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Abstract 

In this study I have explored five parents reasoning about toys, from a gender perspective. 

During the interviews, we have reasoned about toys that are made for girls and for boys, what 

the differences are, and what advantages and disadvantages there might be for children to play 

with a variation of toys, made for both genders. The results of the study show that most of the 

participants are more accepting for girls playing with toys made for boys than the other way 

around, which indicates that boys’ experience of the world might be somewhat limited, while 

girls have easier access to toys made for both genders. 
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Förord 

Jag vill i första hand tacka mina informanter som bjöd in mig till en viktig del av sina liv. Jag har 

försökt förvalta detta väl i min undersökning. Jag vill även tacka min handledare, Linda Murstedt, 

för goda råd och stöd under hela mitt arbete med denna uppsats. Också min familj vill jag tacka för 

er förståelse och uppmuntran under mitt arbete. 

 

Jag har i mitt arbete med denna undersökning lärt mig mycket om både människor och leksaker. 

Samtidigt som jag förstått, att det viktigaste för föräldrar är att söka rusta sina barn inför framtiden, 

har jag upptäckt att åsikterna hur detta bör göras varierar avsevärt. Som jag ser är det främst 

beroende av föräldrarnas egna erfarenheter. Min undran kring leksaker bygger på att jag uppfattar 

dem som mer stereotypa nu än när jag växte upp på 1970-talet. Begreppet stereotyp betyder enligt 

Svenska Akademiens ordlista oföränderlig, alltid likadan och enformig. Leksakerna uppfattar jag 

som riktade till antingen flickor eller pojkar istället för att rikta sig till barn helt enkelt. Det innebär 

att det är svårt att hitta neutrala leksaker eller för den delen ”flickleksaker” i en ”pojkfärg”. Vill 

föräldrar att barnen, genom att leka med leksaker som främjar bevarandet av traditionella 

könsroller, skall bli trygga i sitt eget kön eller funderar föräldrar inte kring detta utan köper det som 

finns tillgängligt? 

 

Ibland är leksaker så fantasifullt gjorda och har till synes variationsmöjligheter in i det oändliga 

medan vissa, i min något begränsade vuxenfantasi, är reducerade till att endast leka det de är gjorda 

för. Till exempel är byggsatserna i lego numera precist gjorda för att konstruera exakt den figuren 

som finns på bilden. För det mesta är lego tydliga pojksaker som ofta har ett fordon eller en slags 

actiongubbe med vapen vars förpackningar mestadels är i mörka dova färger. Det lego som är gjort 

för flickor är ofta relaterat till hemmet och i glada ljusa färger. Jag gör jämförelsen med det lego 

som fanns i mitt hem, när jag var liten, som bara var vita och röda bitar. Jag och mina syskon 

byggde både bilar, hus och monster med detta relativt torftiga material. Är det berikande för 

fantasin med ritningar och byggsatser eller styr vi våra barn att leka det vi vuxna tycker att barnen 

skall leka? Samtidigt måste jag erkänna att det lilla barn som finns i mig är djupt avundsjukt på 

dagens barn som har så många fina saker att leka med. Nelson och Nilsson (2002) skriver i sin 

avhandling att 3-åringar i snitt har drygt 400 leksaker och att 5-åringar i snitt har drygt 600 

leksaker. Jag antar att vi är många vuxna som under vår barndom bara kunde drömma om att 

komma i närheten av dessa kvantiteter. 
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Inledning 

I detta kapitel berättar jag om min studie vilken är mitt inlägg i det varaktiga samtalet om jämlikhet. 

Jag ger även en historisk tillbakablick över fenomenet leksaker.  

 

Fostran av våra barn inbjuder till en ständigt aktuell debatt. Vilka verktyg ger vi våra barn för att de 

skall upptäcka och förstå världen? I Dagens Nyheter (13/11-2010) uppmärksammas den ökande 

försäljningen av leksaker. De skriver att människor vill ha prisvärda leksaker av hög kvalité och att 

föräldrar satsar väldigt mycket på sina barn. I snitt köper hushållen leksaker för drygt tusen kronor 

per år. Mer än hälften av dessa pengar spenderas på barn mellan noll och fem år. De berättar även 

att pojkar får dyrare leksaker än flickor (DN 13/11-2010).  

 

Merparten av de undersökningar som gjorts om barns lek och leksaker är gjorda med fokus på barns 

kognitiva utveckling eller ur ett pedagogperspektiv med inriktning på förskola eller skola. De flesta 

leksaker som barn har, drygt 70 procent, köps av deras föräldrar (Nelson och Nilsson, 2002). Det är 

en bidragande orsak till att jag är intresserad av att veta mer om hur föräldrarna tänker om leksaker. 

Det är till stor del i hemmet som normer skapas och bibehålls. Enligt rådande norm som styr i 

Sverige idag ”bör” pojkar inte leka med flickleksaker medan flickor i sin tur har tillgång till både 

typiska flickleksaker men även pojkleksaker. Jag upplever det som att vi begränsar pojkarnas värld 

och möjligheter till erfarenhet. Genusforskaren Gemzöe (2006) menar att vi måste förändra vårt sätt 

att se och att den personliga sfären påverkar den offentliga sfären. 

 

I min studie har jag fokuserat på genus när jag har tittat på leksaker. I mina semistrukturerade 

intervjuer har vi berört begreppen pojkflicka och flickpojke. Vi har även resonerat kring leksaker 

gjorda för flickor och för pojkar, hur man ser skillnad på dessa samt eventuella för- eller nackdelar 

för barnen att leka med olika sorters leksaker. Många intressanta historier har föräldrarna berättat 

för mig. De har hjälpt mig framåt i min forskning med fokus på mina forskningsfrågor vilka lyder: 

Hur resonerar föräldrarna i min studie kring betydelsen av sina barns leksaker? Och hur resonerar 

föräldrarna i min studie kring genus gällande leksaker? Såhär beskrivs barns egna uppfattningar om 

leksaker ”Det är sånt man måste ha när man leker” och ”En penna är en leksak om man kan bygga 

hus med den, för då använder man den som leksak” (Almqvist, 1991, s.25). Jag är benägen att hålla 

med barnen om att även vanliga bruksföremål kan förvandlas till leksaker när man leker med dom. 

En strumpa kan bli ett troll och en gryta kan bli en trumma. När jag i denna studie skriver om 

leksaker menar jag dock de ting som är tillverkade för barn att leka med.  
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Leksaker ur ett historiskt perspektiv 

Troligen har leksaker funnits lika länge som den mänskliga civilisationen berättar Almqvist (1991). 

Man har ofta hittat miniatyrföremål vid arkeologiska utgrävningar, dessa har troligen använts som 

leksaker. Till exempel har man i Indien hittat barngravar som är ca 9500 år gamla med små föremål 

av lera och sten. Redan de gamla stamfolkens barn hade leksaker som spjut och pilbågar till 

pojkarna och till flickorna dockor. Det finns nästan ingen historisk dokumentation om leksaker, det 

som berättas om lek är att barnen förr lekte med andra barn men inte om att de lekte med saker 

(Almqvist, 1991). 

 

Det engelska ordet för leksak, ”toy”, har ändrat betydelse. Ända fram till 1600-talet var innebörden 

av ordet ”toy” det samma som ”struntsak” och hade ingenting med barn att göra skriver Almqvist 

(1991) som även berättar om filosofen John Locke, han levde under senare delen av 1600-talet. 

Locke menade att det var en tillgång i undervisningen att använda sig av lek och leksaker.  Locke 

gjorde även en egen leksak. Det var klossar vilka skulle vara behjälpliga när barn skulle lära sig 

alfabetet. Lockes tanke var att barnen skulle leka ensamma eller tillsammans med sin lärare. En 

annan fördel med att leka inomhus med leksaker var att barnen hölls borta från stadens gator som 

var en våldsam och olämplig miljö för barnen enligt Locke. En annan filosof som haft betydelse för 

uppfattningen om att leken är viktig för barns utveckling och lärande är Jaques Rousseau, som 

genom sin bok om Émile, lade grunden inom pedagogikens historia till dessa tankar. Det 

producerades under senare delen av 1700-talet en mängd ”pedagogiska leksaker” som skulle 

kombinera undervisning och nöje. Barnen skulle även lära sig tålamod och moral genom att spela 

spel (Almqvist, 1991). 

 

I början av 1800-talet började leksaker produceras i större kvantiteter för internationell handel, 

främst i England och Tyskland berättar Almqvist (1991) vidare. Även inställningen till leksaker 

förändrades från att ha varit den vuxnes ägodel, som under övervakning lånades ut till barnen, till 

någonting som tillhörde barnet att leka med när barnet själv ville. I samband med 

ägandeförskjutningen, ändrades till viss del uppfattningen om att leksaker endast skulle lära barnen 

något, till föreställningen om att leksaken också skulle roa barnet. Även att synen på barnens 

uppfostran förändrades från ett strängt tuktande av små vildar, till att se barnen som individer, vilka 

de vuxna genom gåvor och andra belöningar kunde kontrollera. Under 1900-talet har attityden till 

barns lek med leksaker blivit ännu mer positiv, vilket bland annat har att göra med att sociologer, 

psykologer och pedagoger har studerat betydelsen av leksaker för barns utveckling (Almqvist, 

1991). Qvarsell (2007) berättar om Jean Piaget som ansåg att leken är ett utövande av sin 

kompetens och en förnöjsam aktivitet som gör att barnet kommer vidare i sitt utforskande av 

världen. De vuxnas uppgift är att skapa utvecklande och erbjudande miljöer där barn söker och 

bildar kunskap. Lev Vygotsky ansåg att leken kunde vara plågsam och kräva ett perspektiv- och 

distanstagande som riktigt små barn inte kunde åstadkomma (Qvarsell, 2007). I tidig ålder fann 

Vygotsky dock kreativa processer hos barnet i dess lekar till exempel då det lilla barnet sitter på en 

käpp och leker att det rider (Nelson, 2007). Runt om i världen uppfattas leken olika skriver Qvarsell 

(2007) som pekar på att leken kan vara både nöjsam och plågsam, utmanande och hämmande men 

hon anser att leken är viktig för barn.  
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Teoretisk referensram 

I detta kapitel vill jag beskriva grundläggande tankar kring leksaker ur ett genusperspektiv. Jag har 

använt mig av kvalitativ ansats för att jag är intresserad av fenomenet leksaker på ett djupare plan 

än att få veta hur många leksaker barnen har eller dylikt. Mitt intresse är framförallt att söka 

föräldrarnas tankar kring leksakers betydelse i sina barns liv.  

Leksaker ur ett genusperspektiv 

Ur genusperspektiv är det intressant att notera att barnen är väldigt medvetna om när det leker med 

”rätt” eller ”fel” leksaker. Scheu (1979) skriver om förväntat beteende där föräldrar till små flickor 

berättar om hur det är som medfött att vagga en docka, vilket enligt Scheu bara är ett inlärt beteende 

som flickan gör för att det gillas av föräldrarna. Kvinnor förväntas ha vårdande arbeten, samt 

hushållsarbeten i hemmet vilka generellt är dåligt betalda, medan förväntningar på män är att de 

skall vara handlingskraftiga, självständiga förnuftiga. Det är även en bidragande orsak till att 

hierarkin mellan könen bevaras (Gemzöe, 2006). En liten flicka som är tuff och leker med killarna 

och deras saker är en ”pojkflicka” vilket är ett positivt laddat ord. Hon får dock inte gå över 

gränsen, som är mycket snävare för en flicka än en pojke, för då betraktas hon som bråkig och 

onormal istället för rolig och tuff. En liten pojke som är blyg och tystlåten och gärna leker med 

dockor kallas inte för ”flickpojke” ett sådant ord finns överhuvudtaget inte i vårt ordförråd och ger 

ingen träff i Svenska Akademiens Ordlista. 

 

Tidigare forskning på barns lek och leksaker har visat att pojkar och flickor både föredrar och får 

olika sorters leksaker berättar Nelson och Nilsson (2002). I den första riktiga inventeringen av barns 

leksaker, som skedde i USA under mitten av 1970-talet, beskrev forskarna att de i flickrummen 

fann leksaker som övervägande föreställde bostäder och hushållsredskap och i pojkrummen 

förekom övervägande leksaker som föreställde transportmedel, militärutrustning och maskiner. 

Även i senare studier där barn får välja själva vilka leksaker de föredrar eller genom önskebrev till 

jultomten, visar på stora stereotypa skillnader beroende på barnens kön. Begreppet stereotyp som 

ofta används i studier om barns leksaker betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista oföränderlig, 

alltid likadan och enformig. Innebär det att pojkars och flickors leksaksinnehav och leksaksval 

alltid kommer att se likadana ut och inte förändras över tid? Riktigt så är det inte, men det finns 

mönster i barns och vuxnas val av leksaker som tenderar att upprepas (Nelson och Nilsson, 2002). 
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Nelson och Nilsson (2002) beskriver att det finns forskning som visar att förändrade attityder i 

samhället, i västvärlden, har påverkat även barns leksaksinnehav och val av leksaker till att bli 

mindre stereotypa idag än förr. Samtidigt påtalar de att det finns forskning som visar på motsatsen, 

nämligen att barnens leksaksinnehav och val av leksaker i minst lika hög grad är könsstereotypt 

som det var på 1970-talet. Fortfarande knyts de leksaker som representerar traditionellt kvinnliga 

och manliga vuxenroller starkt till flickor respektive pojkar (Nelson och Nilsson, 2002). 

 

Det finns många styrdokument i Sverige där en ambition uttrycks för att motverka stereotypa 

könsroller. Hur ser barnrummen ut i Sverige frågar sig Nelson och Nilsson (2002). Har vi anledning 

att förvänta oss mindre stereotypa leksaksinnehav här än i övriga västvärlden? Många uppfattar 

Sverige som ett föregångsland gällande arbetet för jämlikhet i samhället. Kan svenska barnrum, 

som ett sätt att beskriva världen, visa att vi i Sverige arbetar för jämlikhet. Nelson och Nilsson 

berättar om att det är många faktorer som påverkar barns leksaksinnehav bland annat är 

skillnaderna stora om barnet har minst ett syskon av motsatt kön. Den största skillnaden är inte 

heller beroende av vilka leksaker som barnen har i sina rum utan av de leksaker som saknas. De 

redogör för sina olika klasser av leksaker där, till exempel babydockan, vilken de beskriver som 

gestalt av spädbarn, finns i nästan alla flickrum (saknas i 15 rum av 79) men som endast återfinns i 

28 av 77 pojkrum och transportmedel som fanns i alla de undersökta pojkrummen (77 stycken) men 

som saknades i fyra av de undersökta flickrummen (75 stycken). De fann i sin undersökning 

motstridiga fakta. Leksaker i de svenska barnrummen är både blev mer stereotypa och mindre 

stereotypa beroende på vilken tidigare forskning de relaterade till och detta förklarade de med att 

undersökningssätten och klassindelningen av leksaker hade varit olika (Nelson och Nilsson, 2002).  

 

Leksaker har numera en stor och viktig roll i barns uppväxt berättar Nelson (2007). Trots att vi i 

Sverige har ett rykte om att vara ett av världens mest jämställda samhälle verkar våra barns leksaker 

inte följt med i utvecklingen. Polariseringen har ökat när det gäller leksaker och de riktar sig 

numera till antingen pojkar eller flickor. Produkter knutna till hemmet och andra vårdande leksaker 

hör till flickorna och våldsamma och intensiva aktiviteter hör till pojkarna vilket ger en 

fingervisning om att pojkar och flickor bör leka med helt olika saker. Det samma gäller hur man 

presenterar leksakerna i färg, pastellfärger och glitter till flickor samt svart och brunt till pojkar. 

Även i media och reklam visar med bilder att det är en flicka eller pojke som bör leka med 

respektive leksak (Nelson, 2007).  

 

Att leka är att vara ”som om” och leken är nära bunden vid fantasi skriver Nelson (2007). Men 

fantasin och kreativiteten uppstår inte i ett vakuum utan är relaterat till den verklighet som barnet 

befinner sig i. I vår tids konsumtionssamhälle tillhör även en betydande del leksaker, barns tid och 

rum. De är vardagligt sett inga riktiga saker och förknippas med barns tidsfördriv och lek vilken 

sällan anses som produktiv. Han förklarar leksaker som artefakter vilka är relaterade till 

vuxenvärlden. Vi ger barnen saker som föreställer hammare och kastruller men de kan oftast bara 

delvis användas i sin ursprungliga funktion (Nelson, 2007). 

 

Nelson (2007) berättar vidare om hur leksakers sätt att representera kvinnor och män ger barnen en 

stereotyp bild av femininitet och maskulinitet genom olika varianter av Barbieliknande dockor och 
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olika actionhjältar. Pojkars dockor föreställer oftast män, som har små ögon och händer som kan 

hålla i saker samt stora fötter som dockan kan stå stadigt på. Flickors dockor föreställer oftast 

kvinnor, vilka har stora vackra ögon, fötter som är så små att de inte kan stå på dem och händer som 

inte kan hålla i någonting. Frågan är hur dessa idéer om manligt och kvinnligt får betydelse i barns 

lek (Nelson, 2007). Även Kvalheim (1981) beskriver flickors lek som mer inriktad på vårdande i 

mamma och barnlekar som enligt henne var begränsande för flickorna både gällande fysisk plats 

och även fantasi medan pojkarnas lek istället både tog stor fysisk plats och lät dessa prova olika 

fantasiroller som polis, brandman och taxi. Vuxna har även krävande förväntningar på barn, som att 

vara aktivt men inte bråka, leka och kunna hävda sig i förhållande till andra barn, lyda och tala 

sanning (Kvalheim, 1981).  

 

Nelson och Nilsson (2002) har i sin avhandling om leksaker undersökt och klassificerat leksaker i 

152 barnrum. De har fysiskt räknat, sorterat och analyserat barnens ibland mycket komplexa 

leksakssamlingar. Barnens föräldrar har också fått svara på en enkät. Nelson och Nilsson (2002) har 

velat problematisera området leksaker för att sätta fokus på dessa då de bedömt området som 

intressant och viktigt. Det är även intressant att få veta hur många leksaker som normalt finns i ett 

barnrum. I en treårings rum finns normalt drygt 400 leksaker och i en femårings rum finns normalt 

drygt 600 leksaker, men de påtalar samtidigt att antalet leksaker varierar mycket mellan olika 

barnrum som de har besökt. De har i sin avhandling inte forskat om hur leksaker påverkar eller 

vilka effekter de har på barn. Istället har de inriktat sig på att se hur leksaker kan ses som tecken i 

kommunikation (Nelson och Nilsson, 2002).  

 

Genom att kategorisera leksakerna efter vad de föreställer, till exempel en bil, och hur de 

föreställer, till exempel, kopia, förenklad eller förändrad, har Nelson och Nilsson (2002) kunnat se 

mönster som både kan utgöra begränsningar och möjligheter för barn i relation till deras förmodade 

erfarenheter av händelser och föremål. De har i sin undersökning dragit den slutsatsen att de 

leksaker som föreställer saker som barn har egna erfarenheter av, ofta saker som finns i hemmet och 

dylikt, är mer naturtrogna än de leksaker som föreställer saker som barnen inte har egna 

erfarenheter av utan mer förknippas med vuxnas arbete. Detta visar att leksaker inte huvudsakligen 

utgör en länk till vuxenvärlden, vilket de uppfattar som en central tankegång vid tidigare forskning 

kring leksaker. De har tagit för givet att leksakerna används och en mening formas i detta 

användande i relation till vad leksakerna föreställer, samt att de vuxna kring barnen har införskaffat 

dessa leksaker för att de vill göra ett speciellt innehåll tillgängligt för barnet (Nelson och Nilsson, 

2002).  
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Barns utveckling av stereotyp flexibilitet 

I Tidskriften, Developmental Science, beskriver forskarna Banse, Gawronski, Rebetez, Gutt, och 

Morton, sin forskning om “The Development of spontaneous gender stereotyping in childhood: 

Relations to stereotype knowledge and stereotype flexibility” (Banse et all 2010 s 298). Denna 

forskning är ett resultat av ett samarbete mellan forskare i både USA och Europa. Hela detta avsnitt, 

om barns utveckling av stereotyp stelhet och –flexibilitet, bygger på artikeln med redovisning av 

deras forskning. 

 

Vid en ålder av ungefär tre år kan barnet särskilja mellan manligt och kvinnligt. Samtidigt ökar 

barnet sin egen könstillhörighet och barnets vetskap om att igenkänning av att könet kan vara 

stereotypt ”felaktigt”. Lite äldre barn kan till exempel anse att det är mest pojkar som leker med 

lastbilar – fast att flickor också kan göra det. Den stereotypa kunskapen influerar och påverkar 

barnens spontana beteende. Även om barn förstår att flickor kan leka med lastbilar styrs de av sitt 

inlärda beteende vid val av leksaker.  

 

Trots omfattande forskning kring utveckling av stereotypa könsroller finns inte mycket forskning 

om hur detta utvecklas spontant. Denna forskning bidrar till att dokumentera barns förändringar vid 

utveckling av stereotypa könstillhörigheter och stereotyp flexibilitet och är ett viktigt inlägg vid 

socialisering av barn. Möjligheten att särskilja mellan manligt och kvinnligt inte bara bidrar till 

utvecklingen av en sexuell identitet, utan representerar barnens kunskap om en social värld, vilket 

även befäster könsroller i den kulturen. Denna roll som överensstämmer stereotypt växer i 

skillnaden vid användandet av särskilt speciella objekt som olika verktyg för olika kön. Som till 

exempel strykjärn för kvinnor och hammare för män eller dockor för flickor och lastbilar för pojkar.  

 

Könsrelaterad kunskap utvecklas tidigt i barndomen. I treårsåldern kan barn skilja på män och 

kvinnor som dom ser på foton och även skilja på könsstereotyper. I en studie på barn mellan tre till 

fem år fick barnen se könsrelaterade aktiviteter av barn eller vuxna, till exempel en vuxen som 

håller i baby och barn som håller i ett baseballslagträ. Barnen tillfrågades om aktiviteten var för 

flickor, för pojkar, eller för både flickor och pojkar. Svaren på dessa uppgifter visade på höga 

värden av stereotypt tänkande hos barn mellan tre och fyra och ett halvt år vilket ökade mellan fyra 

och ett halvt till fem års ålder.  

 

I en annan studie av barn mellan tre till sju år användes samma metod för att undersöka 

åldersrelaterad förändring i stereotypt tänkande och stereotyp flexibilitet. Stereotypt tänkande 

visade sig öka markant mellan tre och sju år medan stereotyp flexibilitet minskade upp till sex års 

ålder men ökade sedan mellan sex och sju år. Detta restultat bekräftar även tidigare forskning. 

 

För att närmare studera barns utveckling av stereotyp stelhet och –flexibilitet samarbetade 

ovanstående forskare i en ny studie. Barnens uppgift i denna studie var att hjälpa Jultomten att dela 

ut julklappar till andra barn ute i världen. Barnen skulle hjälpa till att sortera leksakerna så att rätt 
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julklapp kom till rätt barn. Först skulle barnen hjälpa Jultomten att sortera flickleksaker i en röd 

låda och pojkleksaker i en blå låda. Sedan skulle barnen sortera leksaker tvärt emot stereotypt 

tänkande, som flickleksaker till pojkar och pojkleksaker till flickor. Resultatet visade att barnen 

snabbare sorterade leksakerna då dessa överensstämde med stereotypt tänkande än när önskemålen 

om leksakerna var tvärt emot stereotypt tänkande. Studien visade också att stereotyp flexibilitet 

tydde på en utvecklingsmässig förändring. Leksaker som barnen valde att både flickor och pojkar 

kunde leka med ökade från väldigt låga nivåer vid fem års ålder (15 procent och 34 procent) till 

höga nivåer (78 procent och 88 procent) vid elva års ålder. Studien lägger även fram fakta för 

individuella skillnader i stereotyp stelhet eller stereotyp flexibilitet hos barn. Dock visade det sig att 

barn som tidigt visade en topp på stereotyp stelhet även visade en tidig ökning av stereotyp 

flexibilitet. Till skillnad från barn som senare hade sin höjdpunkt av stereotyp stelhet och även hade 

en senare utveckling av stereotyp flexibilitet. Detta restultat visar att alla barn måste genomgå 

samma utvecklingsstadier genom ifrågasättande och lärdom. Med en ökning av stereotyp stelhet 

följt av en ökande flexibilitet. Tillgängliga fakta visar att barn utvecklar stereotypt tänkande vid 

cirka tre års ålder vilket når sin högsta nivå vid cirka sju års ålder. Till skillnad från barns 

utveckling av stereotyp flexibilitet vilken följer en U-formad kurva. Denna utveckling startar med 

ifrågasättandet av könet vid cirka två års ålder och når sin lägsta nivå mellan cirka fem till sju års 

ålder. Efter det ökar barnens stereotypa flexibilitet för att nå högst nivå vid tio till tolv års ålder.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att försöka förstå vilken innebörd föräldrarna tillskriver sina 

barns leksaker. 

 

Frågeställningarna är: 

 

1. Hur resonerar föräldrarna i min studie kring betydelsen av sina barns leksaker? 

2. Hur resonerar föräldrarna i min studie kring genus gällande leksaker? 

 

 



 11 

Metod 

I detta kapitel beskriver jag val av metod, intervjumetod, hur urvalet av informanter skett, 

genomförandet, metoddiskussion, etiska frågor samt reflektioner över min roll som forskare. 

Metodval 

Jag har använt mig av kvalitativ ansats. Bryman (2007) skriver att man bör använda sig av 

kvalitativa metoder för att skapa icke mätbara data. Ett annat sätt att förtydliga vad kvalitativ 

forskning innebär är att förklara ordet kvalitativ som kommer från latinets qualitas och betyder 

beskaffenhet, egenskap och kvalitet vilket kan jämföras med det latinska ordet Quantitas som 

betyder storlek, mängd och kvantitet (Larsson, 2007). Att välja förhållningssätt mellan kritisk 

distans och personlig subjektivitet är nog varje forskares första dilemma. I stort är det den 

kvantitative forskarens roll att objektivt studera utifrån och den kvalitative forskarens roll att vara 

subjektiv. När man använder sig av semistrukturerad intervju bör man försöka att få en 

ickehierarkisk relation med den intervjuade. Det är även viktigt att försöka skapa en hög grad av 

tillit och ömsesidighet, mellan intervjuaren och informanten, för att på bästa sätt får svar på sina 

frågor. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju för att få data som är rik på innehåll och 

djup. Enligt Johannessen och Tufte (2010) kan det även uppstå nya data under en kvalitativ 

intervju. Syftet med att använda mig av semistrukturerade intervjuer var att låta informanterna få 

svara så fritt som möjligt och själva reflektera om mina frågor för att på så vis få variationsrik data.  

Urval 

Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval och tillfrågade bekanta (Bryman, 2007). Jag funderade i 

ett tidigt skede om jag skulle intervjua föräldrar som hade barn av bara ett kön eller om jag skulle 

intervjua föräldrar som hade barn av båda könen. Jag bestämde mig för att föräldrar till barn av 

båda könen nog lättare skulle kunna se hur deras barn valde leksaker då det troligen fanns både 

pojk- och flickleksaker i deras hem. Dessutom försökte jag att få variation av deras boenden då jag 

försiktigt förutsatte att val av livsstil och bostad även kunde påverka val av barnens leksaker. 

Variationen av bostäder består dock bara från boende i lägenhet i Stockholms innerstad till boende i 

villa i en förort till Stockholm. Jag sökte även få viss variation av föräldrarnas ålder, även om det 



 12 

inte var avgörande för min studie. Föräldrarna är mellan 30 och 45 år och deras barn är mellan ett 

och ett halvt år till sex och ett halvt år. Alla tillfrågade föräldrar tackade ja och verkade tycka att det 

var ett roligt och engagerande ämne att diskutera. En av föräldrarna verkade till och med förvånad 

över sig själv när hon efter intervjun sa att hon inte själv visste att hon hade så mycket att säga om 

leksaker. Jag genomförde mina intervjuer mellan 20 och 29 oktober år 2010, de tog mellan 35 

minuter och 95 minuter vardera att genomföra. Tre intervjuer skedde i förbokade grupprum på 

Stockholms universitetsbibliotek. Två intervjuer genomfördes i ett kontor på informanternas 

arbetsplatser i Stockholmsområdet. Jag hade vid min förfrågan informerat informanterna om att jag 

studerade vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet och skulle göra en forskningsstudie 

om leksaker. Tillfrågningen av informanterna gjordes både vid direkt personlig kontakt, via 

telefonsamtal och via mail. Informanterna var följande: 

 

 Mamma 1 med barnen: dotter 2,5 år, son 6 år, boende i radhus i förort till Stockholm. 

 Pappa 1 med barnen: son 1,5 år, dotter 5 år, boende i lägenhet i Stockholm. 

 Mamma 2 med barnen: dotter 3,5 år, son 6,5 år, boende i lägenhet i Stockholm. 

 Pappa 2 med barnen: son 2,5 år, dotter 5 år, boende i villa i förort till Stockholm. 

 Mamma 3 med barnen: dotter 4 år, son 6 år, boende i radhus i förort till Stockholm. 

Forskarens roll och etiska överväganden 

Alla mina intervjuer påbörjade jag med att informera informanterna om Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Dessa riktlinjer kan delas in i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johannesen och Tufte, 2010). Jag 

påtalade även att inga svar på frågor var rätt eller fel och att det var just deras olika funderingar som 

var intressanta för min studie. Jag hade i förväg gjort en intervjuguide, se bilaga 1, för att ha ett 

frågeunderlag att diskutera kring. Frågorna i intervjuguiden hade jag formulerat för att 

informanterna lättare skulle reflektera kring ämnen som relaterade till mina forskningsfrågor. Under 

intervjuerna diskuterade jag och informanterna inte frågorna efter varandra utan jag lät 

diskussionerna styra frågeordningen. Informanterna var olika mycket engagerade i olika frågor, 

vilket gjorde alla intervjuer unika och intressanta, vilket var min avsikt med valet av informanter.  

 

I en intervjusituation är kontexten oerhört viktig. Med tanke på detta fick informanterna själva 

bestämma intervjuplats och en tid som passade dem.  Den informella relationen mellan oss kan 

påverka både mig som forskare och min informant. Forskarrollen är enligt Ehn och Klein (2007) 

väldigt komplicerad. De beskriver flera fall där forskaren är kluven mellan sin roll som objektiv 

forskare och subjektiv privatperson. Jag påbörjade dock intervjuerna under formella former och 

lämnade inte tid till privat konversation, för att tydligt visa att vi så långt som möjligt kunde lämna 

våra personliga relationer under intervjutillfället. Vi förhåller oss dock inte objektiva i vår forskning 
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eller till våra informanter. Det är därför viktigt inom kvalitativ forskning att efterstäva en öppenhet 

och transparens i förhållande till det vi studerar och att forskaren genom forskningsarbetet synliggör 

de uppfattningar vi själva bär med oss (Starrin och Svensson, 2009). Ofta kritiseras kvalitativ 

forskning för bristande transparens (Bryman, 2007). För att förhindra bristande transparens är min 

avsikt att tydligt redovisa varje steg i min forskningsprocess. Genom att emellanåt stanna upp och 

reflektera över min påverkan av forskningsprocessen har jag försökt göra mig själv medveten om 

mig själv. Ehn och Klein (2007) beskriver begreppet reflexivitet som forskarens egen medvetenhet 

om sin närvaro och sin påverkan av den andre vid ett möte. För en forskare är det inte möjligt att 

utan att påverka beskriva verkligheten. Funderingar på möjliga tolkningar för forskningen framåt. 

Dessutom bör man kritiskt granska sitt eget handlande för att, vid behov, ändra sitt förhållningssätt. 

Jag valde till exempel att byta plats med nästkommande informant vid intervjutillfället med denne 

då tidigare informant hade sagt, halvt på skämt, att det kändes som att sitta i ett förhörsrum. Vi satt 

då i ett litet grupprum tillhörande Stockholms universitetsbibliotek. Jag satt vid dörren och min 

informant satt längst in vid ett bord. Vid nästa intervju valde jag platsen längs in och min informant 

fick sitta vid dörren. Denna informant hade inga invändningar om vare sig plats eller lokal utan 

tyckte till och med att det var lite mysigt. Vid min sista intervju i detta rum behöll jag min plats 

längst in och det kändes bra även denna gång. 

Analysmetod 

Starrin och Svensson (2009) berättar att en forskare som är intresserad av olika företeelser, 

innebörder och egenskaper bör använda sig av kvalitativ analysmetod. Kvalitativa analysmetoder 

kritiseras ofta för att vara subjektiva och bygga på vad forskaren anser vara viktigt. Då jag har 

använt mig av hermeneutisk metod är det för mig en tillgång att vara subjektiv och använda min 

egen förförståelse för att på bästa sätt försöka förstå och tolka mina informanters utsagor. 

 

Kvalitativ metod karaktäriseras främst av att vi som forskare arbetar med ord och inte med siffror 

vilket kan medföra svårigheter att sortera och organisera data. Dessa data kan vara ett otympligt och 

svårarbetat material (Bryman, 2007). Jag håller med om att textmaterialet till en början kändes 

väldigt stort och jag hade svårt att få en helhetsbild av materialet. Min analys började jag med att 

markera olika betydelsefulla meningar från mina intervjuer. Jag sökte tolka innebörder och röda 

trådar vilka jag sammanflätade och strukturerade för att finna ordning bland orden. Tolkning och 

analys gjorde jag på de olika informanterna parallellt. Jag försökte först tolka informanterna 

individuellt och sedan sökte jag likheter och skillnader hos informanterna. På så sätt ville jag 

sammanfoga de olika delarna till en helhet och genom den hermeneutiska tolkningsprocessen få en 

djupare förståelse för helheten. Viktigt är även att tolka texten i förhållande till den kontext i vilken 

den har uppkommit. Jag har under min transkribering och tolkning sökt i minnet efter känslan under 

intervjutillfället. Även mina förväntningar av resultat kan göra att jag söker, medvetet eller 

omedvetet efter det jag önskar finna i data (Starrin och Svensson, 2009). Olika tolkningar inom 

hermeneutiken kan medges, men en av dessa förmodas stämma mest (Molander, 2003). Därför har 

jag i många fall sökt olika tolkningar och sedan argumenterat för den tolkning jag ser som mest 
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sann. Hermeneutik innebär på det närmare ett jämförande mellan någon annan och sig själv. 

Forskaren skall med hjälp av sina egna erfarenheter och förförståelse försöka förstå den andres 

livsvillkor. Tolkningen av en handling eller text skall göras utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman har haft (Bryman, 2007). Detta leder till att forskarens egen förståelse ändras och 

djupnar på ett sätt som benämns den hermeneutiska cirkeln eller –spiralen. Forskarens egen 

förförståelse för till exempel en text gör att forskaren läser och förstår delar av texten bit för bit och 

sedan, när denne läser texten igen har en annan, djupare helhetsförståelse. Helheten blir på så sätt 

mer än alla delar var för sig (Molander, 2003). Ibland liknas hermeneutiken vid att lägga pussel. 

Man gör så att säga en tät beskrivning och försöker se ur olika synvinklar för att få en så 

heltäckande bild som möjligt. Man kan aldrig bli en annan, men man kan bli ”som om” man vore 

en annan och på så vis se den bild som den andre människan ser i pusslet. Man kan också jämföra 

forskningen med en detektivroman, där forskaren är detektiven som löser mordgåtan 

(forskningsfrågan) med hjälp av att försöka leva sig in i hur mördaren tänker, bilda hypoteser, som 

förkastas eller besannas tills mordgåtan (forskningsfrågan) är löst (Asplund, 2006). 

Metoddiskussion 

Alla forskare stöter nog på sin beskärda del av problem. Min största svårighet var av teknisk art. 

Min inspelningsutrustning hade dåligt ljud vilket orsakade stora problem för mig att höra det som 

sades när jag skulle transkribera mina intervjuer. Jag blev tvungen att kontakta en av informanterna 

(pappa 2) igen för att få tydligare svar på fyra av mina intervjufrågor. Den kontakten skedde via 

mail. Vid den första av mina intervjuer (pappa 1) fick jag låna en riktigt bra inspelningsutrustning 

vilket gjorde transkriberingen av den intervjun väsentligt lättare än övriga.  

 

Det kan ses som ett problem att resultaten av kvalitativ forskning inte går att replikera eller 

generalisera (Bryman, 2007). Vad som är viktigt att påpeka i samband med detta är att jag med min 

studie inte avser att presentera slutsatser vilka går att generalisera till en population. Mina 

forskningsresultat kan inte generaliseras till att alla föräldrar skulle tycka och tänka likadant som 

mina informanter. Jag har fått höra många olika uppfattningar gällande leksaker vilket belyser att 

samma leksak kan ha olika betydelse för olika människor. För att få ett mer fylligt material hade jag 

som komplement till mina intervjuer velat anordna en fokusgruppsintervju där vi diskuterat 

leksaker. Det skulle säkerligen ha blivit ett innovativt samtal. Jag ansåg dock att enskilda intervjuer 

var det bästa sättet för att alla olika informanter skulle få komma till tals, men om jag skall göra en 

liknande studie i framtiden så kommer jag att ha med fokusgrupp som metod och komplement för 

att införskaffa dynamisk data. Jag har själv upplevt att många nya tankar uppkommer vid 

fokuserade diskussioner kring ett visst ämne. Jag tänker att en aktiv fokusgrupp kan tänka tankar 

som forskaren inte tänkt på tidigare vilket berikar och förnyar forskningen. 

 

Resultaten från en intervjustudie är alltid förbunden med en viss osäkerhet (Bryman, 2007). Jag har 

reflekterat kring validiteten och om mina informanter har förstått mina frågor på det sätt som jag 



 15 

ämnade ställa frågan, om de svarat uppriktigt och om att jag har tolkat deras utsagor på det sätt som 

de ville bli förstådda. Även funderingar kring reliabiliteten och tillförlitligheten i min studie har jag 

ägnat tid. Så långt jag kan se har mina informanter varit seriösa i sina svar och både jag och de har i 

flera fall förtydligat eventuella oklarheter. Genom att se i materialet och söka tolka på olika sätt har 

jag försökt att få ett tillförlitligt resultat. Resultaten av kvalitativa studier kan dock inte 

generaliseras till populationer de kan istället ge upphov till teorier (Bryman, 2007). 
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Resultat 

I detta kapitel vill jag beskriva de resultat jag fick i min studie. Först presenterar jag informanterna 

individuellt för att sedan göra summeringar av likheter och olikheter. Jag har här förkortat och 

fokuserat på det som jag kan relatera till mina forskningsfrågor. Då alla människor är unika blir 

även varje kvalitativ studie unik (Starrin och Svensson, 2009). 

Mamma 1 

Mamma 1 har barnen dotter 2,5 år och son 6 år. Själv lekte hon mycket med dockor och dockvagn 

när hon var liten. ”… mest dockor var det… och dockvagn.” Jag tolkar hennes glädje över att även 

dottern uppskattar sin egen docka och dockvagn med att hon som förälder vill låta sitt eget barn 

uppleva liknande händelser som hon själv gjort som barn, då hon har fina minnen från sin barndom. 

”Hon har också en dockvagn och en docka och tar hand om den … hon har en docka som hon 

tycker jättemycket om.” Barnen har både flickor och pojkar som lekkamrater men i skolan leker 

sonen mest med pojkar. Hennes dotter tycker mycket om att måla och rita, hon leker även med bilar 

och andra pojkleksaker och det uppmuntrar mamma 1 gärna. Sonen leker bara med pojkleksaker 

också det tycker mamma 1 är bra.  

Det spelar ingen roll där får hon leka med både och hon leker med bilar och så, jag tycker det är 

kul med det intresset. Just med pojken, jag skulle inte tycka det är roligt om han lekte med 

dockor (skratt) jag vet inte Barbie, dockor, det där är mer till tjejer … man kan vara lite 

pojkflicka av sig. (Berättat av mamma 1). 

Om han skulle vilja leka med flickleksaker skulle hon försöka avstyra det på ett smidigt sätt och 

locka honom till pojkleksaker istället. ”Jag skulle säga lägg tillbaka den och vi går och köper 

nånting annat.” Mamma 1 anser att det inte är lämpligt för pojkar att leka med flickleksaker. ”Jag 

tänker mer att det passar inte in.” Jag tolkar detta som att det beror på hennes egna erfarenheter. 

Hon har lärt sig redan som liten att vissa leksaker är för flickor och andra är för pojkar. Det hon 

själv har lärt sig lär hon vidare till sina barn. En annan tolkning skulle kunna vara att mamma 1 

verkligen vill att de traditionella könsrollerna bibehålls för att det känns tryggast och enklast att 

fortsätta som förut. Det tolkar jag som en möjlighet men mer troligt är att mamma 1 egentligen inte 

ifrågasätter de traditionella könsrollerna. Min tolkning är att för mamma 1 är leksakers historiskt 

traditionella betydelse, vilket är att lära och att roa, även är den mamma 1 själv tillskriver sina barns 

leksaker. På min fråga om vad som är det viktigaste med att leka svarar mamma 1 ”Det tycker jag 

är viktigt att dom lär sig och att dom har roligt … mest att dom har roligt.” Det är också viktigt för 
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mamma 1 att barnen (sonen) är duktiga i skolan. Hon vill gärna att de leker med pedagogiska 

leksaker som de lär sig något av.  

Om jag ska köpa nånting vill jag köpa nåt sånt som dom kan lära sig av och utvecklas som såna 

här bärbara leksaks datorer … dom kan kosta men då vill jag veta att dom får nytta utav det … 

så att dom leker och lär sig och att dom utvecklas lite. (Berättat av mamma 1). 

Jag tolkar det som att mamma 1 gärna vill att barnen skall dels ha roligt med sina leksaker men 

också lära sig av dem så att barnen lär och utvecklas. Hon berättar även hur hon uppmuntrar sin son 

till studier. ”Nu börjar du bli stor, nu får du koncentrera dig mer på skolan.” Mamma 1 gör det hon 

anser bäst för sina barn. Hon väljer den bästa skolan i området till sina barn och hon ser till att de 

får en trygg uppväxt med pedagogiska leksaker som de kan lära av. 

Pappa 1 

Pappa 1 har barnen son 1,5 år och dotter 4 år. Han lekte själv helst med en bilbana och med lego när 

han var liten. Hans barn leker med både pojkar och flickor men vissa lekar som mamma-pappa-barn 

leker dottern helst med andra flickor. Sonens favoritleksak är en synth. Jag tolkar denna berättelse 

som att pappa 1 vill förklara för mig på vilket sätt han älskar barnens spontanitet. Att sonen 

fortsätter med dansen tolkar jag som att han upprepar ett beteende vilket han får beröm för. Barn 

vill bli uppskattade och upprepar gärna det de lärt sig.  

… en synth alltså som man kan spela olika instrument på för han… eeh han älskar musik och 

han dansar med den liksom … så det är skitkul och det är alltid sådär du vet att när dom 

kommer på besök så ska han dra fram den och sätta på en låt och dansa för då vet han att han 

får applåder liksom. (Berättat av pappa 1). 

Det är viktigt för pappa 1 att barnen skall må bra och ha en stark självkänsla. Genomgående i 

utsagorna pappa 1 berättar hör jag en stark motvilja mot flickleksaker. Det enda negativa pappa 1 

säger om pojkleksaker är att han inte tycker om vapen. Mitt första intryck är att pappa 1 är 

övertygad om att hans barn och framförallt dottern måste skyddas från flickleksaker. Efterhand 

växer en nyanserad bild fram där jag tolkar pappa 1 som en väldigt kreativ och lärande förälder 

vilken på olika sätt försöker ge sina barn förutsättningar för ett bra liv. Samtidigt säger pappa 1 

själv att han ibland kan gå för långt i sina ambitioner att få en självsäker och tuff dotter. 

Vi tyckte att hon var lite rädd av sig och jag gick och köpte en stor krokodil … jag skickade ju 

fram den där och hon blev ju skiträdd och sprang därifrån… men det gick ju för långt i min 

strävan att få henne tuff och inte vara en ledsen liten prinsessa. (Berättat av pappa 1). 

Pappa 1 är väldigt genusmedveten och köper helst könsneutrala leksaker. Han tycker inte om 

vapen, barbiedockor eller prinsessleksaker. Pappa 1 uttrycker själv att det finns så mycket skit i 

leksaksaffärer, som stora billiga plastsaker vilka lätt går sönder. Samtidigt anser Pappa 1 att det 

finns många mindre affärer i Stockholm med bra leksaker. Pappa 1 tycker om att leka med sina 
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barn men leker helst sånt som han själv tycker är roligt som att brottas och dansa. Pappa 1 anser att 

livet går ut på att leka. Det är viktigt att så länge som möjligt hålla det kreativa kvar, även i 

arbetslivet. Han anser att barn är fantastiska som har kvar den ursprungliga glädjen vilket vi vuxna 

ibland förstör när vi hela tiden försöker att lära barnen saker. Pappa 1 har arbetat på barnpsyk och 

träffat många anorektiska flickor. Detta har påverkat hans syn på framför allt flickleksaker som, 

enligt honom, främjar flickors behov av att vara söta och fina. ”Jag försöker bara att inte va dum i 

huvudet.” Säger han som förklaring till sitt ställningstagande mot allt för tjejiga leksaker. Han 

menar att självkänslan måste vara djupt förankrad i barnet och inte vara beroende av ett vackert 

yttre. Pappa 1 anser att lek med prinsessklänningar och -leksaker ofta uppmuntras av mammor vars 

egen självkänsla är starkt kopplad till att vara vacker. ”Sen är det ju små sminksaker och 

sminkspeglar och små böcker om prinsessor som är ledsna när dom blir kallade fula, det tycker jag 

är helt galet liksom.” Pappa 1 säger själv att de är typiska yogaföräldrar som med genomtänkta val 

speciellt genusmässigt vill rusta sina barn. Jag tolkar hans berättelse som att han och hans fru tar 

väldigt allvarligt på rollen som föräldrar. Samtidigt har hans arbete påverkat honom väldigt mycket. 

Jag tolkar hans motvilja mot till exempel Barbiedockor som en stark rädsla för att hans dotter skulle 

påverkas negativt av rådande skönhetsideal och därav få svag självkänsla.  

… så vi brukar skämta med våra kompisar eller också släkt att vi försöker uppfostra flickan till 

att bli en Butch, till en liksom lesbisk lastbilschaufför, det är den strävan vi har och vissa tycker 

ju det är kul och vissa släktingar dom säger ingenting för dom tror att vi menar allvar och vi är 

inte så jävla allvarliga och då kan det bli lite extra rosa presenter, så vi har tonat ner lite på 

provokationerna. (Berättat av pappa 1). 

Även pappa 1 och hans familj påverkas av rådande normer i samhället gällande leksaker men då 

främst genom att bland andra hans mamma anser att de berövar dottern att få vara prinsessa. ”att vi 

skulle liksom beröva henne det här liksom härliga prinsessintresset som att det är viktigt för en tjej 

att liksom spegla sig och det är sådära” berättar han. Jag tolkar detta som att föräldrarna trots sin 

starka övertygelse om att det är viktigt att försöka undvika allt för tjejiga leksaker kan kompromissa 

lite för att familjen är betydelsefull för dem. 

Mamma 2 

Mamma 2 har barnen dotter 3,5 år och son 6,5 år. Hon lekte själv med små gummitroll när hon var 

liten och dockor som hennes mamma sydde fantastiska kläder till. Hon hade även en käpphäst och 

lekte mycket ute. Mamma 2 minns mycket beskrivande sin egen barndoms leksaker och berättar 

många detaljrika berättelser. 

När jag var liten så hade jag en sån här pudel, svart pudel på hjul. Och den drog jag efter mig 

och den, den försvann … och dom, mina föräldrar, dom hittade aldrig den. Och då köpte dom 

en grå och det blev aldrig samma sak. (Berättat av mamma 2). 
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Det tolkar jag som att leken för mamma 2 är oerhört viktig och det säger hon även själv att hon 

tycker, framförallt den fria leken. Då hon själv haft möjlighet att leka mycket som liten tolkar jag 

det som att hon även vill erbjuda sina egna barn den möjligheten. Eftersom mamma 2 genom leken 

vill främja sina barns fantasi och även är väldigt genusmedveten har hon och hennes man noga 

tänkt igenom sina barns uppfostran och val av leksaker. Båda barnen har vänner av båda könen men 

flest av samma kön som de själva. Sonen gör små lerfigurer som han leker fantasilekar kring. ”Han 

gör dinosaurier och så blir dom köttätare och så kommer en krokodil och så gör han alla saker som 

han leker.” Dottern tycker väldigt mycket om att leka med bilar, tåg och dockor. Mamma 2 blir glad 

när hennes dotter leker med bilar och när hennes son leker med dockor.  

Dom presenteras ju som pojk- och flicksaker. Och jag tror att många uppfattar dom som pojk- 

och flicksaker. Men jag har ingenting som jag tror är bättre anpassat för pojkar eller bättre 

anpassat för flickor. Så tycker jag … jag är ju tvärt om jag uppmuntrar ju henne att leka med 

bilar liksom och honom att leka med … för att det är klart att jag ser ju att det finns pojk- och 

flickleksaker men om man tänker på att vad jag tror egentligen så är det att alla kan leka med 

allting egentligen. (Berättat av mamma 2). 

Hon uppmuntrar medvetet sina barn att leka med stereotypt ”felaktiga” leksaker. Jag tolkar detta 

som att hon vill ge sina barn möjlighet att själva välja leksaker utan att bli lärda att leka med vissa 

leksaker som är anpassade genusmässigt. Mamma 2 anser att det egentligen inte finns några pojk- 

eller flickleksaker utan att det är förpackningen som visar att leksaken är gjord för antingen flickor 

eller pojkar. Jag tolkar motviljan mamma 2 har mot bland annat TV-spel som att hon vill att då 

barnen ännu är relativt små skall leka med fysiska leksaker som de kan begripa sig på.  

För riktigt små barn upp till treårsåldern så tycker jag inte att man ska sätta dom framför TV-

spel för att deras liksom föreställningsvärld har inte blivit liksom fullt utvecklad än och får du 

för mycket blipp-blopp och saker som du inte kan förstå … men mindre barn upp till tre år dom 

ska leka med rejäla saker, för dom behöver ju dom behöver ju förstå förhållanden mellan saker, 

hur ser en fyrkant ut till exempel? (Berättat av mamma 2). 

Mamma 2 säger att det finns många roliga leksaksaffärer i Stockholm men tycker att det är ganska 

svårt att hitta bra leksaker, speciellt när hon skall köpa presenter till andras barn. Det gäller 

framförallt pojkleksaker då hon ser att det finns så mycket leksaker med vapen och det vill hon inte 

köpa. Dessutom finns det så många superhjältar som hon tycker är hemska och fula men hon vill 

samtidigt köpa presenter till barnen som de blir glada för. Jag tolkar det som att mamma 2 väljer 

glädjen som barnet visar när det får en present som det önskat framför att köpa det som hon anser 

vara rätt. ”Jag tänkte okey ska jag vara korrekt och köpa en sån träleksak för att jag ska lära upp … 

det skiter jag i för att han ska få det han vill ha.” Mamma 2 tycker att det är väldigt roligt att leka 

med sina barn. Hon leker gärna fantasilekar i sandlådan där de bygger olika världar. Hon är noga 

med att båda barnen skall få vara med och bestämma i leken. Det tolkar jag som att genustänkandet 

genomsyrar hennes tillvaro för egentligen vore det lättare att låta sonen bestämma då han är mer 

envis och dottern mer foglig. Men mamma 2 vill lära båda sina barn hur man bäst klarar sig i 

världen och hon vill ge sina barn de bästa förutsättningar för en god uppväxt. Mamma 2 anser att 

barnens hela tillvaro går ut på att leka ”Jag vill att de ska leka fritt … barns sätt att upptäcka världen 

och förstå världen är att leka.” 
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Pappa 2 

Pappa 2 har barnen son 2,5 år och dotter 5 år. Pappa 2 berättar själv att han lekte med det mesta när 

han var liten men helst med lego och Starwarsgubbar. Hans båda barn leker gärna med flickor och 

pojkar, men de flesta av flickans vänner är också flickor.  

Jag tror att det är genetiskt för tjejer att gilla glitter min lilla tjej älskar att måla naglarna och 

rosa och glitter och det är ingen som har lärt henne det. Hennes mamma har aldrig rosa och inte 

nagellack. (Berättat av pappa 2). 

Hans son leker mest med bilar och hans dotter leker helst med dockor och prinsessor. Jag tolkar 

pappa 2 som att han tänker att det nästan ligger i generna att flickor vill leka med rosaglittrande 

prinsessleksaker och att pojkar tycker om bilar och sånt. Jag tolkar hans förhållningssätt som att han 

på ett pragmatiskt sätt är genusmedveten. ”Min mamma jobbar på dagis och är väldigt 

genusmedveten och hon har ju sett till att pojken har fått en docka som han liksom bankar med och 

ja, han bryr sig inte om att det är en docka.” Samtidigt ser han ju att hans barn föredrar olika 

leksaker vilka är stereotypt relaterade till deras kön. Jag tolkar det som att han genom sin mamma 

har lärt sig om genus och hur han, enligt henne bör tänka, men att han själv inte håller med. Jag 

tolkar hans berättelse som att han ser sina egna barn som bevis på att när de får välja själva så väljer 

de leksaker som är gjorda för deras kön. Det viktigaste för pappa 2 är att barnen mår bra och har 

roligt och inte någon genuskamp. Pappa 2 tycker inte om när tillverkarna verkar ha bestämt hur 

man skall leka med leksaken. Han tycker om leksaker där barnens fantasi och kreativitet främjas 

vilket jag tolkar som att han är mycket mån om barnens utveckling och välmående.  

Jag tror att det är bättre för barnen att få leka med sådant som låter dom använda sin fantasi. Jag 

menar leksaker som inte leverantören redan bestämt hur de ska användas. Många tillverkare är 

så uppenbart endast ute efter att tjäna snabba pengar … vanliga bilar, dockor och kritor föredrar 

jag att barnen leker med då dom själva får utrymme att komma på vad de vill göra med sakerna.  

(Berättat av pappa 2). 

Det viktigaste med att leka är att barnen får möjlighet att bearbeta upplevelser de har varit med om 

säger pappa 2. Jag tolkar hans utsagor som att han anser att barnen lär sig att hantera oro eller 

rädslor genom att leka till exempel monster. Och även att han tänker att leken förbereder barnen för 

vuxenlivet. 

Min dotter leker ofta mamma-pappa-barn med sina kompisar men min son leker mer tekniskt 

… han är väldigt intresserad av att ta reda på hur sakerna fungerar. (Berättat av pappa 2). 

Även detta tolkar jag som att han är medveten om genusfrågor men inte anser att det skulle 

innebära problem att hålla fast vid invanda traditionella könsroller om parterna är nöjda med det. 

Detta påvisar också den pragmatiska läggning som pappa 2 enligt min tolkning har.  
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Mamma 3 

Mamma 3 har barnen dotter 4 år och son 6 år. Hon lekte mycket med dockor som liten. Hon 

uppmärksammar att barnen nu för tiden växer ur sina leksaker snabbare än när hon själv var liten 

Det var väl Barbie och dockor men framför allt så lekte man mycket längre än vad dom gör 

idag. Min dotter är fyra och hon har fått mina barbiedockor när hon kanske var tre och dom jag 

hade när jag kanske var tio eller elva … mycket längre tidsmässigt så som idag är det ingen 

som går i sexan som överhuvudtaget leker med såna saker. (Berättat av mamma 3). 

Hennes barn leker med både pojkar och flickor men oftast med barn av samma kön som de själva. 

Pojken tycker om att spela TV-spel och att spela kula. Flickan tycker om att klä sig till prinsessa 

och leker gärna med babydockor, barbiedockor och prinsesslott. Flickleksaker ser mamma 3 som 

mer omvårdande och pedagogiska 

Tjejleksaker är väldigt sådär omvårdande puttinuttiga ja och egentligen mer pedagogiska också 

tycker jag och pojkleksaker är bara våld väldigt mycket så monster, soldater, skjutvapen. 

(Berättat av mamma 3). 

Mamma 3 anser att de flesta pojkleksakerna relaterar till våld, det ogillar hon och hon tycker inte 

heller om leksaksvapen. En tolkning skulle kunna vara att mamma 3 är rädd att våldsleksaker gör 

barnen våldsamma. En annan är att mamma 3 anser att pojkar ändå skulle slåss vilket är den mest 

rimliga tolkningen då mamma 3 berättar att om hon inte köper pistoler eller svärd så slåss sonen 

och hans kompisar i alla fall med pinnar. Jag tolkar ändå hennes försiktighet och motvilja mot 

våldsleksaker som ett försök att i största möjliga mån skydda sin son från våld. Att hitta leksaker till 

pojkar som inte relaterar till våld tycker hon är svårt, speciellt när hon skall köpa presenter till 

andras barn. ”Våldssakerna ja även om dom ändå leker det hära så kan jag ändå känna att aah men 

ska du leka krig med en pistol som faktiskt ser ut som en riktig pistol.” Även här tolkar jag en stark 

motvilja mot leksaksvapen. Framförallt de vapen som är verklighetstrogna vilka jag tolkar att 

mamma 3 upplever som mer farliga då hon berättar om en händelse hon läst om i tidningen då ett 

barn hade hittat en riktig pistol som han lekte med och råkade döda någon. Om leksaksvapen inte 

hade sett ut som riktiga, kanske barnet förstått att det var ett riktigt vapen som han hittade, funderar 

hon. Mamma 3 oroar sig också för att barnens utveckling av fantasi begränsas av TV-tittande och 

TV-spelande. ”Han vet inte ens vad fantasi är det finns ingen sån på dagis säger han, hjälp! … det 

är ju oerhört att de inte är framför TVn liksom hela tiden.” Mamma 3 har även reagerat på att 

kreativa leksaker som lego har ändrats från att bara vara byggklossar till att bli byggnadsmaterial 

vilka skall bli en färdig modell. 

Då hade vi liksom bara små klossar och då byggde vi hus och det kan jag sakna alltså man 

indirekt så att de är så färdiga så att även om du ska ha kreativt och du köper lego så är det att 

du ska bygga så får du redan en färdig mall för hur det ska vara och i den till och med en ritning 

att det ska bli. (Berättat av mamma 3). 

Jag tolkar mamma 3 som relativt genusmedveten men samtidigt vill hon göra det som barnen mår 

bäst av. Jag tolkar hennes berättelse som att hon anser att barnen helst leker med stereotypa 

leksaker gjorda för deras eget kön, på samma sätt som hon själv lärt sig när hon var liten och i sin 
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tur lär vidare till sina barn. Hon funderar mycket på om det måste vara så. Samtidigt tolkar jag 

hennes ord som en slags kompromiss. Barnen vill ju själva ha alla de här stereotypa leksakerna som 

de erbjuds och har roligt med dem, så då kan det väl inte vara fel? Då barnen inte aktivt frågar efter 

icketraditionella leksaker resulterar det i att barnen fortsätter att leka med traditionella leksaker. 

Mamma 3 anser också att det är oerhört viktigt för barn att leka. 

Det är ju att dom utvecklas både emotionellt och med motoriken och sånt där och lär känna sig 

själv… jag tror dom skapar en identitet när dom leker så att dom bollar med sig själva … som 

tjejerna lägga täcke på dockorna då är hon både i dockrollen och i mammarollen alltså hon 

skapar nån slags förståelse för sin egen tillvaro tror jag.  (Berättat av mamma 3). 

Lika och olika 

Jag kan se många likheter hos mina informanter. Det som jag tolkar som genomgående i alla 

intervjuer är att det som föräldrarna har upplevt som positivt i sin egen barndom vill de även 

upprepa i barnens barndom. Till exempel berättar alla mammorna att de lekte med dockor när de 

var små och även att deras egna döttrar leker med dockor. Min tolkning om att man som förälder 

vill föra vidare det goda från sin egen barndom, men även förändra det som varit mindre bra, kan 

också appliceras på leksaker som man har fått eller inte fått som barn. Detta kan leda till att man 

köper det man själv saknade som barn till sina egna barn eller till sig själv. ”Radiostyrd bil fick jag 

aldrig men det tog jag igen när jag var 35 då köpte jag en jävligt bra radiostyrd bil istället.” 

(Berättat av pappa 1). Det som särskiljer föräldrarna är den tydliga indelningen av leksaksval. 

Mamma 1, pappa 2 och mamma 3 har barn som leker med stereotypa leksaker anpassade till barnets 

egna kön. De väljer själva och låter sina barn välja traditionella stereotypa leksaker, vilket jag tolkar 

som att de vill passa in i samhällets rådande normer. Om barnen är nöjda så är även föräldrarna 

nöjda. Dessutom krävs ett aktivt val för att bryta traditionella könsroller om man som förälder vill 

skapa förändring. Hos pappa 1 och mamma 2 ser jag en tydlig vilja att ändra detta mönster vilket 

främst visar sig genom att de övervägande väljer neutrala leksaker till sina barn samt uppmuntrar 

sina barn till stereotyp flexibilitet vid leksaksval. Det är även de (pappa 1 och mamma 2) som är 

tydligt engagerade kring genusfrågor. Jag tolkar detta som att ju mer insatt man som förälder är 

inom genusfrågor ju mer försöker man eftersträva att barnen leker med neutrala leksaker.  

 

Hos alla föräldrar ser jag en motvilja mot att barnen skulle leka med leksaksvapen, i alla fall 

realistiska pistoler och sådant. I vissa fall går det bra med rymdvapen, trollstavar och andra mer 

fantasifrämjande leksaksvapen. Speciellt starkt tolkar jag att denna motvilja är hos mamma 2 och 

mamma 3.  

Alltså han kom hem och hade fått en metallpistol … och när jag såg den där så jaha va? … aah 

han var så lycklig av den där grejen så jag tänkte men okey berövar jag honom nåt så jag ska 

låta honom få göra det här ett tag.  (Berättat av mamma 3). 
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Mamma 2 och mamma 3 uttrycker även svårigheter med att köpa presenter till pojkar vilket jag 

tolkar beror på att de vill undvika att köpa våldsrelaterade leksaker då de upplever många 

pojkleksaker som våldsrelaterade. ”Men jag kan ju inte köpa en gubbe som står i högsta hugg och 

ska mörda den andra.” (Berättat av mamma 3). Mamma 2 har svårigheter i dubbel bemärkelse när 

hon skall köpa presenter för att hon även vill undvika superhjältar till sin egen son. Jag tolkar detta 

som att barnen frivilligt avstår från vissa leksaker som föräldrarna inte uppskattar. Denna berättelse 

visar på de konflikter som kan uppstå när barn försöker få det som andra barn får men samtidigt 

anpassar sig till förälderns vilja. 

… tittar jag på en sån superhjälte och då dom är vidriga superäckliga fula hemska och min son 

han var med då och varför får inte jag en sån här (skratt) och jag bara nej (skratt) dom är 

hemska! Jag vill också. (skratt) och jag bara nej det vill du inte (skratt) och han ville och sen 

bara nä nä. (Berättat av mamma 2). 

Att barnen anpassar sitt leksaksval till föräldrarnas önskemål vid val av leksaker ser jag tydligast 

hos pappa 1 och mamma 2 då de har, som jag tolkar det, tydligast önskemål gällande leksaker. Jag 

ser även en vilja hos föräldrarna till anpassning vid behov. Till exempel gjorde mamma 3 upp regler 

för hur hennes son fick hantera pistolen han fick när hon såg hur lycklig han var över den. Även 

mamma 2 och pappa 1 berättar om hur de inte skulle förbjuda något som deras barn verkligen 

önskar sig. ”Hon har en Barbiedocka och kläder som jag tycker är gräsligt vidrigt ful men jag skulle 

aldrig drömma om att förbjuda liksom.” (Berättat av mamma 2). De erbjuder inte barnen dessa 

stereotypa leksaker som Barbiedockor och TV-spel innan barnen verkligen uttrycker en stark 

önskan, vilket andra föräldrar oftare gör. ”Jag vill inte introducera det liksom innan hon frågar … 

Men skulle hon önska sig det över allt annat så skulle hon ju få det.” (Berättat av pappa 1). Jag 

tolkar detta som en anpassning vid behov. Jag tolkar mamma 3 på ett liknande sätt som pappa 1 och 

mamma 2 fast tvärt om. Pappa 1 och mamma 2 som säger att deras barn inte frågar efter stereotypa 

leksaker. Mamma 3 säger att hennes barn inte frågar efter leksaker vilka inte är anpassade efter 

deras eget kön, men hon menar att hon gärna skulle ge pojkleksaker till flickan och flickleksaker till 

pojken, om de frågade efter dem. ”Jag har en kompis hon köpte docka och dockvagn till sin son och 

han har lekt med det men det är mer om dom efterfrågar det själva.” (Berättat av mamma 2). Jag 

tolkar föräldrarna som att de egentligen inte vill ge sina barn leksakerna de diskuterar. Min tanke är 

att om de hade velat ge sina barn stereotypt ”rätt” eller ”fel” leksaker hade barnen redan fått dem 

enligt min tolkning. Föräldrarna avvaktar hur barnen skall agera och vid behov följer de sina barns 

önskemål. 
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Leka tillsammans 

De flesta föräldrar i min undersökning vill gärna leka med sina barn. En del av dem ger ett intryck 

av en känsla att behöva förklara varför de inte leker så mycket med sina barn. Mamma 3 berättar 

om att hon inte har ro att leka så länge med sina barn, lekandet begränsar sig till att till exempel 

”dricka en kopp kaffe” som dottern bjuder på, men att hennes man gärna leker. Jag tolkar hennes 

förklaring som en slags ursäkt för att hon själv inte leker med barnen då de får sitt behov av lek 

med en förälder tillgodosett av sin pappa vilket enligt min tolkning innebär att hon inte ”behöver” 

leka med dem. 

Han har köpt ett starwarsskepp och han har några gubbar och det kan de ju faktiskt leka med 

tillsammans alla dom tre och det tycker flickan också är kul pappan tycker det är kul och sen så 

tycker killen det är kul så det kan dom ju faktiskt leka med tillsammans och sen så leker dom ju 

inte likadant dom har ju olika roller dom här gubbarna då … det är ändå sådära baby och hon 

ska ge kärlek och så ja hon är mera liksom så men dom andra är lite mera krig och (skratt) … 

och det leker dom med tillsammans och där kan man då få vara sin egen roll och tjej och kille i 

samma lek. (Berättat av mamma 3). 

Även mamma 1 berättar om hur hon leker med sina barn. Hon berättar om hur hennes son och hon 

brukar bygga med en legohelikopter tillsammans. Även i hennes berättelse tolkar jag in en liten 

skuldkänsla som ger upphov till att hon förklarar varför hon inte leker så mycket med sina barn till 

vardags.  

… men man hinner inte man kommer så sent hem från jobbet och det är mest duscha och laga 

mat när dom är hemma… det är mer när man har semester som man kan göra allt det där. 

(Berättat av mamma). 

Pappa 2 uppger att han inte leker med sina barn men jag upplever ändå att även han har ett behov 

att förklara varför han inte gör det. 

Nej det gör jag inte. Dom leker så bra tillsammans. Jag tycker inte det är kul och man hinner 

inte. Då kommer man och då ska man laga mat… och då leker dom… (Berättat av pappa 2). 

Både mamma 2 och pappa 1 berättar om att de gärna leker med sina barn och att de själva tycker 

det är kul. Jag upplever inte att de har något behov att förklara varför de leker med sina barn.  

”Vi brukar ju brottas och gymnastisera och jag tycker det är kul och måla och spela olika 

karaktärer liksom fast jag tycker inte att det är så superkul att vara herr Nilsson.” (Berättat av 

pappa 1). 

”Jaa igår så satt vi hela familjen och gjorde halsband, pärlade som dom säger, det var pojken 

som ville att vi skulle pärla hela familjen och då satt vi och gjorde det ett tag.” (Berättat av 

mamma 2). 

Jag tolkar det med att en förälder som leker med sina barn inte behöver förklara varför då det är 

något positivt. Om man som förälder gör något som generellt uppfattas som negativt kan det ge 

föräldrarna dåligt samvete och jag tolkar det som att föräldrarna känner att de behöver klargöra 
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orsaken då jag i mina data tolkar att föräldrarna uppfattar föräldrars lek med sina barn som 

någonting väldigt positivt. 

Pojkflicka och flickpojke 

Det visar sig att alla föräldrar i min undersökning har funderat kring genus även om de kanske inte 

är medvetna om det själva. Jag gör i den tolkningen då alla föräldrar har åsikter om pojkleksaker 

och flickleksaker vilka antingen är positiva ”att tjejleksaker är väldigt sådär omvårdande 

puttinuttiga ja och egentligen mer pedagogiska också tycker jag” (Berättat av mamma 3) eller 

negativa ”Hon har en Barbiedocka och kläder som jag tycker är gräsligt vidrigt ful” (Berättat av 

mamma 2). Även då vi under intervjuerna diskuterar kring pojkflickor vilka jag tolkar som att alla 

respondenter tycker är positivt. ”Det där tycker jag är roligt … man kan vara lite pojkflicka av sig.” 

(Berättat av mamma 1). Medan diskussionen om flickpojken också för med sig en del muntra skratt 

vilket jag tolkar som att tanken på flickpojken är lite löjeväckande. ”Lite coolare än en rosa 

flickpojke (skratt) nej men faktiskt att man tänker så… men en tjej kan ju ha blå ... jag har aldrig 

tänkt på det som att det är en skillnad att det skulle vara åt andra hållet.” (Berättat av mamma 3).  

 

En tolkning är att pojkflickor anses starka och att de manliga sidorna hos barnet uppmuntras då man 

tror att det klarar sig bättre om barnet är lite tuffare. Samtidigt gör jag tolkningen att, då den 

kvinnliga könsrollen fortfarande är relativt underordnad mansrollen, vill föräldrarna inte uppmuntra 

sönerna att underordna sig genom att bli flickpojkar. ”Så där gör inte killar, killar klär sig inte i 

klänning, killar gråter inte utan ställer sig upp direkt för det är ju så att man klemar ju liksom mer 

med tjejer.” (Berättat av pappa 1). Även andra föräldrar har liknande erfarenheter. ”Dom ska va lite 

tuffa liksom, så att det redan så tidigt är så, det är ett ganska hårt krav att ställa … (Berättat av 

mamma 3). Jag ser denna tendens i flera informanters berättelser vilket i en förlängning kan leda till 

bibehållandet av stereotypa könsroller. ”Men det där är ju en tjejfärg … jag skulle inte köpa en rosa 

tröja till en kille alltså … man får passa sig själv lite grann när det är nånting som dom faktiskt vill 

ha.” (Berättat av mamma 3). Jag tolkar dessa utsagor som att mamma 2 och mamma 3 tycker synd 

om de små pojkarna som dels måste vara tuffa och starka och dels missar upplevelsen av att visa 

mjuka känslor och bära vackra färger. ”Dom jag tycker mest synd om det är killarna som inte får 

inte visa känslor inte får kramas … Jag tycker så synd om de här killarna som inte får ha de här 

vackra färgerna, varför i helvete skulle inte dom tycka lika mycket om fina färger?” (Berättat av 

mamma 2). Önskemål om förändring i attityder angående detta kan jag tolka in hos flera av 

föräldrarna. Dels för att berika barnens möjligheter att leka med olika leksaker och dels för att 

barnen kanske kan våga vara mer sig själva och vara mer stereotypt flexibel i sitt val av leksak även 

inför kompisar. ”… om han då vill vara med i den dära mamma pappa barnleken det är han ju men 

inte med kompisarna men han kan vara det med lillasyster.” (Berättat av mamma 3). 
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Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag mina forskningsresultat, ger svar på mina forskningsfrågor, summerar 

mina slutsatser, samt ger förslag på framtida forskning. 

Resultatdiskussion 

Jag kan tolka i mina informanters berättelser att stereotypt tänkande hos deras barn utvecklas på 

liknande sätt som jag redogjort i avsnittet om barns utveckling av stereotyp flexibilitet då de äldre 

barnen i större uträckning än sina yngre syskon leker med likakönade kompisar och stereotypa 

leksaker (Banse et al, 2010). Det innebär att barn och föräldrar mer eller mindre medvetet tänker 

kring genus gällande barnens uppväxtvillkor. Även de barn som har föräldrar som arbetar 

förebyggande kring genus drabbas av stereotypt tänkande. Denna utsaga beskriver tydligt hur 

frustrerande det kan kännas för en förälder som vill skydda sitt barn. Både pojken i berättelsen och 

hans klasskamrater är ungefär i höjdpunkten i sin utveckling av stereotypt tänkande vilken är i cirka 

sju års ålder (Banse et al, 2010). Mamma 2 berättar om när en bibliotekarie delar ut röda 

klistermärkeshjärtan till alla flickor (här kan man notera att även bibliotekarien tänker stereotypt när 

hon delar ut klistermärkeshjärtan bara till flickorna) i biblioteket. Pojken ber om ett 

klistermärkeshjärta vilket han också får. 

Han tycker det är jättefint men säger att det kan jag inte ha imorgon. Varför inte det? För jag 

kan bli retad. Men det är jättetydligt för honom och det gör ont i hjärtat liksom det är 

fruktansvärt. (Berättat av mamma 2).  

Mina informanter har berättat många intressanta berättelser, om sina barn och deras leksaker, för 

mig. Pappa 2 vill förklara hur han tänker kring att det är genetiskt för flickor och pojkar att dras till 

olika sorters leksaker. Han förklarar med en berättelse om sin lilla dotter, vilken kan relateras till 

det som Scheu (1979) beskriver om förväntat beteende (se avsnitt om leksaker ur ett 

genusperspektiv). 

Men de är väldigt olika när flickan bara var ja ungefär ett och ett halvt år bara så fick hon hålla 

i en docka med en nappflaska och då började hon genast att ”mata babyn”… jag tror sånt är 

medfött det var ingen som lärt henne att göra så.  (Berättat av pappa 2). 

Jag ser här hur traditionella könsroller bibehålls vilket enligt Gemzöe (2006) beror på förväntningar 

och uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Genussystemet påverkar vårt liv och i en 

förlängning innebär det att de fördomar som finns kring kvinnor och män upprätthålls. 



 27 

 

 

Även presentationen av leksaker både i butiker och i media vilken Nelson (2007) beskriver som att 

den tydligt visar vad pojkar eller flickor ska leka med, påverkar både föräldrar och barn vid 

leksaksköp. Åsynen av leksaksförpackningens färger berättar om leksaken är till flickor eller till 

pojkar. Detta bekräftar även flera av mina respondenter.  

Dom presenteras ju som pojk- och flicksaker. Och jag tror att många uppfattar dom som pojk- 

och flicksaker. Men jag har ingenting som jag tror är bättre anpassat för pojkar eller bättre 

anpassat för flickor. Så tycker jag. (Berättat av mamma 2). 

Jag skall nu avslutande återgå till mina forskningsfrågor och försöka förtydliga det jag har kommit 

fram till. Min första forskningsfråga lyder: Hur resonerar föräldrarna i min studie kring betydelsen 

av sina barns leksaker? Här ser jag inget entydigt svar. Mina data bygger på att det är olika för olika 

föräldrar beroende på deras egna erfarenheter och vad de upplever som viktigt för sina barn. Jag gör 

tolkningen att föräldrarna är benägna till anpassning av sina ursprungliga idéer, om barnen 

uttrycker en stark vilja om att få någonting speciellt. Barnens glädje och långsiktiga utveckling 

tolkar jag som den främsta drivkraften hos föräldrarna. Min andra forskningsfråga lyder: Hur 

resonerar föräldrarna i min studie kring genus gällande leksaker? Här ser jag tydligt att både 

genusmedvetna och relativt omedvetna föräldrar reflekterar kring genus och leksaker. Jag tolkar 

mina data som att föräldrarna i min studie mer eller mindre medvetet styr sina barn bort från eller 

till stereotypa leksaker. Åt vilket håll är även i denna fråga beroende av föräldrarnas egen 

erfarenhet och övertygelse om vad som är bäst för deras barns utveckling. De föräldrar vilka gör ett 

medvetet val bort från stereotypa leksaker utför en aktiv handling medan de föräldrar som styr sina 

barn till stereotypt ”rätt” leksaker är påverkade av sitt inlärda beteende, då även föräldrarna liksom 

barnen är påverkade av sin kunskap om stereotypa leksaker (Banse et al, 2010). 
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Slutsats 

Livsrummet kan enligt genusordningen upplevas som mer begränsad för vuxna kvinnor än för 

vuxna män (Göemze, 2006). På samma sätt kan jag i mina data se tendenser som tyder på att 

föräldrarna i min studie anser att världen för pojkar vilka växer upp idag är mer begränsad än för 

flickor. Enligt den norm som styr i det svenska samhället ”bör” pojkar inte leka med vissa leksaker 

som till exempel dockor medan flickor har tillgång till både typiska flickleksaker och även 

pojkleksaker. Ofta uppmuntras flickorna till att leka med pojkleksaker och blir på ett positivt sätt 

kallade pojkflickor. Jag skall inte gå närmare in på detta, då jag inte behandlat ämnet i min studie, 

men det gäller även för pojkars och flickors kläder, färgval samt vid utövande av olika 

sportaktiviteter som till exempel ishockey och ballet. Jag vill endast nämna detta för att förtydliga 

på vilket sätt jag menar att de små pojkarnas möjligheter till olika erfarenheter reduceras medan de 

små flickornas möjligheter till erfarenheter utökas när vi gör uppdelningen att vissa saker passar 

bättre för antingen flickor eller pojkar. Denna argumentation strider mot den undersökning 

Kvalheim (1981) gjort på förskolan där hon anser att det är flickornas värld som begränsas genom 

att de erbjuds att endast leka med leksaker relaterade till hemmet. Jag kan hålla med henne om det 

skulle vara så att flickor endast får tillgång till flickleksaker men min argumentation bygger på min 

tolkning av mina respondenters utsagor vilken visar att det är mer accepterat i samhället idag att 

vara pojkflicka än att vara flickpojke. 

 

Fortfarande anpassas de leksaker som representerar kvinnliga och manliga vuxenroller starkt till 

flickor respektive pojkar (Nelson och Nilsson, 2002). Den stereotypa kunskapen påverkar barnens 

spontana beteende och de styrs av sitt inlärda beteende vid val av leksaker (Banse et al, 2010). Jag 

ser i mina data tendenser till en möjlig förändring. Till exempel är de flesta kända kockar män 

medan hemmet traditionellt till största delen fortfarande sköts av kvinnor. Leksaksvärlden kan 

således anpassa spisar och kök till de manliga kockarnas framgångar vilket i en förlängning kan 

leda till att både flickor och pojkar kan leka ”laga mat” utan att känna att de leker med stereotypt fel 

leksaker.  
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Förslag på framtida forskning 

I en ny undersökning skulle det vara intressant att tillfråga föräldrar vars barn är antingen pojkar 

eller flickor och inte båda könen som jag har haft. Kanske skulle föräldrarnas ambitioner att inneha 

leksaker med specifika egenskaper vara ännu tydligare? Även att tillfråga barnen hur de tänker och 

känner skulle vara spännande. Hur tänker barnen kring leksaker? Det skulle också vara intressant 

med en kvantitativ studie som visar hur verkligheten i våra butiker ser ut. Är det så uppdelat med 

flick- och pojkleksaker som jag och även föräldrarna i min undersökning upplever att det är i 

butikerna. Hur ser den verkligheten idag ut jämfört med för 10, 20 eller 50 år sedan? Det skulle 

vara intressant att få veta.  

 

En annan studie som skulle vara spännande är att titta på barnens kläder. Vilka färger och former 

har de? Av egen erfarenhet har jag sett i våra butiker att till exempel flicktröjor är väsentligt 

smalare än pojktröjor även om de är gjorda i samma storlek. Tittar man på barn i förskoleåldern är 

det inte någon större skillnad på deras kroppar vilket skulle göra den storleksskillnaden rättvisa. 

Vill föräldrar att barnen skall präglas av könstillhörighet redan i småbarnsåren eller är det bara 

handeln som vill sälja? Och säljer dessa kläder verkligen mer? En sån studie skulle vara tänkvärd. 

 

Jag skulle också vilja se en uppdaterad variant av den forskning som gjordes på 1970-talet om olika 

våldsleksakers effekt på barn där forskarna antog att barnen blev våldsamma av att leka med 

pistoler och stridsvagnar. Hur ser det ut idag med alla TV- och dataspel? Hur påverkas barnen av 

allt detta?  

 

Det som jag skulle tycka vore det mest intressanta att forska kring är om barns fantasi. Nutidens 

barn får nästan aldrig ha tråkigt vilket jag tror kan hämma deras utveckling gällande fantasi. Är det 

så? Eller kan det vara så att barnen idag har så stor tillgång till information att deras fantasi istället 

berikas? Jag undrar över detta och hoppas att vi får reda på fakta kring detta i framtiden. 
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Bilaga 1 

 Intervjuguide  

1. Hur gammalt är ditt/dina barn? 

2. Är ditt barn en pojke eller flicka? 

3. Hur tänker du om leksaker? Associera fritt. 

4. Vilka leksaker tycker du om? 

5. Vad lekte du med när du var liten? 

6. Vilken är ditt barns favortitleksak? 

7. Leker ditt barn med andra barn? 

8. Leker ditt barn helst med flickor eller pojkar? 

9. Hur leker barnen tillsammans? Med vilka leksaker leker de? 

10. Går ditt barn på förskola/skola? 

11. Vet du vad ditt barn tycker om att leka med där? (i förskolan eller i skolan) 

12. Tror du att vissa leksaker är bättre eller sämre för ditt barn att leka med? Hur tänker du? 

13. Anser du att det finns leksaker för pojkar och leksaker för flickor? 

14. Hur ser man skillnad på dem? 

15. Hur tänker du om pojk- och flicksaker? 

16. Vill du att din son/dotter skall leka med pojkleksaker? Hur tänker du om det? 

17. Vill du att din son/dotter skall leka med flickleksaker? Hur tänker du om det? 

18. Leker du tillsammans med ditt barn? 

19. Hur leker ni då? 

20. Känner du att du styr ditt barn till speciella leksaker? 

21. Är det lätt eller svårt att hitta bra leksaker till ditt barn? 

22. Vem bestämmer vilka leksaker ni skall köpa till ditt barn? 

23. Vad anser du vara det viktigaste med att leka? 
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