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Abstrakt 

Den här undersökningen handlar om hur flickor och pojkar representeras i reklam. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på vilket sätt som de framställs på och hur könskodningen sker. 

Därför har bilder från leksaksförpackningar och tv-reklam valts ut som är ett av leden i 

marknadsföringen för leksaker. För att få svar på syftet i undersökningen har bilderna 

analyserats med hjälp av tre analysmallar (semiotisk bildanalys, tv-reklamsanalys och 

genusanalys). Med dessa analysmallar har vi kunnat se hur olika tecken i bilderna samverkar 

med varandra samt hur könskodningen sker. Resultatet visade att flickor och pojkar framställs 

könsstereotypt i leksaksreklam och att reklamen isär håller könen för att påvisa vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Könskodningen som gör att vi uppfattar reklamen som en flick-

eller pojkreklam är bland annat hur miljön är anpassad, ljud/berättarröst i tv-reklam, färger 

som framhävs och vilken leksak som könet presenterar.  

Nyckelord: könsstereotypt, könskodning, genus, manligt, kvinnligt, reklam och leksaker 
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1. Inledning  
Vi lever i ett samhälle där vår vardag präglas av könskodade intryck. Runt omkring oss får vi 

undermedveten information genom reklamens bilder av manligt och kvinnligt. Som även 

Almqvist (1991) påpekar i boken Barn och leksaker har leksaker som är könskodade vanligen 

ett samband med hur män och kvinnor uppfattas i samhället och vilka roller som tilldelats de 

olika könen. Hon menar att detta fenomen är något som länge funnits med i tiden, och att det 

påverkar barns val av leksaker. Det vill säga vad leksaken har för tillhörighet, om den 

uppfattas som kvinnlig eller manlig. I vårat framtida yrke som förskollärare kommer vi att 

möta könsstereotypa leksaker och bilder i förskolansverksamhet. Under vår utbildning har vi 

sett att det förekommer leksaker som är könsfördelade, samt böcker där flickor och pojkar 

visas som extremt feminina och maskulina. Antaganden som vi med stöd från Almqvist 

(1991) gjort är att barn vanligen väljer leksaker utifrån vad de uppfattar är en pojk- eller 

flickleksak. För att få en tydligare bild av detta har vi undersökt leksaksförpackningars 

reklambilder på leksaker samt tittat på leksaksreklam som visas i kanaler avsedda till barn. I 

arbetet har vi valt att lägga fokus på hur leksaksreklam framställer de olika könen. Intresset 

väcktes när vi läste kursen värdegrund för hållbarutveckling då vi fick en inblick i hur reklam 

framhäver kvinnligt och manligt. Vi fick då genomföra en bildanalys av olika reklambilder 

och blev då medvetna om hur mycket vi egentligen påverkas av medias särskiljande på de 

olika könen. I detta arbete har vi istället lagt tyngdpunkten på hur barn framställs i reklam-

sammanhang gällande leksaker.  
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2. Syfte    

Syftet är att undersöka om reklamen gestaltar flickor och pojkar på könsstereotypa sätt och 

vad det är som gör att vi uppfattar reklamen som en flick-eller pojkreklam.  

Frågeställningarna som vi vill undersöka är därmed: 

Hur framställs flickor och pojkar i leksaksreklam? 

Hur sker könskodningen? 
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3. Bakgrund 

Här tar vi upp några viktiga ståndpunkter inom genusteorin, samt hur reklamen framställer det 

kvinnliga och manliga könet. Vi har även använt oss av en studie om hur leksaker tydliggör 

särskiljandet genom att de är könsstereotypa. Dessa områden har vi noggrant valt ut för att 

läsaren senare på ett begripligt sätt ska kunna förstå resultatet och analysen i vårt arbete. 

3.1 Historiska perspektiv på genus i reklam 

Hirdman (2001) menar att genussystemet som finns i samhället formar män och kvinnor. Hon 

menar att det fortfarande finns ett isärhållande av könen, att kvinnligt och manligt blir 

varandras motpoler. Vidare nämner hon att genus tolkas olika och kan ha olika betydelser. Vi 

vill belysa genus genom att förklara de två principerna som genomsyrar bilden av män och 

kvinnor i reklam. Teorin om isärhållandet av könen menar Hirdman är att det finns 

stereotyper som gör att vi uppfattar män och kvinnor olika, dessa stereotyper är förankrade i 

historiska perspektiv. I reklam kan denna princip förekomma då män oftast får representera 

förnuft och kultur medan kvinnan representerar naturen. Isärhållandet i reklam kan även vara 

motpoler som respektive kön representerar så som passiv/aktiv osv. Den andra principen som 

förekommer i reklam är den manliga normen som anses vara den ”rätta” normen för de övriga 

i samhället. Ur denna princip i reklamsammanhang lär sig kvinnor att bygga upp sin självbild 

utifrån den manliga normen (Ekman, 1998). Genom dessa principer bekräftar reklamen 

stereotyperna kring kvinnligt och manligt genom att de ger ut budskap som stämmer överens 

med vad samhället har för föreställningar om män och kvinnor (Jacobson & Broman, 2004).   

Sedan långt tillbaka har mannen varit den som representerat människan historiskt sätt. Det har 

sitt ursprung i att Adam kom till jorden först men även hävdas det att gud är av det manliga 

könet. Medan kvinnan är av det egna könet där hon visar att hon är hustru, syster och gudinna. 

Kvinnor har också redan sedan antiken framställts som ett objekt som är erotisk och 

förförande som är menad för män att se på. Att framställas som objekt menas att man är 

underordnad subjektet som oftast i reklam är män, där objektet anpassar sig till vad subjektet 

vill se (Carlsson & Koppfeldt 2008). Vidare finns det en slags rangordning i vad som ansetts 

vara mer betydelsefullt att syssla med. Förr ansågs det mera riktigt och värt att man kriga, 

vara politiskt engagerad och försörja hemmet än att uppfostra barnen och laga mat. Det gjorde 

att männen ansågs vara viktiga (Ibid, 2008). 
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Under 1960-talet började kvinnorörelsen att granska reklam och media och Betty Friedan från 

USA gav ut boken ”Den kvinnliga mystiken”, som handlade om huruvida kvinnor är tilldelad 

platsen i hemmet. Efter denna publikation började allt fler kvinnor att kritiskt granska reklam 

och veckotidningar. De ansåg att reklamen använde stereotyper och att det sedan ledde till 

utseendefixering och efterliknelse till bilden av hur en kvinna ska se ut och vara (Fagerström 

och Nilson, 2008). Under denna tid sändes även tv-reportage som vände sig till kvinnor, 

reportaget handlade aldrig om frågor kring jämnlikhet eller barnomsorg. Tv visade istället 

kvinnan i hemmet där ansvaret för att sköta hem och familj framgick tydligt. Samma 

framtoning av kvinnan som den vårdande och skötande av hemmet framgick även i 

veckopressen (Jarlbro, 2006). 

”Vart du än vänder dig i detta massmediastyrda konsumtionssamhälle så finns det 

upptecknande, färdiga schabloner för hur du bör vara. I romaner, noveller, 

veckotidningsreportage, mode tidningar och matrecept, annonser- överallt blickar 

dessa välformade, välklädda, renliga, heliga och barnkära kvinnoförebilder emot 

dig och påverkar dig att försöka efterlikna och anpassa dig” (Jarlbro, 2006, s. 7) 

Texten är tagen ur en tidskrift som heter Kvinnobulletinen, som gavs ut under 1970-talet. Det 

var en kvinnoorganisation som använde sig av citatet för att uppmärksamma hur reklam 

framställer det kvinnliga könet. Denna organisation strävade efter ett jämställt samhälle och 

inte förens 1995 erkände FN att bilden av kvinnan representeras negativt i reklam, som i sin 

tur kunde hindra ett jämställt samhälle (Ibid, 2006). Under 1970-talet blev livsstilsreklamen 

vanlig reklamen skulle förmedla en känsla eller en attityd genom bilder och musik. Reklamen 

var mer som ett lockbete och skulle på så vis lära ut en livsstil inom de olika könen. 

Könsuppdelningen växte därmed och under 1990-talet var den ännu tydligare mellan flick- 

och pojkreklam. Reklamen visade vanligen upp flickor med dockor och pojkar med vapen 

(Edström m.fl, 1998).  

Leksaksreklam riktad till barn fick fäste under krigstiden då kvinnorna började ta sig in i 

arbetslivet. Familjerna fick bättre ekonomi eftersom att det var två som försörjde hemmet, och 

det medförde större konsumtion i familjerna. Kvinnorna arbetade och hade inte lika mycket 

tid för hemmet och leksakerna ansågs därför uppfylla en funktion som barnvakt. Under denna 

tid skapades också reklam och tv-program som riktade sig till barn. Under 50 och 60-talet 

framtonades leksakernas pedagogiska funktioner och även under 70-talet framhölls dessa som 

pedagogiska och kreativa saker. Reklamen riktade sig till föräldrarna som var köparna och 

leksakerna presenterades i bild och text. Sedan på 80-talet försökte reklamen att nå barnen och 
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leksakerna presenterades istället i miljöer som barnen kände igen. Sällan fanns det bilder på 

endast leksaken (Ibid, 1998).  

Språket som användes i reklam under 50 och 60-talet var till för att beskriva produkten, det 

kunde vara ord som nyhet, humör, gott, aktivitet, käck, skoj, trevlig, lek och lär. De använde 

inte ord som var av spänning så som tempo, fart och fläkt. Reklamen visade och beskrev den 

specifika leksaken, tillskillnad för hur leksaksreklam idag framställer de olika könen 

tillsammans med en leksak som är typisk för flickor eller pojkar. Sedan på 80 och 90-talet 

förändrades språket i reklam och ord som gullig, mysiga, superläcker, söt, häftig och underbar 

användes för att ge leksakerna egenskaper och framhäva nya upplevelser (Ibid, 1998). Enligt 

Powlishta (2000) som undersökt effekterna kring könsroller anser att vuxna behandlar barn på 

stereotypa sätt då de köper exempelvis traditionella leksaker tillhörande flickor och pojkar. 

Gällande valet av pojkars leksaker köps det mer fysiska leksaker och till flickor mer 

omvårdande. I forskningen framkom det att leksaker till flickor var mer ”barnsliga” och att 

leksaker till pojkar mer ”vuxna”.    

3.2 Reklamens framställning av det kvinnliga och manliga könet 

Som sagt är könsroller och genus ett fenomen som förekommit sedan lågt tillbaka och det har 

medfört ett särskiljande på hur män och kvinnor uppfattas och framställs så väl som i 

samhället som i reklam sammanhang. Denna uppdelning är en metod för att kunna skapa en 

anledning till varför män är män och kvinnor är kvinnor. Uppdelningen gör att det blir 

tydligare kontraster mellan egenskaper, sysslor och saker som tillhör de olika könen 

(Hirdman, 2001). Även i reklam anses det vara viktigt att hålla isär de olika könen genom att 

påvisa det som är åtskiljande. I reklamen kan det visas genom att framställa kvinnan som 

passiv och känslosam, medan mannen framställs som aktiv och offentlig. I reklam finns det 

olika metaforer kring manligt och kvinnligt det som representerar manligt kan då vara ett 

verktyg som behöver fysiskt styrka för att kunna användas menar Carlsson & Koppfeldt 

(2008) de gör då en liknelse mellan de egenskaper som verktyget och männen har. Är det en 

kvinna görs lika liknelse mellan produkt och egenskap av vad som framställs. Exempel: 

produkten har oftast mjuka former, är mer avlastande och lätthanterliga (Ibid, 2008). 

Reklamer i allmänhet visar tydligt skildringen mellan kvinnor och män. Genom att studera 

bilder kan vi se ett mönster i vad som framhävs i reklam gällande könens olikhet. Det vill 

säga kroppsspråk, färger, ansiktsuttryck, språk, miljör och framförallt vad som associeras till 
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könet som framställs. Reklam ger på så vis stöd till stereotyper och könsroller som finns i 

samhället (Edström m.fl, 1998). 

Detta särskiljande återkommer även bland flickor och pojkar då de också framställs olika 

genom bland annat kläder och val av färger. Men det som är mest påfallande gällande reklam 

är vad de olika könen är ämnade till att leka med. Det vill säga flickor visas med dockor, 

köksleksaker, kammar och låtsatssmink medan pojkar visas med vapen och verktygslådor 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

Färger m.m används för att skilja könen åt. Tidningar som annonserar barnleksaker 

framställer även rummen där barnen befinner sig i könsstereotypt. Det vill säga är det en 

leksak tillhörande en flicka framhävs det genom ljusa, pastellaktiga färger och gärna ska 

flickan vara i en hemmiljö. Flickan kan exempelvis befinna sig i trädgården eller i köket. 

Vidare sitter oftast flickor ned och är passiva i väntan på gäster att servera. Gällande det 

manliga könet framställs pojkar i leksakreklam i en äventyrlig miljö med mörka nyanser. Där 

de är aktiva och redo för nya äventyr (Fagerström & Nilson, 2008). 

I tv-reklam återkommer dessa mönster i ett estetiskt intryck då röst och stil har en stor 

betydelse för hur vi uppfattar könen som representeras. Rönnberg (2003) menar att reklamen 

på tv har samma uppbyggnad som för 25 år sedan och refererar till (Welch mfl, 1979)  som 

nämner hur forskare har upptäckt mönstren i flick och pojkreklam. Reklamerna skiljer sig åt 

då reklam avsedda till pojkar är i högre tempo, mer action, snabbare klipp och högre 

ljudeffekter. I jämförelse med reklam riktad till flickor där tempot är långsammare, mjukare 

och harmonisk bakgrundsmusik. Ordvalen till flickor och pojkar är också olika då reklam som 

vänder sig till pojkar använder ord som häftig, tuff, läcker, spännande och snabb. Raka 

motsattsen till ordvalet för flickor då ordvalet är av mjukare, ord som förekommer kan vara, 

gullig, mysig, söt, underbar och magisk (Fagerström & Nilson, 2008). Berättarrösterna i 

reklamen ändrar tonläge och som tidigare nämt är även musiken annorlunda, beronde på 

vilket kön som är tillängnat till leksaken. Berättarrösterna ger pojken respektive flickan 

uppmaningar till vad leksaken kan göra. Vanligen är det en kvinna som har rösten i en reklam 

riktad till flickor. Hennes tonläge är då mjuk och hon berättar om vad exempelvis Barbie kan 

göra. I reklam riktade till pojkar är tonläget vanligen hårt och den som berättar är oftast en 

man som ger uppmaningar genom beordringar (Rönnberg, 2003). 
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Som sagt framkommer det tydligt i reklam om vad som tillhör de olika könen. Inte minst i 

leksaksreklam som tidigare nämnts. (Nelson & Nilsson 2002, s. 36) refererar till Brembeck 

och Johansson (1996) som har forskat kring reklam som menar att det nu längre inte finns 

leksaksreklamer som är riktade till båda könen. Utan att könsstereotyperna är tydliga då 

reklamen avsedda till flickor oftast är rosa med prinsessor medan reklamer till pojkar är i svart 

och rött med olika actionfigurer. Det är vanligen uppdelat då leksaken vänder sig till en flicka 

eller en pojke. I leksakreklam för flickor kan det förekomma att en pojke är med, men 

betydligt ovanligare är det om en flicka är med i en pojkreklam. Brembeck och Johansson 

nämner även att de som gör reklam tror att om en flicka är med i en pojkreklam skräms 

pojkarna som i första hand är konsumenterna till leksaken. I reklam där en pojke och en flicka 

finns med befinner sig oftast flickan i bakgrunden medan pojken är den aktive (Edström m.fl, 

1998). Flickor ska i reklam på ett vuxet sätt visa att de bryr sig om sitt utseende och blir då 

framställd som små miniatyrer av kvinnor (Ibid, 1998). 

3.3 En undersökning på könsstereotypa leksaker i reklam 

Efter att en undersökning gjorts på könsstereotypa leksaker i leksaksreklamer kom forskarna 

Schwarts och Markham fram till att leksaker hade ett starkt samband till vilket kön som 

visades i reklam och på leksaksförpackningarna. Det vill säga, var det en flicka som 

framställdes i reklamen kände den köpande flickan tillhörighet till leksaken. Med 

könsstereotypa leksaker menar de leksaker som exempelvis en docka som flickor vanligen 

leker med. Som även kan associeras till bilden av kvinnans omvårdande roll. Vidare kan 

könsstereotypa leksaker förklaras som leksaker som är typiska för flickor och pojkar. Deras 

undersökning gick till så att 48 stycken elever i tre olika collageklasser fick kategorisera och 

bedöma leksaker efter könstillhörighet. Eleverna uppmanades att betygsätta leksakerna efter 

en sjugradig skala. En etta angav att en leksak är lämplig endast för pojkar, en fyra om 

leksaken är lika lämplig för de båda könen. En sjua angav att en leksak endast är lämplig för 

flickor. De valde också ut 392 bilder från leksakskataloger där de sedan registrerade vilken 

kön som framställdes i reklamen. De granskade sedan leksaksförpackningarna i jämförelse 

med leksakskatalogerna för att sedan kunna se om det var samma kön som representerade 

leksaken som annonserades. Av de 48 eleverna som kategoriserade leksakers könstillhörighet 

var det tjugo av dessa som ansåg att leksakerna var starkt könsbestämda. Leksaker som hade 

fått rankningen sju var de som var mest maskulina och dessa leksaker var bilar, båtar, 

flygplan, sport-leksaker och verktyg.  De leksaker som var mest feminina var dockor, 

dockhus, vagnar, skönhets, städning- och matlagningsleksaker. Det förekom att pojkar 
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tillskrevs fler leksaker än vad flickor gjorde. Endast 7 % av leksakerna på bilderna kunde 

användas av båda könen. 

De såg även att leksaker som klassades som starkt könsbestämda till flickor var också 

reklamen för dessa leksaker tydligt könsstereotypa. De såg att könsstereotyper i reklam var 

stark även fast leksaksaffärerna i sig inte hade uppdelade flick- och pojkavdelningar. Men att 

det förekom ett sådant mönster i leksakskatalogerna där alla dockor, dockhus och köksredskap 

var samlade som i ett kapitel till flickor. Medan i pojkkapitlen förkom leksaker som 

byggklossar, bilar och verktyg. 

Vidare undersökte de även utklädningskläder för pojkar och flickor och såg där att 

utklädningskläder för pojkar vanligen var doktorer, poliser och soldater. Medan flickors 

utklädningskläder var sjuksystrar, ballerinor och prinsessor. Det förkom också reklam som 

inte framställdes könsstereotypt, det kunde exempelvis vara aktiviter som egentligen var 

kvinnligt kodad, som att diska. De kom fram till att reklamen då visade båda könen i 

reklamen för att få leksaken könsneutral.   

Slutsatsen för denna undersökning är att barn påverkas av reklamens könsstereotypa 

framställning av det kvinnliga och manliga könet. Det påverkar även barns könsrollsinlärning 

då reklam presenterar de olika könens beteende (Schwartz & Markham, 1985). 
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4. Metod 
Här nedan redogör vi urvalet för undersökningen, val av metod, genomförandet och analys av 

bilder. Detta för att läsaren sedan i resultat och analysdelen kunna på ett begripligt sätt förstå 

tillvägagångssättet för vår undersökning. 

4.1 Procedur 

Vi har i vår undersökning besökt tre olika leksaksaffärer i en stad i mellersta Sverige samt 

tittat på leksaksreklam på tv. Besöken i de olika leksaksaffärerna utförde vi under tre dagars 

tid. Vid varje besök frågade vi om reklamblad men av samtliga leksaksaffärer fick vi svaret 

att de inte hade några. Det medförde att vi fick titta efter leksaksförpackningarnas bilder som 

också är marknadsföring. Innan vi besökte affärerna sammanställde vi några punkter att utgå 

ifrån inför valet av förpackningarna som vi skulle fota. Det vill säga könsstereotypt och vad 

det är för produkt. Utifrån dessa två punkter kunde vi sedan dela upp bilderna i olika 

kategorier för att sedan analysera dem. Vi delade in dem i kategorier för att under 

analysprocessen kunna fokusera på könskodningen som möjligen sker. Bland annat, vad är 

det för leksak som det kvinnliga könet representerar och vilka färger kan associeras till 

respektive kön. Tv-reklamen tittade vi på en dag, till varje reklam antecknade vi det som vi 

såg och även det som sades i reklamen samt att vi tog bilder. Dessa bilder från både 

leksaksförpackningarna och tv-reklamen har vi i resultatdelen analyserat med hjälp av tre 

stycken analysmodeller.  

4.2 Val av bilder och metod 

I affärerna fotade vi olika leksaksförpackningar där det både förekom en flicka och en pojke 

samt förpackningar där endast ett av könen framställdes. Vi valde att fota 

leksaksförpackningarna eftersom att dessa är ett av leden i marknadsföringen av produkterna. 

Vi fotade tio stycken bilder på varje affär som var typiska flick-och pojkleksaker, sedan utsåg 

vi två stycken bilder som vi sedan analyserade mer noggrant. De två bilderna ansåg vi var 

mest typiska för flickor respektive pojkar, då vi i affärerna såg dessa leksaker som 

återkommande. Tv-reklamen valde vi utifrån vad som visades mest under vecka 33, vi valde 

ut två stycken. En riktad till pojkar och en riktad till flickor. De nio bilderna som vi har 

analyserat med genusanalysen valde vi utifrån leksaken i förpackningarna. Vi upplevde att 

leksaksaffärerna hade pojk-och flickavdelningar och gick då till respektive avdelning och 

fotade utifrån punkterna, könsstereotypt och leksak. 
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Genom att studera bilder kan vi se ett mönster i vad som framhävs i reklam gällande könes 

olikhet. Det vill säga kroppsspråk, färger, ansiktsuttryck, språk, miljö och framförallt vad som 

associeras till könet som framställs (Edström m.fl, 1998). Vi valde att använda oss av en 

anlysmetod till bilderna för att kunna upptäcka isärhållningen mellan könen. Hirdman (2001) 

menar att reklamen ger oss människor föreställningar om vilka sysslor, egenskaper och saker 

som tillhör de olika könen. På så vis sker könskodningen genom att flickor och pojkar 

representerar olika leksaker samt att de framställs i olika könskodade miljöer. Dessa 

antaganden påvisar det som är åtskiljande mellan flickor och pojkar (Ibid, 2001). Viktigt att 

tänka på när man väljer att göra en bildanalys är att bilder bär på olika tecken som skapas och 

används av oss människor. Reklambilder använder sig av tecknen för att kommunicera med 

omvärlden och dessa kan användas som ett språk. En bild är uppbyggd av tecken som ger oss 

människor ett sammanhang när de samvekar med varandra (Carlsson & Koppfeldt 2008). Det 

vill säga är det en flicka och en barbiedocka som framställs i en reklambild kan vi tolka 

flickan som ett tecken och barbiedockan är tecknet som samverkar med det kvinnliga könet. 

Därför valde vi att göra en semiotisk bildanalys som skulle kunna ge oss möjlighet att se hur 

dessa tecken samverkar med varandra (Ibid, 2008). I en semiotisk bildanalys används två 

stycken meningsnivåer som utgör meningen i bilden. Den första nivån (denotation) är den 

självklara, vad visas på bilden. Den andra nivån (konnotation) är den fördjupande meningen i 

bilden. Med denotation menas det att vi ser tecknen i bilden som identifierbara, alltså 

förekommer det en flicka med en docka på en bild kan vi associera dessa två tillsammans 

eftersom att vi anser det som en självklarhet att de hör ihop. Medan konnotationen till en bild 

är något som kan vara kulturellt, personligt eller estetiskt betingat som gör att vi tolkar bilden 

utifrån våra värderingar (Waern m.fl, 2004). Denna samverkan kommer vi att återkomma till i 

resultat delen i vår undersökning. Vidare har vi valt en tv-analys till tv-reklamerna och en 

genusanalys till några fler bilder på leksaksförpackningar.   
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5. Analysmetoder 
Vi har valt att göra tre stycken analyser av våra bilder, tv-analys, semiotisk bildanalys och 

genusanalys. När vi analyserade bilderna från leksaksförpackningarna använde vi oss av den 

semiotiska bildanalysen. Den skulle kunna ge oss ett bredare perspektiv på vad som skildras 

på bilden genom att analysera bildestetik, denotation och konnotation (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). När vi analyserade tv-reklamen använde vi oss av en tv-analys som ger oss möjlighet 

att undersöka miljön, ljud, tal och aktivitet i leksakreklamen (Ibid, 2008). I analysen för tv-

reklam valde vi att ta bort en del då den var avsedd för analys av tv-program, vilket vi ansåg 

var opassande för vår undersökning. Vidare har vi analyserat några fler bilder som vi fotade 

på leksaksförpackningarna med hjälp av en genusanalys samt analyserat övrig tv-reklam som 

riktar sig till flickor och pojkar. Denna analys ger oss möjlighet att undersöka hur reklam 

framställer flickor och pojkar i bilder, ljud och design (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Genom 

att använda interdiskursivitet i analysmetoderna kan vi i diskussionsdelen studera om bilderna 

lånar stildrag eller verksamheter ifrån andra som kan ha betydelse för vad som ligger i 

förgrunden till bilden. Ett exempel här är att bilden som föreställer det vill säga en pojke kan 

ha stildrag från hur en man framställs i reklam, exempelvis vilket arbete pojken representerar i 

reklamsammanhanget (Ekström & Larsson, 2010). De perspektiv som samverkar i dessa 

analysmodeller är det perceptionspsykologiska, det semiotiska och det estetiska. Det 

perceptionspsykologiska och det semiotiska gör att våra förväntningar och åtaganden 

påverkar hur vi ser på bilden och vad vi förväntar oss av den. Medan det estetiska gör att 

blicken fångar upp det som berör oss eller det som vi lägger uppmärksamheten på. 
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5.1 Tv-reklamanalys 

Vi har utgått från en mall som är lånad ur Carlsson och Koppfeldts  (2008) bok ”Visuell 

retorik- bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia”. De menar att syftet med analysen är att 

se hur miljön, ljud, tal m.m. påverkar hur vi uppfattar människorna som finns med. Det vi vill 

få fram i analysen är om reklam riktad till flickor respektive pojkar skiljer sig åt. Om 

berättarrösten för reklamerna är olika samt om det finns någon skillnad på ordvalet för flick-

och pojkreklam. Som tidigare nämnt har vi tagit bort en del av mallen för att kunna få en 

rättvis analys av reklam och inte tv-program.  

Steg 1 

1.1 Tv-kanal 

1.2 Målgrupp 

1.3 Vilken är säljaren 

1.4 En kortfattad beskrivning av reklamen 

1.5 Vad är det för produkt?  

Steg 2 

2.1 Visa de bildserier som ska analyseras 

 Bilderna: Kamerarörelse, bildvinkel, klipp, ljussättning, mm. 

 Berättaren i reklamen: Sätt att tala, tonläge, och eventuellt gester  

 Rekvisita: Redskap och tillbehöver 

 Dekor: Hur ser miljön ut? Färger, former och material 

 Musik inslag: bakgrundsmusik 

 Personer: Pojke eller flicka? 
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5.2 Semiotisk bildanalys 

Bildanalysen som vi valt att använda ger oss möjlighet att se helheten av reklambilden. Där 

syftet är att se om det finns tecken i bilden som samverkar med varandra. Både föremål, miljö 

och människa ur de två meningsnivåerna denotation och konnotation. Genom att beakta annat 

innehåll i bilden kan vi få en förståelse för reklambildens funktion. Carlsson och Koppfeldt 

(2008) menar att metonymier och metaforer sätts samman med personen på bilden i en 

tilltalande och intressant miljö. Genom att presentera en pojke tillsammans med en hammare i 

en byggarbetsplatsmiljö, är budskapet i reklamen att dessa samverkar med varandra. Vidare 

får vi associationen av att hammaren och arbetsplatsen är manligt kodad på grund av att det är 

en pojke som använder hammaren. Mallen är lånad ur Carlsson & Koppfeldts (2008) bok 

”Visuell retorik- bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia”.  

1. Inledning 

1.1 Medium och genre: vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder bilden? 

1.2. Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig bilden till i första hand? 

1.3 Bakgrund: Om bilden eller innehållet 

2. Tolkning och analys 

2.1 Bildbeskrivning (denotation) 

Vad man ser: 

 Människan 

 Föremålen 

 Miljön 

 Situationen 

 Bildkontext (bakgrund, omgivning, tidningssida, rubriker, text m.m.) 

Hur man ser (bildestetik): 

 Gestalt 

 Placering 

 Bildvinkel 

 Bildutsnitt 
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 Skärpa 

 Blickriktning 

 Ljus och kontrast 

 Färg 

Beakta även annat innehåll i bilden, t ex: 

 Symbol 

 Varumärke, logotyp 

 Metonymi 

 Metafor 

2.2 Tolkning (konnotation)  

5.3 Genusanalys 

Genom en genusanalys kan vi ta reda på hur flickor och pojkar könskodas i reklambilder. Vi 

valde att korrigera några frågor som riktar sig till hur det kvinnliga och manliga könet 

framställs i dagens reklam. Dessa frågor är lånade ur Carlsson & Koppfeldts (2008) bok 

”Visuell retorik- bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia”  

1. Vad gör pojken/flickan i reklamen? 

2. Vilka platser befinner de sig på? 

3. Hur interagerar de via kroppsspråk och blickar? 

4. Hur är de klädda och vilka tillbehör/accessoarer använder de? 

5. På vilka detaljer eller delar av kroppen lägger kameran fokus? 

6. Vilka bildvinklar är vanliga på respektive kön? 

7. Hur associeras former, färger och material med kvinnligt och manligt? 
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6. Resultat och Analys 

I resultat och analysdelen har vi analyserat bilderna med hjälp av de tre mallarna som vi i 

metoddelen har redovisat. Vi kommer här att sammanställa resultatet utifrån analysmallarna. 

6.1 Semiotisk Bildanalys 

Bild 1 

 

Semiotisk bildanalys: 

Inledning: 

Bild 1 är tagen från en leksaksaksförpackning, i detta fall är det ett strykjärn och en 

strykbräda. Utifrån vad förpackningen visar kan vi se att leksaken är anpassad till barn från 

3+.  

Bildbeskrivning: 

På bilden framträder en flicka som vi uppskattar vara 3-4 år, som står i en hemmiljö. Vi utgår 

ifrån det eftersom flickan i fråga ser ut att stå vid ett fönster med blommor och vi tycks se ett 

kök i bakgrunden. Flickan leker att hon står och stryker, det kan vi antyda eftersom att det 

ligger ett klädesplagg på strykbrädan. Vi uppfattar henne som glad och nöjd utifrån hennes 

kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
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Bildestetik: 

Som tidigare nämnt är det en flicka som gestaltas på bilden hon står upp och framför sig har 

hon en strykbräda, i ena handen håller hon i strykjärnet som ligger på ett klädesplagg. I bilden 

framträder det inte vad hon gör med den andra handen. Det är en helbild på flickan och med 

bildvinkeln snett framifrån, skärpan är svår att se eftersom bilden är inplastad. Hennes blick 

riktar sig mot kameran och det som fångar vår blick är hennes leende. Vi uppfattar att bildens 

ljus kommer från fönstret då det ser ut som dagsljus. Ljusa pastell färger framträder i bilden vi 

kan se att det finns mycket vitt och beige samt en återkommande rosa nyans.  

Övrigt innehåll: 

Reklamen kommunicerar med hjälp av tre tecken som vi i denna bild anser vara hemmiljön, 

flickan och strykjärnet. Vi kan utifrån bilden tolka att den riktar sig till flickor genom att 

miljön och leksaken är kvinnligt kodad. Det vi kan se är som sagt en flicka som använder sig 

av ett strykjärn och en strykbräda, metonymin i bilden är att flickan och hemmiljön samverkar 

med varandra. Bilden ger oss helheten genom att visa att strykjärnet hör hemma i en 

hemmiljö. Miljön utgör då en känsla av företeelser om hemmet, exempelvis så som att städa 

eller att stryka. Associationerna vi får är att flickan som är av det kvinnliga könet tillskrider en 

plats i hemmet där hon stryker som anses vara en kvinnlig syssla. Varumärket i bilden är 

”Happy home” som vi anser förmedlar en känsla för hemmet, att det ska vara roligt att stryka. 

Reklambilden har byggt upp en framtoning av varumärket genom att gestalta en flicka och ett 

strykjärn i en hemmiljö.  

Tolkning:  

Vi tolkar att den här bilden riktar sig mot flickor. Vi förmodar att flickor ska vilja köpa denna 

för att det symboliserar det som kvinnor vanligen gör, i detta fall kanske vad flickors mammor 

gör. Därför tror vi att flickor kan identifiera sig med denna typ av bild i reklamsammanhang. 

Vi tror även att hemmiljön påverkar hur flickor framställs i reklam. I denna bild syns det 

tydligt hur hon står i ett kök vilket flickor kan känna igen, då de kanske har hjälpt till i 

hemmet.  
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Bild 2 

 

Semiotisk bildanalys: 

Inledning: 

Bild 2 är tagen från en leksaksförpackning där reklamen framträder på förpackningens 

framsida. Utifrån vad förpackningen visar kan vi se att leksaken är anpassad för barn från 

10+. Vi tror inte att pojken som framställs på bilden är tio år vi uppskattar att hans ålder är sju 

år.  

Bildbeskrivning: 

Miljön som pojken befinner sig i är svår att uppfatta, det som tycks synas är ett blått bord. Det 

vi kan gissa oss till är att i leken befinner han sig på en arbetsplats. Pojken på bilden upplever 

vi är glad eftersom att han ler på bilden och ser ut att ha roligt. På bilden håller pojken i en 

slags lyftkran med ena handen medan den andra handen ligger på bordet. Leksaken i 

förpackningen är en lyftkran som förmodligen kan användas i en sandlåda.   

Bildestetik:  

Som tidigare nämnt är det en pojke på bilden, det går inte att urskilja om han sitter eller står 

då det är en närbild på honom. Framför sig har han en lyftkran samt några klossar. Bilden ser 

ut att vara tagen snett framifrån och skärpan är klar och tydlig. Pojkens blick riktar sig mot 
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kameran, när vi ser på bilden vill blicken fästa sig på hans ansikte. Vi upplever färgerna som 

klara och färgstarka med gult och blått inslag.   

Övrigt innehåll: 

I bilden kan vi se två tecken, pojken och lyftkranen dessa tecken anser vi samverkar med 

varandra eftersom att bilar anses vara manligt kodad. Vanligen associeras bilar med pojkar 

och vi tror att ett större intresse för bilar finns hos män i samhället än hos kvinnor, vilket gör 

att pojken på bilden kan identifiera sig med dessa män. Vi tycks se någon typ av konstruktion 

med klossarna som ligger framför lyftkranen vilket antyder på att pojken befinner sig på en 

arbetsplats. Metonymin i bilden är att lyftkranen och pojken samverkar. Vi får känslan av att 

pojken i bilden visas med lyftkranen för att göra metonymin av att det är pojkar som leker 

med lyftkranar. Metaforen blir då att vi kopplar samman hjälmen med dess tillhörighet på 

arbetsplatsen. Vidare spekulationer är att miljön i denna bild inte är helt förutsägbar men att vi 

genom associationer kan antyda att leksaken bör användas i en miljö där hjälm behövs. 

Tolkning: 

Vi anser att lyftkranen symboliserar en manligt kodad arbetsplats och vi förmodar att 

reklamen riktar sig till pojkar efter den analys som vi genomfört.  
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6.2 tv-reklamanalys 

 

 

Steg 1.  

Denna reklam är tagen från barnkanalen cartoon network. Den visar en längre reklam om ett 

spel med titel ”Pearly” som är tillägnat för telefoner och ipads. Det är ett nytt spel av säljaren 

Tappaz.  

Reklamen ger instruktioner om hur spelet ska användas, det är två flickor som påvisar 

användandet av spelet. Vi uppskattar att flickorna är mellan 4-5 år. I reklamen får vi följa med 

i en förtrollande berättelse om Pearlys värld.   

Steg 2. 

I reklamen är kamerarörelsernas tempo något långsamma, då bildvinklarna visar flickorna 

sittandes i soffan med spelet. Bildvinkeln är i några sekvenser uppifrån för att kunna visa 

händerna när flickorna spelar. Klippen anser vi är något snabba då det skiftar från händerna 

till flickorna med korta mellanrum. Flickorna förmedlar en gemenskap när det vid några 

tillfällen klappar varandras händer och vi får uppfattningen om att de är nära vänner. I slutet 

kommer det tre till tjejer där alla tillsammans hoppar och påvisar hur roligt Pearly är. 

Berättaren i reklamen är en kvinna hon har ett ljust tonläge som är glatt och vi kan tyckas höra 

en förväntan i rösten.  
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”Hej och välkommen till det magiska pärl-universum, här kan du bygga 

pärlfigurer i magiska färger och former. Välj din figur och låt pärlmagin starta! 

Bygg själv eller tillsammans med dina vänner. Akta dig för den hungriga grodan, 

den älskar pärlor. Använd häxans magiska trollspö och trolla bort pärlorna. När 

du byggt färdigt kan du låna grodans strykjärn. – Åh, vad fin den är! Perfekt.” 

Flickorna befinner sig i ett vardagsrum med en soffa med kuddar och ett gossedjur. Färgerna 

som framträder är lila, rosa och orange. Det förekommer mestadels textil då vi kan antyda en 

filt som ligger över soffan och även gardiner hängandes vid ett fönster. Bakgrundsmusiken är 

svag, med ljud som liknar en speldosa.  

Sammanfattning: 

I denna tv-reklams analys har vi kunnat konstatera att den riktar sig till flickor. Dessa 

antaganden bygger vi på bland annat reklamens miljö, musik och vad det är för leksak. Vi 

upplever att dessa faktorer är kvinnligt kodade då miljön utspelar sig i ett sagoland med 

prinsessor samt i en hemmiljö där de två flickorna leker med ”Pearly”. Färgerna i hemmiljön 

är rosa och lila som även dem är kvinnligt kodade. Vi upplever också att reklamen riktar sig 

till flickor då det är en kvinnlig berättarröst.  

Tv-reklam analys 2 

 

Steg 1. 

Bilden är tagen från barnkanalen Boomerang. De visar en reklam som är ca 30 sekunder om 

en leksak som har titeln ”Wild wheels”  

Reklamen visar användandet av leksaken där två pojkar representeras under reklamens gång. 

Vi uppskattar att de är mellan 9-11 år. Leksaken är ett däck som man kan skjuta iväg i en hög 

hastighet, den kan även skjutas upp i luften.  
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Steg 2. 

I reklamen är kamerarörelserna snabba med några inslag av slowmotion då leksaken visar 

något som anses vara betydande för dess funktion. Det är ett högt tempo där bildvinklarna 

hela tiden ändras från pojkarnas händer till däckets hastighet. Pojkarna i reklamen anser vi 

vara vänner som tillsammans leker med däcken. De skrattar och vi uppfattar att de har roligt. 

Vid något tillfälle i reklamen tycks vi kunna se att pojkarna tävlar mot varandra med däcken. 

Berättaren för reklamen är en man som har en mörk ton när han berättar vad Wild wheels kan 

göra. Vi uppfattar att han har en spänning i rösten och använder ord som häftig, snabb, 

kraftfull, cool och vild. I slutet av reklamen får vi se hur däcken hoppar över en lastbil och ett 

flygplan och berättaren säger då ” Wild wheels kan också hoppa över lastbilar och riktiga 

flygplan!”.  

Pojkarna befinner sig i en utomhus miljö bland bilar och vägar samt vid ett flygplanfält. Vid 

en sekvens befinner sig dem inne i en sporthall där en basketkorg syns i tv-bilden. Pojkarna 

rör sig hela tiden och är aktiva i miljön som är äventyrlig, vi uppfattar den som något farlig då 

de är precis bredvid ett flygplan. Bakgrundsmusiken är rockig och den går i snabb takt, vi hör 

också ljud av bilar som gasar och bromsar i bakgrunden. 

Sammanfattning: 

Vi anser att denna reklam är riktad till pojkar då det är en aktivmiljö där det förekommer 

idrottshallar, vägar och flygplansfält. Denna miljö associerar vi som manligt kodad då den är 

fysisk och aktiv där pojkarna i reklamen är rörliga.  

6.3 Genusanalys 

Här redovisar vi nio bilder som vi har fotat på leksaksförpackningar som kan ha betydelse för 

vår undersökning. Bilderna har vi analyserat tillsammans med genusanalysen. 

Leksaksförpackningar riktad till flickor: 

Vi har sett att det förekommer ett vårdande och omhändertagande när det är flickor som 

representerar reklamen. Vi ser detta genom att flickorna vanligen vårdar sitt utseende med 

tillbehören borste eller smink. När de sköter om hemmet ser vi det genom att flickorna 

stryker, lagar mat eller gör någon annan typisk syssla i hemmet. Även när de omhändertar 

någon sitter de oftast med en docka i famnen och matar den med nappflaska. De befinner sig 

vanligen i en innemiljö antingen i köket eller i vardagsrummet, det kan vara svårt att urskilja 
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på några foton då bakgrunden är rosa och vanligen visas flickan enbart med leksaken. Men vi 

associerar ett leksakskök till en hemmiljö och ett sminkbord till ett flickrum. Vi har sett att 

handen på höften är ett återkommande kroppsspråk som används i reklam när flickorna 

representerar leksaker för utseendet. Det vill säga, smink, hår och smycken. De ser glada och 

stolta ut och blicken är antingen riktad mot kameran eller till leksaken. Hela kroppen finns 

mestadels med i reklamen och fokusen anser vi riktar sig mot ansiktet och produkten.  

Kläderna som flickorna har på sig är könsstereotypa då plaggen vanligen är, kjolar, linnen, 

förkläden och strumpbyxor. Färgerna på dessa plagg är mestadels rosa.  

 

 

Leksaksförpackningar riktad till pojkar: 

I reklam riktad till pojkar har vi sett att pojkar oftast utövar någon slags aktivitet. Vanligtvis är 

det aktiviteter som är rörliga eller konstruerande där pojken i reklamen bygger, skjuter eller 

åker på något. Vi kan antyda detta då vi tycks se att pojkarna på bilderna är aktiva. Vi 

associerar leksakerna som representeras till utomhuslek. Vanligen kan det vara vattenpistoler, 

sparkcyklar och även utklädselar som byggarbetare. Miljön kan vara svår även här att urskilja 

då bakgrunden oftast är enfärgad i röd, svart eller grön. Ett återkommande kroppsspråk hos 

pojkarna på leksaksförpackningarna är att de visar med armarna att de antingen är starka eller 

stora. Pojkarna ler mot kameran och ser mestadels glada ut men vi upplever även att pojkarna 

kan framställas som ”tuffa” och oemotståndliga. Pojkarna är vanligen klädda i mans 

dominerande yrken så som, byggarbetare, agent/affärsman. Etc. Annars är färgerna på 

kläderna vanligen blå, svart, röd och grön. I en kombination med leksaken som framställs 

används tillbehöver så som bygghjälmar, handskar. Etc. Kameran lägger fokus på leksaken 

och vanligen förekommer helbilder av pojkarna, kameran är riktad framifrån.  
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Tv-reklam riktad till flickor: 

Vi har sett att flickor i leksaksreklam på tv vanligen är passiva, mestadels sitter de ner i en 

inomhus miljö. Det vill säga i en soffa eller i ett flickrum. Leksaken som presenteras håller 

flickorna vanligen i med händerna och det förekommer oftast två flickor i reklamen. Vi kan se 

att flickorna i reklamen skrattar och har roligt. De söker mestadels ögonkontakt till varandra 

och vi upplever att de har en god gemenskap. När de framställs med leksaken har det inte 

förekommit någon tävling utan vi tycks se att de samsas. Flickorna är vanligen klädda i plagg 

som är kvinnligt kodade så som kjolar och klänningar. Färgerna som förekommer är rosa, lila 

och gult. Kameran lägger fokus på miljön flickorna visas i, samt hur de använder leksaken. Vi 

har även sett reklamer som endast framställer leksaken, i dessa reklamer syns bara händer som 

vi tycks se är flickors händer. Bakgrunden i dessa reklamer är vanligen rosa eller lila. 

Berättaren i samtliga reklamer för flickor har en ljus ton där orden vänner, magisk och 

underbar sägs.  

 

Tv-reklam riktad till pojkar: 

I tv-reklam riktad till pojkar har vi sett att de är aktiva, vanligen befinner de sig i en 

utomhusmiljö som är äventyrlig. När de presenteras leker de med leksaken oftast flera pojkar 

tillsammans. I några enstaka reklamer förekom det även att de tävlade mot varandra. Pojkarna 

framställs som ett team i reklam där de ska bekämpa något, exempelvis ondska. Pojkarnas 

rörelser är livliga och de använder vanligen hela sin kropp när de presenterar leksaken. 

Blicken är intensiv och riktad mot leksaken, vi tycks inte se att de har ögonkontakt med 

varandra. Pojkarna är vanligen klädda i plagg som byxor, t-shirts och skjorta som vi anser är 

manligt kodade då färgerna är blå, grön, svart och röd.  Kamerans fokus är på miljön där 

pojkarna befinner sig och oftast är det slowmotion när leksaken har en hög hastighet. Det vill 
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säga om det är ett skjutvapen eller en bil. Det finns även reklam som endast framställer 

leksaken med hjälp av en hand som vi uppfattar är en pojkes. Bakgrunden till leksaken är då i 

en äventyrlig miljö, antingen i djungeln eller i en animerad äventyrsvärld. Berättar rösten i 

samtliga reklamer riktad till pojkar är mörk och tempofylld, där orden häftig, cool, spännande 

och snabb förekommer.  
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7. Diskussion 
Vi har i den här delen analyserat och diskuterat resultatet med kopplingar till den tidigare 

forskningen, samt försökt besvarat frågeställningarna: Hur framställs flickor och pojkar i 

leksaksreklam? Hur sker könskodningen? 

7.1 Metoddiskussion 

En faktor som kan ha påverkat resultatet i vår undersökning negativt är att vi inte tidigare har 

använd oss av bildanalyser. Vilket medför att vi inte har övat upp vår förmåga att kunna 

analysera och kunna betrakta bilder med andra ögon (Ekström & Larsson, 2010). Det som 

stärker tillförlitligheten i vår undersökning är att bildanalyserna som vi valt att använda är 

mallar som är återkommande i de metodböcker som vi har använt oss av. Vi anser att vår 

förmåga att betrakta bilder med andra ögon har stärkts då vi utgått ifrån dessa mallar. Vidare 

gav analysmallarna inte något särskilt häpnadsväckande resultat då vi upplever att vissa delar 

i resultatet redan var självklara. Kanske hade vi sett samma sak utan dessa mallar. Vi tycker 

att den semiotiska bilanalysen har gett ett bättre resultat än de andra mallarna då vi i den 

semiotiska analysen kunde sätta in leksaken och barnet till hur miljön var anpassad för vilket 

kön som representerade leksaken. Vi tror att modellerna kan ha gjort att våra förväntningar 

och åtaganden om hur flickor och pojkar vanligen framställs i reklam kan ha gjort att vi 

bedömde bilderna utifrån våra egna värderingar. Möjligen kan vi ha analyserat bilderna efter 

våra personliga konnotationer det vill säga det som vi anser kan vara kvinnligt respektive 

manligt. Det behöver inte betyda att det bara är vi som anser det utan de antaganden som vi 

gjort utifrån våra analyser kan vara betingade i värderingar som finns i samhället samt i våra 

egna erfarenheter (Waern m.fl, 2004). Våra antaganden som vi människor har gällande 

framställandet av kvinnor och män är olika beroende på ursprung och kultur. Något som vi 

anser vara omanligt i vårt samhälle kan vara manligt i andra kulturer (Josefson, 2005).  

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdelen framkom det att majoriteten av våra reklambilder riktade till barn framställer 

flickor och pojkar könsstereotypt. Vi har sett att färgerna, kläderna, miljön, aktivitet och 

leksaken avgör om reklamen är en pojk-eller flickreklam. I vår undersökning har vi kommit 

fram till att reklamen isärhåller könen och påvisar vad som är åtskiljande genom att flickor 

och pojkar inte framställs på samma sätt. Carlsson & Koppfeldt (2008) menar att det 

kvinnliga könet framställs som passiv medan det manliga könet framställs som aktiv. Vidare 

menar Carlsson och Koppfeldt att åtskillnaderna görs genom metaforer kring det kvinnliga 
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och manliga könet, då de accessioneras till olika könskodade egenskaper och produkter. I vår 

undersökning har vi i leksaksreklam hittat metaforer som representeras just det som Carlsson 

och Koppfeldt nämner. I reklamsammanhang uppfattar vi att flickor representerar det som 

anses vara kvinnligt, genom att de oftast framställs tillsammans med exempelvis ett strykjärn 

eller i en hemmiljö.  

I reklam riktad till pojkar framställs de tillsammans med en manligt kodad leksak som 

exempelvis kan vara en lastbil eller i en äventyrlig miljö. Men det som är mest påvisande 

gällande reklam är vad de olika könen är ämnade till att leka med. Det vill säga flickor visas 

med dockor, köksleksaker, kammar och låtsatssmink medan pojkar visas med vapen och 

verktygslådor (Ibid, 2008). I vår forskning har vi kommit fram till att reklamens framställning 

av de båda könen har pågått en lång tid. Vi anser att synen på kvinnligt och manligt är 

historiskt betingat och att de fortfarande lever kvar. Redan på 1960-talet ansåg kvinnor att 

reklam använde stereotyper som utgjorde en bild av hur en kvinna skulle vara (Fagerström & 

Nilson, 2008). I en undersökning av Schwartz och Markham (1985) såg även de hur reklamen 

påverkar könsrollsinlärningen hos barn. Utklädningskläder som ansågs passa de olika könen 

var könsstereotypa då pojkars kläder skulle representera arbeten som, affärsmän, poliser och 

doktorer. Medan flickor skulle representera arbeten som sjuksystrar, ballerinor och prinsessor. 

Vi tycks se hur reklamen vill påverka barns val av sin framtida livsstil genom en 

könsuppdelning som ger en bild på hur en pojke eller flicka ska vara. Enligt vår undersökning 

påverkar reklamen att vi uppfattar leksaken som en pojk-eller flickleksak, de antaganden som 

vi tagit upp i resultatet anser vi alla har en påverkan då de har lett fram till bilden av hur genus 

perspektivet på manligt och kvinnligt framställs i reklam. När vi tittade på bilder från tv-

reklam kom vi fram till att flickorna i reklamerna mestadels sitter stilla när de vistas inomhus. 

Möjligen kan det vara miljön som utgör hur aktiv de ska vara i reklamen, samt vilken leksak 

som representeras. I de nio övriga bilderna som vi analyserat med genusanalysen såg vi även 

där samma sak, sminkbordet och stolen. Flickan på bilden sitter ner och vi antar att hon gör 

det för att normen är att sitta ner när man sminkar sig. Vi såg även ett återkommande 

kroppsspråk (handen på höften) när de presenteras med vanligen skönhetsleksaker. Edström 

m.fl, (1998) menar att flickor ska i reklam på ett vuxet sätt visa att de bryr sig om sitt utseende 

och blir då framställd som små miniatyrer av kvinnor. I övrig reklam där kvinnor 

representeras ser vi också denna ”pose” och med antaganden ifrån Edström m.fl, (1998) tyder 

det på att flickor framställs som små miniatyrer av kvinnor då de efterliknar ett kvinnligt 

kroppsspråk. 
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Vi har i vår undersökning sett att miljön påverkar hur vi uppfattar reklamen som en flick eller 

pojk reklam, genom att även den är anpassad beroende på vilket kön som framställs. 

Fagerström & Nilson (2008) hävdar att miljön riktad till pojkar vanligen är äventyrlig vilket 

gör att pojken upplevs som aktiv i reklam. På motsvarande sätt framställs flickor i en 

hemmiljö och uppfattas då passiv. Denna antydan har vi i resultatdelen som tidigare nämnt 

påträffat när vi analyserat bilderna. I en undersökning av Powlishta (2000) framgick det att 

leksaker till pojkar vanligen är gjorda för att användas fysiskt och att leksaker till flickor är 

gjorda för att användas på ett omvårdat sätt. Utifrån denna forskning kan vi se sambandet 

mellan miljön och leksaken som tillhör de olika könen. Den fysiska leksaken som ämnas 

pojkar är anpassad till att vara i en rörlig och aktiv miljö medan den omvårdande leksaken 

som tillhör flickor är anpassad till att vara i en hemmiljö där det är lugnt och stilla. I många 

fall i resultatdelen har miljön varit anpassad till leksakens funktion där leksaken har en 

tillhördande plats. Det som vi menar kan vara strykbrädans plats i hemmet och likaså bilens 

plats på vägen. Som vi kan se har miljöerna som leksakerna presenteras i förändrats sedan 80-

talet då leksakerna framställdes i en miljö som barnen kände igen (Edström  m.fl, 1998). 

Pojkars miljö nu är som sagt mer äventyrlig och många gånger är den animerad och 

egentligen helt okänd för barn eftersom att dessa miljöer inte finns i verkligheten. Likaså 

reklam riktad till flickor som även den kan vara animerad till ett sagoland. Vi tror att denna 

förändring har skett för att leksaker idag vanligen är prinsessor och actionfigurer som kommer 

ifrån en ”fantasivärd”. Vi tror att reklamen använder dessa miljöer för att få pojkar och flickor 

mer intresserade av att köpa leksakerna. Möjligen tror kanske barnen att de hamnar i denna 

”fantasivärld” om de köper just den leksaken eftersom att de har svårt att veta om reklamen är 

på riktigt eller inte. Det finns studier som visar att barn många gånger tror att det som händer i 

reklamen är verkligt, men att det är svårt att tolka dessa barn rättvist eftersom att de möjligen 

har svårt att uttrycka sina åsikter (Rönnberg, 2003).  

Gällande tv-reklam som är riktad till barn har vi i resultatdelen kunnat se att musiken och 

berättarrösten har ett stort inflytande om vilket kön reklamen riktar sig till. Men hur kan det 

då komma sig att berättar rösten och musiken kan ha denna påverkan?  Enligt Welch m.fl. 

(1979) som Rönnberg (2003) refererar till finns det mönster som avgör om det är en flick-eller 

pojkreklam. De menar att musiken i reklam riktad till pojkar vanligen är snabb och hög 

medan musiken i reklam riktad till flickor är mjukare och mer harmonisk. I vår undersökning 

såg vi även detta då musiken i ”Pearly” var som en speldosa. Raka motsatsen till reklamen 

”Wild wheels” där musiken var rockig och i snabb takt. Berättarrösten för reklam som riktar 
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sig till de olika könen ändrades också beroende på om leksaken var tillägnad en flicka eller en 

pojke. Berättarrösten för flickor var en kvinnlig röst med ett ljust tonfall medan reklam riktad 

till pojkar var en manlig röst med ett hårt och aggressivt tonfall. Även Rönnberg (2003) 

nämner detta och påvisar även valet av ord som är beroende för vilket kön reklamen vänder 

sig till. Hon nämner ord som gullig, mysig, underbar och magisk som uppstår i reklam 

avsedda till flickor samt orden tuff, läcker och spännande som förekommande i reklam riktad 

till pojkar. Under vår undersökning har vi också kommit fram till att dessa ord är 

återkommande beroende på vilket kön som reklamen riktar sig till.  

I den tidigare forskningen framkom det att kvinnor och män framställdels olika i jämförelse 

tillvarandra. Vi har i vår undersökning sett att ett liknande mönster finns kvar bland 

framställandet av flickor och pojkar i leksaksreklam. Beteende och egenskaper som förväntas 

av män och kvinnor förväntas även på flickor och pojkar. Det tyder på att den traditionella 

synen på kvinnor som lugna och känslosamma och på män som ”tuffa” fortfarande finns kvar. 

I resultatdelen såg vi hur beteendet och egenskaperna speglade de olika könen och vi hittade 

något intressant som kan ge svar på varför dessa könsmönster ännu finns kvar. I en tidigare 

forskning av Schwartz och Markham (1985) tog de upp en teori om hur barn lär sig könsroller 

genom föräldrar, förskolor och skolor. Men att dessa könsroller ansågs vara viktiga för 

könsidentiteten hos framförallt pojkar. På senare år har uppmärksamheten givits till reklamens 

roll i att förstärka traditionella könsroller. I reklam finns det förebilder som utstrålar 

stereotypa bilder utav flickor och pojkar, dessa karaktärer framställs vanligen som mycket 

manliga eller mycket kvinnliga. Genom att reklam gör det framställandet ges barn exempel på 

traditionella könsroller och det finns teorier som tidigare nämnts om att könsstereotypa 

leksaksreklamer kan vara betydande för könsrollsinlärningen hos barn. Efter vår undersökning 

är vi kritiska till den antydan om att könsstereotypa leksaksreklamer ska ses som något 

positivt. I vår tidigare forskning har vi sett att kvinnor samt mäns självkänsla sänkts när 

reklam framställer könen efter hur en man eller kvinna bör vara. Under 1960-talet granskades 

reklam och media, redan då ansåg framförallt kvinnor att reklamen använde stereotyper som 

ledde till utseendefixering och efterliknelse till bilden av hur en kvinna skulle se ut och vara 

(Fagerström & Nilson, 2008).  

7.3 Slutdiskussion 

Vår undersökning bygger på analyser av reklambilder där vi tittat på hur flickor och pojkar 

framhävs beroende på könet. Som tidigare nämnt anser vi att vi inte har kommit fram till 

något häpnadsväckande i resultatet gällande hur reklam gestaltar flickor och pojkar. Det vi 
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kunnat se är att leksaken och könet på barnet är anpassatt efter i vilken miljö de tillhör. Det 

vill säga om det är en flicka befinner hon sig mestadels i en hemmiljö och om det är en pojke 

som gestaltas är det i en utemiljö eller i en fysik miljö. Föreställningen om män och kvinnors 

egenskaper och beteenden kontrar realiteten när könskodningen sker utefter föreställningen 

som samhället har på det kvinnliga och manliga könet. I leksaksreklam sker könskodningen 

efter typiska sysslor och egenskaper för respektive kön, då smink och köksredskap är kodat 

till det kvinnliga. Men för att det ska kunna könskodas till något av könen har vi förstått att 

det är tecken som lär samverka för att vi människor ska se det som en normalitet. Dessa 

tecken är de som vi tidigare nämnt kvinnan i hemmet med exempelvis ett strykjärn eller 

mannen på en byggarbetsplats med en lyftkran. Vi kan i vårt framtida yrke koppla detta vidare 

då vi tidigare har sett att förskolors miljö är uppbyggda efter leksakerna. Exempelvis dockans 

plats i dockvrån/familjerummet. Eller de konstruerade leksakerna i byggrummet. Förmodligen 

har reklam en stor inverkan på huruvida vi människor uppfattar leksaker som feminina 

respektive maskulina. Eftersom att vi formar miljöer till dessa antaganden, som dockan i 

familjerummet. Vidare har vi förstått att framställandet av kvinnligt och manligt i reklam är 

förankrat i genusteorin om isärhållandet av könen, och att vi utifrån denna isärhållning kan 

just identifiera oss som man eller kvinna. Budskapet om hur vi ska se ut och bör vara sänder 

reklam ut genom att påvisa stereotyperna kring könen. Efter denna reflektion anser vi med 

stöd från Edström (1998) att könsuppdelningen mellan könen blir allt större när reklamen 

framtonar flickor och pojkar på könsstereotypa sätt.   
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8. Vidareforskning 
En vidare forskning på vår undersökning skulle kunna vara att observera hur barn väljer 

leksaker. Genom att först lägga fram leksaker som är förpackade och sedan återkomma och 

lägga fram enbart opaketerade leksaker. För att se om det gör någon skillnad i valet av 

leksaker. På så sätt kan undersökningen förhoppningsvis få fram effekterna och 

påverkningarna av hur barn väljer leksaker utifrån hur förpackningarnas reklambilder ser ut. 
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