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ABSTRACT 
 
This essay is written to notice the differences between boy- and girl clothes and why boy´s 

can´t were pink. The purpose of this essay is to investigate the sexbounded children fashions 

meaning for sexsocialization among younger children. The questions that is going to be 

answered is what factors steer how the children clothes look like and what meaning the 

sexmarked children clothes have. Qualitative method has been used and two salesmen and 

one decorator in Norrbotten have been interviewed.  

 

The analysis of the empirical material is made from various concepts like sex, gender, 

sexroles and sexsocialization. A theory about symbolic interactionism by George H Mead has 

also being used.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKT 

Denna uppsats är skriven för att uppmärksamma skillnaderna mellan pojk- och flickkläder 

och varför pojkar inte kan ha rosa. Syftet med uppsatsen är att undersöka det könsbundna 

barnmodets mening för könssocialisation bland yngre barn. Frågorna som ska besvaras är 

vilka faktorer är det som styr hur barnkläderna ser ut och vilken betydelse har 

könsmärkningen av barnkläder. Kvalitativ metod har använts och två säljare och en dekoratör 

i Norrbotten har intervjuats.  

 
Analysen av det empiriska materialet är gjord av olika begrepp såsom kön, genus, könsroll 

och könssocialisation. En teori om symbolisk interaktionism av George H Mead har även 

använts.   
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Den blåa himlen har inget kön 
Och skära solnedgången 
Är varken han eller hon 

 
Jorden och stjärnorna tillhör både män och kvinnor 

Liksom tiden och vägen, 
Träden och tanken,  

Döden, bilden och arbetet. 
Låt ingen inbilla dig annat! 

(Margareta Ekström) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INLEDNING 
 
Det är känt att det i vårt samhälle råder stora klyftor mellan män och kvinnor, pojkar och 

flickor. Dessa klyftor upprätthålls delvis med hjälp av de traditionella könsroller som ofta 

fungerar som norm i vår kultur. Från födelseögonblicket bedöms vi utifrån vår köns-

tillhörighet och omges sedan under livet av en mängd händelser och förlopp som bidrar till 

skapandet av vad som anses vara manligt och kvinnligt. En stor del av det som vi får lära oss 

som små barn, exempelvis att man klär sig olika och i olika färger beroende av kön, är en del i 

konstruktionen av könsrollerna.  

 

En baby som vi inte vet könet på är svår att förhålla sig till. Redan på BB kläs pojkarna i 

ljusblått och flickorna i rosa för att man ska veta vilket kön barnet har och därmed förhålla sig 

olika till dem.1  

 
Pojkar och flickor förknippas ofta med olika aktiviteter och saker. Pojkarna associeras ofta 

med bilar, blåmärken och hög ljudnivå, flickorna med rosa rosetter, dockor och förtroliga 

samtal. Det är lätt hänt att tänka och tala om könen i termer av stereotyper. Det finns 

skillnader i ett socialt skapat kön, genus, mellan pojkar och flickor och mönstren skiljer sig åt, 

från vaggan till graven.2 

 

Efter det att jag själv blev mamma så har jag blivit uppmärksam på skillnaderna mellan pojk- 

och flickkläderna. Det är blått, grönt och murrigt till pojkarna och glittriga rosa och röda 

kläder till flickorna. Även snittet och materialet i kläderna är olika, trots att barn har rätt lika 

kroppar. Har du någon gång försökt hitta en poliströja på flickavdelningen eller ett rosa 

klädesplagg på pojkavdelningen? Trots att det inte är förbjudet att ”låna” från den andra 

avdelningen, så gör föräldrarna sällan det. Dagens designers och inköpare är ganska likriktade 

när de designar och köper in barnkläder eftersom det ser likadant ut i de flesta butiker. Jag vill 

ta reda på varför det ser ut så här idag i butikerna. Vad är det som styr vad som erbjuds till 

barnen i de olika klädbutikerna? 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Gens (2003) s.10 
2 Svaleryd (2002) s. 14 



1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka det könsbundna barnmodets betydelse för 

könssocialisationen bland yngre barn.  

 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

1. Vilka faktorer är det som styr hur barnkläderna ser ut? 

2. Vilken betydelse har könsmärkningen av barnkläder? Varför kan inte pojkar ha rosa 

kläder? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

Efter inledningen som ger en övergripande presentation kring ämnet följer ett avsnitt som 

presenterar bakgrundsfakta om barn från 0-5 år och deras könsroller. Även ett avsnitt om 

barnklädernas historia tas upp. Sedan följer ett teoriavsnitt som tar upp George H Meads teori 

om symbolisk interaktionism. Denna teori har använts i bearbetningen och analysen av det 

empiriska materialet. Därefter följer ett avsnitt om de metodologiska tillvägagångssätt som 

använts i studien. I efterföljande resultatavsnitt presenteras resultatet i form av löptext och 

citat av respondenterna. Sedan analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Avslutningsvis kommer diskussionsavsnittet.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BAKGRUND 

Här presenteras bakgrundsfakta om barn från 0-5 år och deras könsroller, hur barnets 

könssocialisering redan börjar i tidig ålder. I avsnittet tas även barnklädernas historia upp, 

från medeltiden och framåt.  

 

2.1 Barn 0-5 år 

Barnet är redan vid födseln nyfiken på sin omgivning och är särskilt inriktad på mänsklig 

kontakt. Mamman är för barnet den första kärleken. Detta förhållande får en särskild 

betydelse för barnets socialisering eftersom det är här som den primära identifikationen äger 

rum. Det är med mamman som spegel som barnet gradvis upptäcker att det finns till och vem 

det är. Mammans könsattribution tycks peka av att barnets kön får betydelse i den första 

kärleken. Upplevelsen av barnets kön färgas av både medvetna och omedvetna skikt av 

mammans egen könsidentitet. En dotter kan upplevas som en del av henne själv, som en 

förlängning. En pojke, som på grund av sitt kön är annorlunda, kan tidigare upplevas som ”en 

annan” utan att det resulterar i ett avvisande. Mamman upplever och behandlar sina pojkar 

och flickor olika på grund av sitt kön, även om särbehandlingen varken är dramatisk eller 

iögonfallande.3  

 

”Pressen” på mamman att betrakta sina barn mer ”könstypiskt” kommer både utifrån och 

inifrån. Socialiseringsivern ökar generellt när barnet är mellan sex och arton månader. I denna 

fas blir mamman också mer uppmärksam på och kritisk till barnets färdigheter. Samtidigt som 

de samhälleliga kraven börjar göra sig gällande, så blir också barnets kön tydligare för 

modern, eftersom barnet efterhand blir mer avskilt från henne själv. Att symbiosen blir 

mindre tät och inte längre dämpar mammans upplevelse av barnets kön, kan innebära att 

mamman blir mer lyhörd för omgivningens signaler om vad som krävs av en pojke och passar 

sig för en flicka.4  

 

Barnet knyter an till pappan redan mycket tidigt i livet. Det ser pappan som en särskild och 

älskad person. Det finns ingen större särbehandling efter kön från pappans sida så länge 

barnet är under ett år. Undersökningar av ”kombinerat föräldraskap” tyder på, att när pappan 

blir engagerad i spädbarnets dagliga skötsel, ökar hans färdigheter och känslor för barnet. En 

sådan arbetsfördelning antas kunna bidra till att ändra synen på könsrollerna i samhället.  

                                                 
3 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 51 ff 
4 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 65 



Om spädbarnets första kärlek inte knyts så starkt till det kvinnliga könet, kan man anta att det 

kommer att uppstå färre könsskillnader rörande närhet och intimitet respektive lockelsen till 

världen utanför. Även om pappan är den som öppnar dörren ut till världen, så är han också 

den som sätter upp nya spärrar. Pappan är mycket mer könstypifierande än mamman och ju 

äldre barnet blir, desto mer uppmuntrar pappan könsstereotypt beteende – hos bägge könen.5  

 

När barnen ska välja vad de ska leka och med vem, så väljer de könsstereotypt, pojkar väljer 

varandra, ett speciellt rum att vara i och speciella leksaker att leka med. På motsvarande sätt 

väljer flickorna varandra och aktiviteter i närheten av de vuxna. Att barnen väljer efter sociala 

stereotyper är problematisk, då det leder till begränsning av barnens lärande och erfarenheter. 

Ett tidigt könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar 

formar sin framtid.6     

 

2.2 Barns könsidentitet 

Socialisation och identitetsbildning är en process där individen skapar mening och struktur i 

den värld han eller hon har fötts till. Det börjar långt innan barnet har blivit så förnuftigt att 

det kan skapa mening i världen eller uppfatta rollförväntningar. När flickor blir flickaktiga 

och pojkar blir pojkaktiga, beror det inte bara på att deras beteende belönas av andra, utan att 

barnet försöker förstå vad det betyder att tillhöra olika kön. När en flicka har uppfattat att 

detta att vara huslig och tycka om rosa är en del av att vara flicka, kommer hon att uppföra sig 

i enlighet med det. På det sättet kan hon göra världen mer begriplig och stärka sin egen 

identitet.7  

 

Rosa flickkläder på en flickbaby betyder ingenting för hennes könssocialisation, eftersom den 

kulturella färgsymboliken inte har någon viktig skillnad för ett spädbarn. Däremot kan man 

tänka sig att rosa kläder på en femåring kan få betydelse för hennes uppfattning om vad som 

passar för en flicka. Men om de rosa kläderna på babyn leder till att de vuxna bär henne mer 

försiktigt än de bär en baby med ljusblå kläder, kan det vara något som får betydelse för 

hennes första upplevelse av vem hon själv är i förhållande till andra. Barnet känner inte sitt 

eget kön när det kommer till världen, och under det första levnadsåret upplever det heller inte 

                                                 
5 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 68 ff 
6 Svaleryd (2002) s. 16 
7 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 14 f 



kön som något intressant. Identitet – som också omfattar upplevelsen av att vara antingen 

flicka eller pojke – bildas stegvis i samspel med de människor som omger barnet.  

Även om barnet ännu inte har någon förkärlek till vare sig rosa eller ljusblått, reagerar 

omgivningen på dess kön och tolkar dess beteende och sinnesstämningar inom ramen, flicka 

eller pojke. Biologiskt kön blir efter hand socialt kön. Upplevelsen av att vara flicka eller 

pojke förankras djupt redan vid två-tre årsåldern.8  

 

Det räcker inte med att veta att ett nyfött barn är friskt och utan skavanker, vi måste också 

veta om det blev en flicka eller en pojke. När vuxna blir ombedda att umgås med ett spädbarn 

vars kön de inte vet, blir de illa till mods och upprättar snabbt en hypotes om barnets kön som 

sedan styr deras uppträdande. Vårt kön är den första etikett som sätts på oss av barnmorskan. 

Vilken könsrollsuppfattning föräldrar än har, är de inte ovetande eller opåverkade av 

samhällets värdering av manligt och kvinnligt, bland annat för att de själv har blivit 

socialiserade som män och kvinnor i samhället. Det är nog ingen tillfällighet att föräldrar som 

klär sina småpojkar i rosa och lila ändrar över till blått när pojken växer till. Pojkarna utsätts 

oftare för hårdare press när föräldrarna gör sitt val av lekar och kläder till en pojke jämfört 

med en flicka. Det är alltså i synnerhet pojken som blir utsatt för social press för att undgå 

drag från det motsatta könet.9  

 

Under jagutvecklingsfasen mellan 3 och 5 år kan ett komplex som kallas för 

oidipuskomplexet uppkomma och kan senare bli ansvarigt för mycken omedveten skuld. 

Detta komplex innebär att pojken blir kär i mamman och är svartsjuk på pappan. Detta kan 

göra att pojken när han senare väljer livspartner väljer någon som är lik sin mamma.10  

  

2.3 Barnklädernas historia 

På medeltiden fanns inte några särskilda kläder för de små, men för att kunna utläsa barnets 

kön användes mössan. Mössorna syddes på olika sätt. Flickornas mössor syddes i ett 

mittstycke och två sidostycken, pojkarnas i kilar, oftast sex till antalet. Färgen var oväsentlig. 

I samband med dopet och den vita dopklänningen ville man ha inslag av färg och då fastnade 

man för färgerna ljusblått och rosa. Någon gång efter 1800-talets mitt tycks en 

                                                 
8 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 16, 28 
9 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 29 ff 
10 Appignanesi (1981) s. 171 



systematisering ha skett då dessa färger fick funktionen att markera kön. Rosafärgade 

accessoarer för flickor och ljusblåa för pojkar.11 

 

Från medeltiden och fram till 1900-talets början var kolten, ofta en knälång rock som 

samtidigt fungerade som kjol och byxor, vårt enda barnplagg. Identifieringen var länge ett 

bekymmer eftersom man tog för givet att barnen i sina koltar föreställde flickor. När kolten 

blev inaktuell i barnmodet, hade längden starkt reducerats. Av kolten blev det en blus som 

fick kompletteras med ett annat plagg: byxor för pojkar och kjol för flickor. Såsom de vuxnas 

kläder förändrades kom så småningom barnens kläder att förändras, men med sin egen 

utvecklingsbana. En tendens var att pojkarna kläddes som flickor i klänning och spetskrage. 

Detta försvann inte förrän i början av 1900-talet. En annan tendens var att barnen kläddes i 

plagg från de lägre klasserna. Dessa plagg var sjömansdräkten och långbyxan, som pojkarna 

bar i cirka hundra år före de vuxna männen. Ibland kunde dessa moden blandas, som den 

franska 1700-talsadelns barn med militärisk knäppjacka, långbyxor från de lägre klasserna 

och krage från renässansen. Efter 1600-talet klädde man upp barnen i de välbärgade klasserna 

för att markera att de faktiskt är barn. På medeltiden var barnen klädda som de vuxna, sedan 

kläddes barn i barnkläder.12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Wintzell (1972) s. 36 ff 
12 Hamilton (2004) s. 238 f 



3. METOD 

Det som avgör vilken metod som ska användas är undersökningens frågeställning och syftet 

med undersökningen.13 Utifrån syftet att undersöka det könsbundna barnmodets betydelse för 

könssocialisationen bland yngre barn har en kvalitativ metod valts. Kvalitativ metod 

avrapporterar sina iakttagelser i och genom språket.14 Syftet med en kvalitativ analys är att 

bestämma ännu okända eller otillräckliga kända händelser, egenskaper och innebörder.15 Ett 

kvalitativt angreppssätt innebär mer information av intervjupersonernas syn på det 

könsbundna barnmodet. En kvalitativ metod gör det också möjligt för forskaren att få en 

bättre beskrivning av det fenomen man studerar.  

 

Litteratur om könsroller och könssocialisation har studerats för att få en bättre inblick i dessa 

begrepp och förstå vad det handlar om. Uppsatsens empiriska material består av intervju-

material från butiksanställda vid tre olika klädkedjor. En intervjumall (se bilaga 1) har 

utarbetats och sedan har samtliga personer intervjuats under april månad 2005.   

 

3.1 Urval  

De personer som har intervjuats arbetar inom de större klädkedjorna H&M, Kapp-Ahl och 

Lindex. Deras yrkesbenämningar är dekoratör och säljare. Anledningen till detta urval är att 

dessa personer förväntas ha en god inblick i barnkläder och mode. De har arbetat mellan 7-15 

år inom klädbranschen och har en stor erfarenhet inom området. Personerna kunde ge svar på 

vilka faktorer det är som styr hur barnkläderna ska se ut och kunde berätta hur barnmodet ser 

ut idag. Däremot visste de inte svaret på vilken betydelse könsmärkningen av barnkläderna 

har. Säljarna arbetar båda på respektive klädkedjas barnavdelning och dekoratören skyltar 

kläder från hela butiken inkluderat barnkläder.    

 

3.2 Insamlingsmetoder  

Tre personer som arbetar med barnkläder och mode intervjuades. Vid intervjutillfällena 

användes en strukturerad intervjumall med öppna frågor, det vill säga utan fasta 

svarsalternativ. Intervjufrågorna ställdes i exakt samma ordning till varje intervjuperson och 

de fick fritt svara på varje fråga. Strukturerade intervjuer valdes eftersom det bidrar till att  

                                                 
13 Svenning (1999) s. 69 
14 Hughes, Månsson (1988) s. 8 
15 Starrin, Svensson (1994) s. 21 



höja jämförbarheten och tillförlitligheten i materialet.16 Före varje intervju informerades 

respondenterna om frivilligheten att delta och att deras svar skulle behandlas på ett sådant sätt 

att deras anonymitet skulle säkras. Däremot ställdes frågan om det kunde nämnas var de 

arbetade och vilka yrkesbenämningar de har och det gav alla sitt tillstånd till det. Intervjuerna 

genomfördes på de platser som bäst passade intervjupersonerna och det var på deras 

arbetsplats, enskilt på ett kontor. Respondenterna upplevde det hämmande med en 

bandspelare varför sådan inte användes. Detta kan ha påverkat reliabiliteten och gjort att vissa 

svar inte är kompletta, men direkt efter varje intervju gjordes en renskrivning av alla svaren 

eftersom de fanns aktuella och för att minska risken att förlora information.   

 

Enligt Starrin ska intervjuerna först analyseras i sin helhet så att strukturen blir mer märkbar 

och sedan ska intervjuernas beståndsdelar analyseras. Helhetsbilden ändras successivt 

vartefter intervjuernas olika delar förändrar den, därefter förändras delarna efter att 

helhetsbilden ändras.17 Inför slutbearbetningen har materialet lästs igenom flera gånger för att 

hitta mönster och teman i materialet och sedan har det sammanfattats. Ett schema inne-

hållande de olika teman; utbudet av barnkläder, dagens barnmode och könsmärkning och de 

svar som hör till varje tema har sedan utformats för att lättare kunna utläsa mönstren. I 

resultatet redovisas vad respondenterna har svarat i olika frågor och vissa påståenden har 

belysts med citat för att därigenom tydliggöra deras åsikter.        

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att undersöka det man avser att undersöka. Enligt Rosengren & Arvidson 

ska våra mätinstrument (t ex en samling frågor i en enkät) som konstruerats inför studien vara 

utformade så att de ska ge oss valida data.18 Inför denna studie utformades en strukturerad 

intervjumall med öppna frågor för att lättare kunna mäta det som avsågs att mäta. 

 

Reliabiliteten innebär att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt och att det sedan 

kan kunna visa sig om våra data är tillförlitliga.19 På grund av att bandspelare inte användes 

vid intervjuerna så kan vissa svar ha tolkats något annorlunda. Det kan ha påverkat 

reliabiliteten. Svaren på frågorna har kanske inte uppfattats korrekt även om de skrevs ner 

                                                 
16 Patel, Davidson (1991) s. 61 
17 Starrin m fl (1991) s. 40  
18 Rosengren, Arvidson (2002) s. 47 
19 Rosengren, Arvidson (2002) s.47 



omedelbart efter intervjuerna. Författaren har gjort egna antaganden och tolkningar i vissa 

svar.      

 

3.4 Definitioner 

I detta avsnitt presenteras förklaringar på begrepp som förekommer i texten och som 

uppsatsen i huvudsak handlar om. Dessa begrepp har valts ut eftersom dessa används i 

uppsatsen.      

 

3.4.1 Kön och genus 

Biologiskt kön, (eng. ”sex”) är de anatomiska skillnaderna som visar om en människa är man 

eller kvinna. Biologiskt kön gäller således fysiska egenskaper. Socialt kön, (eng. ”gender”) är 

de sociala förväntningarna på beteenden som anses passande för medlemmar av de två könen. 

Socialt kön har inte med fysiska skillnader att göra utan med socialt utformade egenskaper 

och kännetecken som rör maskulinitet och femininitet.20  Begreppet genus kommer från det 

latinska ordet ”genus” som betyder härkomst, släkt, stam, kön, art eller slag. Det fokuserar på 

relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses som 

manligt och kvinnligt.21  

 

3.4.2 Könsroll och könsidentitet 

När begreppet könsroll lanserades fick det en stor genomslagskraft. Kön framstod inte längre 

som något övernaturligt eller naturgivet. Det var varken någon egenskap eller biologi, utan 

något som var skapat av samhället. Könet är den position som normer och förväntningar är 

bundna till. Könsrollen är alltså en ”roll” man kan gå in i och spela mer eller mindre bra.22 

Ganska snart blev det klart att könsrollsbegreppet var ett blindspår. Kön blev som en rock 

som man kunde ta av sig eller behålla på. Idag talar man mer om könsidentitet. Identiteten är 

situationsbetingad och är ett socialt objekt för personen själv. Han eller hon har också en 

identitet i andras ögon. Vi människor tar vår identitet för given och vi märker inte att den 

finns där och hela tiden strukturerar våra liv. En människa har inte bara en identitet. Vi har var 

och en av oss en lång lista över identiteter som kopplas till och från beroende på vilka sociala 

relationer vi definierar att vi är inblandade i vid en viss given punkt.23  

 
                                                 
20 Giddens (1998) s. 640 
21 Bonniers Lexikon 1995 
22 Andersen, Kaspersen (1999) s. 548, 569 
23 Trost, Levin (1999) s. 148 ff 



3.4.3 Könssocialisation 

Med könssocialisation avses att biologiskt kön gradvis blir till socialt och psykologiskt kön 

när barnet växer. Det är ett uttryck för anpassning till samhällets krav och innebär även en 

identitetsbildning för de individer som blir socialiserade. Eftersom barnen antingen har fått 

beröm och uppmuntran eller ignorerats eller blivit straffade från sin omgivning, så blir 

flickorna flickaktiga och pojkarna blir pojkaktiga. En liten flicka som hjälper sin mamma i 

köket och en liten pojke som spelar fotboll får beröm och uppmuntran, medan barn som gör 

tvärtom i bästa fall blir ignorerade. Eftersom både flickorna och pojkarna vill bli accepterade 

så försöker de uppfylla de rollförväntningar som andra har på dem.  

Till slut förstår flickan att hushållsarbete passar för henne och pojken lär sig att konkurrens 

och prestation passar honom. Gradvis så tar vi till de normer och attityder som omgivningen 

vill att vi ska ha.24  

 

3.4.4 Stereotyper 

Stereotyper kommer av det grekiska stereos, hård och typos, förebild. Det innebär överdrivna 

och starkt förenklade föreställningar om de egenskaper som utmärker olika kategorier av 

människor. Exempelvis fördomar om ett visst kön, en ras, social grupp eller liknande bygger i 

regel på negativa stereotyper.25 Fördomarna är oftast mycket djupt rotade. Stereotyper utgör 

grunden till fördomar, vilket kan leda till diskriminering.26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
24 Bjerrum Nielsen, Rudberg (1991) s. 5, 10 f 
25 Bonniers Lexikon (1997)  
26 Brante m fl (1998) s. 312 



4. TEORI 

I detta teoriavsnitt presenteras George H Meads teori om symbolisk interaktionism. Den 

symboliska interaktionismen är den sociologiska riktning som oftast brukar identifieras med 

den kvalitativa traditionen. Interaktionismen erbjuder en uppsättning ideer och riktlinjer för 

studiet av mänskligt liv såsom det ser ut, där det levs och för dem som lever detta liv.27  

 

4.1 Meads teori om symbolisk interaktionism 

Meads ena grundtanke är att det sociala livets verklighet är liktydig med den sociala 

interaktionen mellan människor. Det är en verklighet som finns före individens födelse och 

som individen måste socialiseras in i. Ett nyckelord i detta sammanhang är symbol. En symbol 

är något som står för något annat. Enligt Mead sker mänsklig kommunikation genom 

utväxling av både verbala och icke-verbala symboler. Symboliskt tänkande frigör oss från att 

vara begränsade till det vi upplever i stunden. När barn lär sig detta kommunikationsmönster 

lär de sig också de normer och värden som finns i den kultur de föds in i. Mead talar om fyra 

utvecklingsstadier. Det första är det förberedande stadiet där det lilla barnet imiterar den 

vuxna. Barnet har inte språket och självet får ingen mening. Hans reflektioner kring barns 

utveckling är att de under sina första levnadsmånader är oförmöget att förstå sin omgivning, 

dess beteende är huvudsakligen instinktivt.28  

 

Senare i det andra stadiet, lekstadiet, börjar barnet lära sig att ta över andras roller, speciellt 

föräldrarnas, syskonens eller andra närståendes roller och börjar utveckla språket.29 Ett litet 

barn kommer att gräva i sandlådan eller ”baka kakor” på samma sätt som han eller hon har 

sett de vuxna göra i trädgården eller i köket. I denna process lär sig barnet att se sig själv 

genom andras ögon. Detta är första steget mot en jaguppfattning.30  

 

I spelstadiet, det tredje stadiet, kan inte barnet längre ta över en individs roll utan måste 

samtidigt ta över flera individers roller. Barnet får fler personer som formar ens själv. 

Spelstadiet är ännu ett steg i individens jagutveckling, de får en bild av sig själva som separata 

individer, det vill säga som ett ”själv” genom att betrakta sig med andras ögon. Det är 

omöjligt för individen att ta över alla olika roller som han eller hon kommer i kontakt med. 

                                                 
27 Hughes, Månsson (1988) s. 59 
28 Hughes, Månsson (1988) s. 60 f 
29 Hughes, Månsson (1988) s. 61 
30 Giddens (1998) s. 52 
 



Rollövertagandet generaliseras vilket innebär att individens tänkande och handlande inte 

styrs av att han eller hon övertar någons roll, utan att ”han samtalar med en allmän motpart”, 

den generaliserade andre.31 Det vill säga till de tunga internaliseringar av samhällets normer, 

värden och regler som utgör en förutsättning för människans sociala vara.32 Vid denna 

utvecklingspunkt kan individen börja se och bedöma sina egna handlingar. Mead menar att 

medvetandets och jagets ursprung och utveckling är en process som sammanfaller med 

individens socialisation. När den generaliserade andre är utvecklad är också individens jag 

fullt utvecklat. Detta innebär att individen införlivat samhällets regler och normer.33  

 

Den sista och fjärde stadiet kallas för referensgruppstadiet. En referensgrupp är således en 

grupp eller en kategori av människor, verkliga eller tänkta, vilka av den givna personen tolkas 

ha vissa värden eller värderingar, som han eller hon skall bry sig om eller faktiskt bryr sig om. 

Det kan gälla grupper eller kategorier som personen för tillfället är medlem av, det kan vara 

grupper där personen inte alls accepteras som medlem eller grupper som alls inte finns eller 

inte ens kan finnas. Man får många olika referensgrupper som man kan ta perspektiv på.34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Hughes, Månsson (1988) s. 61 f 
32 Johansson (1999) s. 78 
33 Hughes, Månsson (1988) s. 62 
34 Charon (2001) s. 77 



5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna för att ge en bild av några faktorer som 

styr hur barnkläderna ser ut och varför pojkar inte kan ha rosa.  

 

Resultaten presenteras utifrån följande områden: 

Utbudet av kläder 

Dagens barnmode  

Könsmärkning  

 

5.1 Utbudet av barnkläder  

På frågan om vem det är som bestämmer hur pojk- och flickkläderna ska se ut svarade alla att 

det är inköpsavdelningen tillsammans med deras designers som bestämmer hur kläderna ska 

se ut. De inspireras av saker som resor, tv, musik, tidningar och vad folk har på sig ute på 

stan. En klädbutik har även bjudit in mammor och skolklasser som fått tycka till om hur 

barnkläderna ska se ut. En säljare berättar att i början av 90-talet började barnklädes-

designerna låna detaljer från vuxenvärlden. Pojkarna fick större tröjor och flickorna mer 

urringade. Att klä barnen som små vuxna visade sig vara framgångsrikt och har blivit en trend 

som håller än i dag.  

 

På frågan om hur påverkade vi är av media och samhället när det gäller kläder så svarade en 

av respondenterna att: 

 

”… vi är till stor del påverkade av samhället och media, både vi som köper och de som 

tillverkar kläder påverkas…” 

 
En annan respondent sa att: 

”… vi är mycket påverkade av media. Kläderna är en del av ens identitet. Det man ser på TV 

och läser i tidningar blir lätt ens sanning…”  

 

De tror även att de som designar och tillverkar sina kläder är påverkade av varandra. Till stor 

del kommer kläddesignernas inspiration från de stora modestäderna London, Paris och 

Milano. Det är där som allting händer och bestäms.   

 

 



Säljarna kan inte själva bestämma vad de ska köpa in till butikerna utan det sker centralt från 

lagret i södra Sverige. De kan påverka detta till en viss del om ett stort antal anställda skriver 

till inköpsavdelningen och säger sin mening, det räcker inte bara med att någon enstaka gör 

det.  

 

5.2 Dagens barnmode 

På frågan om barnmodet har blivit mer könsbundet och varför i så fall svarade alla 

respondenter att det under deras tid inom detta arbete alltid varit könsbundet med huvudfärgen 

rosa för flickorna och mörkare färger för pojkarna. En respondent säger att: 

 

”… i dag är det mer än färgerna som skiljer, snittet och materialet är också olika bland könen. 

Pojkarnas kläder är stora och flickornas kläder är tajta…” 

 

Varför det ser ut så här i butikerna kan de inte svara på. Barnmodet varierar precis som 

vuxenmodet. Om barnmodet har förändrats sedan respondenterna började arbeta så svarade de 

att det har sett ungefär likadant ut sedan de började arbeta inom klädbranschen, det har inte 

skett några större förändringar. Just nu finns det mer rött och grönt till pojkarna, det finns gula 

tröjor, men inga gula byxor att köpa till dem. Rosa och lila är färger som inte heller finns på 

pojkavdelningen. Flickmodet just nu är mycket flickaktigt med mycket rosa och glitter. Andra 

färger som är populära till flickorna är limegrönt och turkost. Respondenterna vet inte hur 

modet bland barnkläder ser ut utomlands, bara att det ser likadant ut i butikerna som de 

arbetar i och som finns över hela världen.  

 

5.3 Könsmärkning 

Om det är nödvändigt med den strikta uppdelningen i pojk- och flickkläder så tyckte alla 

respondenterna att det ska finnas en viss skillnad mellan pojk- och flickkläderna. En svarade: 

 

”… att man ska kunna se att en flicka är en flicka och en pojke en pojke…” 

 

Respondenterna tyckte själv att barnkläderna är könsmärkta, men de vill ändå behålla den 

skillnaden som finns för att man ska kunna se skillnaden mellan pojke och flicka. Däremot 

vill de inte att barnen ska se ut som små vuxna. Barn ska få vara barn. Två respondenter 

tyckte att alla färger ska vara acceptabla bland könen, medan en svarade: 



”… färgen rosa ska bara finnas för flickor eftersom rosa är en tjejfärg och ska bara användas 

av flickor…” 

 

När jag frågade varför det inte finns några rosa pojkkläder så svarade respondenterna att det 

inte finns några rosa pojkkläder att få tag på, det tillverkas inte eftersom det inte finns någon 

efterfrågan från inköpare och föräldrar. De tror att föräldrarna är påverkade av samhället, 

media, släkt och vänner när det gäller den rosa färgen till pojkar. Pojkar ska helt enkelt inte ha 

rosa.    

 

Svaret på varför pojkar inte kan ha rosa är för att det är en färg för flickor och det kanske 

skulle finnas risk för pojken som har något rosa klädesplagg på sig att bli retad av kompisarna 

på dagis. En svarade att: 

 

”… jag skulle kunna köpa ett klädesplagg med någon rosa detalj till en pojke, men inte ett helt 

rosa plagg…” 

 

Svaret på varför det är uppdelat i en pojk- och en flickavdelning i butikerna är att det ska vara 

en service till kunden för att det ska gå snabbt att hitta till rätt avdelning och till de kläder man 

letar efter. Om en kvinna ska köpa en kjol går hon inte till herravdelningen för att leta, samma 

sak ska det vara med barnkläderna. Men det är tillåtet att gå över till den andra avdelningen 

om man vill ha en annan färg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANALYS 

Studien har som utgångspunkt att undersöka det könsbundna barnmodets betydelse för 

könssocialisation bland yngre barn. Två frågeställningar har ställts. Dessa frågor är: 

 

1. Vilka faktorer är det som styr hur barnkläderna ser ut? 

2. Vilken betydelse har könsmärkningen av barnkläder? Varför kan inte pojkar ha rosa?   

 

Nedan diskuteras resultatet i förhållande till vald teori. 

 

6.1 Utbudet av barnkläder 

De som styr hur barnkläderna ska se ut är kläddesignerna. De i sin tur blir påverkade av saker 

runt omkring sig såsom tv, musik, tidningar och vad folk har på sig ute på stan.   

Alla tre respondenter svarar att både barnklädesdesignerna, klädinköparna och föräldrarna är 

påverkade av samhället, media och varandra. Vi vill gärna se ut som de personer som vi ser på 

tv och i tidningar. Vi följer också de oskrivna lagarna som finns i vårt samhälle och lär det 

sedan i vår tur åt våra barn. I Meads teori framgår det att barnet påverkas till en början av 

andra runt omkring sig. I spelstadiet påverkas individen också av den generaliserade andre 

som är det organiserade samhället eller den sociala grupp som ger individen ett eget jag.  

Individen lär sig samhällets normer, värden och regler. Vi får från det att vi föds budskap om 

hur vi ska vara och vad vi ska göra. Denna socialisering är nödvändig för att vi ska kunna 

växa upp och kunna fungera i samhället. Vi lär oss också könsrollerna och förändrar vårt 

beteende efter dem. Roller som innehåller olika sätt att klä sig, utseende, fritidsaktiviteter, 

familjeplikter, förmågor och socialt beteende. Vilket kön vi tillhör påverkar redan från början 

andra människors beteende och förhållningssätt mot oss. Barnet blir allt mer könssocialiserat, 

det vill säga hur det går till när man tränas in i sin könsroll via sociala faktorer som familjen 

och massmedia.  

 

6.2 Dagens barnmode 

Barnkläderna har alltid varit mer eller mindre könsbundna, det har alltid funnits skillnader 

mellan pojk- och flickkläder. I början är det föräldrarna som styr vilka färger på kläderna som 

köps till barnet. När barnet blir äldre och förstår hur det ska vara och ser hur andra klär sig så 

tar de över deras roller. Mead talar om lekstadiet där barnet börjar lära sig ta över andras 

roller speciellt de som finns närmast. Inte sällan är det mamman och pappan, något syskon, en 

förskollärare eller en lekkamrat. Genom att dessa personer är sådana som barnet bryr sig om, 



så får de mycket stor betydelse för uppbyggnaden av vårt jag. De ser hur de ska vara och hur 

de ska klä sig.   

 

6.3 Könsmärkning 

Funktionen av könsmärkning av barnkläderna är att enkelt kunna avgöra barnets kön och för 

att kunna behandla barnet i förhållande till könet. Respondenterna tycker att det ska finnas en 

viss skillnad mellan färgerna på barnkläderna, det ska finnas en uppdelning mellan pojk- och 

flickkläder. Mead talar om symboler. Att den mänskliga kommunikationen sker genom 

utväxling av både verbala och icke-verbala symboler. När barnet lär sig detta 

kommunikationsmönster så lär de sig också de normer och värden som finns i den kultur de 

lever i. Kläder är ett slags symbol. Med kläderna visar vi vilket kön vi har. När vi inte vet 

vilket kön en person har så blir vi osäkra och besvärade, vi vet inte hur vi ska bete oss. 

Könsrollerna är starkt rotade och styr vilka möjligheter och skyldigheter vi har i samhället. 

Varför pojkar inte kan ha rosa kläder beror på att det inte finns någon efterfrågan på dem. Det 

är en färg som förknippas med femininitet. Respondenterna tror att föräldrarna både är 

påverkade av samhället, media, släkt och vänner. Det är inte ”tillåtet” att ha rosa till pojkarna, 

det är en färg för flickorna. När barnet hamnar i lekstadiet, enligt Meads teori, så börjar barnet 

ta över andras roller, det ser och uppmärksammar vad andra människor omkring sig bär för 

kläder. Då ser även barnet att det ska ha en viss färg på kläderna och bete sig på ett visst sätt.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISKUSSION 

Från sekunden ens barn föds och dess kön ropas ut, så tillskrivs barnet könsroller på barnet 

som det inte har bett om. Släkt och vänner frågar när de hör att någon fått barn är vilket kön 

det blev. Väl hemma från BB kläs barnet i blått om det är en pojke och rosa om det är en 

flicka. Pojkar kallas från dag ett för ”stora och duktiga”, medan flickorna är ”små och söta”. 

Man pratar om att de ska bli fotbollsspelare eller prinsessor när de är stora. Som om det inte 

räckte klär man dem i könsbestämda kläder. Flickorna kläs upp i fina klänningar redan innan 

de kan gå medan pojkarna kläs i bekväma byxor och gärna tuffa kepsar. Orsaken till detta är 

att flickorna ska vara söta och hålla sig hela och rena medan pojkarna med sina bekväma 

kläder ska kunna leka och stoja. När denna könssocialisation börjar så tidigt lär barnen sig att 

så ska det vara och se ut. Detta följer dem genom livet.    

 

Varför får inte pojkar ha rosa? För att man är rädd för att de ska bli ”icke-män”. Det är inte 

okej att klä pojkarna i rosa och glitter. Barnmodet speglar den besatthet av kön som finns i 

dagens samhälle. Det är okej för en flicka att vara pojk-flicka, men det är svårare för en pojke 

att vara flick-pojke eftersom pojken kan betraktas som avvikande. Vi vuxna blir oroliga om en 

pojke tar på sig en klänning eller leker med dockor därför att det finns en rädsla för att pojken 

ska tappa sin manliga identitet. Det hör inte till normen att pojkar ska bära klänning eller leka 

med dockor. Med hjälp av kläderna ska vi kunna se vilket kön barnet har och kunna behandla 

barnet utifrån sitt kön. Barnen ska se ut som vi vuxna. Det finns i dag bikiniöverdelar till små 

flickor i treårsåldern, det finns inget kvinnligt med ett så litet barn. Ska detta vara en 

förberedelse för den vuxna rollen som kvinna? 

 

Det är föräldrarna som måste förändra detta. Detta med att det ska finnas olika färger till 

könen och att rosa är en färg för flickor sitter djupt inrotat i oss och att det kan bli svårt att 

förändra. Vi är styrda av samhället, media, släkt och vänner. Vissa är kanske påverkade av 

vad deras föräldrar och vänner ska säga om de klär sin pojke i rosa. Det är viktigt att visa 

omgivningen vilket kön det är på barnet, så att de kan förhålla sig på ”rätt” sätt till barnet.   

 

Utgångspunkten i den här studien är att de kvinnliga eller manliga egenskaperna inte är 

medfödda, utan att de lärs in. Det sociala påverkar mycket och har många aspekter såsom 

föräldrars, skolans och medias påverkan. Barn lär sig sina könsroller genom att observera sina 

föräldrar i vardagslivet. Har föräldrarna en traditionell uppdelning av sysslor i hemmet 

påverkar det barnens syn på vad kvinnor och män ska göra. De observerar ständigt sin 



omgivning, ser att kvinnor och män gör olika saker, förstår vilket kön de tillhör och rättar sig 

efter det. Barn blir vad vi förväntar oss av dem och om vi ändrar våra förväntningar på pojkar 

respektive flickor kan vi också bredda könsrollerna. 
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BILAGA 
 

      Bakgrund 
 

1. Vilken är din titel? 
 

2. På vilken arbetsplats jobbar du? 
 
3. Hur många år har du arbetat inom ditt yrke? 

 
       
      Utbudet av barnkläder 
 

4. Vem är det som bestämmer hur pojk- och flickkläderna ska se ut? 
 
5. Hur påverkade är vi av media och samhället? 

 
6. Hur mycket bestämmer ni vad som ska köpas in i butiken? 

 
 

      Barnmodet i dag och i går 
 

7. Har barnmodet blivit mer könsbundet? Varför i så fall? 
 
8. Hur var barnmodet när ni började? Har det förändrats under er tid? 

 
9. Ser det bara ut så här i Sverige eller är det likadant utomlands? 

 
 
Könsmärkning 
 
10. Är det nödvändigt med den strikta uppdelningen i pojk- och flickkläder? 
 
11. Tycker du att barnkläderna är könsbundna? Skulle du i så fall vilja ändra på det? 

 
12. Varför har inte ni några rosa pojkkläder? 
 
13. Varför tror du att pojkar inte kan eller ska ha rosa kläder? 

 
 
 
 

 
 
 


