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I förlängningen handlar det om framtidens kvinnor och män, om hur vi  

vill att de ska bli. Det handlar om självkänsla och respekt och tro på vad  

man kan göra som pojke och flicka. Det handlar om vilka möjligheter vi  

vill ge barnen. 

   Konsumentverket, 1998 

 

 

ABSTRAKT 

 

Pålsson, Taina (2013), Är Stålmannen rosa? - en kvalitativ undersökning om genusperspekti-

vet i reklam riktad till barn. Examensarbete 15 hp, Medie- och kommunikationsvetenskap, 

Institutionen för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. 

Syftet med det här arbetet är att få reda på hur barn, femåringar respektive sjuåringar, märker 

av genusperspektivet i reklam riktad till dem. Jag har använt mig av gruppintervjuer där jag 

tillsammans med barn undersökt hur barn reflekterar över genusperspektivet i reklamen riktad 

till barn. Frågeställningarna har undersökts genom fem olika reklamavsnitt som vänder sig till 

barn. Uppsatsens teoretiska perspektiv vilar på en grund från genusvetenskapen och socialise-

ringsprocessen. Resultatet av min analys där jag använt mig av gruppintervjuer, visar att barn 

ser genusperspektivet och enligt femåringarna så är det färgen som mest visar vem reklamen 

är riktad till. Sjuåringarna ser också färgförändringen i reklamavsnitten, hur de förändras från 

pojkreklam till flickreklam, men de anser att det är tempot och attityden som är det mest 

märkbara. Flickreklamen är oftast rosa och mer stillsam medan pojkreklamen visar äventyr, 

fart och har mörkare färger. Pojkarnas reklam har ett bredare spektrum av färger än vad re-

klamen har som är riktad till flickor. Jag har använt mig av teorier av Stuart Hall, Anthony 

Giddens och Birgitta Almqvist då jag har sammanfattat och analyserat min undersökning. 

Nyckelord: genusperspektiv, barn, reklam, rosa, attityd, stereotyper.
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Leonor Camauer för Ditt stöd under mitt uppsatsarbete. Det 

hade inte blivit någon uppsats utan Dig. Jag vill också tacka alla barnen som deltagit i mina 

gruppintervjuer och personalen som hjälpt mig och underlättat mitt intervjuarbete. Jag vill 

även tacka alla vänner som svarat på frågor angående uttal, grammatik och hur man bör och 

inte bör göra. Sist men inte minst vill jag tacka min man, min syster och mina barn som har 

underlättat för mig så att jag har kunnat skriva denna uppsats. 

Taina Pålsson 
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1. Inledning 

Idag är världen så mycket mindre än vad den har varit. Gränserna har suddats ut; generationer, 

musik, mat, kulturer med flera, alla dessa gränser är otydliga idag och vi lever väldigt nära 

varandra. Därför är det absurt att gränserna mellan kvinnligt och manligt betonas så starkt 

inom reklamen. Inom reklamen är flickmiljöerna väldigt rosa, omvårdande och gulliga, pojk-

miljöerna är mörka, kampinriktade och häftiga. En bild som samhället vill att vi ska passa in i. 

Och så har det inte alltid varit. I Konsumentverkets rapport som är lite ålderstigen, men som 

är den senast utgivna, ”Drömprinsen och Glamourtrollet”, (1998:14) kan man läsa att bara för 

att mannen och kvinnan har biologiska skillnader betyder det inte att alla våra skillnader idag 

styrs av biologi. Vad som är manligt och kvinnligt styrs av tiden och kulturen, till exempel var 

det manligt att gråta på 1600-talet och moderligheten växte inte fram förrän den borgerliga 

traditionen på 1800-talet. Innan dess så ammade inte kvinnorna sina barn och barnen skicka-

des bort för att uppfostras utanför hemmet. Om vi har detta i tankarna kan vi kanske förstå att 

dagens stereotypa genuskonstruktioner inte är sanningen utan vårt samhälles försök till att 

styra oss i den riktningen som passar bäst för att företagens vinster ska bli så stora som möj-

ligt. 

Som mamma till två killar, en sjuåring och en femåring, hör jag ofta orden ”Äh, det där är 

bara för tjejer” när jag föreslår en leksak i leksaksaffären. Detta har fått mig att reflektera över 

mina söners könsidentifiering och hur jag och vår omgivning påverkar dem medvetet och 

omedvetet med våra val och vårt beteende. Barnen tittar och pekar på tv-reklamen och blädd-

rar i leksaksreklamen, men aldrig att de stannar vid eller tittar på den rosa reklamen, den som 

anses vara riktad till flickor. 

 

I Fanny Ambjörnssons (2011) bok Rosa, den farliga färgen står att läsa ”I likhet med föräld-

rarna använder barnen rosa huvudsakligen för att sortera genusrelationer, något som kan upp-

levas som begränsande och problematiskt, både för pojkar och flickor. Men färgen rosa skapar 

också en njutning, ett rum där man får vara i fred från vuxna och andra som inte är bjudna, 

och där man får frossa i det söta, gulliga och vackra” (2011:123). 

 

Man lär av leken och därför kan lekar och leksaker ses som en inkörsport till vilken roll man 

tar som vuxen. De flesta medieforskare idag är helt på det klara med att vi alla på något sätt 

förhåller oss till de medier som vi dagligen konsumerar, men hur vi förhåller oss till medierna 

beror helt och hållet på vilka vi är och var vi befinner oss i livet. Åldern är väldigt betydelse-
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full och barn har ibland svårt att distansera sig från det som de ser på tv, eftersom de upplever 

det som verkligt (Fagerström & Nilsson, 2008). Flickor i reklam idag pysslar i hemmet, fixar 

med sitt utseende och är omhändertagande. De gör fint och är stillsamma. Pojkreklamen hand-

lar om att bygga och rasera, om kamp, tävling och våld. (Konsumentverket, 1998). Barnen lär 

sig tidigt till vilket kön de tillhör och flickorna uppmuntras att framhäva egenskaper som an-

ses passa en flicka, medan det tvärtom förhindras hos pojkarna och vice versa.  

 

Jag tycker mig märka att vi återigen går mot starka, separerade uppfattningar om kvinnlighet 

och manlighet, där tjejer ska vara väldigt mycket ”tjej” och killar ska vara väldigt mycket 

”kille”, trots vår strävan efter jämlikhet. Så med den här undersökningen hoppas jag komma 

närmare ett svar om pojk- och flicktemat i reklamannonserna uppmärksammas av barnen. 

1.1 Precisering av det vetenskapliga problemet 

Oavsett var vi befinner oss idag, i skolan, i mataffären, hemma, så möts vi av reklam, ibland 

utan att vi reflekterar över det. Reklamen hittar alltid nya vägar att nå fram till oss. Trots att 

det i Sverige inte är tillåtet att sända reklam riktad till barn (se 2.2) har annonsörerna, och ka-

nalerna, hittat nya vägar för att nå fram till barnen.  

 

I forskningsartikeln ”A Longitudinal Content Analysis of Gender Roles in Children's Televi-

sion Advertisements: A 27 Year Review” publicerad i Journal of Current Issues and Rese-

arch in Advertising (Maher & Childs, 2003) skriver de att redan 1989 dokumenterade Pierce 

att barn, till en del, blir socialiserade in i sin genuskonstruktion via TV och dessförinnan, 

1983, har Courtney & Whipple dokumenterat att barn blir socialiserade in i sin genuskon-

struktion via reklamen, men genuskonstruktionen har nu förändrats under de senaste 25 åren 

(Maher & Childs, 2003).  Jag kommer dock inte att titta på förändringen, men jag vill under-

söka hur barn idag reflekterar över reklamens starka skildringar av genus som visar vilka lek-

saker som är för flickor och vilka som är för pojkar. 

 

Även i Genus, Medier och masskultur står att läsa att medieforskare idag är överens om, som 

jag tidigare nämnt, att vi påverkas av de medier vi konsumerar, förhållningssättet beror på 

vem och vad vi är (Fagerström & Nilson, 2008, s 36f). Utbildning till exempel spelar en stor 

roll. Välutbildade individer har oftast ett mer kritiskt perspektiv till vad de konsumerar via 

medier, vilket troligen borde avspegla sig på barnen. 

 



5 
 

 

Problemet idag är alltså att barn tidigt lär sig vad de får leka med och inte. Vad de får och inte 

får göra som flicka alternativt pojke. Utan att vi tänker på det så är barnens värld färgad, i rosa 

eller blått. Många låter TV och radio stå på hela dagarna där röster och produkter visar och 

berättar för oss vad vi bör och inte bör göra. Flickor lär sig tidigt av samhället att vara tysta 

och snälla och pojkar lär sig att höras och synas (Konsumentverket, 1998:12).  

 

Kliver vi utanför ramarna till vår könstillhörighet så blir vi ofta stämplade som konstiga eller 

homosexuella, något som idag inte är lika skamligt som för 25 år sedan, men problemet är att 

reklamen, som syns överallt, gärna föreskriver för oss hur vi ska vara. Barn är så påverk-

ningsbara och oformade att de tar efter mycket av det de ser och hör. Även vi vuxna har lärt 

oss hur vi ska bete oss, från barndomen, och vi är också levande exempel för våra barn och 

påverkar dem i högsta grad.  

 

 I stora hela så är inte problemet att flickor vill vara som flickor och pojkar vill vara som poj-

kar utan det stora problemet är för dem som vill vara annorlunda och som kanske är födda 

annorlunda. De som inte har de rätta kroppsmåtten eller de rätta karaktärsdragen. De måste 

också få känna att de hör hemma i dagens samhälle och i vår kultur. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom gruppintervjuer undersöka hur små barn i ett medelklass-

område i utkanten av Örebro förhåller sig till tv-reklamens stereotypa genuskonstruktioner. 

De frågor som ska besvaras är;  

1. Ser barnen i den här undersökningen genusperspektivet i tv-reklam riktad till barn?  

2. Om de märker att reklamen är enkelriktad, hur funderar de kring det? 

3. Hur tycker barnen i undersökningen att reklamen ser ut som är riktad till pojkar? 

4. Hur tycker barnen i undersökningen att reklamen ser ut som är riktad till flickor? 

1.3 Avgränsningar 

Reklam är ett vitt och brett område och existerar idag i stort sett överallt. Eftersom jag vill se 

på genusperspektivet ur barnets synvinkel har jag alltså valt att endast visa leksaksreklam som 

visats i tv och jag har använt mig av ett fem rörliga reklaminslag som hjälpmedel under mina 

gruppintervjuer. De reklaminslagen har jag funnit på YouTube. Vi har tittat på reklamfilmer-

na i sin helhet och inte separerat berättarröster, färgsättningar med mera.  
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Jag är också medveten om att denna undersökning inte kan visa på hur barn generellt förhåller 

sig till reklamens genuskonstruktioner i tv-reklam, utan att det endast gäller de barn som har 

deltagit i denna aktuella undersökning. 

1.4 Disposition 

Arbetet är uppdelat i sju kapitel med tillhörande underrubriker. I kapitel två ges bakgrunden 

till problemet; barns utveckling, vad lagen säger om reklam riktad till barn och statistik om tv-

tittande. I kapitel tre redovisas tidigare forskning om barn och genusperspektivet i reklam 

riktad till barn. I nästa kapitel, kapitel fyra, går det att läsa om teoretiska utgångspunkter. Jag 

definierar några aktuella begrepp, vad som anses som stereotypiskt bland flickor och pojkar. I 

kapitel fyra tittar jag även på teorier som jag använder i min undersökning. I kapitel fem be-

skriver jag mitt material och min metod och motiverar valet av den, den kvalitativa metoden, 

och tittar på de etiska aspekterna. Jag beskriver också problematiken och vad som sägs om att 

intervjua barn. Kapitel sex redovisar mitt resultat och där sammanfattar jag undersökningen 

och i kapitel sju finns diskussion och slutsatser av min undersökning. 
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2 Bakgrund 

Den Internationella handelskammaren, ICC, har extra stränga regler när det kommer till re-

klam riktad till barn eftersom barn, särskilt yngre barn, inte alltid kan skilja på reklam och 

vanliga program i TV eller särskilja en annons i en tidning. Enligt ICC
1
 får reklam inte ut-

nyttja barns naivitet eller bristande erfarenhet. Den får inte heller vilseleda dem om produk-

ten, till exempel om produktens storlek, värde och/eller kvalitet. Reklamen får inte locka barn 

till att utsätta sig för riskfyllda situationer eller ge intrycket av att de får ett övertag över andra 

barn om de har eller använder en speciell produkt. Inte heller får reklamen, enligt ICC, inne-

hålla direkta uppmaningar till barnen om att övertala sina föräldrar om att köpa produkten. 

2.1 Barns utveckling 

Enligt Piaget (2006) är den kronologiska åldern varierande hos två barn som befinner sig i 

samma stadium i livet. Anledningen till åldersvariationen beror på barnets neurologiska mog-

nad, den kulturella miljön, tidigare upplevelser, dess intelligens etc. Ordningsföljden i utveck-

lingsprocessen är dock alltid densamma (2006:3). Alltså måste de åldersangivelser som anges 

alltid ses som ungefärliga. Bland de barn som är under sju år kan man inte klart urskilja vad 

som är individuellt handlande och vad som är samarbete (2006:49). Barnen talar, men man 

vet inte riktigt om de lyssnar på varandra. De äldre däremot handlar både individuellt och 

samarbetar bra med varandra i grupp. Det sker alltså en omformning vid sju års ålder där bar-

net börjar reflektera över omgivningen. De mindre barnen präglas av impulsivt beteende, den 

reflekterar inte över omgivningen och barnet har ett egocentriskt beteende. Reflektionen står 

alltså för ett socialt tänkande, då barnet börjar få ett inre språk (2006:51). Sjuåringen börjar 

alltså befria sig från sin egen och sin sociala egocentring. Därigenom blir barnet tillräckligt 

moget till att genomföra en ny psykisk samordning som är av stor betydelse för hans intelli-

gens. Intelligensen är början till den logiska uppbyggnaden, vilken är ett relationssystem som 

möjliggör samordningen av olika synpunkter (2006:52).  

När barnen når åttaårsåldern så börjar personlighetsutvecklingen enligt Piaget (2006:80). Den 

handlar om att självständigt skapa sig en organisation av regler och värderingar. Barnet börjar 

acceptera sin egen vilja som reglerande och att de skapar en hierarkisk ordning av sina egna 

viljor och drifter. Dessa faktorer inordnas också i ett enhetligt system som integrerar det egna 

”jaget”. Detta är unikt för varje individ och skapas efter normer och värderingar som de har 

fått med sig i tidiga år. Självklart innefattar det också skapandet av sin egen genusbild. 

                                                             
1 www.icc.se 
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Barn mellan 0-6 år har svårt att distansera sig från det som finns på tv-skärmen och det som 

finns i verkligheten (Sonesson 1979), vilket hör ihop med deras svårighet att skilja på verklig-

het och fantasi. Det som de ser på tv-skärmen är för dem lika verkligt som det som finns i 

rummet där de befinner sig. De förstår inte tv:ns struktur och teknologi och inte heller att det 

som utspelar sig på tv-skärmen inte är verklighet. De är mer mottagliga för intryck eftersom 

deras normsystem ännu inte är lika utvecklat som hos äldre barn. Enligt Sonesson är många 

forskare överens om att effekterna av tv är större ju yngre barnen är.  

2.2 Tv-reklam 

I Radio- och tv-lagen (2010:696) kap 8 står att läsa: 

7 § Reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får inte syfta till att 

fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.  

I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte förekomma omedelbart före eller 

efter ett program eller en del av ett program som huvudsakligen vänder sig till 

barn under tolv år.  

8 § I reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte förekomma 

personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsak-

ligen vänder sig till barn under tolv år. 

Detta gäller för de kanaler som sänder från Sverige
2
. De kanaler som inte sänder från Sverige, 

till exempel TV3 och Kanal 5, får dock sända reklam riktad till barn. Däremot måste dessa 

kanaler följa reglerna i EU:s allmänna tv-direktiv och svensk marknadsföringslag som säger 

att barnreklam inte får vara vilseledande. 

Radio- och tv-lagen säger också att reklam får visas högst 12 minuter per timme, dock högst 

15 procent av sändningstiden under ett dygn och dessutom måste avbrotten vara minst en mi-

nut långa. De kanaler som sänder från Storbritannien (TV 3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 

med flera) lyder under brittiska regler och även där gäller max 12 minuters reklam per timme, 

men den genomsnittliga reklamtiden får inte per dygn överskrida 9 minuter per timme. 

2.3 Barnens reklamtittande 

En del studier har gjorts som har tittat på hur uppmärksamt barn egentligen tittar på reklamin-

slagen och om de är intresserade av dem. Ingegerd Rydin (v Feilitzen et al, 1989) sammanfat-

                                                             
2 www.dolceta.eu 
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tar dessa studier och påpekar att de flesta undersökningar visar att desto äldre barnet är desto 

mer sjunker uppmärksamheten. De sitter gärna och pratar med varandra under reklamen. De 

yngres uppmärksamhet tycks vara mer riktad mot reklamen och vad som visas där. Trots detta 

minns de äldre reklaminslagen bättre än de yngre. En del undersökningar visar också att upp-

märksamheten ökar ju starkare bild- och ljudeffekterna är och om där är mycket rörelse i re-

klaminslagen. Detta utnyttjar reklammakarna i stor utsträckning (1989:232f). 

2.6  Statistik 

Statens Medieråd har gett ut en rapport, ”Småungar och Medier 2010”, som visar de yngsta 

barnens medieanvändning. Barnen i den kvantitativa urvalsundersökningen är mellan 2-9 år 

och det är deras föräldrar som har fått besvara enkäten genom att uppskatta deras barns me-

dieanvändning samt deras egna vanor och åsikter. Barnen och föräldrarna är indelade i två 

grupper: barn/föräldrar till barn 2-5 år och barn/föräldrar till barn 5-9 år. Anledningen till att 

båda grupperna innehåller femåringar är att under undersökningens gång hann många av bar-

nen fylla år, varför man valde att låta gränserna gå samman. Undersökningen genomfördes 

med postal enkät med möjlighet att även svara via webben. 

Det gemensamma för alla barn, utan några större skillnader avseende ålder, kön eller andra 

bakgrundsvariabler, är att tv-tittandet är detsamma; hur ofta och hur länge man tittar. Tv är det 

medium som börjar användas tidigast och det är överlägset i popularitet. 93 % tittar på tv flera 

gånger i veckan, 73 % av samtliga barn tittar varje dag (2-5 år 77 % och 5-9 år 69 %).  

Undersökningen visar också hur länge barnen använder medierna per tillfälle och de äldre 

barnen lägger generellt ner mer tid än de yngre. Åldersskillnaderna är minst vad gäller tv men 

det är det medium alla tillbringar mest tid med. 73 % av alla barn ser på tv mer än en timme 

varje dag. 10 % tittar mer än 2 timmar per dag. Nätet används 1-2 timmar per dag av 9 % av 

samtliga barn, 42 %, använder nätet mindre än en timme per dag. Här är ålderskillnaderna 

större; 14 % av de äldre barnen använder nätet mer än en timme om dagen jämfört med 5 % 

av de yngre barnen.  

Könsskillnaderna är nästan obefintliga bland de yngsta barnen. Mer genomgående könsskill-

nader börjar komma i 5-9 årsgruppen men sett till ännu äldre barn så skiljer sig flickor och 

pojkar åt väldigt lite. 

De summerar undersökningen genom att påstå att de äldre barnen anses bli påverkade mer av 

allt som visas på tv, men då ska man tänka på att de små barnen oftast har sina föräldrar i säll-
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skap när de tittar på tv, internet, reklam med mera, och de får då mycket förklarat och berättat 

för sig av de vuxna. 
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3. Tidigare forskning 

I forskningsartikeln ”Children’s Responses to Gender-Role Stereotyped Advertisements” un-

dersöker Bakir, Blodgett och Rose (2008) om ålder och kön hos barn, innan tonåren, påverkar 

deras attityd gentemot reklam som använder stereotyp genuskonstruktion. De använder trai-

lers som har blivit gjorda för detta ändamål. Produkten som framförs i reklamen är kex, vilket 

är noga utvalt på grund av dess könsneutralitet. Flera olika reklamfilmer visas och delas upp i 

två grupper; en grupp där reklamfilmerna anses mer aktiva och en grupp där filmer anses mer 

stillsamma. De aktiva reklamfilmerna gjordes med temat styrka, självständighet, tävlan och 

beslutsamhet. De mer stillsamma filmerna hade tema empati, harmoni, omtanke och tillhörig-

het. Man visade filmerna i omgångar till barngrupper, totalt deltog 280 barn. Grupperna var 

uppdelade i flickor, pojkar och ålder. Man använde sig av förskolebarn samt skolbarn i åld-

rarna 10-11, det vill säga blev det fyra olika grupper. Vad man kom fram till i denna under-

sökning var att pojkar på förskolan inte attraherades mer av den aktiva reklamen än den still-

samma och inte heller så attraherades flickorna på förskolan mer av den stillsamma än den 

aktiva reklamen. Skolflickorna hade även de samma attityd till reklamfilmerna som förskole-

flickorna, men med ett undantag; de tyckte väldigt lite om de stillsamma reklamfilmerna. Det-

ta gör att forskarna tror att skolflickor förkastar de traditionella genuskonstruktionerna. Man 

hittade inte heller någon skillnad mellan förskolepojkar och skolpojkar, men man tror att atti-

tyden gentemot genuskonstruktion kan börja förändras hos pojkar när de blir 13-14, då de 

mognar senare än flickor. Hela denna forskningsrapport har som syfte att belysa att annonsö-

rer inte tjänar på att göra olika reklam för olika barngrupper, utan i den åldersgrupp som un-

dersöktes så spelar genustemat inte någon större roll. Denna forskningsartikel är ämnad för 

annonsörer som ska vägledas rätt när det gäller att tillverka reklam. 

 

En undersökning gjord 2005 av Jennifer J Pike och Nancy A Jennings, The Effects of Com-

mercials on Children’s Perceptions of Gender Appropriate Toy Use, studerade 28 pojkar och 

34 flickor i årskurs 1 och 2 och hur de uppfattade reklam som visade genusrelaterade leksa-

ker. Man spelade in 40 timmars barnprogram från olika tv-kanaler under vardagar och helger 

under hösten 2002. Sex reklamfilmer valdes ut för denna studie. Två reklamfilmer för leksa-

ker där pojkar porträtterades medan de lekte med genusneutrala leksaker (Harry Potter lego 

och Playmobil flygplatsset) valdes ut. Harry Potter valdes ut för att man ansåg att bygga med 

lego har en neutral tendens och Harry Potter-böckerna anses inte vara genusbundna. Playmo-

bil-serien valdes för att en hel familj visades i reklamfilmen vilket ökade känslan av genusne-
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utralitet. Man valde även två reklamfilmer som inte visade leksaker utan var reklam för en 

restaurangkedja och frukostflingor samt två samhällsinformationsfilmer. De fyra sistnämnda 

hade alla samma antal genus i filmerna. En kopia av leksaksfilmerna var manipulerade och de 

pojkansikten som fanns med ersattes av flickansikten. Man satte ihop dessa filmer till tre 

sammanhängande, men avvikande, filmer. En film visade de två reklamfilmerna i original, 

filmerna för restaurangkedjan och frukostflingorna samt samhällsinformationen. Den andra 

filmen visade samma filmer, men där man ersatte de ”riktiga” reklamfilmerna mot de manipu-

lerade reklamfilmerna. Den tredje och sista filmen visade över huvudtaget ingen reklamfilm 

för leksaker utan de ersattes av två reklamfilmer för dryck, Sunny Delight och Capri Sun.  

Barnen delades in i mixade grupper med 10 barn i varje grupp. Varje grupp fick se en av de 

tre sammansatta filmerna och därefter intervjuades barnen en och en. Resultatet visar att vil-

ket genus som gestaltas i reklamfilmen har en påverkan på vilken leksak barnen väljer. Bar-

nen som såg filmer som inte var riktade mot något speciellt genus hade lättare att anse att lek-

sakerna var för både pojkar och flickor. Speciellt pojkarna, vilket indikerar att pojkarna tittar 

mer på genus i reklamfilmer än vad flickorna gör. Detta är speciellt viktigt att notera då barn 

idag sällan exponeras för icke-traditionella reklamfilmer, utan matas med genusspecifika re-

klamfilmer dagligen. 

 

I svensk forskning så saknas det undersökningar med en mer generell karaktärisering av fältet, 

där barn får berätta hur barn ser på reklam och där undersökningen är någorlunda opartisk, det 

vill säga där inte reklammakarna har beställt sin egen undersökning. Med den här uppsatsen 

hoppas jag att jag kan bidra med att fylla ut området lite mer och kanske få oss att tänka till. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel avhandlas de olika teoretiska utgångspunkterna som är relevanta för denna un-

dersökning. Här presenteras betydelsen av genus, hur den stereotypa genuskonstruktionen 

definieras och en förklaring till hur genus, leksaker och reklam hör ihop. 

4.1 Genus 

”Man föds inte som kvinna; man blir det” (Beauvoir, 1972). Det samma gäller för män. Genus 

är det viktigaste verktyg vi har för att förstå hur denna process går till. Tidigare förklarades 

kvinnors och mäns olikheter lite förenklat med hänvisningar till de kroppsliga skillnaderna 

som finns, men efter mycket kritik har begreppet genus vuxit fram. Det är alltså inte det bio-

logiska könet det handlar om utan skillnaden i det sociala, kulturella och historiska i vad det 

är att vara kvinna eller man. I boken ”Om genus” (Connell, Raewyn 2009) står att läsa att man 

eller kvinna inte är något förutbestämt tillstånd utan ett tillstånd under ständig aktiv konstruk-

tion. Kvinnlighet och manlighet kommer inte naturligt utan vi väljer själva hur vi konstruerar 

oss. Vi blir inte enbart påtvingade våra genuskonstruktioner från normer och myndighetstvång 

utan frivilligt väljer vi vad vi vill tillhöra och vilken plats vi vill inta i genusordningen. Det är 

inte ovanligt med tvetydigheter idag. Det finns ”maskulina” kvinnor och ”feminina” män och 

det finns heterosexuella individer likväl som det finns homosexuella individer och enligt den 

psykologiska forskningen har vi alla en kombination av både det ena och det andra, en del 

mer, andra mindre och det väcker såväl fascination som motvilja (2009:18f). 

Yvonne Hirdman lanserade under 1980-talet begreppet genuskontrakt (Fagerström & Nilsson, 

2008). Kontraktet är uppbyggt av två delar; mannen som norm och isärhållandets logik. Man-

nen är alltså normen i samhället och kvinnan är den som är avvikande. Hirdman anser att ge-

nuskontraktet är det som synliggör att mannen och kvinnan är olika och att de tillsammans 

bygger upp det hierarkiska samhället. Det är männen som har fördelen av att genuskontraktet 

är ingått på olika villkor.  Det förhandlas med jämna mellanrum, men förändringen går väldigt 

trögt (2008:9). 

Svenska kvinnor har idag samma juridiska rättigheter som männen, men under en jämförelse-

vis kort tidsperiod om man ser till historien. Bara två-tre generationer tillbaka hade kvinnor 

ingen rösträtt och ingen rätt till akademisk utbildning (2008:11). Utvecklingen går framåt, 

men vi bär med oss mycket normer och värderingar från historien. Historiska föreställningar 

om maskulinitet och femininitet präglar vår kultur än idag. Dagligen möts vi av dem genom 

frågor som rör allt från föräldraledighet till yrkesval. ”Föreställningarna blir även synliga i 
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medierna omkring oss. Att arbeta genuskritiskt med medier innebär, bland annat, att lära sig 

att se allt det ”bagage” vi bär med oss från historien” (2008:12). 

4.1.1 Stereotyp genuskonstruktion 

Stereotyper, eller generaliserade bilder, av andra folk är något vi alla bär på. (Jacobson, 2004). 

Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet 

menar att man utifrån en faktisk observation försöker förklara helheten. Det som är problem 

är när stereotyper blir fördomar och fördomar är alltid negativa. Hon förklarar att en stereotyp 

är en generalisering där en del av våra uppfattningar får stå för helheten och den behöver inte 

vara sann eller falsk. Till stor del är våra stereotyper ett resultat av de bilder som medierna 

matar oss med och problemet är att de ofta växer ut till fördomar som har en tendens att fjär-

ma sig allt mer från verkligheten. Barbara Törnquist-Plewa säger också att stereotyper är nöd-

vändiga för människans hjärna eftersom vi alltid försöker skapa enkla bilder av verkligheten 

för att orientera oss. Stereotyper används för att ena grupper, de är identitetsskapande och de 

säger oftast mer om oss själva än om dem vi grupperar.  

I ”Genus, medier och masskultur” (Fagerström & Nilsson, 2008) menar man att stereotyper är 

människor som avviker binärt, de är alltså den ena sidan av ett motsatspar. De är alltid endi-

mensionella, antingen bra eller dålig, civiliserad eller primitiv, attraktiv eller motbjudande. 

Man tar en egenskap hos en människa och förstorar upp den så att man kan tro att det är den 

enda egenskap individen har, men överdriver, förenklar och fixerar den (2008:125). Skillna-

derna finns inte utan varandra; ”vit” kan inte existera utan ”svart”, ”kvinna” kan inte existera 

utan ”man”. 

I Konsumentverkets rapport ”Drömprinsen och Glamourtrollet (1998) förklaras att en pojke 

har en stark vilja, medan flickan är envis. Pojken är aktiv, medan flickan är kavat. Flickorna 

är känsliga, medan pojkarna är blödiga och pojkarna är generösa, medan flickorna är snälla. 

Vi ändrar betydelsen av ordet beroende på vilket kön som agerar. Genom att vi tilldelar bar-

nen stereotypa genusroller så uppfattas de på olika sätt, även vid de tillfällen då de agerar li-

kadant. 

Manligt    Kvinnligt 

Kraftfull    Mjuk 

Dominerande    Varm 

Aggressiv    Kärleksfull 

Oberoende    Beroende 
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Tävlingsinriktad   Inställd på samarbete 

Individualistisk   Känslig för andras behov 

Självsäker    Ängslig 

Blått täcke    Rosa täcke 

    

Konsumentverket, 1998, s 13  

 

4.1.2 Leksaker och genus 

Birgitta Almqvist, som i många år forskat kring barn och leksaker, har sett att de största skill-

naderna mellan barnens leksaker är att de föreställer ofta redskap inom antingen hem- eller 

yrkeslivet (1994). Skillnaden speglar den traditionella arbetsfördelningen i samhället mellan 

man och kvinna. Flickleksakerna speglar hemmet och hushållet genom dockor, kök, dammsu-

gar mm. Pojkarnas leksaker speglar jakt och krig, pistoler, indianer, riddare mm. (Almqvist, 

1991). Idag har dessa gränser suddats ut mer och mer i samhället, men leksakerna har fortfa-

rande denna uppdelning. Hon konstaterar även att den största påverkan på barnens val av lek-

saker har föräldrar, lärare, lekkamrater och reklam (1994:78). De leksaker som föräldrarna 

föredrar beror på föräldrarnas egen syn på genus och detta överförs till barnen omedvetet. Det 

är alltså inte enbart reklamen som påverkar utan föräldrar har en stor påverkan på barnen och 

deras val av leksaker. Barnen lär sig tidigt vilka leksaker de ska föredra utifrån sitt genus ge-

nom våra attityder, miljön och reklam.  

 

Almqvist anser också att pojkarnas leksaker ger bättre träning för framtiden än flickornas och 

skillnaden är stor vad gäller påverkan på intelligensen. Pojkarnas lek gynnar kreativiteten, 

spontaniteten, den verbala förmågan, upptäckarglädjen och fantasin. Flickorna imiterar istället 

vardagliga företeelser som städning, matlagning och omvårdnad. Detta ger inte samma kreati-

va och intellektuella utveckling som pojkleken. Alltså har skillnaderna på flickor och pojkars 

leksaker betydelse för den kognitiva utvecklingen (1991:85ff).   

 

Almqvist har även noterat att uppfattningen är att det är högre status att vara pojke 

(1991:139). Pojkar motsätter sig reklamen som är riktad mot flickor och allt som har med det 

”andra könet” att göra. Flickor motsäger sig inte manliga berättarröster och karaktärer i sam-

ma utsträckning. I flera av Almqvist fältstudier på förskolor har hon iakttagit hur flickor ofta 

sällade sig till pojkarna och deras lekar, men väldigt sällan sällade sig pojkarna till flickorna 

och deras lekar. Hon såg sällan flickor som lekte i dockvrån, men kan inte hävda att detta 
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handlande, att flickorna ratade dockvrån, var för att flickorna hade för avsikt att skaffa sig 

högre status. 

4.2 Stuart Halls receptionsteori 

Stuart Hall (1932) är sociolog och kulturteoretiker. Hans välkända modell kodning/avkodning 

går förenklat ut på att en sändare kodar ett meddelande och att en mottagare tolkar meddelan-

det. (McQuail, 2005). Enligt Hall så finns det tre olika sätt att tolka meddelandet på. 

1. Vid dominant tolkning - mottagaren tolkar meddelandet så som sändaren önskar och som 

det från början var tänkt att tolkas. 

2. En förhandlande tolkning - Mottagaren är en aning mer kritisk, men förhåller sig ändå inte 

alltför tveksam till meddelandet utan accepterar i stort sett det kodade meddelandet. Tolk-

ningen befinner sig mellan den dominanta och den oppositionella. 

3. En oppositionell tolkning - Den oppositionella ifrågasätter, i stort sett förkastar meddelan-

det som sändaren förmedlar. 

Det ska också förtydligas att en individ kan tolka meddelandet på ett sätt vid ett visst tillfälle, 

men behöver då inte tolka nästa meddelande på samma sätt. 

 

Hall har intresserat sig för begrepp som hegemoni (herravälde) och makt, ofta tillämpat på 

masskultur, kommunikation, medier och det multikulturella samhället (Fagerström & Nilson, 

2008:168). Han använder även begreppet representation som han menar är ”den process ge-

nom vilken medlemmar i en kultur använder språket för att producera mening” (Ekström, 

2008:13). Här syftar alltså representation på hur vi återberättar något. En målning, ett fotogra-

fi eller en muntlig berättelse kan vara fyra olika sätt att beskriva en händelse.  

 

Hall anser att media kvalitativt och kvantitativt har skapat ett ledarskap som är avgörande i 

den kulturella sfären och koloniserat den kulturella och ideologiska sfären (Balnaves et al, 

2009). Media konstruerar bilder av betydelser, praxis och värden för olika grupper i samhäl-

let. De integrerar bilder, representationer och ideologier in i samhället och erbjuder ett förråd 

av livsstilar och ideologier för individer som vill skapa sig ett modernt och kapitalistiskt le-

verne. (Balnaves et al, 2009:91). Till följd av det ger media en starkare röst och stort makt-

övertag till de ideologier och livsstilar som anses ha bäst inflytande i samhället.  

4.3 Giddens struktureringsteori 

Enligt Giddens (1998:43f) förändras de sociala sederna och bruken vartefter samhället får ny 

information om just dessa seder och bruk och därför förändras samhällets karaktär kontinuer-
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ligt. I alla kulturer förändras sociala bruk rutinmässigt allt eftersom ny information erhålls. 

”Men enbart under modernitetens era har omprövningen av konventioner drivits så långt att 

den (i princip) tillämpas på alla aspekter av mänskligt liv” (s 43). Giddens menar att vi lever i 

en värld som ständigt drar till sig ny kunskap, nya erfarenheter, men där vi aldrig kan vara 

säkra på att kunskapen inte kommer att omprövas.  

 

Giddens talar även om det reflexiva Jaget (Giddens, 1997). Med hjälp av vårt reflexiva hand-

lingssätt så tar vi till oss olika valmöjligheter som samhället erbjuder och som hjälper oss att 

skapa vår egen självbild. Vi anpassar vårt beteende efter hur situationen ser ut och de normer 

som finns. Fast vi anpassar oss har vi ändå en fast kärna, något som är grundläggande för vår 

självidentitet. Vi måste upprätthålla en kontinuitet i vårt uppträdande för att skapa en livsbe-

rättelse, ett narrativ. Vi har alltså vissa specifika drag som recidiverar i de situationer vi mö-

ter. Självidentiteten finns i våra vanor och rutiner som formas ur en social struktur. Dessa va-

nor rör olika delar av livet. Våra intressen formar oss, även hur vi tänker, resonerar och där-

med agerar. Det viktiga för vår identitet är att omgivningen bekräftar oss. Behovet att bli sedd 

är starkt hos oss. 

4.4 Socialiseringsprocessen 

Socialisering enligt Giddens (1998) olika sociala processer där individen blir medveten om 

jaget och de normer som existerar i samhället. De präglar individen livet ut. Socialiserings-

processen kan delas in i två faser; den primära fasen och den sekundära fasen. Under barndo-

men sker den primära fasen och kulturell inlärning, då familjen är mest influerande, sker då. 

Den sekundära fasen sker när barnet blir mer socialiserat och börjar influeras av vänner, skola 

med flera. 

 

Internalisering och habituering är något som Almqvist refererar till (1991). Det innebär att 

omgivningens värden och normer har blivit en del av personligheten, genom en lyckad socia-

liseringsprocess, och personligheten ses som självklar och självvald, en egen åsikt. Självklart 

är alla normer och värden inte oreflekterade, vi ser och ifrågasätter normer och värderingar, 

men vi kan inte klara av att reflektera över alla. Allt sker på medvetna och omedvetna plan 

och det är de omedvetna som är svårigheten, det vi inte ”ser” och förstår som något inlärt och 

internaliserat. 
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4.5 Sammanfattning teori 

Begreppet genus är a och o i min undersökning, det är det perspektivet i reklamen jag vill åt 

och jag vill analysera om barnen i undersökningen reflekterar över det. Att våra roller blir 

väldigt stereotypa i reklamen är viktigt att se upp med då barnen ingår i socialiseringsproces-

sen (Giddens 1998) och det reflexiva jaget (Giddens 1997) gör att barnen tar med sig våra 

normer in i vuxenlivet. Då kan vi också väva in Halls receptionsteori och hans teori om re-

presentation eftersom det är media och samhället som styr vad som visas i reklamen och bar-

nen är många gånger mottagarna och kan då inte värja sig och styrs enligt Almqvist (1994) av 

våra val av leksaker som vi vuxna oftast bär ansvaret för och internaliseringen och habitue-

ringen är något som skapar vår självbild. 

Att sedan inte struktureringsteorin (Giddens 1998) har nått reklammakarna är något som vi, 

inte bara barnen, måste reflektera över.  

Jag anser att alla teorier som nämns ovan är mycket lämpliga för att hjälpa mig att svara på 

syftet när jag analyserar resultatet och drar slutsatser i studien. Dessa teorier har jag valt för 

att läsaren ska få ett bredare perspektiv av problemet.  
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5. Material och metod 

Här presenteras hur urvalet av intervjupersonerna gick till och här finns en presentation av de 

fem reklamfilmerna som visas i undersökningen. Intervju- och analysmetod som används pre-

senteras också, vad man ska tänka på när man intervjuar barn och de etiska perspektiven vad 

gäller att intervjua barn. Här presenteras också de metodproblem som fanns. Här finns också 

en kort sammanfattning av begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

5.1 Urval av intervjupersoner 

Då jag blivit inspirerad till denna undersökning av mina söner så känns det naturligt att an-

vända mig av de kontakter jag redan har skapat genom vår gemensamma vardag. Jag är in-

tresserad av att se hur barn reflekterar i min omgivning och därför har jag vänt mig till mina 

söners skola respektive förskola som ligger i Hovsta, Örebro. Hovsta är ett medelklassområde, 

villaområde och ligger i utkanten av Örebro. Hovstaskolan har 400 elever och skolan har för-

skoleklasser och klasser upp till årskurs 6 och använder sig av Montessori-inriktad undervis-

ning som är en undervisningsform där man lägger stor vikt vid barnet som självständig indi-

vid och barnen får en stor frihet att undersöka och lära i sin egen takt.  Kårstaängens förskola 

ligger bredvid Hovstaskolan och är en förskola som har drygt 100 förskolebarn i åldern 1-5 år 

fördelade på sex avdelningar.  

Jag har använt mig av snöbollsurval (Bryman 2011). Vid ett snöbollsurval ”ser forskaren till 

att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens 

tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter” (Bryman, 

2011, s 196). Jag har tagit kontakt med rektorerna för ovan nämnda skolor och rektorerna har 

då sett till att jag har fått komma till deras lärosäten för att intervjua de barn som går där. 

 Intervjutillfällena har skett under två olika dagar med två grupper per dag. Två grupper på 

Kårstaängens förskola  och två grupper på Hovstaskolan, alltså fyra grupper totalt och det 

totala antalet barn som intervjuats är 21. Grupperna på förskolan består av pojkar och flickor i 

femårsåldern och grupperna i skolan består av pojkar och flickor i sjuårsåldern. Grupperna har 

alla varit blandade, det vill säga både flickor och pojkar har deltagit i alla fyra grupperna. För-

skoleläraren/läraren grupperade barnen allteftersom barnen blev klara med de aktiviteter de 

höll på med. 

Medvetet valde jag genusinriktade reklamfilmer och för att göra det så rättvist som möjligt så 

visades två till killarna och två till tjejerna. Under mitt sökande av reklamfilmer så fann jag 
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Brios reklam för sina tågleksaker och det kändes rätt att väga upp undersökningen genom att 

visa en reklamfilm som inte är så genusbunden. I följande avsnitt presenteras reklamfilmerna. 

5.1.1 Transformers 

Reklamen som visar Transformers använder snabba klipp, blå bakgrund och tuff musik. En 

barnhand håller i en helikopter och kör den i luften. En manlig berättarröst berättar om pro-

dukten, om hur ”smockorna ligger i luften” och att alla knep är tillåtna för att fånga brotts-

lingen som stal nyckeln. Han pratar om styrkor och om att skjuta snabbt och under tiden var-

vas snabba helikopterbilder med robotbilder ur olika vinklar. 

5.1.2 Rapunseldocka 

En kamera zoomar in en Rapunseldocka precis när en barnhand släpper ut hennes långa blon-

da hår. Bakgrunden är svagt tonad i mörkrosa och klänningen är lila med rosa detaljer. Ra-

punsel står framför en mur av växter. En kvinnlig berättarröst uppmanar Rapunsel att släppa 

ut sitt hår och berättar att dockan kommer med borste och hårförlängningar. Musiken är ljuv 

med stråkar och klockor som klingar. 

5.1.3 Lego Ninjago 

Reklamen visas i snabba klipp och en mörk manlig berättarröst låter oss veta att en fara hotar. 

Det är ondskefulla ormar med magiska krafter som sprider skräck i hela landet. Legogubbar 

springer och gör sig klara för strid. Fyra Ninjagomästare ska utmana ormarna. Snabba klipp 

och tuff musik, bakgrunden är blå. 

5.1.4 Brio tågset 

Två briotåg med vagnar åker runt på en tågbana. I mitten finns ett stängsel uppställt med kor 

som går och betar. Bakgrunden är helt vit så det enda som syns är Brio-leksakerna. Musiken 

är en mycket lågmäld harpa. En barnhand leker med tågsetet under tiden en kvinnlig berättar-

röst berättar om vad man kan göra med produkten. Handen lyfter in en ko i tågvagnen, lyfter 

upp lasten i ladan och adjektiv som ”lycklig” och ”härlig” används frekvent. Reklamen står ut 

bland de andra då den är väldigt lugn och inte innehåller några närbilder. 

5.1.5 Fashionistas 

Barbie Fashionista börjar med att en kvinnlig berättarröst frågar ”Vilken fashionista är du?” 

Olika barbiedockor dansar till popmusik och gör modellposer i olika rosa utstyrslar. De har 

rosa handväskor och smycken och blankt skinande långt hår. Det är sex olika dockor som går 

att samla på får vi veta av berättarrösten och de olika stilarna presenteras under reklamen. Här 

är bakgrunden svart, men alla dockorna har rosa kläder och accessoarer.  
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5.2 Metod 

Jag har genomfört en kvalitativ gruppintervju och den kan genomföras på flera sätt, till exem-

pel genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman, Alan, 2011). Skillnaden 

är graden av struktur i samtalet. I en ostrukturerad intervju pratar man fritt om ämnet och låter 

frågorna formas allt eftersom. En semistrukturerad intervju har flera specifika teman och även 

följdfrågor som diskuteras. Frågorna behöver inte komma i en följd utan kan tas upp när till-

fälle ges. Dessa intervjuformer, som mer liknar vanliga samtal, skiljer sig mycket mer från de 

intervjuer som används i kvantitativ forskning, som är mycket strukturerade och där frågorna 

kommer i bestämd ordning (Bryman 2011, s 299ff).  

I ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale 2009) finns olika aspekter av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Det gäller att förstå den intervjuades livssituation och hur den intervjuade 

förhåller sig till den. Man måste därefter tolka intervjun så nära verkligheten som möjligt och 

försöka att inte lägga in några egna värderingar i det som sagts. Undersökaren ska inte ställa 

några ja- eller nej-frågor men ändå till viss del försöka att specificera frågorna så att svaren 

kommer så nära det som ska undersökas som möjligt. Intervjun ska alltså vara fokuserad, men 

inte helt strukturerad och inte heller helt ostrukturerad. Forskaren ska samla in så rika och 

förutsättningslösa beskrivningar som möjligt. Forskaren bör alltså vara lyhörd, nyfiken och 

också kritisk mot sina egna hypoteser under intervjun. Samtalet ska hållas inom det temat 

forskaren avser, dock ska forskaren vara lyhörd och öppen för nya perspektiv. Eftersom in-

formantens uttalanden ibland kan vara måntydiga är det forskarens uppgift att klargöra detta. 

Den intervjuade kan se nya aspekter av en situation som den tidigare inte tänkt på och genom 

att reflektera kan forskaren komma in på nya tankebanor. Olika intervjuare som använder 

samma guide kan komma fram till olika slutsatser av temat. Det är detta som den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker att utnyttja genom dess skiftande sensibilitet för kunskap om 

ämnet. Denna typ av intervju är en mellanmänsklig situation, ett samspel mellan två personer 

och ett utbyte av synpunkter. Vi reagerar ömsesidigt på varandra. Troligtvis ses intervjun som 

en positiv händelse för berörda parter eftersom ämnet intresserar alla och kan vara berikande 

med nya perspektiv på temat.  

Den kvalitativa forskningsintervjun är en krävande undersökningsform (Kvale 2009). Den kan 

vara ända upp till tre timmar och måste därför reduceras till färre undersökningsenheter. 

Emellertid kommer intervjuaren fram till en punkt då denne är mätt på information och då bör 

intervjuaren sluta med insamling av information. Skulle det dock visa sig att informationen ej 



22 
 

 

är tillräcklig kan forskaren gå tillbaka till informanten för att följa upp informationen och för-

hoppningsvis kunna få ny fakta.  

Trots att Bryman (2001) anser att den kvantitativa analysen är den bästa formen för att kunna 

generalisera resultat så väljer jag att använda en kvalitativ analys då jag anser att det är bästa 

formen för att få reda på mindre barns åsikt. De kan ännu inte läsa, varför till exempel en en-

kät skulle vara omöjlig utan hjälp från en vuxen och i en vuxens närvaro skulle troligtvis inte 

svaren bli den samma som när barn sitter i grupp tillsammans och diskuterar ett tema. 

5.2.1 Att intervjua barn 

Cederborg (2000) menar att det vid en intervju med barn är viktigt att aktivt lyssna och inte 

avbryta, att låta barnen prata klart. Samtalet måste ha en viss struktur och öppna frågor, då har 

man ett respektfullt förhållningssätt där informationen från barnen har större sannolikhet att 

vara korrekt.  

I ”Att förstå barns tankar - metodik för barnintervjuer” (2000) anses att barns svar alltid ger 

upphov till nya frågor och funderingar bland alla barnen, det vill säga att barnen påverkas av 

varandra. De måste få tid att tänkt klart. Som intervjuare, och som vuxen, är det vanligt att 

man griper in och ger barnen halva svaret innan de har fått prata klart. Doverborgs och Pram-

ling Samuelsson råd är att utgå från en konkret situation eller händelse när intervjun tar sin 

början. Så att vara förtrogen med barnens miljö är bra. Det skapar en förtrogenhet som under-

lättar intervjusituationen eftersom den som intervjuar blir lugnare och tryggare och därmed 

förmedlar detta till barnen samt kan vara förberedd inför en del akuta avbrott såsom störande 

ljud, gråtande barn etc. 

Gruppintervjuer, även kallad fokusgrupper, har använts i denna undersökning för att spara tid 

och för att höra hur barnen reflekterar i grupp, det vill säga hur de diskuterar temat i egenskap 

av gruppmedlem (Bryman, 2001:446f). Det är viktigt att höra hur barnen diskuterar tillsam-

mans eftersom de även i vardagen nästan alltid är tillsammans och har en stor påverkan på 

varandra. De stimulerar också varandra under gruppintervjuerna och kommer med inlägg och 

åsikter som de kanske ensamma inte hade tänkt på och som jag, som intervjuare, hade missat 

att fråga om jag intervjuade barnen en och en. 

5.2.2  Etiskt tillvägagångssätt 

Vid en sådan här studie, där barn är inblandade, är det viktigt att titta på det etiska perspekti-

vet. Vetenskapsrådet (2011) ger bra riktlinjer för hur intervjuer med barn ska gå till och med 
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barn räknas individer under 15 år. Vad gäller intervjuer med barn så krävs målsmans sam-

tycke, samt att information har givits som är lättförståelig om undersökningens frågeställning 

och tillvägagångssätt. Det måste också i förväg informeras om att barnet har rätt att när som 

helst under intervjun dra sig ur om han eller hon inte längre vill delta. Avhopp ska inte medfö-

ra några negativa följder för personen och om de begär att bli strukna ur undersökningen bör 

detta respekteras. Alla uppgifter som kan göra en person identifierbar ska ändras på ett sätt så 

att personen inte blir igenkännlig för utomstående. Det insamlade materialet får inte lämnas ut 

för annat bruk än forskningsändamål. I undersökningen genomförs anonyma gruppintervjuer 

varför varken namn eller bild kommer att noteras eller publiceras i undersökningen. 

Förskolans föräldrar fick skriftlig information av mig angående undersökningen, dess förfa-

rande och att det var frivilligt att delta. De informerades också om att inga namn eller bilder 

skulle publiceras i uppsatsen. Alla barnen, 11 stycken, fick tillåtelse att delta. 

Skolan har gått ut med information till föräldrarna via mail och bett föräldrarna återkomma 

om deras barn får vara med i undersökningen. De barn, 10 stycken, vars föräldrar mejlat till-

baka och sagt ok har deltagit i gruppintervjuerna.   

5.2.3 Hjälpmedel vid intervjuerna 

Fem olika reklamfilmer för leksaker visades på en dator. För att göra det så enkelt som möj-

ligt så valdes reklamfilmer ut på You Tube. Svenska reklamfilmer för leksaker och leksaksfö-

retagen är stora och internationellt erkända. 

5.2.4 Intervjuernas genomförande 

Eftersom intervjuerna har skett i grupp användes den semistrukturerade intervjun. Ett fråge-

schema (Bryman, 2001, s 206) har följts,  men ordningsföljden på frågorna har varierat (se 

bilaga). Frågorna som använts har varit allmänt strukturerade och förenklade för att passa 

barn och uppföljningsfrågor har använts för att veta att svaren uppfattats korrekt.  Barnen har 

alltså haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (s 415) och en del av frågorna skapa-

des vart eftersom barnen har kommit med sina svar. Intervjuprocessen under gruppintervjuer-

na har alltså varit mycket flexibel och tonvikten har legat på hur barnen har uppfattat frågor-

na. 

5.2.5 Analys av intervjuerna 

Hermeneutik utformades från början för att analysera teologiska texter, men kan idag använ-

das vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2001:507f). Jag har använt mig av hermeneutiken för 
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att syftet var att undersöka mänskliga värden. Språket vi använder oss av gör att vi förstår 

varandras existens. Man kan förstå andra genom att tolka deras egna handlingar och uttryck.  

5.3 Metodproblem 

Vilken metod man än använder så finns där svagheter. Den viktigaste metoden i undersök-

ningen var gruppintervju och en av svagheterna kan vara att något av barnen kände av grupp-

trycket och inte svarade sanningsenligt utan höll med kompisen/kompisarna. En annan svag-

het kan vara att något barn kanske hade svårt med koncentrationen och kanske inte riktigt 

tittade på reklamfilmerna som visades utan satt i andra tankar och kanske därför inte kunde 

svara korrekt på frågorna.  

Receptionsförmågan kanske inte heller är likadan som när barnen sitter hemma och tittar på 

tv. I den miljö där intervjun skedde fanns det mycket att leka med, barn stojar i rummet bred-

vid och i den miljön brukar inte barnen titta på tv. 

Det finns även nackdelar med att använda bandspelare. Barnen kanske spände sig och tyckte 

att det kändes obehagligt att bli inspelad, men detta var inget som något av barnen kommente-

rade. Vid vissa tillfällen  märktes det att några av barnen tyckte att bandspelare var spännan-

de. Kanske kunde de inte heller riktigt koncentrera sig på uppgiften.  

5.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten handlar om att mina ”mätningar” görs på ett tillförlitligt sätt. Inom kvalitativ 

forskning ingår begreppet extern och intern reliabilitet (Bryman, 2001:352). Den externa reli-

abiliteten har som utgångspunkten att då att undersökning ska kunna replikeras av andra fors-

kare och de ska då nå samma slutsats. Den interna reliabiliteten handlar om att man ska kom-

ma överens om hur resultaten skall tolkas om man är flera medlemmar i ett forskarlag, vilket 

inte var fallet i denna undersökning.  

Teoretikerna LeCompte och Goetze (Bryman, 2001:352) anser att extern validitet är svårt i en 

kvalitativ studie då vi omöjligt kan frysa den sociala miljön som vi befinner oss i under inter-

vjusituationen. De anser dock att det finns flera olika strategier för att tillgodose de krav som 

extern reliabilitet ställer. Till exempel kan en kvalitativ forskare som upprepar en undersök-

ning gå in i en liknande social roll som den första forskaren hade vid första undersökningstill-

fället.  

Det är viktigt att tillvägagångssättet beskrivs tydligt och eftersom jag intervjuar barn är det 

viktigt att försöka tolka deras svar så korrekt som möjligt och förstå deras ordval och att tolk-
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ningarna inte blir allt för subjektiva. På detta sätt ökar jag tillförlitligheten i min undersökning 

och underlättar för nästa forskare att göra studien igen. 

Validiteten handlar om hur sanningen och verkligheten återspeglas och ger svar på de frågor 

som vi vill ha besvarade. ”Det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens obser-

vationer och de teoretiska idéer denne utvecklar” (Bryman, 2001:352). Validiteten handlar 

alltså om att man använder rätt sak vid rätt tillfälle. 

Även inom validitetsbegreppet existerar intern och extern validitet. Den interna validiteten 

handlar om att det måste finnas en god överensstämmelse mellan observationer och de teorier 

som utvecklas. Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten kan gene-

raliseras till andra situationer och sociala miljöer. Detta är dock svårt i den kvalitativa under-

sökningen, enligt LeCompte och Goetze, eftersom den kvalitativa undersökningen är väldigt 

begränsad i urval och ibland används fallstudier (Bryman 2001:352). 

Så även här, liksom vad gäller för reliabiliteten, är det viktigt att tillvägagångssättet beskrivs 

tydligt och att jag mäter det som jag avser att mäta i undersökningen eftersom mindre barn 

ofta har svårt att hålla sig till ämnet och lätt blir rastlösa. 

Den kvalitativa forskningen är svår att generalisera. Denna undersökning är gjord med ett 

fåtal barn i en förskola samt en skola i utkanten av Örebro. Deras åsikter kan inte stå för alla 

barns åsikter i Sverige, utan kan endast stå för dem som deltog i min undersökning. Den kvan-

titativa forskningen har lättare för att generalisera sina resultat då urvalet oftast är större och 

mer slumpartat. (Bryman, 2001:369). 
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6. Resultatredovisning/sammanfattning 

Här tar jag hjälp av de valda teorierna och tidigare forskning att återge hur gruppintervjuerna 

gick till och ger en sammanfattning av hela undersökningen. 

6.1 Intervjuerna med barnen 

Vi började gruppintervjuerna med att titta på de fem reklamfilmerna som jag nämnt i metod-

avsnittet. Alla barnen var väldigt intresserade och satt och tittade utan att stoja eller störa på 

något sätt. Barnen småkommenterade ibland under filmens gång, men aldrig så att det på nå-

got sätt störde sessionen.  

6.1.1 Femåringarna 

Bland de mindre barnen så var det ingen i de båda grupperna som kunde svara på vad reklam 

är, men efter att jag hade förklarat begreppet så sa de flesta att de tittade på det på tv. ”Det 

som är om leksaker”, ”det visar vad det finns att handla”. Ett av barnen svarade även att 

”mamma och pappa tycker musiken är bra för då kan man ta en paus och gå och kissa”. Detta 

går lite emot vad Statens Medieråd anser i sin rapport, ”Småungar och medier 2010”, att de 

små barnen oftast har sina föräldrar med som förklarar vad som sker på tv och därför inte på-

verkas lika mycket som de äldre barnen. Om föräldrarna går iväg under reklaminslaget så är 

det troligt att barnen själva sitter och tittar på reklamen. 

Transformers-filmen ansågs vara till killar. En kille i en av grupperna på förskolan sa ”det där 

gillar jag!” Efter frågan varför så svarar han ”därför att det var några som sköt på andra och 

det går fort”. En flicka i förskolegruppen svarade att killar brukar vara äldre så därför var kill-

reklam så”.  

”Kan tjejer leka med Transformers?” Femåringarna var oense. Flickorna tyckte att de kan leka 

med den om de vill, men pojkarna så ifrån och sa att ”den kan inte vara till tjejer”. Här verkar 

barnen vara väldigt styrda av den kulturella inlärningen (Giddens 1998). De små har ännu inte 

blivit lika socialiserade än och den egna självbilden är inte så stark, utan man reflekterar inte 

på samma sätt som sjuåringarna. Femåringarna använder ofta uttrycket ”Det bara är så!” De-

ras normsystem är ännu inte lika utvecklat som hos de äldre barnen (Sonesson 1979). 

Efter Ninjago-inslaget ansåg de små barnen att anledningen till att det är en pojkleksak är ”för 

att det är Ninjago, och Ninjago är inte till tjejer”. ”Det är ormar och våld och sånt” och ”gub-

barna är elaka”. En pojke ansåg ”Det är lite läskigt och snyggt och bra”. Även ”De var lite 
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farliga”, ”Tjejreklamen är inte så farlig” var några av kommentarerna. En femårig pojke skrek 

”Attack” när han såg reklamfilmen och berättade att ”de är dumma”. 

Bland de yngre barnen så ansåg man att Rapunsel-reklamen var för tjejer eftersom den före-

ställde en prinsessa. Flera av flickorna berättade att lila och rosa och annan färg är faktiskt till 

tjejer och ”rosa är min älsklingsfärg”. ”Bara för tjejer” sa de yngsta barnen om färgen rosa. 

”De var jättebra och de var jätteduktigt och de sjungde och de var fina” var en flickas kom-

mentar och en annan flicka instämde ”och de var vackra”. En femårig pojke sa att pojkar får 

leka med dem, ”men jag vill inte ha dom”. 

Alla barnen i båda grupperna ansåg att Brio-reklamen var för ”bebisar” eller för ”treåringar” 

som en femårig pojke sa. Det fnissades lite åt tåget och de ansåg att ”Den är lite bebisaktig”. 

”Det var färgerna som visade det och det var lite roligt för det var en bondgård”. En av flick-

orna berättade att hon har gett sitt Brio-tåg till sin lillebror för hon leker inte längre med det. 

Alla var överens om att bebis är både kille och tjej och sedan var det slutpratat om den re-

klamfilmen.  

Bland de yngre barnen diskuterades det inte lika mycket, men en flicka berättade att hennes 

pappa både har en rosa och en lila skjorta och alla tyckte att ”man får leka med killsaker om 

man är tjej och tjejsaker om man är kille. Men en femårig tjej ansåg att ”lila och rosa och an-

nan färg är faktiskt till tjejer”. Tjejer skulle kunna vara med i killreklamen ansåg sjuåringarna, 

fast de skulle då ha mörka kläder på sig. De små barnen ansåg att det var färgen som bestäm-

de vad som var kill- eller tjejreklam. 

6.1.2 Sjuåringarna 

På den första frågan ”Vad är reklam?” så svarade de flesta barnen i grupperna med sjuåringar 

att de vet vad reklam är. De visste att det är företag som skapar reklam för att vi ska köpa pro-

dukten. ”De visar om det har kommit någon ny leksak”, ”för att man kan typ köpa det eller 

nåt”, ”om det finns något nytt så är det på tv så man kan köpa det”, ”affärerna vill, så hära, 

sälja så mycket som möjligt så att de inte kan gå i konkurs”, ”de lägger ut reklam för att de 

vill att människor ska köpa”. 

De stora barnen ansåg också att Transformers var riktad till killar. Även Lego Ninjago ansågs 

vara till killar. De större barnen förklarade att ”det är lite grym röst och lite våld”, ”mörka 

färger och mer killar är med och leker”, var svaren för båda filmerna. De äldre barnen berät-

tade att det finns bara en tjej med i Ninjago och det är Eldninjans syster, så eftersom det näs-
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tan uteslutande är killar med i Ninjago så är den för killar. Det stämmer precis med vad forsk-

ningsartikelns ”The Effects of Commercials on Children’s Perceptions of Gender Appropriate 

Toy Use” (Pike & Jennings, 2005), resultat blev; det kön som visades i reklamen har en på-

verkan på vilken leksak barnen väljer. Flickor väljer leksaker där reklamen visar mycket 

flickor som leker medan det är tvärtom för pojkar. Visas det mycket pojkar i en leksaksreklam 

så vill pojkarna leka med den leksaken, den attraherar inte det motsatta könet. En flicka ansåg 

att det var ormar med i filmen och det tycker hon inte om, men fick direkt motstånd från en 

annan flicka; ”Men det är ju du. Andra kanske tycker om det.” Man kan alltså under gruppin-

tervjuerna märka att de äldre reflekterar mer över vad som anses för killar och vad som anses 

för tjejer. De börjar också uttrycka mer egna åsikter. Här använder jag Giddens teori om soci-

aliseringsprocessen. Sjuåringarna har hamnat i den sekundära fasen i socialiseringsprocessen 

(Giddens 1998) där de börjar skapa sig en egen självbild och även kunna säga emot sina vän-

ner, vilket inte alls märktes bland femåringarna.  

På frågan om tjejer kan leka med Transformers så svarade alla sjuåringar ett enhälligt ”ja”. 

Men en sjuårig flicka lade till att tjejer inte så ofta vill leka med Transformers, men de kan om 

de vill.  

När vi tittade på Rapunsel-reklamen och Fashionistas så var alla grupper ense om att den re-

klamen var riktad till tjejer. I den stora gruppen var det några killar som har sett Trassel, fil-

men som handlar om Rapunsel, och de ansåg att filmen var spännande även för killar. En 

flicka tyckte att reklaminslaget var ”larvigt”. På frågan varför svarade hon att det var lite 

”barbie-tjej-aktigt. Det var väldigt mycket rosa och lila”. ”Är tjej-aktigt larvigt?”, frågade jag. 

Det ansåg trots det ingen av sjuåringarna. De kände till pojkar som hade rosa som favoritfärg 

och en av flickorna berättade om hennes kompis, en kille, som lekte med barbiedockor. An-

ledning till att reklamfilmen med Rapunsel ansågs vara till tjejer var att den fokuserade på 

hennes långa, blonda hår. En flicka sa ”Hon släpper ner sitt långa hår och det är tjejer som har 

långt hår”. ”Det är inte så mycket våld i den. Lite prinsessaktigt och i slutet på filmen är det 

massa, är det massa kärlek” berättade en pojke. De äldre barnen berättade att Fashionistas 

bara var för tjejer för ”det var mycket kjolar och sånt”, ”de har lite mer lockigt hår och rosa 

kläder och dansar”. ”Det är inga killar i den. Det är mycket mer tjejer och det är mer kjolar 

och rosa”. ”Det är lite mer modeaktigt. Då ska man vara vacker.” 

I båda grupperna av sjuåringar fnissades det lite bland pojkarna när Rapunsel visades. Det kan 

härledas till både Yvonne Hirdmans (Fagerström & Nilson, 2008) och Birgitta Almqvists 
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(1994) teorier om att mannen är norm och att pojkarna motsätter sig i större utsträckning 

flickreklam och har väldigt svårt att leka ”tjejlekar”. Vad gäller flickorna i undersökningen så 

accepterades reklamen riktad till pojkar helt, förutom att en del flickor tyckte att en del av 

reklamsnuttarna var lite läskiga. Till och med en tjej använde ordet ”barbie-tjej-aktigt” som 

att det var larvigt med flickreklamen. Återigen kan man se i diskussionerna angående de olika 

filmerna att pojkreklamen ansåg vara ”äldre” och flickreklamen lite larvig. Här anses killarna 

vara norm. De har högre status (Almqvist 1991:139). Trots att de sedan alla svarade att tjej-

aktigt inte är larvigt, så var det ändå det första som uttrycktes när reklamfilmen hade visats.  

Även alla barnen i sjuårsgrupperna ansåg att Brio-reklamen var för bebisar. De ansåg att ”den 

går ju bara runt, runt och bebisar gillar när det går runt”. ”Det var lite nu går tuffetuffetåget 

och så där…” och ”dom var så små alla och hon pratade som till bebisar”. Den här reklamen 

väckte inte alls lika mycket känslor som de reklamsnuttarna som märkbart var riktade till 

flickor eller pojkar och barnen diskuterade inte så mycket mer om Brio-reklamen. 

Under gruppintervjuerna diskuterade barnen mycket med varandra om ”killar” och tjejer”. De 

ansåg att pojkreklamen var mer mörk och svart och att man krigade och slogs mer i den. Tjej-

reklamen är rosa och lite lugn, tråkigare, enligt pojkarna. ”Tjejreklamen är inte lika farlig”. En 

sjuårig pojke tyckte att det var konstigt att bara tjejer kunde ha klänningar. Då diskuterade den 

gruppen sjuåringar att det fanns killar som klädde sig till tjej. ”Det finns en kille, jag vet inte 

riktigt vad han heter. Han är utklädd till tjej. Han har rakade ben, läppstift och klänning”. 

”Michael Jackson gillar mycket tjejsaker. I I’m bad så har han mycket tjejgrejor och parfym 

och tjejstövlar”. ”Ja, cowboysarna har såna här stövlar som tjejer har”. En flicka berättade att 

hennes bästa vän klär sig ”killigt. Hon har klippt håret i en killfrisyr och så är hon jättestark 

och slog Emma på Livs kalas”. Alla ansåg att man visst kan tycka om rosa om man är kille. 

”Killar kan ha tjejfärger och tjejer kan ha killfärger”.  

När jag frågade alla grupper vem som bestämmer vad man ska leka med blev det enhälliga 

svaret ”Jag själv”. 

6.1.3 Transkriberingen 

För att få med vad som sägs och hur det sägs spelades gruppintervjuerna in på bandspelare 

och därefter transkriberades samtalen. Detta görs alltså för att få med en fullständig redogö-

relse av alla de utbyten som skett mellan barnen (Bryman, 2001:428). För att barnens redogö-

relser ska tolkas på rätt sätt är det viktigt att även lyssna på vilket sätt de säger saker på, om de 

fnissar när det sägs och om de till exempel försöker skämta bort något påstående. Intervjuerna 
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skrevs ner på papper. Allt som hördes, prat, skratt, hummande, skrevs ner och därefter analy-

serades vad barnen hade sagts och när de hade sagt det och det som inte var relevant skalades 

bort. 

6.2 Diskussion 

Alla barnen i denna undersökning befinner sig i olika stadier i den kognitiva utvecklingen, se 

2.1 (Piaget, 2006). Inte bara genom att femåringar och sjuåringar har intervjuats, utan de be-

finner sig i olika stadier i sin utveckling även inom deras egen åldersgrupp. 

De minsta barnen förstod inte vad som menades när frågan om vad reklam var ställdes, medan 

de äldre barnen var medvetna om vad reklam är. Den reklamen vi har diskuterat är reklamav-

snitt som har visats på tv och trots att det är förbjudet av Radio- och tv-lagen att i Sverige 

sända reklam riktad till barn så har alla barnkanaler, förutom Barnkanalen som är markbunden 

och därmed sänder från Sverige, reklam riktad till barn, varje timme, varje dag, åren runt, 

eftersom de sänder från England. De svenska leksaksföretagen vet att de når ut till barnen och 

utnyttjar det i vinstsyfte. Barn under sju år har som jag tidigare nämnt svårt att särskilja mel-

lan det som finns på tv-skärmen och det som finns i verkligheten (Sonesson 1979) och det 

märkte jag i min undersökning eftersom de flesta yngre barnen inte hade någon aning om vad 

reklam är. För dem var reklam ett vanligt tv-program.  

6.2.1 Ser barnen genusperspektivet? 

Jag har alltså utgått från min forskningsfråga som handlar om hur barn reflekterar på genus-

perspektivet i reklam riktad till barn och det gör de. Det märktes under intervjuerna att de var 

väl medvetna om att en sorts reklam är för killar och en för tjejer.  

Giddens talar om det reflexiva Jaget (1997) där vi tar till oss de valmöjligheter som samhället 

idag erbjuder och det gäller då att vi har många olika alternativ till valmöjligheter så att vi kan 

ge barnen en chans till att skapa en trygg självbild som inte bör vara för styrd. Flickor ska 

vara känsliga, varma och kärleksfulla, enligt Konsumentverkets skrift (1998), och pojkarna 

kraftfulla, dominerande och ta plats. Trots att Barbara Törnquist-Plewa (Jacobson, 2004) an-

ser att stereotyper är nödvändiga för vår hjärna så måste det ändå finnas gränser för vilka bil-

der vi utsätter våra barn för idag. Risken är att det kan slå fel då stereotyper alltid är ena sidan 

av ett motsatspar (Fagerström & Nilson, 2008). Risken är att den som inte är bra blir dålig och 

den som inte är attraktiv istället ses som äcklig. 
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6.2.2 Barnen märker att reklamen är enkelriktad 

Det märktes att de äldre barnen har kommit längre i sin kognitiva utveckling bara genom att 

de kunde diskutera reklamsnuttar på ett helt annat sätt än de yngre barnen. De små pojkarna 

var också mer egocentriska i sina tankebanor (Piaget 2006). De ansåg att flickor inte kan leka 

med pojkleksaker, medan flickorna ansåg att det kunde nog det. Reflektionen, det sociala tän-

kandet, märktes mycket mer tydligt i gruppintervjuerna med de äldre barnen som ansåg att 

alla barn kan leka med allt, men att de inte hade lust till det.  

Där finns också internalisering och habituering som Almqvist refererar till (1991). Omgiv-

ningens värden och normer har blivit en del av personligheten och personligheten ses som 

självvald. Det märks att alla normer och värden inte är oreflekterade hos de äldre barnen. De 

ifrågasätter till exempel varför bara tjejer kan ha klänning. Här märks det stereotypa fördo-

marna som vi alla matas med, men som också, enligt Törnquist-Plewa, är en nödvändighet för 

att överleva (Jacobson, 2004). Hjärnan klarar inte av att ifrågasätta allt för många stereotyper 

och då kan självklart inte barnens hjärna göra det heller.  Även Fagerström & Nilsons (2008) 

uppfattning är att våra historiska föreställningar om maskulinitet och femininitet präglar vår 

kultur idag. I andra kultur bär män klänningar, men vår kultur bär med oss våra äldre normer 

och värderingar. I vår kultur anses man lite konstig (tillbaka till resonemanget om stereotyper) 

om en man bär klänning. Det kan ha att göra med att män inte vill ta på sig en klänning, då 

hamnar de i underläge och anses feminina. De har tidigt lärt sig genom leken att tjejer står för 

hushåll, dockor, kök mm och pojkarnas träning har handlat om maskulinitet, jakt, krig, riddare 

med mera som anses mer kreativt (Almqvist, 1991).  

Det märktes tydligt att barnen inte var det minsta förvånade över att reklamen är så enkelrik-

tad, det är vad de är vana vid. Det är inte många reklaminslag idag där flickor och pojkar sam-

sas om rollerna i avsnitten och där färgerna gränsar in i varandra. 

6.2.3 Skillnaden mellan pojk- och flickreklam 

Som i den tidigare forskningen från 2005 så ansåg en stor del av de äldre barnen i min under-

sökning att det var det genus som gestaltades i reklamen som visar om det är en pojk- eller 

flickleksak. Reklammakarna använder begreppet representation enligt Hall (Fagerström & 

Nilson 2008) vilket märks i den här aktuella undersökningen. De använder ”språket” för att 

producera en mening och i språket använder de stereotyper för att locka pojkar och flickor att 

attraheras av en speciell typ av produkt. När bilderna produceras och tolkas så ska det skapa 

särskilda föreställningar om det som skapas (Ekström 2008:13f). Man väljer ett visst perspek-
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tiv i bilden och en viss inramning och detta skapar det budskap reklammakarna vill ha fram. 

Barnen i min undersökning berättade att i reklamfilmer skapade för pojkar så slåss man 

mycket och det är krig och mörka färger. Dessa representationer används för att pojkarna ska 

känna sig hemma med vad som visas och känna sig en del av den gruppen. Och de vill tillhöra 

den gruppen för att inte känna utanförskap. Precis som Giddens tolkning om att det är viktigt 

för vår identitet att omgivningen bekräftar oss (Giddens 1997). Vi väljer därför vem vi vill 

vara för att få så stor bekräftelse som möjligt. 

Reklamen som inte passar in i gängse genuskonventioner, Brio tågset, ansågs vara för bebisar 

och vad gällde bebisar så kunde de vara både pojke eller flicka. I alla fyra grupper kunde man 

märka att den vita, tysta och lugna Brio-reklamen inte attraherade barnen, precis som Ingered 

Rydin beskriver (von Feilitzen et al, 1989); undersökningar visar att uppmärksamheten ökar 

ju starkare bild- och ljudeffekterna är.  

Jämför man min undersökning med den tidigare forskningen som presenteras i forskningsarti-

keln ”Children’s Responses to Gender-Role Stereotyped Advertisments” (Bakir, Blodgett och 

rose, 2008) så stämmer inte mina resultat med vad de framhäver. Jag måste dock förtydliga att 

i den undersökningen deltog 280 amerikanska barn och i denna aktuella undersökning deltog 

21 svenska barn, så någon närmare jämförelse kan inte göras. Men de ansåg att förskolepoj-

karna inte attraherades mer av den aktiva reklamen än den stillsamma och att inte heller flick-

orna attraherades mer av den stillsamma reklamen än den aktiva. I förskolegrupper i den aktu-

ella undersökningen så attraherades pojkarna väldigt mycket av den aktiva reklamen och vi-

sade inte något större engagemang gentemot den stillsamma. Flickorna visade inte heller nå-

got större engagemang när vi tittade på de aktiva reklamavsnitten utan blev mycket mer enga-

gerade när ”flick-reklamen” visades. Så påståendet att annonsören inte tjänar på att göra olika 

reklam för olika genus stämmer inte med vad som kom fram i denna undersökning och då 

kommer jag återigen till forskningen gjord av Jennifer J Pike och Nancy A Jennings (2005) 

och den visar i stort sett samma resultat som jag har fått fram, att vilket genus som gestaltas i 

filmerna har en påverkan på vad flickor och pojkar säger att de vill leka med. Här kan också 

genuskontraktet nämnas (Fagerström & Nilson, 2008). Jag märkte i min undersökning att 

”killreklamen” har lite mer status. Pojkarna verkar äldre som en flicka uttryckte det och re-

klamen riktad till flickor var lite larvig och det fnissades ibland. Flickorna, och pojkarna, rea-

gerade aldrig negativt över killreklamen, förutom att den var lite läskig ibland, men tjejrekla-

men ansåg lite larvig och barbie-tjej-aktig. Genuskontraktet är uppbyggt av två delar, se 4.1, 

där mannen är norm och kvinnan är den avvikande. Som tidigare sagts så förhandlas det med 
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jämna mellanrum, men det går väldigt trögt. De små barnen ansåg dock att det i första hand 

var färgen som visade på vilket genus som leksaken tillhörde.  

6.3 Slutsatser 

De äldre barnen samarbetade mycket bättre i grupp än de mindre barnen, som jag tidigare 

nämnt, precis som Piaget förklarat, och de hade mycket fler reflektioner över omvärlden än 

vad de små barnen. Att också en av flickorna i gruppen med äldre barn ifrågasatte sin kompis 

åsikt om att ormar var läskiga är nog ett tecken på att de börjar närma sig åttaårsåldern då, 

enligt Piaget (2006) de självständigt börjar skapa sig en organisation av regler och värdering-

ar. De börjar se att deras egna åsikter är viktiga och de börjar förstå vilka värderingar och 

normer som är viktigast för dem och att alla inte har samma åsikter vad allt i omgivningen. 

Och med tanke på Piagets teori (2006:80) om att personlighetsutvecklingen börjar när barnen 

når åttaårsåldern och deras rangordning av sina egna viljor och drifter är påverkade av vad de 

”matats” med i tidiga år så är det viktigt att vi tänker efter vad det är vi visar barnen när de är 

små. Och att vi kanske också i större utsträckning börjar ifrågasätta vad de stora reklamma-

karna producerar. Hall anser (Balnaves et al, 2009) att media har skapat ett ledarskap som är 

avgörande i vår kulturella omgivning och att det är media som konstruerar bilder av betydelse 

för våra ideologier. Detta ger media en stor makt och vi bör passa oss för att inte våra barn ska 

fastna allt för mycket i den stereotypa världen, då media idag, till skillnad från för 10 år se-

dan, existerar i varje hörn av vår vardag.  

Barnen i denna undersökning använde sig också av ord som känns genusbundna precis som 

tidigare nämnts i 4.1.1. Konsumentverket rapporterar att vi använder oss av genusbundna ord 

beroende på vilket kön vi talar om. Under mina intervjuer så används ord som ”häftig”, 

”grym”, ”våld”, ”läskigt” ”farligt” när vi talade om pojkreklamen och ord som ”fin”, ”lar-

vigt”, ”vacker”, ”jätteduktiga” och de ”dansade bra” när vi talade om flickreklamen.  Här 

återkommer jag åter igen till det reflexiva Jaget (Giddens 1997) där barnen tar till sig av de 

valmöjligheter som samhället erbjuder och anpassar sitt beteende efter hur situationen ser ut 

och de normer som finns. Barnen lär sig från början vilka ord som passar till vilket genus och 

använder sig av dessa för att beskriva genusbeteenden.   

Det är en bra tid för reklammakarna att skapa en tillhörande process då barnen försöker hitta 

sin plats i genusordningen (Connell, Raewyn 2009) och då socialiseringsprocessen är i full 

gång (Giddens 1998). Något som även Almqvist (1991) refererar till, att omgivningens värden 

och normer har blivit en del av personligheten och det ses då som en lyckad socialiseringpro-
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cess. Det enda som kan tyckas märkligt är att budskapet i reklamen inte ändras i takt med att 

samhällets karaktär förändras (Giddens 1998). Giddens menar att i alla kulturer förändras våra 

seder och bruk och därför förändras samhällets karaktär kontinuerligt och eftersom vi lever i 

en värld som ständigt drar till sig ny kunskap och nya erfarenheter så borde kunskapen om-

prövas, vilket inte märks i reklamens budskap till barnen. Barnen tolkar reklammakarnas 

meddelande genom dominant tolkning (McQuail, 2005), som enligt Stuart Hall är precis så 

som sändaren önskar. Kodning/avkodning enligt Hall används när en sändare kodar ett med-

delande på det sätt som de önskar att mottagaren skall tolka meddelandet. Barnen i min un-

dersökning har ännu inte uppnått åldern då de kan använda en förhandlande eller oppositionell 

tolkning utan tolkar meddelandet så som reklammakarna vill att det ska tolkas.  

Eftersom 73% av barnen tittar på tv mer än en timme per dag och 10% av barnen tittar på tv 

mer än två timmar per dag är det alltså 83% som matas de med reklam mer än 12 minuter om 

dagen, vilket alltså ger över en timmes reklam i veckan, för en del två timmar. Det tål att tän-

kas på eftersom det anges i den tidigare forskningen gjord av Jennifer J Pike och Nancy A 

Jennings (2005) att barn idag sällan exponeras för icke-traditionella reklamfilmer, alltså re-

klamfilmer där inte genusperspektivet är så starkt och utstuderat, utan med det stereotypa ge-

nusperspektivet som starkt inriktar sig på att skilja pojkar från flickor. Barnen formas alltså 

ständigt av media precis som Connell och Raewyn (2009) anser; genus är inget förutbestämt 

tillstånd utan något vi själva väljer och det är samhället, miljön, uppväxten, vår kulturella 

bakgrund som ger oss alternativen och alternativen idag är inte många.  

För att återigen återkomma till Giddens teori om vårt reflexiva handlingssätt där vi tar till oss 

olika valmöjligheter. Barnen anpassar sig och sitt beteende efter vad samhället erbjuder. Alla 

har dock en fast kärna, det grundläggande för vår självidentitet, men självidentiteten finns i 

våra vanor och rutiner och de formas av vår sociala struktur. Identiteten är i stort behov av 

bekräftelse och barnen vill att omgivningen ska bekräfta dem och de blir positivt bekräftade 

om de väljer den stereotyp som anses normal. Vi ska dock inte förglömma att, som Birgitta 

Almqvist förtydligar (1994), vi som föräldrar, lärare och lekkamrat har den största påverkan 

på barn vad gäller deras val av leksaker. Reklamen är bara en liten del av barnens identitets-

process. Som förälder har man den största influensen på vad man låter mina barn leka med 

och min egen syn på genus avspeglas stort, om än omedvetet. Då pojkarnas lek ger en bättre 

träning för framtiden, enligt Almqvist, så då är det viktigt att vi ger flickorna samma valmöj-

ligheter.  
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Jag har en synpunkt vad gäller Statens Medieråds rapport ”Småungar och Medier 2010” där 

undersökningen bygger på föräldrars enkätsvar om deras barns medieanvändning. Barnen är 

mellan 2-9 år och det är troligtvis omöjligt att alla föräldrar har total kontroll över hur mycket 

deras barn använder medier. De föräldrar som svara kan inte alltid närvara i deras barns liv. 

De kanske jobbar medan den andra föräldern är hemma. Barnen är hos kompisar där medie-

användningen är mycket större än man vet om och stor del av media konsumeras idag på för-

skolor och fritidshem. Troligtvis har föräldrarna en bra insikt i deras barns liv, men en timme 

kan så lätt bli två, så resultatet i undersökningen ska nog tas med en nypa salt. 

Det slutliga resultatet i min undersökning visar att de äldre barnen reflekterar över genusper-

spektivet i reklamen och även i viss mån ifrågasätter det. De yngre barnen såg också att re-

klamen är riktad antingen till killar eller tjejer, men för dem var det mer en självklarhet. ”Det 

bara är så”. De mindre barnen tycker att det är färgen som avgör vem reklamen är riktad till, 

medan de äldre barnen anser att det är aktiviteten och genus. Glädjen är ändå stor då alla bar-

nen enhälligt, trots att de yngsta barnen egentligen säger emot sig själva i den frågan, ansåg 

att det är de själva som väljer vad de vill leka med och ingen annan. 
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7. Sammanfattning 

Mitt arbete underlättades rejält av att jag kände personalen och barnen i den skola respektive 

den förskola som jag har valt ut för min undersökning. Jag fick hjälp av personalen både före 

och under gruppintervjuerna vilket gjorde att mina intervjuer blev det lättaste arbetet i den här 

undersökningen. Mina förväntningar på barnens reflektioner var ganska låga så jag blev posi-

tivt överraskad, speciellt av de äldre barnen, av barnens kunskaper, intresse och reflektioner 

över genusperspektivet i reklamen. Frågorna jag använde var i nivå med barnens kunnande 

och följdfrågorna kom automatiskt varefter diskussionen var igång. Jag anser att mitt metod-

val var det bästa valet för att komma fram till det resultat som jag har kommit fram till, dock 

kan jag i efterhand finna en del följdfrågor som borde ha ställts, men de hade inte tillfört min 

undersökning någonting mer. Jag tycker att jag fick svar på den fråga jag hade. 

I efterhand ångrar jag att jag inte ställde frågan till de yngre barnen; ”Varför är Ninjago inte 

till tjejer?” men det undrar jag om de hade kunnat svara på det själva. I femårsåldern så bara 

”är det så”. 

Det jag skulle vilja spinna vidare på är hur vi kan ändra det starka genusperspektivet i reklam 

riktad till barn. Inte bara för att flickorna ska kunna få ut mer av framtiden, eftersom mannen 

är normen, utan för att ändra normen. De pojkar som vill tycka om färgen rosa, de pojkar som 

vill klä sig i klänningar ska få göra det. Flickorna ska också få ta ett steg framåt, ta för sig och 

höras. Idag är en flicka som gör det ”killig” och som en flicka definierade begreppet ”killig; 

hennes bästa kompis var killig för hon var så stark och slogs. Vi vill inte att killar ska slåss, 

ändå tillåter vi den stereotypen, och tjejer har också lärt sig att ”killar slåss, men det gör inte 

tjejer”. Kanske kan vi låta tjejerna lära sig att slåss, för att ibland kunna slå tillbaka och kan-

ske skulle vi låta killar lära sig att prata mer, så att de inte alltid ”slogs”. Här drar jag alla över 

en kam och generaliserar grovt, men skulle inte framtiden te sig lite ljusare om vi alla kunde 

få lite av allas egenskaper? 

Jag skulle också gärna vilja fördjupa mig i barnens val av leksaker och observerat dem efter 

reklaminslagen. Jag hade då visat reklamfilmerna och sedan lagt fram de aktuella leksakerna 

och observerat hur barnen förhöll sig till dem efter att de tittat på reklamavsnitten. Det kanske 

kan bli en ny undersökning av mig i framtiden? Det kan också varit intressant att se hur bar-

nen reagerar om reklamfilmerna ändras, så att till exempel ”tjejreklamen” innehåller endast 

pojkar och att ”killreklam” visas i rosa toner. Om reklamen inte alls har det stereotypiska ge-

nusperspektivet som existerar idag.   
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Min slutsats av denna undersökning är, som jag tidigare nämnt, att barnen genusperspektivet 

och att, i alla fall sjuåringarna, har reflekterat över det. Som jag tidigare nämnt så ser de små 

barnen mest färger i sitt genusperspektiv, medan de äldre ser genus, action och röster.  

Kanske vore det något för skolan att spinna vidare på? Att titta på stereotyper, då kanske i 

reklamen som är en del av de flesta barns vardag, och diskutera hur samhället anser att man 

får och inte får vara som flicka respektive pojke. Jag tror att barnens utveckling av sin person-

lighet, kunskaper och kvaliteter idag begränsas av våra traditionella genusroller och det är 

viktigt att vi förstår vilken kraft vi har att ge barnen en stabil och trygg grund att stå på och att 

de kan känna att de duger precis som de är. 
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Bilaga – Frågeschema till barnen 

 

 Vad är reklam/Varför finns reklam? 

 Är den här reklamen riktad till pojkar eller flickor? 

 Hur ser ni att reklamen är riktad till pojkar/flickor? 

 Kan pojkar/flickor (det andra könet) leka med den här leksaken? 

 Vem bestämmer vad ni får leka med? 


