. Vi 

tolkar detta som att flickorna är hämmade i reklamklippet och konstrueras som försiktiga 

medan pojkarna tar risker och utsätter sig för fara och då konstrueras som modiga. 

Statsvetare Iris Marion Young skriver om Kvinnor och mäns fysiska rörelser i sin bok Att 

kasta tjejkast (2000). Hon menar att män fysiskt sträcker ut sig mer och tar större plats än 

kvinnor som har en svagare tilltro till sin kropp och därför inte använder sig av hela denna när 

de rör sig (2000:262). Exempelvis tar män större steg än kvinnor förhållande till deras 

kroppslängd och svänger även armarna i en större cirkel än kvinnor gör när de går (2000:261). 

Young diskuterar även Erwin Struss tankar om skillnaden mellan hur kvinnor och män kastar. 

Strauss menar att flickor kastar på ett sätt som skiljer sig från hur pojkar kastar på grund utav 

den inlärda ”kvinnligheten”. (Young 2000:255ff).”kvinnlighet” är något som flickor lär sig 

från tidig ålder. Detta innebär att flickan/kvinnan förväntas gå som en flicka och gestikulera 

som en flicka. Hon får även lära sig att hon ska förhindra hennes kläder från att bli smutsiga 

samt hålla sig borta från fara, då hon är ömtålig. Genom detta lär hon sig att kontrollera sin 

kropp vilket begränsar hennes rörelseutrymme (Young 2000:274). Detta kan vi se i 

reklamklippet Yfliker, då pojkarna använder hela sin kropp fritt genom att göra konster på 

sparkcykeln. Flickorna är kontrollerade i sina rörelser vilket vi tolkar beror på att flickorna 

genom att vara just flickor har kulturella förväntningar på sig att kunna kontrollera sin kropp 

för att anses vara ”kvinnliga”. Genom att göra samma trix som killarna riskerar de att anses 

vara ”okvinnliga” genom att de förknippas med pojkarnas sätt att föra sig och därför avstår de 

från detta. 
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Även om vi tolkar detta reklamklipp som ett försök till att könsneutralisera produkten 

”Yfliker” genom färger och ordval återfinner vi oavsett dessa mönster av uppdelning mellan 

det kvinnliga och det manliga könet som vi sett i de andra reklamklippen som vi analyserat. 

Pojkarna färväntas ta risker för att visa på att de tycker om utmaningar, men också visa prov 

på att de kan leda en grupp, medan flickorna befinner sig i bakgrunden och är väna, försiktiga 

och låter sig ledas av pojkarna. 

I detta avsnitt har vi tittat på reklamklippen Play-Doh samt Yfliker. Vi har diskuterat dessa 

reklamklipp som könsneutrala då de innehåller ett försök till detta genom att blanda färger 

och neutralisera ordval. Vi kan trots detta se spår av de isärhållande mellan könen som vi sett 

i våra övriga reklamklipp. I reklamklippet Play-Doh ser vi skillnader mellan 

könstillhörigheterna i barnens klädsel och i reklamklippet Yfliker återfinner vi konstruktionen 

av mannen som den aktiva och aggressiva. Flickorna framställs som mer passiv och som en 

varelse som låter sig ledas av pojken/mannen. 
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Slutdiskussion 

Syftet med vår analys av leksaksreklam riktad till barn var att kritiskt granska denna för att 

titta på vilka värderingar och normer som denna förmedlar. Genom att använda oss av de 

teoretiska begreppen genus och heteronormativitet ville vi fokusera på hur manligt respektive 

kvinnligt genus samt sexualitet konstrueras i reklamklippen. För att kunna genomföra denna 

analys använde vi oss framför allt av Hirdmans teori om genus och Gemzöes diskussion om 

arbetsdelning. Vi använde oss även av Ambjörnssons diskussion om heteronormativitet. 

Vi fann att i de reklamklipp som vi analyserat konstrueras kvinnan som passiv, men också 

som en individ med önskningar om tvåsamheten och en framtida familjebildning. Kvinnan 

blir i reklamklippen en individ vars liv till stor del består av väntan. Väntan på en man och 

väntan på barn är centrala teman. Kvinnan förväntas också längta efter att uppfylla detta mål 

av familjebildning och när denna är uppnådd finns en förväntan om att hon ska vara 

tillfredställd. Medan väntan äger rum förväntas kvinnan vårda sitt yttre, då temat skönhet är 

framträdande i reklamklippen i form av hårfärg, kläder och modevisningar. 

I reklamklippen konstrueras mannen som kvinnans motsats. Han beskrivs som aktiv, 

självsäker, aggressiv och tävlingsinriktad. Han förväntas ständigt vara beredd på utmaningar 

och kunna fatta viktiga beslut för både honom och andra individer i hans närhet. Vi tolkar 

detta som att reklamklippen förbereder pojken för ett liv som försörjande och beskyddande av 

svagare individer, alltså den familjebildning som vi nämnde ovan. Reklamklippen uppmanar 

även pojkar till att främst fokusera på andra delar av sitt liv som exempelvis karriären innan 

de prioriterar familjelivet. I reklamklipp riktade till pojkar kan vi också se en avsaknad av 

kvinnlig närvaro, vilket vi tolkar som uttryck för  homosocialitet. 

Det blir också tydligt i reklamklippen att heterosexualitet är den hegemoniska sexualiteten. I 

reklamklippen riktade till flickor ser vi att flickans väntan består av väntan på en man och inte 

på en kvinna. Detta kan vi se när Barbie går på bal i reklamklippet Charmschool och en man 

väntar på henne vid trappan, men också när Snövit siar om sin framtid i spegeln i 

reklamklippet Dreamcastle. 

Vi har funnit att de 12 leksaksreklamfilmerna riktade till barn vi analyserat är påtagligt 

könsstereotypa och bidrar till att reproducera ett isärhållande samt kvinnan och mannen som 

det ideala partnerskapet. De normer som klippen ger uttryck för blir viktiga för barns 

skapande av genus då det är viktigt för barn i skapandet av sin identitet att positionera sig 
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”rätt” utifrån sin könstillhörighet (Nowak & Thomsson 2003:108ff) som kvinna eller man. 

Det är viktigt att diskutera leksaksreklamens bilder av av mannen och kvinnan, då barn utifrån 

dess omgivning som består av föräldrar, vänner men även media skapar sin identitet (Davies 

2003:17).  

Nowak & Thomsson skriver om barnens genus och menar att föräldrar klär sina barn, 

namnger dem och ger dem leksaker som de anser passa individen. Uttryck som: ”Min flicka 

älskar att vara med mig i köket” är vanliga. Dock bortser föräldrar från att barn tar intryck 

från omvärlden, vilken de själva ingår i och på så vis skapar en bild av vad som förväntas av 

dem (Nowak & Thomsson 2003:21). Dessa ”oskrivna regler” som dessa förväntningar 

innebär kan bidra till att barn blir begränsade i leken. Almqvist diskuterar detta och menar att 

det är viktigt för barn att få möjlighet att träna på många olika rollbeteende. Hon menar även 

att möjligheterna till att barn ska öva på olika rollbeteende begränsas om leksakerna är 

ensidiga och stereotypa (Almqvist 1991:94). Vidare skriver hon att forskning har givit belägg 

för att ensidiga könstypiska leksaker leder till könsrollstereotypa lekar och att varierande 

leksaker sätter igång varierande lekar (1991:94). Att leksaker är könsmärkta blir ett stort 

problem och det är inte märkligt att denna könsmärkning visar sig starkare i leksaksreklamen 

då denna speglar produkterna. Som Almqvist beskriver är det viktigt för barn att få tillgång 

till leksaker av varierande karaktär och det blir även nödvändigt att leksaksreklamen följer 

samma spår. Här krävs det en förbättring främst när det gäller leksakernas produktion, då det 

är leksakerna reklamen utgår ifrån.  

I reklamklippen kan vi återfinna de stereotypa könsrollerna ”man” och ”kvinna” som 

Almqvist diskuterar. Vi vill visa på att genom reklamklippens sätt att konstruera flickor som 

omvårdande och pojkar som självsäkra försörjare påverkar de också barns skapande av genus. 

På detta sätt cementeras i tidig ålder den arbetsdelning som Gemzöe beskriver (Gemzöe 

2002:85). Denna arbetsdelning leder till en segregation på arbetsmarknaden, då yrken 

könsstämplas utifrån föreställningarna om att kvinnor och män har olika egenskaper och olika 

kroppar som gör att de blir mer eller mindre kompetenta att arbeta inom specifika sektorer på 

arbetsmarknaden (Nowak & Thomsson 2003:46,204). Vi menar att kvinnor förväntas arbeta 

inom omvårdnadssektorn, då kvinnans egenskaper beskrivs som omhändertagande och 

moderliga, medan männen förväntas söka sig till arbete inom teknik och industri (Nowak & 

Thomsson 2003:199). Även om kvinnor och män arbetar inom samma sektor exempelvis den 

ekonomiska kan vi se hur de olika könen är positionerade på olika nivåer med majoritet män 
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på chefsposterna, medan kvinnorna återfinns längre ner i hierarkin (Nowak & Thomsson 

2003:199).  

Vi kan förstå arbetsdelningen genom att titta på de grundläggande strukturer som vårt 

samhälle vilar på. En av de främsta strukturerna bygger på ett könsmaktssystem som innebär 

att kvinnor underordnas männen (Nowak & Thomsson 2003:38). Denna struktur bärs upp av 

samhällets invånare, då vi genom att acceptera denna upprätthåller en struktur som bidrar till 

att kvinnor och män inte kan bli jämställda. Arbetslivet speglar denna struktur genom att män 

innehar de höga positionerna (Nowak & Thomsson 2003:38). Detta innebär att män har större 

inflytande i samhället, då de sitter på de höga posterna och fattar beslut som påverkar 

samhället och i sin tur andra individers tillvaro (Gemzöe 2002:93). Detta kunde vi se i 

reklamklippen riktade till pojkar, då vi tolkade att pojkarna genom leken fostras till att vara 

självsäkra, men även fatta viktiga beslut både gällande sig själv och andra individer. Vi menar 

att redan från tidig ålder skapas förväntningar om att pojken i framtiden ska inneha 

maktpositionerna i samhället. Detta skiljer sig från hur flickorna fostras genom lek, då de som 

framtida kvinnor förväntas att främst visa hänsyn till andra och deras behov (Beckman 

2009:219). 

Genom att barn i tidig ålder leker könsstereotypa lekar cementeras tanken om att kvinnor och 

män är olika och att de ska vara åtskilda. Detta menar vi i förlängningen kan lägga grund för 

den arbetsdelning vi ser i vårt samhälle genom att barnen kan komma att välja yrke och 

arbetsplats i sitt vuxna liv, utifrån de normer och värderingar de fått lära sig som barn. 

Även om vi funnit att reklamklippen som vi tittat på förmedlar stereotypa bilder av manligt 

och kvinnligt sker dock försök till förändring. Den könsneutrala leksakskatalogen utgiven av 

BR – leksaker och Toys R Us julen 2012 är ett exempel på detta. Som vi beskrev i vårt 

ämnesval väckte denna katalog enorm uppståndelse i samband med denna utgivning. Här kan 

vi se ett försök till förändring i tänkandet hos företagen som skapar reklam för produkterna de 

säljer. Företagen som tillverkar leksaker har en stor roll i förändringen av könsroller i 

leksaksreklam, men konsumenten får även genom sin konsumtion makt att skapa förändring 

då efterfrågan styr vad som säljs i våra butiker. Det blir på grund av detta viktigt att vi som 

konsumenter kritiskt granskar leksaker men även dess reklam för att på så sätt kunna påverka 

utbudet av leksaker, då dessa kan bidra till att forma våra barns tankar kring kön. 
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Bilaga 1 

Reklamklippen 

I detta avsnitt vill vi beskriva de reklamklippen vi valt att analysera. Vi har valt att 

kategorisera vårt material i tre grupper som vi har valt att kalla; ”Reklam riktad till flickor”, 

”Reklam riktad till pojkar” samt ”Reklam riktad till både flickor och pojkar”. Vi utgår här 

från att i produktionen av en reklamfilm väljs en målgrupp ut för att kunna anpassa reklam till 

denna. Därför tänker vi att mottagaren av reklamen ska kunna identifiera sig med något i 

reklamen för att produkten ska tilltala konsumenten i fråga. För att denna identifikation ska 

kunna ske behövs det en annan individ att relatera till. Vi anser att en viktig faktor i denna 

identifikation är könstillhörighet och därför har vi valt att sortera reklamklippen i dessa 

grupper utifrån vilket kön som agerar i reklamen.  

 

Leksaksreklam riktad till tjejer. 

Dreamcastle 

Leksaksreklamen Dreamcastle säljer leksaksslottet Disney princess MATTEL Dreamcastle. I 

slottet bor prinsessorna Askungen, Ariel, Törnrosa, Tiana, Jasmine och Snövit som i väntan 

på prinsen vårdar sitt utseende. Reklamen utspelar sig i en studio med en trädgård som 

bakgrund och två flickor medverkar i reklamen då de skuttar fram till det stora leksaksslottet 

som står i centrum av scenen.  

Charmschool  

Leksaksreklamen Charmschool säljer ”Transformingdoll Barbie Blair och hennes vänner”. 

Reklamen utspelar sig i en påhittad skola där vi får se Barbie och hennes vänner i skoluniform 

för att sedan förvandlas till prinsessor. Barbie får en rosa balklänning och hennes vänner blå 

respektive lila klänning av samma typ. När balen är kommen väntar en man på henne på 

trappan som leder till denna. 

Fashionistas 

Leksaksreklamen Fashionistas säljer sex stycken Barbiedockor med olika namn. Deras namn 

är Girly, Artsy, Cutie, Sassy, Wild och Glam. I reklamen får vi se de sex stycken dockorna 

medverka på en catwalk.  
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My little Pony 

Leksaksreklamen My little Pony säljer leksakshästarna Katie och hennes drömprins samt 

leksaksslottet som de ska gifta sig i. I reklamklippet får vi se hur fem flickor som bär rosa 

klänningar förbereder Katie för bröllopet för att sedan bära in henne i festlokalen där 

leksaksslottet står i centrum. Vi får sedan se hur två av flickorna samlas runt slottet inför 

bröllopet medan resten av dem dansar och hoppar i bakgrunden. 

Baby Alive 

Leksaksreklamen Baby Alive säljer produkten ”Baby Alive Wet 'n Wiggles Doll” som är två 

dockor föreställande spädbarn i form av en flicka och en pojke. Reklamklippet utspelar sig i 

en hemmiljö och flickorna matar och byter blöjor på dockorna. 

Barbie Dream Schampoo 

Leksaksreklamen Barbie Dream Schampoo säljer hårfärg till Barbiedockorna. Reklamen 

utspelar sig i en hemmiljö där två flickor leker med produkten. Hårfärgen är i form av ett 

schampo som finns i olika färger. Flickorna applicerar hårfärgen i Barbiedockans hår och 

därefter sköljer de hennes hår med vatten och Barbie får en ny hårfärg.  

 

Leksaksreklam riktad till pojkar 

The Avengers 

Leksaksreklamen The Avengers säljer leksaksfigurer från filmen med samma namn. Den 

säljer även leksaksutrustning som liknar den utrustning som förekommer i filmen. Reklamen 

utspelar sig i en storstad och består dels av klipp från filmen men även hur leksakerna 

används iscensätts av en pojke i samma miljö.  

 

Monsuno 

Leksaksreklamen Monsuno säljer Animéfigurer som kan samlas till tre armér i färgerna röd, 

blå eller svart som sedan kan strida mot varandra. Reklamen utspelar sig i vad vi tolkar som 

en mörk lagerlokal. En grupp pojkar står runt ett upplyst bord med förväntansfulla blickar för 

att följa tävlingen som äger rum mellan de olika arméerna. 
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Batcave 

Leksaksreklamen Batcave säljer figurerna från den tecknade serien Batman samt Batcave som 

är den tillhörande grottan där Batmanfigurerna har sin bas. Reklamen utspelar sig i en studio 

med en bakgrund på höghus vad vi tolkar som Gotham City där Batman bor i den tecknade 

serien. I reklamen ser vi två pojkar som leker med figurerna och leksaksgrottan. Figurerna 

åker ut på uppdrag med hjälp av pojkarna för att ta fast jokern för att sedan kunna fängsla 

honom i grottan. 

 

Man of steel 

Leksaksreklamen Man of steel säljer en produkt är kopplad till Superman. Produkten fungerar 

som en kanon för diverse vapen men även för Superman själv när han ska flyga iväg på 

uppdrag. Reklamen utspelar sig i en studio med en blåsvart bakgrund som ska föreställa en 

natthimmel. I reklamen medverkar två pojkar som visar hur leksaken ska användas. De laddar 

leksakskanonen med figuren som föreställer Superman och vi får se hur han flyger genom 

luften.  

 

Leksaksreklam riktad till flickor och pojkar 

Play-Doh 

Leksaksreklamen Play-doh säljer produkten Play-Doh Burger Builder som är en 

hamburgetillverkande maskin som kan forma hamburgare men också tillbehör till denna i 

lera. Exempel på detta är fyllning, pommes frites och sallad i lera. Reklamen utspelar sig i ett 

kök och barnen leker tillsammans med play-doh leksaken med glada miner. Produkten och 

dess tillhörande lera går i alla regnbågens färger.  

Yfliker 

Leksaksreklamen Yfliker säljer produken i form av en cykel med samma namn. Cyklarna 

finns att tillgå i alla regnbågens färger för både pojkar och flickor. Reklamen utspelar sig på 

en skolgård efter att skolan ringt ut för dagen. En grupp med elever av både det kvinnliga och 

manliga könet kommer ut på skolgården och får se cyklarna, varpå de väljer att åka på de 

istället för att ta skolbussen hem.  



50 
 

Abstract 

English title: Boys are strong, girls are pink - a study of toy advertising to children. 

The purpose of this study was to critically examine the toy advertising to children. Through 

the use of commercials from the social media YouTube, we wanted to examine how male or 

female and heteronormativity were socially constructed in them. Through text analysis, we 

looked closer at the commercials with a gender perspective in order to find patterns that we 

could connect to our purpose. 

Through our analysis we found that toy advertising to children is reproducing gender 

stereotypes creating expectations for children how they should look and what features they 

expected to hold. We also found that the commercials reproduce heterosexuality as the 

hegemonic sexuality, as all commercials aimed at girls we looked at reproduces the 

partnership between two individuals as a relationship between a man and a woman. 

Keywords: gender, heteronormativity, masculinity, gender roles, toys, the inner and outer 

sphere of labor, passive and active, pink. 


