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1. Inledning

1.1 Val av ämne
Att leksaker och leksaksreklam idag är starkt könsindelade tror jag att alla som varit inne i en
leksaksbutik är väl medvetna om. Leksaker framställs genom reklam och förpackningar antingen som
för flickor, för pojkar eller för både flickor och pojkar. I ett land som Sverige där jämställdhet mellan
könen har blivit något självklart att eftertrakta finner jag det anmärkningsvärt att den här uppdelningen
av leksaker baserad på kön idag är så utstuderad och accepterad. Många tror vi nog att det alltid har varit
så. Föräldrar påstår gärna att deras barn har frihet att välja vad de ska leka med och att det helt enkelt är
och alltid har varit naturligt för pojkar att välja vissa typer av leksaker och för flickor att välja en annan
typ.1 Leksakstillverkarna påstår att deras produktutveckling och marknadsföring speglar konsumenternas
önskemål och krav.2

Inför den här uppsatsen ställde jag mig frågan om de antagandena stämmer. Mitt eget minne av leksaker
och leksaksreklam från min barndom är faktiskt att de var mindre könsindelade då än nu. Därför blev jag
nyfiken på att undersöka hur framställningen av könsbilder i leksaksreklam har utvecklats historiskt och
hur denna utveckling sammanfaller, eller inte sammanfaller, med utvecklingen i samhället. Att gå vidare
till att sedan undersöka varför det är på ett visst sätt, och vad det kan tänkas ha för konsekvenser för
utvecklingen av könsstereotypa mönster och jämlikhet i samhället, vore högst intressant men låter sig
tyvärr inte göras inom ramen för en b-uppsats.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att ur ett historiskt perspektiv undersöka den bild av könsroller som
förmedlats till barn genom leksaksreklam i Sverige under perioden 1949 - 2009. Samt att ställa denna
utveckling i relation till utvecklingen av könsbilder och jämställdhet i samhället i stort under samma
historiska period.

Frågeställningar som kommer att undersökas är:

Hur har framställningen av könsroller i svensk leksaksreklam förändrats under perioden 1949 till 2009?

Vilka bilder av kvinnlighet och manlighet har leksaksreklam förmedlat till barn under den här perioden?

Finns det något samband mellan den utveckling mot jämställdhet och förändrade könsroller som sker i
samhället under den aktuella perioden och den bild av könen som förmedlas i leksaksreklam?

1 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.21 - 22
2 Sweet, (2013), s.34
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1.3 Bakgrund och tidigare forskning

1.3.1Leksaker och leksaksreklam ur ett genus perspektiv
Det finns gott om forskning kring leksaker och reklam riktad till barn ur ett genusperspektiv, både i
Sverige och i övriga världen. Det mesta av denna forskning har skett under de senaste 20 åren och är
fokuserad på samtiden. Den ger därför en tydlig bild av hur reklamen ser ut i nutid. All forskning som
jag har läst inom området visar på att samtidens reklam riktad till barn i hög grad är indelad efter kön. 3

Vidare visar forskningen att de bilder av kvinnligt och manligt som dominerar leksaksreklamen är
väldigt stereotypiska och traditionella. D.v.s. flickor framställs som passiva, omvårdande, husliga,
romantiska, känsliga och intresserade av skönhet och relationer, medan pojkar framställs som aktiva,
tävlingsinriktade, äventyrliga, aggressiva, tekniska, självsäkra och tuffa.4

I en rapport från Konsumentverket 1996 konstateras att ”Reklamen kan inte betraktas som ett fenomen
skiljt från den sociala verkligheten; den utgör ett symbolsystem som i allra högsta grad bidrar till att
konstituera denna verklighet.”5 Enligt Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikations-
vetenskap, är medier en del av vår symboliska omgivning, ingår i våra allmänna referensramar och
påverkar hur vi ser på omvärlden och oss själva. Vidare konstaterar hon att medier och reklam är en
bland många socialisationsagenter som bidrar till inlärning och etablerande av normer och värderingar. 6

Enligt de forskningsresultat som jag har läst så har det i många olika och av varandra oberoende
undersökningar visats att reklam påverkar barns uppfattning om genus och om vilka leksaker som är
acceptabla för flickor respektive pojkar att leka med. Forskningen visar också att barns föreställning om
hur de bör bete sig för att vara ”riktiga” flickor och pojkar påverkas av leksaksreklam, även om många
andra faktorer också spelar in.7

Det finns även forskare som menar att den starka könsindelning som leksaksreklamen ägnar sig åt
begränsar både pojkars och flickors valmöjligheter och individuella frihet. Enligt Auster och Mansbach
så bestraffas framförallt pojkar om de bryter mot den traditionella normen och leker med ”flickleksaker”
medan det för flickor är lättare att röra sig över gränserna och att leka med både ”pojkleksaker” och
”flickleksaker”.8 Socialantropolog Fanny Ambjörnsson har genom intervjuer med både barn och
föräldrar i Sverige undersökt inställningen till färgen rosa och bl.a. kommit fram till att den skarpa
uppdelningen av ”tjejiga” och ”killiga” färger gör att pojkar som tycker om rosa och lila ofta inte vågar
använda sig av dessa färger i förskola och skola eftersom de då upplever att de skulle bli retade.9 Detta
innebär en slags inskränkning av den personliga friheten på grund av allmänt accepterade föreställningar
om hur flickor respektive pojkar bör klä sig och bete sig.

Enligt en undersökning gjord i USA kan skolflickors antaganden om vilka yrken som är relevanta för
dem påverkas då de leker med en sexualiserad docka såsom Barbie. I undersökningen visade det sig att
flickor som lekt med Barbie hade en mer begränsad bild av vilka yrken som kunde vara öppna för dem i
framtiden jämnfört med flickor som lekt med en annan mindre sexualiserad docka. Alla flickorna ansåg

3 Edström, Jacobsson, Muhr, & Näslund, (1998), s.8-11, Nelson, (2005), Falkström, (1999), Kajdik & Pousar, (2013), Larsson
& Östblom, (2013), s.3
4 Blakemore & Centers, (2005), s.2, Kajdik & Pousar, (2013), s.42f, Auster & Mansbach, (2005), s.5, Edström, Jacobson,
Muhr, Näslund, (1998), s.36f
5 Andén- Papadopoulos, (1996) s.7
6 Jarlbro, (2006), s.8
7 Jarlbro, (2006), s.132, Blakemore & Centers, (2005), s.14, Falkström, (1999), s.61, Pike & Jennings, (2005), s.2 – 6, Tufte &
Ekström, (2007), s.205
8 Auster & Mansbach, (2012), s.3
9 Ambjörnsson, (2011), s.96-101
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dessutom att fler yrken var öppna för pojkar än för flickor.10 Även om undersökningens metod hade sina
begränsningar så pekar den på ett mönster som flera andra forskare har uppmärksammat. Nämligen att
flickor och pojkar påverkas av leksakerna de leker med i sina föreställningar om sina framtida val av
karriärer. Dessutom att den traditionella och stereotypa könsbild som leksaker och leksaksreklam
framhäver påverkar barns bild av samhället och av sin egen plats i den baserat på kön.11

Enligt pedagogerna Anders Nelson och Krister Svensson är genus en av de viktigast faktorer som
påverkar hur vi ser på oss själva och varandra. De hävdar med stöd av bl.a. Butler och Hirdman att det
feminina och maskulina är djupt rotade i vår samhällstruktur och kommer till uttryck och konstrueras i
våra dagliga handlingar.12 Enligt Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson så genomsyrar kategorierna
kvinnligt och manligt hela vårt liv och allt vi upplever och gör i livet. I boken Att göra kön diskuterar de
hur könsmaktsystemet i Sverige fortsätter att ordna flickor/kvinnor och pojkar/män i fack efter kön och
dessutom uppehåller männens överordnade ställning i samhället. Alltså menar de att trots att kvinnor och
män enligt lagen är jämställda i Sverige så är könsmaktsystemet fortfarande uppbyggt på ett sådant sätt
att kvinnor på många sätt underställs män och att normen är det manliga. De påvisar hur
könsmaktsystemet fungerar och uppehålls av två huvudprinciper; isär hållandet och den manliga
normen. 13

I relation till detta är det intressant att leksaksreklam så ofta isär håller könen samt att det i den
leksaksreklam som skall vara könsneutral finns en tydlig avsaknad av symboler och färger som skulle
kunna föra tankarna till ”flickleksaker”. D.v.s. att även s.k. könsneutrala leksaker formas efter pojkarnas
norm snarare än efter flickornas.14 Alltså sänds det ut tydliga signaler om att det är acceptabelt för
flickor att röra sig mot det maskulina men inte för pojkar att röra sig mot det feminina. Detta är enligt
vissa forskare en naturlig följd av att det feminina i könsmaktsystemet är underordnat det maskulina; för
en pojke att bli feminin är att förlora status medan det för en flicka snarare kan vara ett sätt att höja sin
status att bli mer maskulin.15

Alltså kan det konstateras att genus och könsbilder har en oerhörd inverkan på vår självbild, vår relation
till andra, vår position i samhället och våra möjligheter och val i livet. Vidare kan det konstateras att
även om vi föds med ett biologiskt kön så är könsmedvetande eller genus något som läggs på oss och
byggs upp efterhand och att det är i barndomen som den viktigaste formeringen sker.16 Dessutom kan
det konstateras att leksaker och leksaksreklam är en av de saker som påverkar hur barns
könsmedvetenhet formas och som påverkar barns självbild och valmöjligheter. Även om forskarna inte
är helt eniga angående i vilken grad reklamen påverkar barnen och även om man tar hänsyn till att det är
svårt att bedöma vad som är påverkan av just reklam och vad som kommer från andra
socialiseringsfaktorer, så framstår det ändå som klart och tydligt att reklamen har någon slags
påverkan.17 Som Jarlbro påpekar så skulle företag knappast lägga ut så stora mängder pengar på reklam
om den inte hade någon som helst inverkan på konsumenterna.18 Med detta i åtanke blir en förståelse

10 Sherman & Zurbriggen, (2014)
11 Nelson, (2005), s.107f, Almqvist, (1993) s.90, Pike & Jennings, (2005), s.3, Sherman & Zurbriggen, (2014), s.1f, Falkström,
(1999), s.77, Auster & Mansbach, (2012), s.11, Jarlbro, (2006), s.121
12 Nelson, (2005) s.107
13 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003)
14 Auster & Mansbach, (2012)
15 Auster & Mansbach, (2012), s.3f, Tufte & Ekström, (2007), s.204f, Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.108-117, Pike &
Jennings, (2005), s.6
16 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.99-117, Westerberg, (1998), s.12f, Nelson, (2005), s.107
17 Von-Feilitzen, Filipson, Rydin & Schyller, (1989) s.221f, Jarlbro, (2006), s.130-132, André-Papadopolous, (1996), s.7, Tufte
& Ekström, (2007), s.205f, Pike & Jennings, (2005), s.2f, Almqvist, (1993), s.88-91, Falkström, (1999), s.77
18 Jarlbro, (2010), s.49
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för, och även ett ifrågasättande av, könssegregering och stereotypiska könsbilder i reklam riktad till barn
av yttersta vikt för ett fortsatt arbete mot ett mer jämställt samhälle.

1.3.2 Leksaksreklam ur ett historiskt perspektiv
Ett led i att förstå en struktur som tydligt går att skönja i nutid kan vara att undersöka hur denna struktur
har uppkommit.19 Vilka historiska processer har lett fram till den typ av könsbild som vi kan se i dagens
leksaksreklam? På vilket sätt har leksaksreklam historiskt speglat eller varit skild från utvecklingen i
samhället i stort vad gäller könsstereotyper och könsmaktstrukturer? Vad kan dessa historiska mönster
säga oss om dagens reklam och de bilder som den förmedlar?

Det finns mycket litet forskning att tillgå på detta område. I Sverige har jag bara hittat en studie av Lego
reklam i Kalle Anka tidningar 1963 – 1995 gjord av Marie Falkström. I denna konstaterar hon att Lego
reklamen utgick för att vara mer könsneutral under 1960- och 70-talen för att sedan gradvis bli allt mer
köns indelad. Vidare visar hon på ett samband mellan reklamens utveckling och samhällets förändrade
syn på kön och jämställdhet. Enligt Falkström rådde under 60- och 70-talen ett starkt ifrågasättande av
de traditionella könsrollerna. Detta tog sig bl.a. uttryck i lagstiftning som syftade till att förbättra
jämställdheten i samhället, samt i att allt fler kvinnor förvärvsarbetade. Det fanns en likhetssträvan mot
att män och kvinnor skulle betraktas som och behandlas mer lika. Detta speglades enligt henne i Lego
reklamen. På ytan var Lego reklamen könsneutral, både en pojke och en flicka var med i reklamen och
Lego ville tydligt visa att Lego är en leksak för bägge könen. Men under ytan visar Falkström att det
dolde sig en traditionell bild av flickor och pojkar. Flickan i reklamen framställdes oftast som på olika
sätt underställd pojken, hon var lite fjantig och hon förstod sig inte på de tekniska detaljerna, vilka
pojken måste förklara för henne. I den här reklamen, liksom i samhället strävade flickan efter att bli lik
pojken för att uppnå jämnlikhet, åter visade sig det manliga vara normerande.20

Med stöd av Hirdman hävdar Falkström att synen på vad jämställdhet innebar började förändras efter
1976. Jämställdhet skulle inte längre vara samma sak som jämlikhet, olika men jämställda blev det nya
målet för jämställdhetskampen.21 Under 1980-talet, och än starkare under 1990-talet skedde enligt
Falkström en förändring i forskningen och samhällsdebatten kring kön och jämställdhet.  Istället för att
könen skulle likställas började många forskare allt mer att fokusera på att särskilja det typiskt kvinnliga
och manliga. Forskare la fram teorier om att det är de biologiska och medfödda skillnaderna mellan
kvinnor och män som i första hand formar olikheterna mellan könen, inte den sociala strukturen. Denna
omsvängning i samhällets syn på hur genus konstrueras har enligt Falkström speglats i legoreklamen.
Istället för verkliga flickor och pojkar i reklamen förflyttades Legoreklamen till en fantasivärld, en värld
som genom symbolspråk och karaktär tilltalade det traditionellt manliga. Lego blev till synes allt mer en
”pojkleksak”. För att balansera detta utvecklade Lego under 1990-talet nya serier med särskilt ”flick-
Lego”. Dessa serier fokuserade på traditionellt kvinnliga ideal såsom huslighet, skönhet och romantik.
Mest anmärkningsvärt var avsaknaden av konstruktionsmöjligheter och äventyrsanda i serierna. På detta
sätt slog alltså särartsbetoningen igenom och Lego gick från att ha varit en, i alla fall på ytan,
könsneutral leksak till att vara en starkt könsindelad leksak. 22

I konsumentverkets skrift Drömprinsen och Glamourgullet utgiven 1998 behandlas reklam riktad till
barn. I ett kort stycke om reklamens historik nämns att reklamen tidigare har varit mer informativ och
riktad till föräldrar men har utvecklats under 1900-talets senare del till att mer rikta sig direkt till barnen.
Styckets författare Maria Jacobson menar också att reklam till barn har blivit mer könsuppdelad på

19 Sweet, (2013), s.1-3
20 Falkström, (1999)
21 Falkström, (1999), s.68f
22 Falkström, (1999), s.72-75
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1990-talet än vad den var under t.ex. 1960-talet.23 Boken för dock fram dessa konstateranden utan att
underbygga det med någon empirisk forskning vilket gör att jag inte kan bedöma varifrån uppgifterna
kommer.

I USA har Elizabeth Sweet nyligen doktorerat med en avhandling som undersöker liknande
frågeställningar som jag tar upp i den här uppsatsen.24 I sin forskning har hon undersökt leksaksreklam i
Sears julkataloger från 1905 fram till 1995 utifrån ett genusperspektiv. Hon har även satt sina resultat i
förhållande till utvecklingen av könsstereotyper och jämställdhet i USA under 1900-talet, samt
undersökt orsakerna till, och möjliga konsekvenser av, de skiftningar som hon har upptäckt i reklamens
betoning av könsrollerna under 1900-talet.25

Enligt Sweet själv är hennes forskning ett försök att börja fylla det tomrum som finns på
forskningsfronten vad gäller historiska undersökningar av leksaksreklam. Hon menar att ett historiskt
perspektiv är viktigt för att förstå den fixering vid kön och könsroller som finns i dagens leksaksreklam
samt för att ta reda på om leksaksreklamen idag skiljer sig från eller är lik den reklam som har funnits
förr. Hon vill även undersöka varför den i så fall skiljer sig och hur förändringar över tid inom
könsbilderna som leksaksreklam framhäver har någon koppling till förändringar i samhället i övrigt. Ett
annat syfte som hon framhäver är att undersöka vad utvecklingen inom leksaksreklamen kan ge för
insikter i hur ojämlikheter mellan könen uppehölls förr, bevaras nu och kan se ut i framtiden.26

Sweets resultat visar på tydliga skiftningar gällande hur könsrollerna framställts och betonats i
leksaksreklamen över tid. Under början av århundradet var leksaksreklamenen i stort sett könsneutral.
Under 40-talet började den bli mer indelad efter kön och det var då framförallt en tydlig feminisering av
reklamen för flickleksaker, och då i första hand husliga leksaker och dockor, som slog igenom. Detta
relaterar Sweet till en genomgående trend i samhället då kvinnor uppmuntrades att återgå till
husfruidealet efter en kort period i arbetslivet under andra världskriget. Det här husfruidealet gällande
flickleksaker fortsatte att var dominerande under 50-talet och speglade det ideal som uppehölls i det
amerikanska samhället under den tiden.27

Under 1970-talet uppmärksammar Sweet ett tydligt trendbrott i reklamens könsbilder. Reklamen bryter
ofta mot traditionella och stereotypiska könsroller, t.ex. genom att använda pojkar som modeller i
reklam för husliga leksaker och genom att använda flickor som modeller i reklam för leksaker relaterade
till tidigare manligt dominerade yrkesval. Under 70-talet är mer reklam också könsneutral och Sweet
tolkar detta som en tydlig ansträngning från marknadsförarna att anpassa sig till feminismens andra våg
och de krav på jämlikhet och rättvisa som dominerade samhällsdebatt och politik vid den här tiden. Men
hon konstaterar också att det här trendbrottet blev mycket kortlivat och att redan under 80-talet hade
leksaksreklamen återgått till ett mer traditionellt framställande av könsroller. Under 90-talet blev sedan
könssegregeringen allt starkare inom leksaksreklamen vilket ledde fram mot den extrema uppdelning av
pojk- och flickleksaker som vi ser idag.28

En annan utveckling som Sweets forskning visar på är den att reklamens sätt att framhäva leksaker som
antingen för pojkar eller för flickor förändrats markant över tid. I början av århundradet var den mycket
explicit medan den mot slutet av århundradet blev mer implicit och subtil. Då pojkleksaker på 20- eller
30-talet kunde marknadsföras med en tydlig text som t.ex. din son kommer att älska att hjälpa pappa

23 Edström, Jacobsson, Muhr & Näslumd, (1998)
24 Sweet, (2013)
25 Sweet, (2013), s.III-IV (abstract)
26 Sweet, (2013),  s.1-3
27 Sweet, (2013),  s.74-75
28 Sweet, (2013), s.74-75



9

snickra med det här verktygsettet, så marknadsfördes leksaker under slutet av århundradet mot kön
genom mer subtila metoder såsom val av färger, modeller, ord och symbolik. Antalet annonser som var
könsneutrala har också minskat stadigt under århundradet och idag finns det minimalt med könsneutrala
annonser för leksaker. På det här sättet har alltså reklamens könsuppdelning samt framhävdande av
traditionella könsroller blivit starkare samtidigt som den blivit subtilare.29 Detta anser Sweet speglar
trenden i samhället idag, då jämställdhet eftersträvas på ytan genom lagstiftning och politik men då
traditionella könsmaktmönster och ojämlikheter lever vidare under ytan.30

Liksom Falkström drar Sweet paralleller till den utveckling som skedde inom forskningen och
samhällsdebatten under 1980 och 90-talen då en naturalistisk förklaring till olikheter mellan könen fick
fäste och många hävdade att kvinnornas bästa väg till jämställdhet inte var att bli mer lika männen utan
att bli mer kvinnliga. Trots att den naturalistiska förklaringen till olikheter mellan könen har kritiserats
starkt av genus forskare världen över så visar Sweet genom opinionsundersökningar hur den har fått ett
starkt fäste hos gemene kvinna/man i USA. Denna våg mot en ny femininitet tror Sweet speglas i det
nya romantiserade prinsess- och skönhetsideal som mot slutet av århundradet ersatte det tidigare
husfruidealet inom leksaksreklam riktad till flickor. Hon anser vidare att den här trenden på ett subtilt
sätt döljer den djupt rotade segregering och ojämlikhet som finns kvar mellan könen i samhället, trots att
jämställdhet på ytan är idealet.31

1.3.3 Jämlikhet och leksaksreklam i Sverige – några funderingar
Både Nelson och Westerberg anser att Sverige sedan 1960-talet jämfört med andra länder har legat långt
fram vad gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Sverige anses allmänt vara en av de
mest jämställda länderna i världen.32 Med tanke på detta vore det intressant att jämföra leksaksreklamens
utveckling i Sverige jämfört med Sweets resultat i USA. Finns det någon tydlig skillnad som speglar att
kvinnor i Sverige förvärvsarbetar mer i Sverige än i USA, att kvinnor är mer välutbildade och mer
välrepresenterade inom politiken?33 Om det inte finns någon skillnad vad innebär det i så fall för den
berömda svenska jämställdheten? Att den inte når djupare än ytan? Eller att den inte gäller för våra
barn? Men om den inte gäller för våra barn vad ger det oss i så fall för bild av hur jämställdheten
kommer att se ut i framtiden?

Naturligtvis kommer jag inom ramen för en b-uppsats inte att kunna få fram alls samma väl
underbyggda och nyanserade resultat som Sweet har gjort med sin forskning. Men jag hoppas ändå
kunna få fram tillräckligt med material för en viss jämförelse skall bli möjlig. Jag kommer inte heller att
ha möjlighet till några vidare undersökningar av leksaksreklamens innebörd för jämlikhetens utveckling
i samhället i stort. Men jag hoppas att min undersökning kan väcka till eftertanke och möjligen fungera
som en grund för vidare forskning på området.

1.4 Metod och avgränsningar
I detta avsnitt redogör jag för vilken metod jag använt för att studera leksaksreklam, vilket källmaterial
jag har använt, samt hur innehållsanalysen av annonserna har gått till. Jag anger också vilka
begränsningar jag satt upp för arbetet och diskuterar undersökningens validitet och resultatens
tillförlitlighet.

29 Sweet, (2013), s. 76 + s.118f
30 Sweet, (2013), s.141, 144
31 Sweet, (2013), s.119 - 122
32 Nelson, (2005), s.107, Westerberg, (1998) s.14-16
33 Westerberg, (1998) s.14



10

1.4.1 Val av metod
För att samla data som är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar så har jag valt att till största
del använda samma innehållsanalytiska metod som Sweet gjort i sin avhandling.34 Anledningen till detta
val är att hennes metod fungerade väl för henne och bör göra det också för mig eftersom hon studerat
samma typ av material som jag med mycket liknande frågeställning. Det är också en fördel att använda
samma metod eftersom det underlättar en jämförelse av de båda studierna.

Eftersom Sweets studie är mycket större och mer omfattande än min så har jag valt att på flera sätt
minska ner antalet bedömnings punkter för att underlätta undersökningen. T.ex. så undersöker Sweet
även hur leksaksreklamen historiskt har framställt etnicitet, något som min undersökning inte alls berör.
I det här avsnittet beskriver jag vilka koder jag har använt mig av då jag har undersökt käll materialet
men jag tar inte upp de koder som Sweet använder och som jag har valt att bortse från.

1.4.2 Källmaterial
I min undersökning har jag varit begränsad till det reklammaterial som har funnits tillgängligt för
studier. Reklammaterial av den här typen arkiveras oftast inte utan slängs väldigt snabbt bort, därför är
tillgången på material ganska begränsat, särskilt före 1975. Det har inte varit möjligt för mig att såsom
Sweet studera material från ett och samma företag genom alla årtionden. Istället har jag bland det
material som funnits att tillgå valt ut 1-2 kataloger från varje årtionde från de företag som har funnits att
tillgå. Vid valet av kataloger har jag konsekvent tagit de kataloger som erbjöd flest annonser med
bredast utbud vad gäller olika typer av leksaker. Detta för att få ett så brett underlag som möjligt för de
statistiska resultaten. Att begränsa mig till max 2 kataloger per årtionde har varit nödvändigt helt enkelt
för att materialets omfång skall bli rimligt att hantera på den tid som jag haft till mitt förfogande. På
samma sätt har jag begränsat mig till 1 katalog under 80 och 90-talet eftersom alla katalogerna från
dessa årtioneden var så pass stora att det skulle ha tagit allt för lång tid att studera 2 kataloger från
vardera av dessa årtionden. När det har varit möjligt så har jag försökt att sprida ut valet av kataloger så
att jag fått en intervall av minst 5 och max 10 år mellan varje undersökt katalog. Detta för att få en så bra
bild av den gradvisa utvecklingen över tid som möjligt.

Jag har undersökt följande kataloger som fanns arkiverade vid avdelningen för Vardagstryck vid
Kungliga Biblioteket i Stockholm.

1949; Ett urval av NKs bästa Leksaker, Liten katalog, 8 sidor, 53 annonser

1955; Åhlen och Holm Höst och Vinter katalog 1955/56, Åhlens varuhus katalog 355 sidor varav 9 sidor
och 171 annonser leksaker.

1964; Önskeklappar för hela familjen, Julkatalog för varuhuset Krämaren 15 sidor varav 2 sidor och 20
annonser leksaker.

1968; Leksakslandet, Julkatalog utgiven av Sveriges Leksakshandlaren Riksförbund, 64 sidor och 294
annonser

1979; Åhlens Julkatalog, Varuhus katalog 79 sidor varav 10 sidor och 66 annonser leksaker.

2001; Leklandet, Julkatalog utgiven av Lekia och Leksakshandlarna, 52 sidor, 474 annonser.

2009; Lekia Julkatalog, utgiven av Lekia, 44 sidor, 222 annonser.

34 Sweet, 2013 s.20-31
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Jag har också undersökt följande kataloger som jag har fått låna av leksaksaffären Sunne Bazaren i
Sunne.

1976; Leksakslandet, Julkatalog utgiven av Sveriges Leksakshandlares Riksförbund och Käpphästen, 46
sidor och 539 annonser.

1986; Leksakslandet, Julkatalog utgiven av Leksakshandlarna, 52 sidor, 592 annonser.

1994; Leksakslandet, Julkatalog utgiven av Leksakshandlarna, 40 sidor, 332 annonser.

Totalt har 3906 annonser studerats, kodats och kategoriserats.

1.4.3 Beskrivning av metod
För varje katalog har jag noterat utgivnings år, företag, sidantal, samt antal leksaks annonser.

För att studera innehållet i annonserna skapade jag 3 olika formulär att fylla i för varje annons.

I det första formuläret (bilaga 2) har jag systematiskt för varje annons noterat följande; sidnr., annons
nr., antal modeller, modellernas kön, kön på ev. figurer/dockor i annonsen, samt kön på ev. barn på
leksakens förpackning. Då detta har varit relevant för kodningen har jag även noterat; huvudfärg på
sidan, huvudfärg på annonsen, huvudfärg på leksaken, symboler i annonsen, ev. annons text, annat av
vikt som jag lagt märke till. Därefter noterade jag om leksaken kodades som Explicit Feminin (EF),
Implicit Feminin (IF), Explicit maskulin (EM), Implicit maskulin (IM), eller könsneutral (KN).(se
beskrivning av dessa begrepp i avsnitt 1.4.4).

På det andra formuläret (bilaga 3) har jag systematiskt för varje annons noterat följande; sidnummer,
annons nummer. Sedan har jag kryssat i den leksakskategori som leksaken föll under. (Se avsnitt 1.4.5
för en detaljerad beskrivning av kategorierna.) För vissa annonser har jag även gjort noteringar i
marginalen om leksakens namn eller om det fanns något i annonsen som särskilt fångade min
uppmärksamhet.

På det tredje formuläret (bilaga 4) har jag systematiskt för varje annons noterat sidnummer och annons
nummer. Därefter har jag kryssat i det eller de attribut som jag ansåg att annonsen/leksaken
representerade, (se avsnitt 1.4.6 för en beskrivning av attributen.)

Efter att alla annonser hade gåtts igenom på detta sätt sammanställde jag materialet i excelark genom att
räkna först det totala antalet annonser i varje genus kategori; EF, IF, EM, IM och KN för varje katalog
och föra in detta i excel för att kunna beräkna procent. Därefter använde jag noteringarna i formulären 2
och 3 för att för varje katalog beräkna det totala antalet annonser inom varje genus kategori som
marknadsförde en viss typ av leksak och som representerade en viss typ av attribut. Även dessa siffror
fördes in i excelark för att kunna beräkna procent. (se ett exempel på en sådan tabell i bilaga 6)

Efter att alla siffror hade förts in i excelark skapade jag med hjälp av dessa dokument de diagram och
tabeller som finns med i den här uppsatsen. Då jag skapade tabeller samlade jag resultaten från 1949
och 1955 års kataloger under rubriken 50-talet, katalogerna 1964 och 1968 under rubriken 60-talet, samt
katalogerna 1976 och 1979 under rubriken 70-talet. Detta gjorde jag främst för att det var ganska få
annonser i varje katalog från den här tiden (med undantag av 1976 års katalog) samt för att tabellerna
blev mer översiktliga då. När det gäller katalogerna från 2001 och 2009 valde jag att inte slå dem
samman till 2000-talet. Dels p.g.a. att båda katalogerna var stora, dels för att jag var intresserad av att se
om det fanns någon skillnad mellan 2001 och 2009 eftersom 2009 är den katalog som jag undersökt som
ligger närmast nutid och jag var nyfiken på om någon tydlig utveckling hade skett under de senaste 15
åren.
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1.4.4 Genuskodning av annonserna
För att få svar på min frågeställning; Hur har framställningen av könsroller i svensk leksaksreklam
förändrats under perioden 1949 till 2009? har jag studerat varje annons i katalogerna och delat in dem
enligt följande kategorier, enligt Sweets kodnings system:

Explicit Feminin, Explicit Maskulin, Implicit Feminin, Implicit Maskulin, Könsneutral.

Med explicit menas att annons texten eller bilden tydligt visar att leksaken är tänkt att användas av
antingen flickor eller pojkar. För att en annons skulle falla inom den här kategorin krävdes att det
uttryckligen stod i annonstexten eller på leksaksförpackningen att leksaken var till flickor eller pojkar. 35

Implicit feminin och implicit maskulin är annonser som på andra mer subtila sätt genus bestämmer
leksakerna. Annonser med modeller av endera könet faller inom den här kategorin, samt om det finns en
flicka eller pojke på leksakens förpackning.3637

Ett annat sätt som leksaker kan klassificeras som implicit feminina eller maskulina är genom färgen på
annonsen eller leksaken, genom att annonsens placering i katalogen tydligt indikerar genus, samt genom
symboler.38

När det gäller färg har jag klassificerat annonser som implicit feminina om huvudfärgerna i annonsen
eller på själva leksaken/leksaksförpackningen är rosa, lila eller ljusa pastellfärger. Jag har klassificerat
som implicit maskulina annonser där huvudfärgerna eller färgen på själva
leksaken/leksaksförpackningen är svart eller grå och om annonsen överhuvudtaget är mycket mörk.
Denna indelning av färgerna i ”flickfärger” och ”pojkfärger” bekräftas av både Auster & Mansbach,
Ambjörnsson, Larsson & Östman, samt Sweet.39 Könsneutrala annonser karakteriseras av starka, klara
färger såsom röd, grön, klarblå, gul och orange.

Symboler som används för att klassificera en annons som implicit feminin är hjärtan, blommor och
fjärilar.40 Det finns inga lika tydliga symboler för det maskulina som jag har funnit belägg för att
använda.

Med annonsens placering i katalogen menar jag, liksom Sweet,41 att en annons som placerats på en sida i
katalogen där det finns tydliga genuskodade symboler och färger för hela sidan, om än inte specifikt för
produkten, kan anses som implicit feminin eller implicit maskulin. Detta gäller också om det finns en
bild av en flicka eller pojke på sidan som tydligt marknadsför hela sidan, inte bara en specifik produkt.

Könsneutrala annonser är annonser som genom text, bild och färg inte ger några tydliga indikationer på
om leksaken är tänkt för flickor eller pojkar. Könsneutrala är också annonser som tydligt genom text
eller val av modeller framhäver att leksaken är tänkt för både flickor och pojkar. Det kan t.ex. vara att en
pojke och en flicka finns med på bilden eller på leksakens förpackning.

35 Sweet, (2013) s.25
36 Sweet, (2013) s.25
37 Pike och Jennings forskning visar att reklam modellens kön har en mycket stark påverkan på barnens uppfattning om
leksakens genus kodning.37 Även Nelson hävdar att modellens kön är viktigt för barns uppfattning om genus ”korrekt” lek.37

38 Sweet, (2013), s.25
39 Auster & Mansbach, (2012), s.2, 11, Ambjörnsson, (2011), s.81 – 93, Sweet, (2013), s.94-97, Larsson & Östman, (2013),
s.10
40 Sweet, 2013 s.26
41 Sweet, 2013 s.26
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1.4.5 Kategorisering av annonserna
För att få svar på min frågeställning; Vilka bilder av kvinnlighet och manlighet har leksaksreklam
förmedlat till barn under den här perioden? Har jag delat in varje produkt enligt de kategorier av
leksaker samt de attribut som Sweet använder sig av.42

Leksakskategorier som jag använt mig av är; Dockor, Action figurer, Aktiverande leksaker (till största
del babyleksaker), Sportutrustning, Estetiska material (inkluderar konst och musik),
Konstruktionsleksaker, Pedagogiska Leksaker, Hushållsleksaker, Fordon, Gosedjur, Teknik/el/data,
Vapen, Spel, Kosmetik. Kosmetik och Vapen har jag lagt till utifrån den lista som Auster och Mansbach
tagit fram,43 eftersom jag tycker detta är 2 viktiga och ofta förekommande kategorier av leksaker som
saknas i Sweets lista och jag vet inte riktigt vart jag skulle föra in de leksakerna annars. Jag har även lagt
till en kategori som jag kallar Rollspel där jag tar med leksaker som syftar till att leka att man utövar ett
specifikt yrke, samt maskeradkläder. Detta gjorde jag under undersökningens gång eftersom jag fann att
dessa leksaker inte passade in i någon av de kategorier som jag hade att tillgå.

När det gäller attribut har jag använt Sweets lista med 2 tillägg.44 Detta innebär att jag har noterat för
varje annons om den representerar 1 eller flera av följande attribut; tävlingsanda, aggressivitet,
hållbarhet, konstruktion, lärande, kreativitet, skönhet, mode, omvårdande, huslighet, passivitet, mjukhet,
mat, konsumerism. De 2 attribut som jag har lagt till är romantik och yrken, detta p.g.a. att jag under
undersökningens gång fann att dessa två attribut fanns närvarande i reklamen och jag ansåg att det kunde
tillföra något intressant till undersökningen att notera dem. Det här sättet att notera om en leksak
annonseras såsom representerande vissa specifika attribut innebär att en och samma leksak ofta har flera
olika attribut. När det gäller attributen är bedömningen till viss del subjektivit, och därför bör kanske
resultaten betraktas med en viss skepsis, men jag har gjort mitt bästa för att kategorisera annonserna
konsekvent.

Under tiden som jag arbetade med att föra in mina resultat i tabeller så valde jag att räkna bort några
kategorier och attribut eftersom de inte tillförde något till undersökningens syfte.

Den leksakskategori som jag helt valde bort var spel. Eftersom det i varje katalog fanns en stor mängd
spel (vilket inkluderar pussel och dataspel) och att dessa konsekvent marknadsfördes som könsneutrala
så valde jag att räkna bort dessa då jag ansåg att denna stora mängd spel bidrog till en viss snedvridning
av resultaten. Det kan också argumenteras att spel inte egentligen är leksaker.

Vad gäller attribut så valde jag bort attributen mjukhet, passivitet och konsumerism från mina slut
resultat. Detta helt enkelt för att det var så få annonser som föll inom de kategorierna att det inte verkade
relevant att ta dem med.

1.4.6 Avgränsningar
Jag har valt att inte alls studera reklam för barnböcker och filmer. Då det har varit med barnböcker och
filmer i katalogerna har jag inte tagit med dem i min statistik.

Jag har inte heller alls studerat reklamens utformning eller typen av leksaker. Det går med hjälp mina
resultat att dra ganska många slutsatser kring vilken typ av leksaker som vid olika tidpunkt har varit
mest populära. Det har också varit intressant att se förändringarna vad gäller leksakernas material,
kvalitet och mängd. Det fanns även många intressanta möjligheter under undersökningens gång att
studera hur reklamens sätt att framföra sitt budskap har förändrats över tid och hur marknadsförings

42 Sweet, 2013 s.28 & 30
43 Auster & Mansbach, (2012), s.7
44 Sweet, (2013), s.100
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branschen har utvecklats. Det har också synts tydliga tendenser gällande vilka kvaliteter hos leksaker
som har ansetts viktigast under olika perioder.

Trots att alla de här områdena är nog så intressanta så har jag begränsat mig till att enbart studera
reklamen ur ett genusperspektiv. Detta för att behålla undersökningens fokus. Dock ska sägas att
utvecklingen vad gäller antalet annonser för olika typer av leksaker samt för olika attribut kan vara
relevant för att studera utvecklingen av genusbilder och därför har jag till viss del tagit hänsyn till denna
och redovisar även den statistik som jag tagit fram gällande detta.

1.4.7 Undersökningens validitet
Den största begränsningen vad gäller tillförlitligheten hos mina resultat anser jag är materialets omfång
och den minimala tid som jag har haft till mitt förfogande för att genomföra undersökningen. För att få
fram verkligt tydliga resultat vad gäller förändringar över tid skulle det behövas ett större urval av
material och ett mer detaljerat och tidskrävande studium av detta. Tidsbristen kan också innebära att rena
misstag kan ha smugit sig in i statistiken på grund av felräkningar. Jag har vid några tillfällen då
resultaten har varit förvånande eller mycket avvikande räknat om för att försäkra mig om att jag inte har
gjort något räknefel. Men för att verkligen validera alla siffror skulle det krävas några omgångar
kontrollräkning av allt material och det har jag inte haft tid med.

Eftersom jag har haft kataloger från olika företag under olika årtionden är det också möjligt att de
skillnader som framträder i reklamens genuskodning kommer sig av att olika företag kan ha haft olika
inställning till reklam och genus, snarare än att det speglar en förändring över tid. Sättet att
marknadsföra påverkar också resultatet, och det är möjligt att resultaten blir missvisande p.g.a. detta. En
katalog med fler modeller blir t.ex. med den kodningsteknik som jag har använt mer könsindelad än en
katalog utan modeller. T.ex. tror jag att detta har skett med katalogen som jag använde från 2001. Denna
katalog använde sig av väldigt få modeller och hade också en ovanligt hög grad av könsneutralitet.(se
diagram 1).

Som jag tidigare nämnt finns även en viss grad av subjektivitet just vad gäller kategoriseringen av
annonser i olika attribut. Det är möjligt att en annan forskare med ett annat perspektiv skulle få fram ett
något annorlunda resultat just vad gäller attributen.

För att vara mer säker på att de resultat som jag har fått fram inte påverkats av företagens individuella
policy och marknadsföringsstrategier, eller av mina personliga åsikter, skulle någon behöva undersöka
fler kataloger från olika företag för den gällande perioden och jämföra de resultaten med mina. Om en
annan oberoende undersökning visar liknande resultat och tendenser så skulle det kunna ses som en
validering av mina resultat. Eftersom ingen annan i Sverige så vitt jag vet har gjort en liknande
undersökning så är det än så länge svårt att validera resultaten på detta sätt.

Trots dessa möjliga brister i undersökningen så anser jag att resultaten kan sägas ha en tillräckligt hög
grad av tillförlitlighet för att gälla en b-uppsats, så länge som man är medveten om bristerna och tar
hänsyn till dessa vid en bedömning av resultaten. Undersökningen har varit strukturerad och metoden
har följts konsekvent. Trots tidsbristen så har ändå ett stort antal annonser analyserats, 3906 stycken. Jag
anser att de övergripande tendenser och utvecklings mönster som framträder genom siffrorna kan
betraktas som ett intressant tillägg till forsknings området.
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2. Undersökningen - Leksaksreklam 1949 – 2009

I detta kapitel kommer jag först att ge en översiktlig bild av de olika katalogerna och utvecklingen över
perioden både vad gäller leksakstyper och genuskodning. Sedan kommer jag att visa hur leksakstyper
och attribut har genuskodats över tid och vad det kan innebära för den könsbild som barn historiskt har
fått till sig genom leksaksreklam. Därefter diskuterar jag hur utvecklingen inom leksaksreklam speglar
utvecklingen i samhället i övrigt. Slutligen kommer jag helt kort att jämföra mina resultat med Sweets
och diskutera huruvida den svenska leksaksmarknadens historiska utveckling skiljer sig från den
amerikanska eller inte.

2.1 Översikt
Under undersökningen av leksakskataloger från 1949 – 2009 har jag blivit medveten om några
övergripande trender som jag här kommer att redogöra för.

Antalet leksaker i katalogerna från 50 och 60-talen var ganska litet jämfört med senare år. Sättet som
leksaker har marknadsförts över åren har också gradvis förändrats, mycket på grund av den utveckling
som skett inom medieteknik. I de tidiga katalogerna bestod reklamen av enkla bilder (oftast svartvita)
med korta textrader till varje leksak och med en hel del längre texter som beskrev vissa typer av
leksaker, deras pedagogiska värde, mm. Det är ganska tydligt att reklamen riktade sig i första hand till
föräldrar och andra vuxna, det var de som var de förväntade köparna. Framemot slutet av 1970-talet och
än tydligare under 1980-talet förändrades reklamen och bestod fram till 2009 av färgglada bilder med
ingen eller mycket lite text. Nu fanns det fler modeller med och reklamen ger en känsla av att den riktar
sig direkt till barnen på ett annat sätt än tidigare.

Vad gäller typen av leksaker som marknadsförts så har utbudet faktiskt inte förändrats jätte mycket.  De
viktigaste leksakstyperna har konstant varit Dockor, Fordon och Konstruktions leksaker (såsom
Meccano, Lego, Modelljärnvägar och fordon, snickarlådor). Se Tabell 1 för en klar bild av detta
förhållande.
Tabell 1 Översikt över förekommande leksakstyper i svenska leksakskataloger 1949 – 2009

1949+55 1964+68 1976+79 1986 1994 2001 2009
Antal annonser som analyserats 199 269 509 536 270 357 161% av totala antalet annonser;45
Dockor 15 23 14 15 20 19 17
Actionfigurer 0 1 4 10 9 3 10Aktivitet 11 3 7 8 10 11 7Sport 4 2 2 1 0 3 2Estetiskt 9 3 2 10 9 12 12
Konstruktion 2 22 24 16 10 6 26Utbildande 6 2 5 1 2 5 5
Huslig 6 3 1 2 5 4 3
Fordon 32 32 33 28 24 18 12Gosedjur 1 4 7 6 7 8 0Teknik/El/Data 8 1 1 0 0 3 0Vapen 5 1 0 2 1 1 1Kosmetika 1 1 0 0 1 4 4Rollspel 3 0 1 1 3 2 1
Källa: se tabell förteckning s.41

45 Bortfall beror på att vissa annonser inte platsade i någon av kategorierna. Summor över 100% beror på att vissa annonser
matchade fler än 1 kategori.
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Nya typer av Leksaker som har uppkommit under perioden har varit Action Figurer, som
överhuvudtaget inte existerade före 60-talet och som blev verkligt populära från 80-talet och framåt.
Kosmetika och Mode relaterade leksaker fanns det i det närmaste inget utav före 1990-talet och under
2000-talet skedde en snabb ökning av den här kategorin.

Leksakernas formgivning och val av material har däremot förändrats väldigt mycket. Vissa trender är
tydliga. De som jag framförallt lagt märke till presenteras här. Under 50 och 60-talet var kvalitet, styrka
och hållbarhet en mycket viktig kvalité som reklamen ville framhäva hos leksakerna. Under 1960 och
70-talet fanns väldigt många modellbyggsatser och leksakerna var överhuvudtaget väldigt
verklighetstrogna. Reklamen visar att det under den här tiden var väldigt viktigt att framhäva att
leksakerna verkligen var detaljrika kopior av verkliga tåg, bilar, maskiner, hus, flygplan, bäbisar, etc.
Under 80-, 90- och 2000-talen förändrades detta gradvis mot en allt mer verklighetsfrämmande
formgivning. Under de tidigare årtiondena framhävde reklamen också ofta lekens pedagogiska och
utvecklande värde för barnen, något som inte alls framhävs i 90 eller 2000-talens kataloger.
Leksaksvärlden har gått från att ha varit en spegling av, och en förberedelse för, vuxenlivet till att vara
en flykt från verkligheten. Leksakernas värld är nu, i mycket högre utsträckning än för 60 år sedan, en
fantasivärld, en värld av rymdvarelser, sagoprinsessor, märkliga moster och flygande hästar.

Under 1950 och 60-talen var de flesta leksaker tillverkade av trä, tyg och metall, plast förekom i stort
sett inte. Gradvis har detta förändrats och i 2009 års katalog är majoriteten av leksakerna tillverkade av
plast. Färgerna har också förändrats över tid. Även om de tidigaste katalogerna jag undersökt hade
svartvita bilder så hade många av annonserna texter som beskrev leksakernas färg. Leksaker från 50 och
60-talen var oftast träfärgade eller målade i klara färger såsom vit, röd, blå, gul och grön. Även under 70
och 80-talet var de flesta färger ganska klara. Färgen rosa började göra sitt intåg som leksaksfärg i och
med reklam för Barbie dockor på 1970-talet men först under 1980-talet finns det många rosa leksaker
och under 90 och 2000-talen blev de bara allt fler och fler. Även färgen svart blev mer frekvent använt
från 1980-talet och framåt.

2.2 Genus kodning i leksaksreklam
Jag har genom undersökning av källmaterialet velat ta reda på hur framställningen av könsroller i svensk
leksaksreklam har förändrats under perioden 1949 till 2009. För att få en tydlig bild av detta har jag
genus kodat 3906 leksaksannonser enligt definitionerna Explicit feminin, Implicit feminin, Explicit
maskulin, Implicit maskulin och Könsneutral. (Se Diagram 1)

Som framgår av Diagram 1 så har sättet att genus bestämma leksaker i reklam förändrats över tid. Under
50-och 60-talen var det relativt vanligt med explicit genuskodning, och det var dubbelt så vanligt under
50-talet som under 60-talet. D.v.s. det fanns en hel del leksaker som uttalat marknadsfördes mot flickor
eller pojkar. Detta sätt att marknadsföra leksaker försvann helt under 70-talet och kom inte tillbaka under
senare årtionden.
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Diagram 1. Genuskodning 1949 - 2009, % av totala antalet annonser

Källa: se diagram förteckning s. 41

Under 70-talet var leksakreklamen som mest könsneutral, 87% av reklamen under detta årtionde var
könsneutral. 60-talet var närmast detta med 79% könsneutrala annonser. En anledning till detta resultat
kan vara att det stora flertalet av de annonser som jag har undersökt från 60-talet var från slutet av
årtiondet; 1968. Om jag hade undersökt en katalog från början av årtiondet är det möjligt att resultatet
skulle ha varit närmare 50-talets resultat, (51 %), istället. Helt tydligt är iallafall att någon gång under
60-talet har det börjat ske ett skifte vad gäller framställningen av könsbilder i leksaksreklam. Reklamen
har rört sig mot en mer jämlik framställning av leksakerna där det inte längre är lika viktigt att framhäva
huruvida leksakerna är tänkta för flickor eller pojkar.

Ett exempel på denna förändrade inställning kan fås i 2 små bilder från Leksakslandet 1976.

Figur 1 källa: leksakslandet 1976 Figur 1 källa: leksakslandet 1976
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Här finns en tydlig indikation på att något har förändrats. Detta är det enda stället i någon av de
kataloger som jag har undersökt där det överhuvudtaget syftas till att pojkar skulle kunna leka med
dockor! Om jag jämför detta budskap med några bilder som är väldigt typiska från Åhlens katalog 1955
(se fig. 3, 4 och 5) blir skillnaden uppenbar. Under 50-talet var det ganska så självklart att dela in
leksaker i flick- och pojkleksaker. Under 70-talet ifrågasattes detta och leksaksreklamen tog en mer
neutral inställning till leksakerna.

Figur 3

Figur 5 Källa: Åhlens katalog 1955

Sedan under 80-talet sker ytterligare en förändring, som visar sig bli ganska bestående under de
kommande årtiondena. Andelen könsneutrala annonser sjunker igen och närmar sig 50-talets nivå (se
diagram 1). Med undantag för katalogen från 2001 så är andelen könsneutrala annonser under den här
perioden hela tiden under 70 % och 2009 har det sjunkit ända till 60%. Varför det ökar till 77% 2001 är
oklart, möjligen kan det bero på en skillnad i marknadsföringsteknik mellan den Leklandet katalog som
jag har undersökt från 2001 och de kataloger som har undersökts 1986, 1994 och 2009. Men oavsett så
har det under 80-, 90- och 2000-talen skett en markant minskning av könsneutrala annonser jämfört med
70-talet. Alltså har könsindelningen av leksaksannonserna ökat sedan19 70-talet och leksaker har åter
igen börjat marknadsföras mer specifikt mot flickor och pojkar.

Sättet som detta görs på under -80, -90 och 2000-talen skiljer sig dock markant mot 50- och 60-talen. Då
det på 50- och 60-talen var vanligt med explicit genuskodning så försvann det sättet att marknadsföra
helt på 70-, 80-, 90- och 2000-talen. Istället ökade den implicita genuskodningen av leksaker. Detta
innebar att allt fler leksaker på ett subtilt sätt klassades som flickleksaker respektive pojkleksaker. Detta
skedde genom val av modeller, färg och symboler.  Det är särskilt andelen implicit feminina leksaker
som har ökat under den här perioden (se diagram 1). 2009 var hela 29% av annonserna implicit
feminina, att jämföra med 6% på 70-talet och 15% på 50-talet. Det implicit maskulina hade sin
höjdpunkt i katalogen från 1986 med 21%, att jämföra med 11% 2009 och 19% på 50-talet. Som vi
kommer att se längre fram så hänger detta ökade fokus på det feminina samman med nya typer av
leksaker som specifikt riktar sig till flickor samt med den explosionsartade ökningen av rosa färgade
leksaker och annonser under 2000-talet. På samma sätt hänger ökningen av implicit maskulina annonser

Figur 4 Källa: Åhlens katalog 1955

Figur 3 Källa: Åhlens katalog 1955
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1986 samman med de många nya typer av action figurer som blev populära under 80-talet och som
marknadsfördes nästan uteslutande mot pojkar.

I fig. 6 och 7 ger jag 2 exempel på implicit marknadsföring. Den första är feminin, från 2009 års katalog,
den andra maskulin, från 1986 års katalog. I båda fallen finns det mer än en modell i annonsen, vilket
innebär att valet av modellernas kön kan antas vara medvetet. Hade marknadsförarna velat framhäva
leksakerna som könsneutrala hade de här stora möjligheter att ha med både flickor och pojkar i
annonsen. Istället har de valt att i fig.6 ha med fyra flickor och i fig.7 tre pojkar. Detta kan knappast vara
en slump anser jag. Särskilt eftersom de leksaker som annonseras är dockor och vapen, 2 leksakstyper
som konsekvent genom hela perioden har visat sig vara kodade som feminina respektive maskulina. I
nästa avsnitt kommer jag att behandla just den här uppdelningen av olika typer av leksaker och olika
attribut som antingen feminina, maskulina eller neutrala samt visa hur den har utvecklats över tid.

Figur 6 Källa: Lekia Julkatalog 2009 Figur 7 Källa: Leksakalandet 1986

2.3 Könsbilder i leksaksreklam
Den andra frågeställningen som jag har haft som syfte att undersöka har varit vilka bilder av kvinnlighet
och manlighet som leksaksreklam har förmedlat till barn under perioden 1949 - 2009. För att få svar på
detta har varje annons först genuskodats (se avsnitt 2.2). Sedan har jag kategoriserat alla leksaker i
annonserna enligt leksakstyp och attribut. Därefter har jag sammanfört de 2 resultaten och tagit fram
statistik gällande vilka leksakstyper och attribut som har marknadsförts som feminina respektive
maskulina. (se diagram 10:1 – 10:7, samt 11:1 – 11:7) Detta för att undersöka om det finns någon tydlig
trend gällande vilka typer av leksaker som marknadsförs som feminina respektive maskulina samt vilka
attribut som framställts som mer feminina eller mer maskulina. Samt för att ta reda på om detta
förhållande har varit statiskt eller om det har förändrats över tid.
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Resultatet visar att vissa leksakstyper och attribut mer eller mindre konsekvent över tid har
marknadsförts som feminina, maskulina och könsneutrala. Förändringar över tid har skett gällande
andelen annonser som varit genuskodade men endast begränsade förändringar har skett gällande vilka
typer av leksaker och vilka attribut som marknadsförs till vilket kön

Leksakstyper som över tid konsekvent har marknadsförts som mer feminina är Dockor, Hushållsleksaker
och Kosmetika. Leksakstyper som konsekvent har marknadsförts som mer maskulina är Vapen och
Action figurer. Leksakstyper som konsekvent har marknadsförts som mer könsneutrala, alternativt har
marknadsförts som både feminina och maskulina, är Aktivitetsleksaker, Sportutrustning (här finns dock
en tendens mot maskulinitet i kodningen under vissa år), Estetiska leksaker (här finns under vissa år en
tendens mot femininitet i kodningen), Gosedjur samt Rollspel. (se bilaga 1)

Leksakstyper där det har skett en markant förändring i genus kodningen under perioden är Fordon,
Konstruktionsleksaker, Pedagogiska leksaker samt Teknik/el/data. Samtliga dessa kategorier har gått
från att under 50-talet ha varit övervägande klassificerade som maskulina till att gradvis allt mer
klassificeras som könsneutrala. (se bilaga 1)

Vad gäller attributen så finns det en liknande indelning mellan feminint och maskulint. Attribut som
konsekvent har marknadsförts som mer feminina är Omvårdande, Huslighet, Skönhet, Mode och
Romantik. Attribut som konsekvent har marknadsförts som mer maskulina är Tävlingsanda, Aggression,
Äventyrlighet.  Attributen Konstruktion, Kreativitet och Lärande var under 50-talet uttalat maskulina
men har gradvis blivit allt mer neutrala i sin framtoning. Attributet Mat var under 50-talet övervägande
feminint men har gradvis blivit allt mer neutralt. Detta speglar att hushållsleksaker som syftar till
matlagningslek såsom köksredskap, spisar, mm. har varit genomgående neutralt kodade sedan 60-talet
och framåt. Däremot andra hushållsleksaker såsom strykbrädor, damsugare, mm. har fortsatt att vara
övervägande feminint kodade. En ganska intressant utveckling. (se bilaga 1)

Attributet Yrken är svår bedömt. Rent statistiskt kan det ses som neutralt eftersom det i lika hög grad har
kodats som feminint, maskulint och könsneutralt. (se bilaga 1) Men om man beaktar vilka typer av yrken
som har kodats som feminina respektive maskulina så verkar det inte längre lika neutralt. Yrken som
konsekvent kodats som feminina är omvårdande yrken och service yrken, såsom sjuksköterska, doktor,
mode designer och kassörska. Yrken som konsekvent kodats som maskulina är av mer äventyrlig eller
teknisk karaktär, såsom polis, brandman, cowboy, elektriker, ingenjör, snickare, och byggnadsarbetare.

2.4 Mönster inom könsbildernas utveckling
Under 60- och 70-talen skedde en markant förändring i andelen genuskodade annonser. Men skedde det
någon förändring gällande de leksakstyper och attribut som dessa annonser marknadsförde? För att
undersöka detta har jag jämfört andelen annonser som varit feminina, maskulina och könsneutrala inom
specifika leksakskategorier och attribut.  Jag har delat in kategorierna i de som mest konsekvent har
genus kodats neutralt, feminint och maskulint för att se om någon förändring skett över tid inom dessa
specifika kategorier. I det här avsnittet visar jag hur den här utvecklingen har sett ut samt hur dessa
könsbilder kan tänkas ha påverkat barns bild av vad som ansetts ”flickaktigt” respektive ”pojkaktigt”.

2.4.1 Övervägande könsneutrala leksaktyper och attribut
De övervägande könsneutrala kategorierna är som nämnts ovan Aktivitets leksaker, Sport utrustning,
Estetiska leksaker, Gosedjur och Rollspel. Hur stor del av dessa som har kodats feminint, maskulint och
neutralt under de olika årtiondena visas i Tabell 2 nedan. Där framgår även hur stor andel av den totala
mängden annonser som varje kategori utgör. I Tabell 3 ges samma information för de oftast neutrala
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attributen Hållbarhet, Konstruktion, Lärande, Kreativitet, Mat samt Yrken. Jag understryker dock att
dessa leksakstyper och attribut på inget sätt genomgående kodats neutralt, bara att de är mindre
konsekvent femininet eller maskulint kodade än andra leksaker. Hur kodningen förändrats över tid för
dessa kategorier kan därför vara av visst intresse eftersom det visar på några intressanta mönster.

Tabell 2. Hur ”neutrala” leksakstyper har marknadsförts

50-tal 60-tal 70-tal 1986 1994 2001 2009
%”Neutrala” leksaker
av alla annonser

26 12 19 31 29.5 36 22
%:
Aktivitets leksaker 11 3 7 8 10 11 7
Maskulina
Feminina
Neutrala 100 100 100 100 100 100 100
Sport utrustning alla 4 2 2 1 0,5 3 2
Maskulina
Feminina
Neutrala 100 100 100

100

100 100 100
Estetiska Leksaker alla 9 3 2 10 9 12 12MaskulinaFemininaNeutrala 61183 100 100 14284 496 2593 52668
Gosedjur alla 1 4 7 6 7 8 0MaskulinaFemininaNeutrala 100 892 100 100 1783 793
Rollspel alla 3 0 1 6 3 2 1MaskulinaFemininaNeutrala 4060 100 202060 255025 1388 100
Källa: se tabell förteckning s.41

Som kan skönjas här så är Aktivitetsleksaker genomgående neutralt kodade. Detta är föga förvånande
med tanke på att den här kategorin till största del utgörs av babyleksaker och det har inte vid någon
tidpunkt under min undersökning visat sig relevant att skilja mellan flick- och pojkbebisar vad gäller
leksaksreklam riktad till deras föräldrar. Inte heller är det möjligt att avgöra kön på de babymodeller som
använts. En annan kategori som till största delen är neutralt kodad är sportutrustning. Det finns 2
avvikelser, 70-talet och 2009, men eftersom det i båda fallen rör sig om någon enstaka annons så lägger
jag ingen större vikt vid detta. Kategorin utgör överlag en mycket liten del av det totala antalet annonser
(0,5 – 4%). Även Gosedjur utgör en liten del av helheten och är i stort sett konsekvent neutralt kodad.

Vad gäller estetiska leksaker så har de över åren kodats lite olika. I början av perioden är de
övervägande neutralt kodade och utgör en mycket liten del av annonserna. På 80-, 90- och 2000-talen
börjar de utgöra en betydligt större del av annonserna och behåller då till största del sin neutralitet.
Undantaget är 1986 och 2009. Avvikelsen 1986 beror till största del på en helsidesannons där ett gäng
pojkar spelar en mängd olika musik instrument. Det är oklart huruvida det är medvetet från
marknadsförarnas sida att välja endast pojkar och varför de i så fall har gjort det. 2009 lutar denna
kategori istället åt det feminina framför allt p.g.a. diverse produkter för att skapa smycken med pärlor.
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När det gäller rollspel så har kategorin gått från starkt maskulint kodad 1950 till 100% neutral under 70-
talet, blandad under 80-talet, 90-talet och 2001, samt 100% neutral 2009. Det här resultatet är allt för
otydligt för att jag ska kunna dra några slutsatser av det utan att göra fler och djupare undersökningar av
materialet.

Vad gäller attribut som varit mer könsnuetralt kodade över perioden finns det vissa intressanta mönster
som framträder och som jag redogör för nedan. (se tabell 3)

Tabell 3 Hur ”neutrala” attribut har marknadsförts

50-tal 60-tal 70-tal 1986 1994 2001 2009
%”Neutrala” attribut
hos alla annonser

38 41 60 40 60 47 39
%:
Hållbarhet alla 11 6 11 3 0 0 0MaskulinaFemininaNeutrala 100 100 1388 100
Konstruktion alla 7 20 16 11 9 15
Maskulina
Feminina
Neutrala

67

33 100

6

94

1

99

14

86 100 8389
Lärande alla 10 20 14 7 8 17 9
Maskulina
Feminina
Neutrala

33

67

20
3

77

21

79

22
4

74

4
4

92
496 131374

Kreativitet alla 4 13 13 12 10 15 13MaskulinaFemininaNeutrala 6040 12484 4295 3395 3565 2494 92764
Mat alla 3 2 1 1 3 3 1MaskulinaFemininaNeutrala 100 1783 6238 6238 1783 2278 173350
Yrken alla 3 0 1 1 3 3 1MaskulinaFemininaNeutrala 5050 100 100 203050 100 6733
Källa: se tabell förteckning s.41

Hållbarhet är ett konsekvent neutralt kodat attribut som försvinner ur annonserna efter 70-talet.
Attributet Yrken är, som tidigare nämnts, svårt att tolka. Det kodas både neutralt, feminint och
maskulint. För att verkligen tolka detta attribut skulle det behövas en mer djupgående studie av de
enskilda annonserna och vilka typer av yrkesroller som kodats till olika genus. Eftersom detta är ett
mycket litet attribut, (0-3%), så har jag valt att inte lägga ner tid på detta, men det skulle kunna vara ett
intressant ämne för en helt separat studie.

Attributet Kreativitet har kodats lite ojämnt över åren. Från övervägande feminint på 50-talet, till
övervägande neutralt under de flesta andra årtionden med en plötslig ökning på den maskulina sidan
1995. Jag har valt att inte närmare undersöka annonserna för att avgöra vad skillnaderna beror på. I stort
kan detta anses vara ett neutralt attribut.
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Mer intressant är utvecklingen av attributen Konstruktion och Lärande. Attributet Konstruktion var på
50-talet starkt maskulint kodat. Det övergick redan under 60-talet till att vara neutralt och fortsatte vara
till största del neutralt under resten av perioden, om än med en viss tendens åt det maskulina hållet.
Utvecklingen för attributet Lärande är liknande, men ändå annorlunda. Även det var ganska maskulint
betonat under 50-talet och fortsatte att vara så fram till 1994, först då blev det mer neutralt. Till skillnad
från Konstruktion, som aldrig kodades feminint, så kunde dock Lärande tilldelas feminint kodade
leksaker från 60-talet och framåt.

Attributet Mat kodades 100% feminint under 50-talet och fortsatte att vara starkt feminint betonat under
hela perioden. Från 1994 och framåt blev det dock mer neutralt och först 2009 kunde även vissa
maskulint kodade leksaker framhäva detta attribut. Det verkar alltså som om även pojkar under 2000-
talet kunde förväntas leka att de lagade mat och bakade, till skillnad från 50-talet då endast flickor
förväntades leka något sådant.

2.4.2 Övervägande feminina leksakstyper och attribut
De övervägande feminina leksakstyperna Dockor, Hushåll och Skönhet har över tid framställts som
feminina respektive neutrala i olika hög utsträckning. Diagram 2, 3och 4 ger en tydlig bild av hur denna
utveckling har sett ut.
Diagram 2 Hur annonser för Dockor könskodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Leksakskategorin Dockor har konsekvent varit starkt feminint kodad. Den har också under hela perioden
utgjort en stor andel av annonserna, mellan 14 och 23%. Vid inget tillfälle under perioden har den kodats
maskulint.  60- och 70-talen kodades den betydligt oftare neutralt än vid något annat tillfälle. Men redan
1986 var den åter 80% feminint kodad och 2009 97%, vilket t.o.m. är mer än 50-talets 90%. Med andra
ord har lek med dockor under hela perioden ansetts vara en syssla för flickor. Under 60- och 70-talen
skedde vissa försök att förändra den här attityden, (vilket även framgår av fig.2), men även under denna
tid fanns det en stor del av annonserna för dockor som var implicit feminint kodade. Försöken att
förändra synen på dockor som flickleksaker varade tydligen inte heller särskilt länge.
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Diagram 3 Hur annonser för Hushålls leksaker könskodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Leksakskategorin Hushållsleksaker har varit en mycket mindre kategori än dockor, endast 1 – 6% av det
totala antalet annonser, med störst andel på 50-talet och stadigt minskande andel under perioden.
Kategorin är något mindre konsekvent kodad än Dockor. Liksom Dockor kodades den till 90% feminint
under 50-talet. Men på 60- och 70-talen kodades den istället 100% neutralt. Tillskillnad från dockorna så
var trenden under dessa årtionden mer konsekvent. Även om inga annonser i den här kategorin kodades
maskulint så var det ett tydligt trendbrott att visa att hushållslekar kunde vara för både flickor och
pojkar. I den katalog jag undersökt från 1986 så slog den feminina kodningen av kategorin tillbaka
starkt, med 80%, men sjönk igen under 90- och 2000-talen. Även om den inte gick helt tillbaka till 100%
neutral så var denna kategori ändå övervägande neutral under dessa årtionden.
Diagram 4 Hur annonser för Kosmetika relaterade leksaker har könskodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Kategorin Kosmetika är överväldigande feminint kodad. Under 70-talet finns denna kategori inte alls
representerad och 1986 är den till 50% neutralt kodad. Men överlag är budskapet här mycket tydligt;
skönhetsvård är något uteslutande feminint som pojkar inte alls förväntas vara intresserade av.

Attributen Omvårdande, Huslighet, Skönhet, Mode och Romantik hänger direkt samman med
ovanstående 3 leksakstyper. Deras utveckling över tid presenteras för enkelhets skull inte i diagram utan
i en tabell, se nedan Tabell 4.

Som synes så är Skönhet, Mode och Romantik renodlat feminina attribut i reklamen. Ingen egentlig
förändring av dessa attributs kodning sker under perioden utom att de blir allt vanligare med tiden. Mode
dyker upp som attribut för första gången under 60-talet och romantik för första gången under 70-talet,
men då endast i enstaka annonser.  Fram emot 2000-talet är skönhet representerat i uppemot 10% av alla
annonser, mode i 6% och romantik som mest i 5% 1994.
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Tabell 4 Hur ”feminina” attribut har marknadsförts

50-tal 60-tal 70-tal 1986 1994 2001 2009
%”Feminina” attribut
av alla annonser

34 17 17,5 28 41 38 25
%:
Skönhet alla 2 3 1 6 10 8 10MaskulinaFemininaNeutrala 6733 100 100 100 100 8515 100
Mode alla 0 3 1 7 8 6 3
Maskulina
Feminina
Neutrala

100 100 100 100 100 100
Omvårdande alla 21 5 8 4 12 10 6
Maskulina
Feminina
Neutrala

96
4

89
11

42
58

68
32

100 6535 100
Huslighet alla 11 6 7 8 6 13 3MaskulinaFemininaNeutrala 937 1783 4555 8812 3961 5644 4357
Romantik alla 0 0 0,5 3 5 1 3MaskulinaFemininaNeutrala 100 100 937 100 100
Källa: se tabell förteckning s.41

Omvårdande är under 50- och 60-talen ett uteslutande feminint kodat attribut som under 70- och 80-
talen blir mer neutralt kodat och mindre ofta förekommande. Men under 90- och 2000-talen framträder
attributet med förnyad frekvens och är överväldigande feminint kodat, 1994 och 2009 t.o.m. 100%,
vilket är mer än under 50-talet. Huslighet är liksom Omvårdande under 50- och 60-talen ett feminint
kodat attribut. Under 70-talet blir det mer sällsynt förekommande och mer neutralt kodat. 1986 var det
åter starkt feminint kodat men till skillnad från Omvårdande så återgår det under 90- och 2000-talen till
att vara mer neutralt kodat, om än med en fortsatt starkt feminin tendens.

Ett intressant fenomen är att under 60- och 70-talen då de traditionellt feminina leksakstyperna och
attributen blir mer neutralt kodade så sker samtidigt en minskning av det totala antalet annonser för
dessa leksaker och med dessa attribut. (Se bilaga 5) Istället för att börja marknadsföra dessa leksaker
även till pojkar så valde man att helt enkelt marknadsföra dem mindre. Det kan då tyckas som om ett led
i jämlikhetssträvan skulle vara att utplåna de attribut som tidigare har ansetts specifikt feminina. Detta är
något som flera genus forskare har noterat skedde i samhället under 60- och 70-talets feminist rörelse.
Vissa forskare menar vidare att det var just denna utplåning av det feminina till fördel för det maskulina
som ledde till 80-talets ”backlash” mot feminism då trenden istället vände mot att kvinnor borde bli mer
feminina i sin framtoning.46 Jämställda men olika var ledorden för 80- och 90-talens kvinnokamp, till

46 Sweet, (2013), s.216-220
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skillnad från 60-och 70-talets kamp för jämnlikhet.47 Möjligen speglas detta här på ett mycket tankvärt
sätt i leksaksreklamens utveckling.

2.4.3 Övervägande maskulina leksakstyper och attribut
I det här avsnittet kommer jag att behandla både de leksakstyper och attribut som under perioden
konsekvent har kodats maskulint; Vapen, Actionfigurer och Aggression, samt de leksakstyper och
attribut som till övervägande del vid något tillfälle under perioden har kodats maskulint; Fordon,
Konstruktionsleksaker, Pedagogiska leksaker, Teknik/el/data, Tävlingsanda och Äventyrlighet. (Se
bilaga 1) Diagram 5-9 ger en klar bild av hur dessa leksakstyper och attribut har kodats under perioden.

Till skillnad från de feminina leksakstyperna och attributen, vilka över perioden har varit mer
konsekvent kodade, så varierar de maskulina ofta mycket mellan maskulin och neutral kodning från
katalog till katalog. Vad detta beror på kan bara spekuleras i men möjligen har det något att göra med
den tendens som Auster & Mansbach påvisade i sin studie, nämligen att det maskulina likställs med det
normerande och att därför även neutralt kodade annonser till viss del kan anses rikta sig till pojkar.48

Som flera studier visar så är det accepterat för flickor att leka med ”pojkleksaker” medan det för pojkar
inte är acceptabelt att leka med ”flickleksaker”.49

Tabell 5 Hur leksakstypen Vapen har genus kodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Kodningen av vapen rör sig mellan maskulint och neutralt. Eftersom Leksakskategorin vapen under hela
perioden har utgjort en mycket liten andel av annonserna så är det svårt att dra några väldigt starka
slutsatser utifrån detta. T.ex. de år då vapen kodats 100% neutralt, 60-talet och 2009, så har det bara
funnits 3 respektive 2 annonser i denna kategori. Däremot de år då det har kodats övervägande
maskulint, 50-tal och 1986, har det funnits betydligt fler annonser; 10 respektive 9. Vid inget tillfälle har
vapen kodats feminint. Av detta framgår att vapen konsekvent har ansetts vara en ”pojkleksak”.
Diagram 6 Hur Actionfigurer har genus kodats

Källa: se diagram förteckning s.41

47 Falkström, (1999), s.68f
48 Auster & Mansbach, (2012)
49 Pike & Jennings, (2005), s.6, Tufte & Ekström, (2007), s.205
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Action figurer dök upp för första gången under 60-talet men blev riktigt stora som leksakstyp först 1986.
På 60- och 70-talen samt 2001 utgjorde de endast 1 - 4% av annonserna, 1986, 1994 och 2009 däremot
hela 9 - 10%. Även hos den här kategorin finns en märkbar fluktuering gällande andelen maskulint och
neutralt kodade annonser. Vid ett enda tillfälle finns feminint kodade annonser i den här kategorin; 1986.
Detta var en intressant annons för kvinnliga action figurer; Golden Girl, några amazon liknande krigare
med sköldar som även kan användas som smycken! (se fig.8) Dessa marknadsförs intressant nog inte
tillsammans med de maskulina Action figurerna i katalogen utan på samma katalog sida som några söta
och väna feer. Alla andra Action figurer som jag har sett annonser för har varit manliga figurer, med
stora muskler och vapen. (se ett exempel i fig. 9)

Figur 8 Källa: Leksakaslandet 1986

Diagram 7 Hur leksakstypen Fordon har genuskodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Fordon har under hela perioden utgjort en stor andel av annonserna, även om dess andel minskat
avsevärt under 2000-talet. Mellan 24% och 33% fram till 1994, 18% 2001 och 12% 2009. Som tabellen
visar, och som jag även nämnt tidigare, så har kodningen av leksakstypen fordon gått från att ha varit
relativt starkt maskulin till att bli i det närmaste helt neutral. Redan på 60- och 70-talen hade den blivit
mycket mer neutral än den varit under 50-talet. 1986 svängde den åter mot det maskulina men från 1994
och framåt var den nästan uteslutande neutralt kodad. Dock har Fordon aldrig kodats feminint.

Figur 9 Leksakslandet 1986
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Diagram 8 Hur Konstruktions leksaker har genus kodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Konstruktion var en mycket liten leksakskategori 1950 och 2001, med endast 4 respektive 23 annonser.
Under hela resten av perioden var den däremot en mycket stor kategori med runt 20% av annonserna.
Det intressanta med den här kategorin är att även om den till största del kodats neutralt så har den väldigt
sällan kodats feminint. Endast 2001 och 2009 finns en minimal andel annonser som är feminint kodade
och detta beror på Legos nya serier speciellt riktade till flickor. Värt att nämna är att dessa serier var
mycket mindre inriktade på byggande än de neutrala Lego serierna. Istället bestod de av dockliknande
figurer och hus med stort fokus på inredning och relations lek. De specifikt maskulint kodade Lego
serierna är istället serier som Star Wars och Lego Technics, med fokus på krig, äventyr och teknik.

Liksom i fallet med de feminina Action figurerna 1986 har alltså specifika feminina attribut kombinerats
med maskulina leksakstyper för att på något sätt inkludera flickorna i den maskulina världen, samtidigt
som det fortfarande förutsätts att flickorna inte är intresserade av samma saker som pojkarna utan att det
måste finnas med element såsom skönhet, romantik eller liknande för att flickorna ska vara intresserade
av att bygga med Lego eller leka med äventyrliga action figurer. Helst ska det tydligen heller inte vara
allt för tekniskt komplicerat för flickorna! Jag har inte kunnat finna några liknande tendenser till försök
att ”bjuda in” pojkarna till den feminina världen, därifrån är pojkarna uppenbarligen helt uteslutna.
Diagram 9 Hur Pedagogiska leksaker har genuskodats

Källa: se diagram förteckning s.41

Pedagogiska leksaker är en relativt liten kategori och därför kommer jag inte att dra några stora växlar
på resultatet. Dock är det intressant att vid flera tillfällen; 50 och 60-talen samt 1986, så har denna
kategori varit starkt maskulint kodad. Övriga år däremot var den helt neutral, eller jämnt feminint och
maskulint kodad.

Vad gäller kategorin Teknik/el/data är det en så pass liten kategori att jag väljer att inte lägga upp något
diagram över utvecklingen. Det räcker att nämna att den här kategorin var övervägande maskulint kodad
under 50- och 60-talen, för att sedan bli övervägande neutral. Intressant kan dock vara att nämna att vid
inget tillfälle har någon annons för denna leksakstyp varit feminint kodad. Under 50- och 60-talen fanns
flera explicita annonser som framhävdade just pojkars händighet och intresse för teknik. Se ett exempel i
fig.10 från Leksakslandet 1968/69.



29

Figur 10 Källa: Leksakslandet 1968

Utvecklingen för de mer maskulint kodade attributen Aggression, Tävlingsanda och Äventyrlighet visas
i tabell 14 nedan.
Tabell 5 Hur ”maskulina” attribut har marknadsförts

50-tal 60-tal 70-tal 1986 1994 2001 2009
% ”Maskulina” attribut
av alla annonser

38 19 17 28 24 12
%:
Aggression alla 8 2 2 11 12 2 10MaskulinaFemininaNeutrala 100 100 100 9073 8614 5050 4159
Tävlingsanda alla 12 8 8 7 5 7
Maskulina
Feminina
Neutrala

7

93

26
3

71

44

56

52

48

793 694
Äventyrlighet alla 18 9 7 11 12 5 18
Maskulina
Feminina
Neutrala

83

17

36
6

58

33

67

90
7
3

61

39

252550 25867
Källa: se tabell förteckning s.41

Som synes har framförallt attributet Aggression varit genomgående maskulint kodat, med en förändring
åt det mer neutrala under 2000-talet. Det enda tillfället då attributet har kodats feminint är 1986 och då
gäller det samma annons för kvinnliga action figurer som jag nämnt tidigare. Det är tydligt att
aggression allmänt har ansetts vara ett maskulint attribut, liksom omvårdnad ansetts vara feminint. På
detta sätt polariseras könen tydligt i leksaksreklamen. Den ena aggressiv och äventyrlig, den andra
omvårdande och huslig.

Äventyrlighet har vid 3 tillfällen kodats överväldigande maskulint; 50-talet, 1986 och 1994. Alla övriga
år finns det också en stark tendens åt det maskulina hållet även om det är fler annonser som kodas
neutralt samt vissa som kodats feminint. Särskilt år 2001 finns det flera feminint kodade annonser inom
denna kategori. Detta kommer sig av att jag har valt att ta med annonser för Barbie i denna kategori då
Barbie är ute och campar, rider, mm. Kanske är det diskutabelt om detta kan anses vara äventyr men jag
valde att klassificera det på det sättet.  Äventyrlighet har alltså med tiden blivit allt mer accepterat som
ett attribut som tilltalar båda könen, även om det fortsatt har varit mer maskulint än feminint kodat.
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Attributet Tävlingsanda däremot har överlag varit övervägande neutralt kodat. Under vissa år har det
funnits starka tendenser åt det maskulina. Detta gäller särskilt 60- och 70-talen samt 1986, vilket är
anmärkningsvärt med tanke på att 60- och 70-talen annars överlag är mer neutrala i sin kodning.
Attributet har dock endast i en enda annons kodats som feminint, vilket på sitt sätt säger att det är ett
attribut som förväntas tilltala pojkar mer än flickor.

Ett intressant fenomen som jag har noterat i sammanhanget är att bil racingbanor konsekvent genom hela
perioden har kodats maskulint. Ofta visar annonsbilderna tonårspojkar eller yngre pojkar och vuxna
män, förmodligen pappor, som leker med dessa banor. Även under 70-talet då katalogerna överlag
anstränger sig för att vara så könsneutrala som möjligt så står just racingbanorna ut som en renodlat
maskulin leksak. Samma sak gäller för ishockeyspel och fotbollsspel. Dessa leksaker annonseras ofta
med bilder av fler än 2 barn och hade därför enkelt kunnat annonseras neutralt genom valet av modeller.
Istället har de konsekvent annonserats med en grupp pojkar.

2.5 Ett allt mer jämställt samhälle – eller?
I det här avsnittet diskuterar jag hur de könsbilder som framställs i leksaksreklam historiskt har, eller
inte har, speglat samhällets syn på genus och den utveckling som har skett mot ett mer jämställt
samhälle. Avsnittet syftar till att försöka hitta svar på min frågeställning huruvida det finns något
samband mellan den utveckling mot jämställdhet och förändrade könsroller som skett i samhället under
den aktuella perioden och den bild av könen som förmedlats i leksaksreklam. Det kan inte finnas något
entydigt eller glasklart svar på den här frågan, men jag har under undersökningens gång anat vissa
möjliga samband och tendenser. Det är dessa som jag kommer att redogöra för här.

En annonssida som gör reklam för maskeraddräkter från Lekias katalog 2009 (se fig.11) får inleda den
här diskussionen eftersom jag tycker att den på ett lysande sätt illustrerar de stereotypa könsbilder som
jag upplever har genomsyrat mycket av det material som jag har undersökt. På den här bilden framställs
flickorna som söta och vackra, t.o.m. till viss del sexiga. Deras maskeraddräkter är prinsessor, änglar och
discodansare. Deras ansiktsuttryck är snälla, blyga och väna. Färgerna är ljusa pasteller och glitter.
Attributen här är tydliga; skönhet, mode och romantik. Endast flickan längst upp till höger bär något
mörkare kläder och har en lite tuffare kroppshållning, men även hon lutar inbjudande på huvudet.
Pojkarna har endast 2 dräkter att välja på; Batman och SWAT force. Båda dräkterna är svarta och
pojkmodellerna utstrålar genom ansiktsuttryck och kroppshållning tuffhet, hårdhet, äventyrslust och
självsäkerhet. Attributen här är aggression, tävlingsanda och äventyr. De 2 dräkter som möjligen kan ses
om neutrala på sidan är djur dräkter; en kanin och en nalle. Men inte ens i detta fall har marknadsförarna
valt en flicka och en pojke som modell utan istället två flickor. Kanske var dessa dräkter helt enkelt för
snälla och söta för pojkar?
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Figur 11 Källa: Lekia katalog 2009

Den här bilden från 2009 är inget undantag, snarare regel. Såsom vi har sett i de 2 föregående avsnitten
så har framställningen av könsbilder i leksaksreklam i Sverige förändrats över tid. Från en starkt
könsindelad reklam på 50-talet till en mer neutral på 70-talet och sedan under 80-, 90- och 2000-talen
tillbaka till en, visserligen mer subtil, men ändå könsindelad reklam. De attribut som framhävts som
feminina respektive maskulina har över tid visat sig vara traditionellt stereotypa. Flickor har överlag
framställts som omvårdande, husliga och intresserade av romantik, skönhet och mode. Pojkar har
överlag framställts som äventyrliga, aggressiva, händiga och intresserade av teknik, tävling och action.
Vissa attribut har blivit mer könsneutrala över tid, medan andra har visat sig vara ganska oförändrade,
om än med ett visst trendbrott under 60- och 70-talen. På vilket sätt kan denna utveckling sägas spegla
utvecklingen av synen på jämställdhet och könsroller i det svenska samhället i stort?

Den här uppsatsen är inte i första hand en studie av jämställdhetens utveckling i Sverige, inte heller är
jag kvinnohistoriker eller genusvetare, och därför kommer jag bara ytterst kortfattat att redogöra för
utvecklingen vad gäller jämställdhet under den aktuella perioden med fokus på hur denna kan kopplas
till utvecklingen av könsbilder inom leksaksreklam.

2.5.1 Lite statistik
Westerberg redogör i kapitlet Vad har hänt i boken Han, Hon, Den, Det för statistik gällande
jämställdhetens utveckling i Sverige under senare delen av 1900-talet. På statistiska centralbyråns
websida kan tabeller för alla typer av utvecklingar relaterade till jämställdhet avläsas. Statistiska
centralbyrån har även sedan 1985 vid 13 tillfällen gett ut en sammanställande bok om jämställdhets
statistisk under de gångna 30 åren som heter På tal om kvinnor och män. Jag har studerat 1 av dessa
texter, den från 2014. Efter studier av dessa 3 källor har jag noterat några viktiga tendenser under den
period som min undersökning gäller.

Allt fler kvinnor förvärvsarbetar och andelen har ökat stadigt sedan 70-talet. Detta har lett till att andelen
barn i barnomsorgen har ökat markant. Däremot så är det mycket vanligare att kvinnor deltidsarbetar än
män.50

Andelen kvinnor som är aktiva i politiken ökade markant från 1980-talet och framåt.51

50 Westerberg, 1998. S.27 + 40, SCB, (2014), s.52f
51 SCB, (2014), s.93
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Löneskillnader mellan kvinnor och män minskade från början av 70-talet men sedan mitten av 80-talet
har den ökat igen och är idag fortsatt markant.52 Arbetsmarknaden har under hela perioden varit starkt
könssegregerad, d.v.s. vissa yrken innehas övervägande av kvinnor, andra av män.53 Detsamma gäller
för utbildningar, både på gymnasienivå och universitetnivå finns en tydlig uppdelning mellan
”kvinnliga” och ”manliga” utbildningar.54 Enligt Hedman har mönstret att ”traditionellt” välja utbildning
och yrke, vilket minskade något under 70-talet, istället stärkts något under 1980-talet.55 Under hela
perioden var utbildningar och yrken med inriktning mot vård och omsorg, estetik och samhällsvetenskap
kvinnligt dominerade, medan utbildningar och yrken med tekniska och naturvetenskaplig inriktning var
manligt dominerade. Mer jämnställda utbildningar och yrken var mediebranschen samt service yrken
såsom hotell och restaurang, handel och naturbruk. 8 av 10 kvinnor arbetade 1996 inom
kvinnodominerade yrken och 8 av 10 män inom mansdominerade yrken56

Andelen föräldrapenningdagar för vård av småbarn som tas ut av män har ökat långsamt från inga alls
före 1974 till 11% 1996 57 och 22% 2009.58Även när det gäller vård av sjuka barn är det genomgående
fler kvinnor som tar ut dessa dagar,59 73% 1980, 69% 199660 och 65% i december 200961. Kvinnor
hemarbetar i genomsnitt mer än män och tar därmed större ansvar för vård av barn och hem.62

2.5.2 Samhällsutvecklingen och leksaksreklamens utveckling
Sedan 1960-talet och framåt har Sverige legat i framkant i världen vad gäller utvecklingen mot ett mer
jämställd samhälle.63 Under 1950-talet var det snarare regel än undantag att kvinnor hade ansvar för
barnen och hemmet medan männen försörjde familjen. På 70-talet började detta förhållande att drastiskt
förändras och bl.a. förändrades moderskapsförsäkringen 1974 till föräldraförsäkring.64 1980 fick Sverige
en jämställdhetslag och denna reviderades 1992 och 1994.65 Enligt Svensk lag är alla människor,
oberoende av kön, likställda inför lagen och skall behandlas lika. Diskriminering på grund av kön är inte
tillåtet i Sverige. Kvinnor och män, flickor och pojkar, har precis samma möjligheter och rättigheter,
formellt sett.66

Trots detta så väljer kvinnor och män fortfarande olika typer av utbildningar och yrken, fler kvinnor
väljer att vara hemma med sina barn och kvinnors löner är i genomsnitt lägre än mäns. Detta förhållande
tyder på att samhället och befolkningen överlag fortsatt uppehåller en till viss del traditionell syn på
mäns och kvinnors olika kvalitéer och roller både inom familjen och inom arbetslivet. Detta förhållande
bekräftas av Thomsson och Elvin-Nowak i boken Att göra kön.67

På samma sätt framställer leksaksreklamen på många sätt en fortsatt traditionellt stereotypisk bild av
flickor och pojkar.  Flickleksaker speglar precis de attribut som krävs för de mer kvinnodominerade
yrkena; omvårdnad, huslighet och skönhet. Medan pojkreklamen speglar de attribut som krävs för de

52 Westerberg, 1998. s. 27, SCB, (2014), s.77
53 Westerberg, 1998. s.27, SCB, (2014), s.65
54 Westerberg, 1998. s.35 – 37, SCB, (2014), s.31 + 34
55 Westerberg, 1998. s. 34
56 Westerberg, 1998 s. 35, 36, 44
57 Westerberg, 1998, s.27
58 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
59 Westerberg, 1998. s. 27
60 Westerberg 1998, s. 27
61 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
62 Westerberg, 1998 s. 38 – 40, SCB, (2014), s.37
63 Westerberg, 1998. s.14
64 Westerberg, 1998, s.14, SCB, (2014), s.4 ff
65 Westerberg, 1998 s. 121f
66 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.114, SCB, (2014), s.s.2f
67 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003)
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mansdominerade yrkena; tekniskt kunnande, aggressivitet och tävlingsanda/äventyrlust; attribut som i
vuxen världen kan omformuleras till självhävdande, ambition och karriärsdriv. Att reklam för dockor
fortsatt i så hög grad riktas mot flickor (se diagram 2) speglar samhällets förväntan på flickor att växa
upp till ansvarstagande mödrar som kommer att ta det största ansvaret för barnen, särskilt under
småbarnstiden. Enligt Thomsson och Elvin-Nowak så är det fortfarande i dagens jämställda Sverige
ovanligt för pappor att stanna hemma med nyfödda barn istället för mammor, och de som gör det får ofta
utstå ifrågasättande och kritik från omvärlden.68

Huruvida leksaksreklamen speglar förhållandena i samhället eller bidrar till att forma dem är en
omfattande diskussion som jag inte kommer att kunna fördjupa mig i här. Personligen skulle jag dock tro
att det handlar om båda delarna. Reklamen speglar den bild av genus som är dominerande i samhället,
samtidigt som den bidrar till att bevara denna bild eftersom den ger flickor och pojkar en tydlig
indikation om vilka leksaker de förväntas vara intresserade av och därmed också hur de förväntas bete
sig. Thomsson och Elvin-Nowak beskriver t.ex. hur svårt det är för framför allt pojkar att välja leksaker
och aktiviteter utanför de områden som framställs som maskulina.69 Det gör även Pike och Jennings i sin
studie av hur reklam påverkar skolbarns könsbilder.70 Även Sweet framhåller att reklamen definitivt
både speglar verkligheten och bidrar till att skapa den, eller åtminstone till att bevara status quo.71

Detta förhållande bekräftas, anser jag, ytterligare av det faktum att leksaksreklamen visade sig vara som
mest könsneutral under 60- och 70-talen, (se diagram 1, s.17) Detta var en period då kampen för
kvinnors rättighet och för ökad jämlikhet i samhället var mycket påtaglig och aktuell. Kvinnokampens så
kallade andra våg ifrågasatte alla former av könsmaktstrukturer och hävdade kvinnors rätt till utbildning,
förvärvsarbete och politiskt inflytande, på lika villkor som männen. Vidare ifrågasattes de traditionella
stereotypa bilderna av kvinnligt och manligt. Det var inte längre självklart att männen skulle arbeta
medan kvinnorna stannade hemma. Olikheterna mellan könen ifrågasattes och många av den tidens
feminister hävdade att ev. skillnader mellan könen inte alls var biologiskt förutbestämda utan tvärtom
var socialt betingade.72 Mina resultat visar att det under den här tiden blev mer vanligt med könsneutral
leksaksreklam och att andelen annonser för leksaker med attribut som av hävd ansetts mest feminina
eller maskulina också minskade. Det förefaller alltså som om leksaksbranschen tagit till sig samtidens
krav på ökad jämlikhet mellan könen.

Intressant att ta reda på är i så fall hur det kan komma sig att könsindelningen inom leksaksreklamen
från 80-talet och framåt ökar. Samhället har uppenbarligen, trots fortsatta brister, stadigt blivit allt mer
jämställt sedan 80-talet.73 Ändå har leksaksreklamen inte egentligen fullt ut speglat denna utveckling.
Det verkar alltså som om leksaksreklamen i högre grad speglar samhällets föreställningar om genus än
vad det speglar det formellt juridiska förhållandet i samhället.

Thomsson och Elvin-Nowak menar att trots samhällets formella jämställdhet så lever föreställningarna
om genus kvar både i allmänhetens uppfattningar och i samhällets underliggande maktstrukturer.74 I så
fall skulle det kunna vara så att leksaksreklamen speglar dessa uppfattningar och maktstrukturer,
samtidigt som den hjälper till att uppehålla dem genom att föra dem vidare till barnen.

68 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s. 41
69 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.114 - 120
70 Pike & Jennings, (2005), s.6
71 Sweet, (2013),  s 226 - 227
72 Sweet, (2013), s.15, 217-220, Falkström, (1999), s.65f
73 SCB, (2014), s.4ff
74 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003)
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Detsamma anser Sweet om förhållandet i USA. Sweet har på ett intressant sätt jämfört utvecklingen av
könsbilder i leksaksreklamen i USA med utvecklingen av USAs befolknings föreställningar om genus
såsom den dokumenterats i opinionsundersökningar, och visat på tydliga samband mellan dessa.75

Möjligt är att en liknande undersökning i Sverige skulle ge liknande resultat. Det statistiska material som
jag genom den här undersökningen har tagit fram skulle kunna fungera som ett bra underlag för någon
annan som mer ingående vill undersöka just det här förhållandet mellan könsbilder i leksaksreklam och i
samhället i övrigt.

2.6 Svensk leksaksreklam jämfört med Amerikansk leksaksreklam
I detta avsnitt kommer jag att mycket kortfattat jämföra mina resultats med Sweets. Elisabeth Sweet
doktorerade 2013 med avhandlingen Boy Builders and Pink Princesses - Gender, Toys and Inequality
over the twentieth century. I sin forskning har Sweet analyserat leksaksreklam i Sears kataloger från
1905 – 1995 ur ett genusperspektiv samt satt dessa resultat i förhållande till jämställdhets utveckling i
USA i stort över århundradet. Även om hennes analys har varit mycket mer genomarbetad och
nyanserad än min så har jag till stor del använt mig av samma innehållsanalytiska metod och mer eller
mindre samma kodningssystem som hon och därför anser jag att en kortfattad jämförelse av våra resultat
kan vara på sin plats. Dessutom kan det till viss del ses som en validering av mina resultat om de breda
tendenserna som jag kommit fram till skulle visa sig sammanfalla med Sweets.

Trots att Sweets forskning är vida mer omfattande och uttömmande än min så verkar det på det stora
hela som om utvecklingen av leksaksreklam i USA och Sverige under andra hälften av 1900-talet har
varit ganska så likartad. (Jag har inte undersökt något material från före 1949 och kan därför inte jämföra
med hennes resultat från denna tid.) Liksom jag gör i Sverige så noterar Sweet i USA ett tydligt trend
brott vad gäller genus kodningen av reklam under 70-talet. Dels minskade antalet feminint och
maskulint kodade annonser totalt, dels så bröt flera av annonserna mot den tidigare indelningen av
feminina och maskulina attribut. Sweet har noterat att flera leksaker som tidigare konsekvent hade varit
feminint kodade under 70-talet visades med pojkar som modeller, detta gällde särskilt hushållsleksaker.
På samma sätt användes flickor som modeller för leksaker som tidigare varit starkt maskulint kodade,
t.ex. flygplan och snickarlådor. Några sådana tydliga trendbrott har jag inte upptäckt i den svenska
reklamen, men det är möjligt att sådana skulle ha framträtt om jag hade haft ett bredare underlag.

På samma sätt som i Sverige förändrades leksaksreklamen i USA efter 70-talet för att från 80-talet och
framåt bli allt mer könsindelad igen, dock nu med implicita medel istället för explicita. I USA försvann
dock inte de explicita annonserna helt på det sättet som de gjorde i mitt material.76 En möjlig förklaring
till detta kan vara svensk diskriminerings lagstiftning, som troligen inte skulle låta explicita
leksaksannonser passera en granskning av jämnställdhets ombudsmannen. Faktum är att kritik mot
könsstereotyper i Toys R Us kataloger i Sverige ledde till att Toys R Us 2012 gav ut en mer könsneutral
julkatalog där bl.a. pojkar sågs använda leksaksstrykjärn och flickor leka med leksaksvapen. Något som
tydligen väckte uppståndelse och debatt både i Sverige och utomlands.77

I Sears katalogerna var 1945 45%, 1975 31% och 1995 46% av all leksaksreklam genuskodad.78

Motsvarande siffror i min undersökning är 50-talet 49%, 70- talet 15%, 1994 32% och 2009 40%. Det
verkar alltså utifrån det material jag har som att trendbrottet i Sverige under 70-talet var ännu tydligare

75 Sweet, (2013), s.217-220
76 Sweet, (2013), s.36
77 Kadjik & Pousar, (2013), s.4
78 Sweet, (2013), s.36
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än i USA, samt att nivån av könskodade leksaker inte riktigt återgick till samma höjder som före 70-
talet, medan det i USA snarare ökade efter 1970.79

Vad gäller leksakstyperna och attributens fördelning mellan könen så är mina resultat mycket lika
Sweets. Hon har kommit fram till att de leksaktyper som konsekvent över 1900-talet kodats feminint är
Dockor och Hushållsleksaker.80 Leksaker som konsekvent kodats maskulint är Action figurer och
Vapen.81 Leksakstyper som vanligen kodats neutralt var i Sweets undersökning Pedagogiska leksaker,
Aktivitetsleksaker, Gosedjur och Spel.82 Vidare konstaterar Sweet att Konstruktionsleksaker och Fordon
visserligen ofta kodas neutralt men att när de genusbestämdes så var det vanligen maskulint.83 Dessa
resultat sammanfaller med mina.

Liksom jag har visat så har bilden av det feminina och det maskulina gradvis skiftat över perioden i den
reklam som jag har undersökt. Från att ha varit i första hand hemmafru betonat under 50-talet blev
flickidealet under 90- och 2000-talen snarare skönhets betonat. Romantik och skönhet var nya viktiga
feminina attribut som slog igenom från 80-talet och framåt. Detta sammanföll med en explosionsartad
ökning av bruket av färgen rosa för att symbolisera det feminina inom leksaksreklamen. För pojkar
förändrades idealet från att ha varit mer inriktat på händighet och teknik till att bli allt mer fokuserat på
action och spänning.

Sweet pekar på samma utveckling i USA. Hon betonar att husfruidealet från 40- och 50-talen ersattes
under 80- och 90- talen med ett rosa prinsessideal för flickor. Leksakerna för både pojkar och flickor
blev mot slutet av 1900-talet mindre förankrade i verkligheten och syftade mer mot en fantasi värld. För
flickor var denna fantasi värld rosa, glittrig och romantisk, fylld av fagra prinsessor, hjältemodiga
prinsar, väna feer, flygande ponnyer, moln, blommor och hjärtan. För pojkar var den ofta förlagd till
mörka rymdmiljöer eller fantasyvärldar med drakar och monster och fokuserade på spännande äventyr,
tuffa hjältar, och häftig action. 84

79 Westerberg, (1998), s.14.
80 Sweet, (2013), s.52
81 Sweet, (2013), s.59
82 Sweet, (2013), s.50
83 Sweet, (2013), s.62 - 66
84 Sweet, (2013), s.119 - 120
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3. Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen har varit att ur ett historiskt perspektiv undersöka den bild av könsroller
som förmedlats till barn genom leksaksreklam i Sverige under perioden 1949 - 2009. I syftet ingick
vidare att ställa denna utveckling i relation till utvecklingen av könsbilder och jämställdhet i samhället i
stort under samma historiska period.

Undersökningen visar att förändringar har skett i sättet som leksaker marknadsförts på under den här
perioden. Under 50-talet marknadsfördes många leksaker som specifikt för flickor eller för pojkar, ofta
med explicita metoder. Under 60- och 70-talen var det däremot få annonser som var specifikt
könskodade, även om det bland de som var det fortsatt fanns en del explicit kodade annonser. Från 80-
talet och fram till 2009 ökade istället antalet annonser som riktade sig till flickor respektive pojkar,
särskilt de feminina annonserna ökade. 2009 var det nästan lika många annonser som var könskodade
som det hade varit under 50-talet. Men däremot försvann den explicita marknadsföringen helt och hållet
efter 70-talet och ersattes av mer subtil och implicit marknadsföring. Detta skedde genom användandet
av färger, symboler och reklammodeller.

Således har den uppdelning av leksaker enligt kön som många forskare visar på i samtidens
leksaksreklam85 en stark historisk tradition, med ett trendbrott på 70-talet. Däremot så har sättet som
denna könskodning skett förändrats över tid. Från att ha varit explicit och tydlig har den blivit mer
implicit och subtil. Trots detta framstår det som klart att leksaksmarknaden under hela perioden har på
något sätt varit könsindelad och att den har blivit mer så under de senaste 30 åren, inte mindre. Flickor
och pojkar har tidigare, liksom nu, förväntats leka med olika typer av leksaker. Detta innebär i sin tur att
leksaksreklamen kan ha haft och kan fortsätta att ha, en stark inverkan på den bild av
flickaktighet/kvinnlighet och pojkaktighet/manlighet som barn utvecklar.86

Vilka könsbilder har då denna marknadsföring framställt? Till största del visar det sig att de könsbilder
som framställts i svensk leksaksreklam under den här perioden har varit traditionellt stereotypiska. Det
vill säga flickor har framställts som i första hand omvårdande, husliga och intresserade av skönhet,
mode, relationer och romantik. Pojkar har framställts som i första hand aggressiva, äventyrslystna,
händiga och intresserade av teknik, konstruktion och spänning. Flickor förväntades leka med dockor,
hushållsleksaker och smycken medan pojkar förväntades leka med vapen, konstruktionsleksaker och
bilar. Även under den period då indelningen av leksaker efter kön var mindre förekommande (60- och
70-talen) så gav de annonser som var genus kodade fortfarande oftast samma typ av könsbild som
tidigare varit dominerande.

Efter 80-talet skedde så ett skifte, inte bara i sättet som leksakerna könsbestämdes (implicit istället för
explicit,) utan även till viss del vad gällde hur könsrollerna framställdes. Nya typer av leksaker bidrog
till den här förändringen; skönhetsprodukter, smycken och mode dockor för flickor, action figurer och
allt mer fantasifulla lego världar för pojkar. Från att ha till stor del speglat vuxen världens verklighet
fram till 80-talet så förändrades leksaksvärlden och blev mer fantasifull och verklighetsfrånvänd. För
flickor innebar detta en värld av glitter, mode och glamour, prinsessor, romantik och kärlek. För pojkar
innebar det att leksakerna blev häftigare, tuffare och mer inriktade på spännande äventyr i fantasyvärldar
eller i rymden. Fortfarande var dockor och hushållsleksaker övervägande feminint kodade, men särskilt
hushållsleksakerna hade blivit mer neutrala, vilket troligen speglar det faktum att män deltog mycket
mer i hemarbetet från och med 80-talet än vad de tidigare gjort. Flickor förväntades fortsatt ha ett

85 Sjöberg, (2013), s.282, Kadjik & Pousar, (2013), s.42f, Blakemore & Centers, (2005), s.2, Larsson & Östblom, (2013), s.3
86 Pike & Jennings, (2005), s.3, Auster & Mansbach, (2012), s.11
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intresse av att leka ”mamma pappa barn”, men till det lades förväntningar på att de dessutom skulle vara
intresserade av skönhet, mode och romantik.

Enligt Thomsson och Elvin-Novak, som har undersökt könsroller i dagens Sverige, så har just
skönhetsidealet blivit all mer krävande för kvinnor under de senaste årtiondena. Samtidigt som många
kvinnor fortfarande bär det största ansvaret för hemmet och barnen så upplever de även en stark press att
lyckas som yrkeskvinnor, att vårda sitt yttre, samt att se unga och snygga ut.87 Förhållandet att kvinnor
generellt sett fortfarande tar större ansvar för hemarbete och barn bekräftas av statistiken.88

Därför drar jag slutsatsen att leksaksreklam historiskt till stor del har speglat utvecklingen av
föreställningar om genus och jämställdhet som har skett i samhället i stort. Det svenska samhället har
sedan 60-talet blivit på det formella och juridiska planet allt mer jämställt.89 Kvinnor förvärvsarbetar och
är politiskt aktiva i numera nästan lika hög grad som män.90 Detta speglar sig i det faktum att explicit
marknadsföring av leksaker enligt kön helt har försvunnit från den svenska leksaksreklamen, i alla fall
den som jag har studerat.

Samtidigt så har människors föreställningar om kvinnors och mäns kvalitéer och roller inom familje- och
yrkeslivet fortsatt att vara i hög grad påverkade av traditionella stereotyper. Könsmaktstrukturerna i
samhället har, trots gradvisa förändringar, till stor del fortsatt att uppehålla de traditionella värderingarna
där män överordnas kvinnor, könen hålls isär och det manliga anses normerande.91 Detta fasthållande
vid traditionella kvinno- och mansroller visar sig i att kvinnor och män dominerar helt olika
utbildningsgrenar och yrkesgrupper, kvinnor överlag har lägre löner än män och fler kvinnor stannar
hemma med barnen och sköter mer av hushållsuppgifterna än männen. Dessa föreställningar om
kvinnors och mäns roller speglas i de leksakstyper och attribut som marknadsförs som för flickor
respektive för pojkar.

Min undersökning visar på historiskt envist rotade mönster gällande vad som ses som flickleksaker
respektive pojkleksaker. Försöket att bryta med dessa mönster under 70-talet fick aldrig någon bestående
inverkan på leksaksreklamen. Det är oroande att tänka att detta kanske speglar det faktum att kampen för
en mer jämlik behandling av könen svalnade efter 70-talet, även i samhället i stort. Kan det vara så att en
viss slentrian och bekvämlighet uppstod efter att de stora framstegen vad gällde lagstiftning hade
uppnåtts? Allt hade ju blivit så mycket bättre, så vad fanns det mer att kämpa för? Och onekligen har
samhället blivit mer och mer jämställt. Ändå verkar de senaste 40-årens gradvisa ökning av könsindelad
reklam och den fortsatta framställningen av stereotypa könsroller inom leksaksreklamen vara ett oroande
tecken på fortsatt ojämlika könsmaktstrukturer och stereotypa föreställningar om könsroller i samhället.

Vidare drar jag slutsatsen att reklamen inte enbart speglar dessa föreställningar, utan även bidrar till att
bevara och cementera dem. Eftersom reklam uppenbarligen påverkar barns val av leksaker (se avsnitt
1.2.1.) så påverkar leksaksreklam, och den bild av könsroller som reklamen framställer, även hur barnen
ser på sin egen identitet som flickor och pojkar, och i förlängningen som kvinnor och män.  Av denna
anledning kan det verkligen vara dags att alvarligt fundera över om det skall vara acceptabelt med en
sådan stereotyp och könsindelad leksaksreklam. Vill vi inte erbjuda barnen lika valmöjligheter och
villkor, oberoende av kön? Är den bild av femininitet och maskulinitet som leksaksvärlden förespråkar
verkligen den som vi önskar ge till våra barn, och därmed till det framtida samhället?

87 Thomsson & Elvin-Nowak (2003), s. 135
88 SCB, (2014), s.37
89 Westerberg, (1998), s.9 – 22
90 SCB, (2014), s.4ff
91 Thomsson & Elvin-Nowak, (2003), s.38 - 52
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4. Sammanfattning

Den här uppsatsens syfte har varit att ur ett historiskt perspektiv undersöka den bild av könsroller som
förmedlats till barn genom leksaksreklam i Sverige under perioden 1949 - 2009. Samt att ställa denna
utveckling i relation till utvecklingen av könsbilder och jämställdhet i samhället i stort under samma
historiska period.

För att göra detta har jag genomfört en innehållsanalytisk undersökning av ett stort antal annonser,
(3906st), i 10 kataloger från 1949 fram till 2009. Jag har tagit fram omfattande statistik över huruvida
leksaksreklam har varit riktad mot specifika kön eller inte, hur genuskodningen har gått till, samt över
vilka typer av leksaker och vilka attribut som har förknippats med flickor respektive pojkar.

Undersökningen visar att vissa förändringar har skett under perioden, särskilt gällande hur leksaker har
marknadsförts mot kön. Marknadsföringen blev överlag mindre könsindelad under 60- och 70-talen, då
jämlikhet och kvinnokampen var mycket aktuella ämnen i samhällsdebatt och politik. Från 80-talet och
framåt så blev dock reklamen allt mer könsindelad igen, även om den explicita könsindelningen
försvann och de metoder som användes blev mer subtila och implicita.

Vad gäller de bilder av genus som leksaksreklamen förmedlar till barn så har de under hela perioden
varit genomgående traditionellt stereotypiska. Flickor har framställts som omvårdande, husliga, och
intresserade av skönhet, mode och romantik. Pojkar har framställts som aggressiva, äventyrliga, händiga
och intresserade av teknik och konstruktion. Detta kan tänkas spegla de underliggande
könsmaktsstrukturer och föreställningar om könsroller som fortfarande genomsyrar samhället och
gemene kvinna/mans uppfattningar om kön och identitet, trots att samhället formellt och rättsligt är
jämlikt.
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5.4 Tabeller och Diagram
Då inget annat anges så är källan till alla tabeller och diagram i uppsatsen min empiriska undersökning
av leksakskataloger från 1949, -55, -64, -68, -76, - 79, -86, -94, 2001 och 2009. Se källförteckning för
vidare detaljer.

5.4.1Förteckning över tabeller
Tabell 2 Översikt över leksakstyper 1949 – 2009

Tabell 2 Hur ”neutrala” leksaker har marknadsförts

Tabell 3 Hur ”neutrala” attribut har marknadsförts

Tabell 4 Hur ”feminina” attribut marknadsförts

Tabell 5 Hur ”maskulina” attribut marknadsförts

5.4.2 Förteckning över diagram
Diagram 1 Genuskodning över hela perioden

Diagram 2 Hur annonser för Dockor har genus kodats

Diagram 3 Hur annonser för Hushållsleksaker har genus kodats

Diagram 4 Hur annonser för leksakstypen Kosmetika har genus kodats

Diagram 5 Hur annonser för leksakstypen Vapen har genus kodats

Diagram 6 Hur annonser för Action figurer har genus kodats

Diagram 7 Hur annonser för leksakstypen Fordon har genus kodats

Diagram 8 Hur annonser för Konstruktions leksaker har genus kodats

Diagram 9 Hur annonser för Pedagogiska leksaker har genus kodats

Diagram 10:1 Leksakstyper 50-talet

Diagram 10:2 Leksakstyper 60-talet

Diagram 10:3 Leksakstyper 70-talet

Diagram 10:4 Leksakstyper 1986

Diagram 10:5 Leksakstyper 1994

Diagram 10:6 Leksakstyper 2001

Diagram 10:7 Leksakstyper 2009

Diagram 11:1 Attribut 50-talet

Diagram 11:2 Attribut 60-talet

Diagram 11:3 Attribut 70-talet

Diagram 11:4 Attribut 1986

Diagram 11:5 Attribut 1994

Diagram 11:6 Attribut 2001

Diagram 11:7 Attribut 2009

Diagram 12:1 Förändring

Diagram 12:1 Typ av leksak i procent av totala antalet annonser, utveckling över tid för ett urval leksakstyper

Diagram 12:2 Attribut i procent av totala antalet leksaker, utveckling över tid för ett urval attribut



42

5.4.3 Förteckning över bilagor
Bilaga 1. Diagram över olika leksakstyper och attributs genus kodning under varje årtionde. Diagram 10:1 – 10:7,
samt 11:1 – 11:7

Bilaga 2. Mall för genus kodning av annonser

Bilaga 3. Mall för kategorisering av annonser enligt Leksakstyp

Bilaga 4. Mall för kategorisering av annonser enligt Attribut

Bilaga 5. Diagram 12:1 och 12:2. En översikt över vissa typer av leksakser och attribut och hur stor andel av det
totala antalet annonser de utgjort över perioden.

Bilaga 6. Ett exempel på excel dokument med den statistik min analys av leksaksannonser lett fram till.
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Bilaga 1.

Diagram 10:1 Leksakstyper 50-tal

Diagram 10:2 Leksakstyper 60-tal

Diagram 10:3 Leksakstyper 70-tal
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Forts. Bilaga 1.
Diagram 10:4 Leksakstyper 1986

Diagram 10:5 Leksakstyper 1994

Diagram 10:6 Leksakstyper 2001
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Forts. Bilaga 1.
Diagram 10:7 Leksakstyper 2009

Diagram 11:1 Attribut 50-tal

Diagram 11:2 Attribut 60-tal
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Forts. Bilaga 1.
Diagram 11:3 Attribut 70-tal

Diagram 11:4 Attribut 1986

Diagram11:5 Attribut 1994



47

Forts. Bilaga 1.
Diagram11:6 Attribut 2001

Diagram11:7 Attribut 2009
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Bilaga 2.

Mall lista för genuskodning

År:
Katalog:
Företag:
antal sidor
antal annonser:

Genus
Sid
nr Ans.nr IF EF IM EM KN sid färg ans.färg leks.färg modeller annat
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Bilaga 3.

Mall lista för leksaks kategorier

År:

Katalog:

Företag

antal sidor

antal annonser:

Typ av leksak

Sid nr Ans.nr Dockor action figaktivitetSport EstetiskKonstruktionpedagogikhushåll fordon djur gose teknik/el/datavapen spel skönhetrollspel

Bilaga 4

Mall lista för Attribut

År:

Katalog:

Företag

antal sidor

antal annonser:

attribut

Sid nr Ans.nr Tävling aggressionäventyr hållbart konstruktionlärande kretivitetskönhetmode omvårdandehuslig passiv mjuk mat konsumtionyrken
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Bilaga 5.

Diagram 12:1 Typ av leksak i procent av totala antalet annonser, utveckling över tid för ett urval leksakstyper

Diagram 12:1 Attribut i procent av totala antalet leksaker, utveckling över tid för ett urval attribut
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Bilaga 6.

1994 Dockor
action
fig aktivitet Sport Estetisk Konstruktion Pedagogik Hushåll fordon

MASKULIN 19 1 4 2
FEMININ 40 2
NEUTRAL 13 5 26 1 22 22 6 11 63

270 53 24 26 1 23 26 6 13 65
TOTAL % 0,20 0,09 0,10 0,00 0,09 0,10 0,02 0,05 0,24

1994% Dockor
action
fig aktivitet Sport Estetisk Konstruktion Pedagogik Hushåll fordon

MASKULIN 0 0,79 0 0 0,04 0,15 0 0 0,03
FEMININ 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00
NEUTRAL 0,25 0,21 1,00 1,00 0,96 0,85 1,00 0,85 0,97


