
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Lärarprogrammet 300 hp

Hur barn framställs i H&M-katalogerna

Carolina Magnusdotter och Hanna Lund

Samhälle 15 hp

Halmstad 2013-03-26



 

 

 

 

Abstrakt 

Denna uppsats ämnar behandla hur barn i de små storlekarna mellan 62-86 framställs i 

Hennes & Mauritz-klädkataloger. Syftet med studien är att uppmärksamma hur normer och 

föreställningar om hur barn skall vara och se ut reproduceras och produceras i klädkatalogerna 

för att på så sätt synliggöra invanda tankemönster i vardagen. Materialet i undersökningen 

består av tre H&M-kataloger från året 2013. Annonsbilder på barn har sedan valts ut och 

analyserats med semiotisk bildanalys. Denna analys kopplas samman med tidigare forskning 

om hur barn framställs i olika sorters reklam. Studien fokuserar på aspekterna genus, etnicitet 

och miljö. Det förs sedan en diskussion om vilka möjliga konsekvenser detta kan få för den 

svenska kulturen vi lever i. I uppsatsen kommer vi fram till att H&M-katalogerna både 

reproducerar, men också producerar normer och föreställningar kring barn och barndom. 

Tidigare studier av H&M-kataloger har visat att främst barn med nordiskt utseende har varit 

dominerande på barnsidorna. Vi har uppmärksammat att katalogerna från 2013 inte domineras 

av nordiska barn utan visar barn från olika delar av världen. Annonsbilderna bekräftar tidigare 

forskning, barnen framställs som perfekta och felfria. Inga vredesutbrott eller tårar syns i 

katalogerna. Endast leenden och lycka. I studien synliggörs klädeskategorin unisexkläder, 

som skall tilltala både flickor och pojkar. Flickor och pojkar får dessutom lika mycket 

utrymme i katalogerna, till skillnad från tidigare undersökningar. Med denna studie hoppas vi 

kunna bidra till det svenska forskningsläget kring barn och reklam.  
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1. Inledning 

Vart man än vänder blicken ser man reklam. Oavsett om man bläddrar i en tidning, kollar på 

tv eller väntar på bussen så finns den där i olika former. Reklamen har blivit så vanlig i vårt 

samhälle att vi knappt uppmärksammar den längre. Ännu mindre tänker vi på hur man blir 

påverkad av de bilder som sprids i reklamen och vad de sänder för budskap. Barn är ofta 

närvarande i olika reklamsammanhang, allt från tvätt- och rengöringsmedelsreklam till 

barnklädesreklam. Hur barnen framställs i reklamen och vilka ideal som synliggörs i den 

diskuteras ofta, men sällan med fokus på de yngre åldrarna. Därför har vi valt att belysa denna 

grupp i vår studie där vi undersöker barn med storlekar mellan 62-86 i H&M-kataloger. 

Katalogformen som undersökningsmaterial är intressant med tanke på att den når ut till 

många personer och fortfarande är populär trots att marknaden förändrats genom bl.a. den 

växande internethandeln. Katalogen riktar sig till vuxna och ungdomar och syftar till att öka 

försäljningen av kläder, accessoarer och skor. 

1.1 Problemformulering och syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn med storlekarna 62-86 framställs i H&M-

kataloger. I dagens samhälle omringas vi ständigt av olika former av visuell reklam. Det är så 

vanligt i vår vardag att vi många gånger inte reflekterar över innehållet. Därför är det viktigt 

att synliggöra hur barn framställs i reklam för att i sin tur kunna problematisera det. Med 

denna studie hoppas vi kunna se hur normer och föreställningar om hur barn skall vara och se 

ut återskapas i klädkatalogerna för att på så sätt kunna föra en diskussion om invanda 

tankemönster i vardagen. Detta undersöks genom att fokusera på aspekterna genus, mode, 

etnicitet och miljö. 

I dagsläget finns det inga studier gjorda i Sverige som undersökt hur yngre barn framställs i 

klädkataloger. De studier som gjorts på bilder av barn i klädkataloger tidigare är utländska. 

De svenska studier som finns på området har fokuserat på annat reklammaterial än just 

klädkataloger. Syftet är således att bidra till det svenska forskningsläget. Reklamen ändras 

snabbt och tar sig nya uttryck. Av den anledningen behövs studier ständigt utföras på ämnet. 

Som framtida samhällslärare är det viktigt att förstå och problematisera hur barn framställs i 

olika sammanhang, reklam är ett av dem.  
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1.2 Frågeställningar 

 
1. Hur framställs små barn med storlekar mellan 62-86 i H&M-kataloger? 

2. Vilka normer för hur barn skall vara kommer till uttryck i materialet?  

3. Vad kan detta tänkas få för konsekvenser på den svenska kulturen vi lever i? 

2. Teori och tidigare forskning 

 
Teoretiskt utgår vi bl.a. från Johanna Sjöberg som 2013 undersökte hur barn framställs i olika 

reklamsammanhang i sin avhandling ”I marknadens öga – barn och visuell konsumtion”. 

Syftet med studien var att granska hur barn framställs och inkluderas som konsumenter samt 

att synliggöra och problematisera barnens roll och position i samhället. Frågan hon ställde 

var; ”Hur framställs och görs barn som konsumenter och kategori när de blir inkluderade 

och synliggjorda?”
1
. Frågan ställdes mot det empiriska materialet som bestod av olika sorters 

direktreklam som skickats oombett till tre hushåll som hade ett nyfött förstabarn. De bestod 

av reklamannonser som visar barn i fyra ”vanliga” tidskrifter, reklam i 12 tidningar som 

riktades till barn samt gällande lagar och regelverk som berörde ämnet
2
.  

Med ett diskursanalytiskt perspektiv tolkades bilderna med hjälp av Gillian Roses kritiska 

visuella diskursanalys. Man utgår då från att verkligheten är en produkt av vårt sätt att 

kategorisera den och framställa företeelser på. Den är historiskt och kulturellt präglad. Man 

tolkar förhållningssätten som diskurser som är centrerade kring innebörden av barn
3
. I studien 

kom Sjöberg fram till att de lagar- och regelverk som gäller idag är mycket vaga och talar i 

vissa fall mot varandra
4
.  

Reklam riktades till barn i hybridformer, på ett underhållande och dolt sätt, trots att det är 

förbjudet
5
. Barn används i reklam för att skapa identifikation, för att uppmärksamma reklam, 

för att ge rörelse i reklam samt som produktanvändare
6
. Användning av barn i reklam hjälper 

till att reproducera kulturella föreställningar och normer. Exempelvis visas de vara extra 

utsatta för olika risker vilket resulterar i att de framställs som offer i reklamen
7
. I 

                                                 
1
 Sjöberg 2013, s. 45. 

2
 Sjöberg 2013, s. 16. 

3 Sjöberg, 2013, s. 47, 57. 
4
 Sjöberg 2013, s. 111. 

5
 Sjöberg 2013, s. 299. 

6
 Sjöberg 2013, s. 184. 

7
 Sjöberg 2013, s. 185. 
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reklambilderna visades spädbarn ofta upp som änglalika, oskuldsfulla, snälla och rena. 

Värden som syntes i reklamen var nostalgi, kärlek och rädsla till förlust. Detta användes som 

argument för konsumtion, barnen förtjänar bara det bästa av produkter
8
. Den andra bilden av 

barnet, som ofta inte är spädbarn längre, var färgglatt, busigt och äventyrligt. Detta skulle 

uppmuntra till konsumtion som skulle motverka att barnet hade tråkigt. Det kunde exempelvis 

handla om att köpa slitstarka kläder
9
. I reklamen framträdde även en bild av barn som 

naturliga, normala och problemfria i sin utveckling
10

. Det framkom också att reklamen 

konstruerar barnen som indelade efter kön och ålderssegmenterade grupper. Det flickliga 

tilltalet stänger ute pojkarna, medan det könsneutrala tilltalet lägger tyngdpunkten på pojkar. 

Detta gör att flickorna erbjuds produkter som konstruerar en flickkultur där pojkarna är 

normen. Flickorna kan göra genusöverskridanden och vara ”flick-pojkar”, men de kan inte 

pojkarna. På så sätt positioneras pojkar som omarkerat ”pojkmän” som inte delar flickors 

intressen
11

. Sjöbergs studie fokuserar på annat reklammaterial, vi kommer använda hennes 

resultat för att se om vi ser liknande mönster i vår undersökning. 

 

Elin Borg skrev 2006 den sociologiska avhandlingen ”Barndommens små voksne” i Oslo. 

Hon undersökte Hennes & Mauritz-kataloger mellan 1987-2004. Syftet var att ge en bild av 

hur barndom och kön representerades i reklam för att finna kulturella uttryck i den samt att 

jämföra modet för barn och vuxna
12

. 

Genom innehållsanalys och bildanalys visar författaren att barndomen som en institution har 

ändrat karaktär över tid. Skillnaderna mellan könet har ökat med åren, från att vara mer 

neutrala. Undersökningen visar att det fanns större andel sidor och val av kläder för flickor än 

för pojkar i katalogerna, vilket tyder på att flickor är mer kopplade till kläder och mode än 

pojkarna
13

. Pojkarna presenterades ofta som tuffa med pösiga kläder och neutrala färger och 

med tuffa tryck som exempelvis taggar, eldlågor eller superhjältar. Tjejerna presenterades 

som söta och oskyldiga med rosa kläder med tryck som hjärtan och blommor
14

. Tjejerna blev 

ofta sexuellt förknippande med mer åtsittande kläder och mer visande av hud, vilket 

signalerar fokus på kroppen och stödjer tesen att flickors kläder blivit mer sexualiserade än 

                                                 
8
 Sjöberg 2013, s. 207. 

9
 Sjöberg 2013, s. 215. 

10
 Sjöberg 2013, s. 226. 

11
 Sjöberg 2013, s. 307. 

12
 Borg 2006, s. 12. 

13
 Borg 2006, s. 54. 

14
 Borg 2006, s. 111. 
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tidigare
15

. Flickorna posera ofta passiva i katalogen medan killar många gånger befann sig i 

aktivitet och med mer rekvisita
16

. Borg visar även att barnen blev mer och mer lika ”små 

vuxna” än vad de var i de tidigare katalogerna som undersöktes eftersom designen och 

färgerna blev mindre barnsliga
17

. Skillnaderna mellan könen gick mer tillbaka till de 

traditionella könsstereotyperna med åren vilket, tillsammans med att trenderna för barn blir 

mer lika trenderna för vuxna, är en tydlig nedgång i jämställdhet i reklam enligt författaren
18

.  

Vidare beskriver författaren H&M-katalogen som typisk "white katalog", den visade främst 

vita barn. De barn som inte hade ett nordiskt utseende, bestod oftast av pojkar med afrikanskt 

utseende och flickor med ett asiatiskt utseende. I de bilder där detta blev synligt visades de 

barnen ofta upp som en del av en större ”nordisk” grupp
19

. Borgs avhandling är användbar i 

vår studie eftersom hon använt samma material som vi men för över tio år sedan. Vi kommer 

använda den för att se om hennes resultat fortfarande är aktuella i vår undersökning samt för 

att jämföra de resultat som vi kommer fram till med hennes. Finns de normer som synliggörs i 

hennes studie om etnicitet och könstereotyper fortfarande kvar frågar vi oss i analysen. 

 

Annamari Vänskä lyfter fram Rousseaus tankar som en startpunkt för de västerländska 

värderingar som idag finns på barn, att barn och natur ingår i en speciell relation där oskuld, 

renhet och ursprunget är centrala komponenter. I artikeln “Virginal Innocence and Corporeal 

Sensuality; Reading meanings of childhood in contemporary fashion advertising” som 

publicerades i Barn 2001 diskuterar hon hur det ofta vitklädda, romantiska och oskyldiga 

barnet är synliga i dagens modetidningar och fungerar som ett kraftfullt redskap i reklamen. I 

reklamen målas en bild upp av barnet som behöver skyddas från de vuxna och samhället
20

.  

 

Vänskä ser också klasskillnader i reklamen där färgen vit exempelvis representerar 

toppskiktet i samhället. I analysen av bilderna är barnens sexualitet ständigt närvarande där 

blicken anses vara avgörande för att få sålt en vara och där oskulden endast är synbar på 

flickorna i reklamen
21

. Vidare menar författaren att syftet med att ha ett oskyldigt barn i 

                                                 
15

 Borg 2006, s. 108, 113. 
16

 Borg 2006, s. 111. 
17

 Borg 2006, s. 115. 
18

 Borg 2006, s. 13. 
19

 Borg 2006, s. 107. 
20

 Vänskä i Barn 2011, s. 55-56. 
21

 Vänskä i Barn 2011, s. 57, 60-61. 
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reklamen är att de ska vara sexiga och skapa begär
22

. Vänskäs tankar om sexualitet och det 

oskyldiga barnet används i studien för att se om vi kan finna liknande mönster i 

klädkatalogernas bilder på barnen som hon fann i sin undersökning. 

 

 

Tora Korsvold har historiskt undersökt hur barn och unga porträtterats genom reklamen i det 

norska företaget Helly Hansen i ”Revisiting Constructions of Children and Youth in 

Marketing Advertisements: A Historical and Empirical Study of the Norwegian Company 

Helly Hansen” som utkom 2012. Korsvold menar att reklam inte bara ger mening åt varor 

utan också för människor, för att upprätthålla social ordning och för att känna igen de kodade 

systemen.  

 

Konsumtion och marknadsföring spelar stor roll i formandet av identiteter. Annonser 

innehåller kulturella konstruktioner av vad barn och barndom är, vad de behöver och vad som 

är bra för dem, som exempelvis tillväxt och säkerhet. Barndom betyder olika vid olika 

tidpunkter (både åldersmässigt och tidsmässigt) och i olika kulturer och samhällen, reklamen 

anpassas därefter
23

. Detta gör att man kan dela in barn efter ålder i olika nischmarknader, 

vilket innebär att nya produkter kan säljas till olika grupper i olika skeenden av sin 

utveckling. Föreställningar och värden används i reklam för att öka försäljningen. I 

undersökningen visar författaren hur kulturella värden som ”natur” spelat stor roll i Norge och 

i norden historiskt samt hur de används i reklamen genom att visa upp barnen utomhus när 

”fri lek” pågår
24

.  

 

Hon lyfter också upp outtalade regler som är närvande i reklamen. Betraktaren får inte se 

några vredesutbrott, tårar eller blåmärken. Inget kladd, inga fel och inga konflikter. Inte några 

uttryck annat än leenden och lycka genomsyrar i reklamen. Barnen befinner sig i ”normala” 

situationer som är konstruerade av vuxna som i själva verket egentligen försöker romantisera 

och måla upp sin egen barndom enligt författaren. Nostalgi produceras därmed ständigt i 

reklamen av barn
25

. Hennes tankar om barndom och den anpassning som reklamen enligt 

henne görs kulturellt samt de outtalade regler som finns i branschen kommer vi ha i åtanke 

när vi undersöker bilderna. 

                                                 
22

 Vänskä i Barn 2011, s. 64. 
23

 Korsvold 2012, s. 4-6. 
24

 Korsvold 2012, s. 6. 
25

 Korsvold 2012, s. 14. 
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Chris Boulton vid universitetet av Massachusetts har undersökt hur barn används i 

reklamannonser. I detta fall rör det barn i klädannonser för märkena Rocawear, Sean John, 

och Baby Phat
26

. Reklamannonserna hämtades ur Cookie, en tidning som riktar sig till 

föräldrar.  

Genom att barnen i klädannonserna använder sig av det han kallar ”cool poses”, alltså poser 

där barnen kollar rakt in i kameran utan att le, så bryter det mot de sociala koderna av hur 

barn skall vara samtidigt som de gör anspråk på att vara vuxna motsvarigheter. När man 

började måla porträtt tog det så lång tid att individen som porträtterades inte orkade ha ett 

leende på sina läppar
27

. Likadant var det när de första kamerorna kom eftersom det även där 

krävdes att man satt still och höll samma min under en lång tid för att bilden inte skulle bli 

suddig. De som hade råd att porträtteras eller fotograferas på den tiden var enbart rika 

människor eftersom det var så dyrt. När det blev mer vanligt att låta sig fotograferas så sades 

det att det enbart var fattiga och barn som log på bild eftersom de inte kunde kontrollera sina 

känslor på samma sätt som de rika och vuxna kunde. När kamera- och filmtekniken 

tillsammans med tandläkarvården blev mer avancerad blev det modernt att le på bild eftersom 

det då gick att visa upp sina fina tänder. Än idag anses det visa dominans och auktoritet att 

inte le på bild medans ett leende är ett tecken på nöjdhet och underlägsenhet
28

.  

Ett leende kan vara ett tecken på att man uppmärksammar och uppskattar någon/något och 

förstår. Det kan även signalera att man är på samma sida och inte utgör ett hot. Vi socialiseras 

tidigt till att förstå vad de olika ansiktsuttrycken betyder och när vi blir äldre blir de flesta 

väldigt skickliga på att utläsa vad en människa menar bara genom att se på deras 

ansiktsuttryck. Kvinnor ler mer än män och förväntas även le och tillföra positiv energi till sin 

arbetsplats på ett annat sätt än män. Även spädbarnsflickor förväntas le mer av de vuxna och 

det ses som ett mer feminint beteende, även om flickor inte ler mer än pojkar vid denna ålder 

eftersom det inte är ett medfött beteende. När en kvinnlig modell ler på bild så visar det, 

enligt Boulton, en vänlig, passiv, ”inget hot attityd” som ofta förväntas av en kvinna. Men om 

hon istället kollar rakt in i kameran utan att le så kan det kännas hotfullt, provocerande och 

onaturligt eftersom det går emot de sociala förväntningarna på hur en kvinna skall bete sig.  

De coola poserna som man oftare ser män ha i reklam ger en bild av att man inte bryr sig, att 

de är orädda och starka. Detta antagande är fel, för det man vill visa upp är att man är stolt, 

                                                 
26

 Boulton 2007, s. 758. 
27

 Boulton 2007, s. 759. 
28

 Boulton 2007, s. 760. 
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självsäker och har värdighet. Dessa poser ser man ofta i reklam för bland annat hiphopkläder 

eller klädreklam som riktar sig till yngre män
29

. Boultons studie används för att analysera hur 

barnen i vår studie uttrycker sig. Genom att se hur barnen ser ut på bilden, om de skattar, ler 

och tittar in i kameran osv., hoppas vi kunna förstå bilderna och analysera dem i bättre. 

 

Konsumentombudsmannen har på inrådan av regeringen tillsatt en arbetsgrupp som har till 

uppgift att inrikta sig på könsdiskriminerande reklam. Arbetsgruppen har sedan den tillsattes 

på 1970-talet följt reklamens utveckling och genom forskningsrapporter och debattmaterial 

belyst området och tillfört material till debatten. I den bok som vi tagit del av, Glamourgullet 

och drömprinsen, fokuserar konsumentverket på hur barn och deras värderingar påverkas av 

reklam som är riktade till dem själva. Materialet bygger på medieforskarna Gunilla Muhrs och 

Maria Edströms forskning. Även Nina Björk och Helene Brembeck gör tillägg i boken. 

Materialet riktar sig till föräldrar och lärare.  

Inledningsvis har barn blivit en allt mer betydelsefull målgrupp för reklam, även om barnen 

själva inte har några pengar att spendera så har de en stor inverkan på föräldrarna och på så 

sätt har de stor påverkan på familjens inköp. Det finns inte bara reklam som direkt riktar sig 

till barn som exempelvis reklam för leksaker eller godis utan också reklam som riktar sig till 

föräldern för barnets bästa så som tvätt- och rengöringsmedel. Man vädjar till föräldern om att 

produkten är det bästa för det lilla barnet som själv inte kan värna om sitt bästa. Barnet är 

även morgondagens konsumenter och om man redan från start får barnet att använda 

produkten finns det en chans att den fortsätter med det när den blivit äldre
30

.  

De studier som materialet grundar sig på visar att reklam som vänder sig till barn är starkt 

könsstereotypiska och reklamen i sin tur påverkar barns värderingar och sätt att se på sig 

själva. I reklam som riktar sig till barn ges ofta bilden av att flickor pysslar och sköter om 

hemmet och dockorna samt fixar med utseendet på dockorna och sig själva. Pojkar däremot 

konstruerar, raserar, kampar, tävlar och leker våldsbaserade lekar. I reklam så ses dem ofta 

bygga, köra, sporta eller yrkesarbeta.  

Nina Björk som är författare till ”Under det rosa täcket”, menar att kvinnligheten är skapad 

av samhället och kulturen och att vi lär oss den kvinnliga rollen för att vara del av samhället 

                                                 
29

 Boulton 2007, s. 762. 
30

 Edström mfl 1998, s. 8. 
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och för att få en identitet. Ofta är den första frågan till nyblivna föräldrar om deras barn är en 

pojke eller flicka för att vuxna skall veta hur de skall behandla det nya barnet
31

. 

Könsrollsfostran börjar alltså redan när barnet är nyfött, därefter lär sig barnet tidigt vilken 

grupp som de tillhör.  

Björk menar att flickorna förknippas med förminskning och passivitet vilket de snart själva 

lär sig för att passa in i sin roll i samhället menas pojkarna får ta plats, vilket även de lär sig 

för att passa in. Fel beteende hos ett barn uppskattas inte vilket snabbt leder till att barnet lär 

sig vilket beteende som uppskattas hos flickor respektive pojkar. Symboler för kvinnlighet i 

dagens samhälle är skönhet, passivitet och smink. Även kläder som snäva kjolar och höga 

klackar bidrar till att försvåra aktivitet för kvinnan vilket bidrar till passivitet. Att exempelvis 

sminka sig, banta, träna, raka benen eller göra hår- och hudvårdsbehandlingar är nu mera att 

bejaka sin kvinnlighet fast än det handlar om att avsätta tid och pengar. Dessutom är denna så 

kallade ”köpta kvinnlighet” en storsäljare på marknaden med fragmentiserad reklam som 

fungerar som läromedel för att lära sig hur man skall se ut och bete sig som kvinna i dagens 

samhälle. Det spelar inte någon roll om kvinnligheten är naturlig eller inte så länge kvinnan 

når upp till målen om att vara vacker, omvårdande, relationsinriktad och moderlig. Om detta 

är något företagen dessutom kan tjäna på genom att ta fram produkter som hjälper en att nå 

dessa mål så är det såklart en bonus
32

.  

Helene Brembeck är lektor med ansvar för barn och familjeforskning på etnologiska 

institutionen i Göteborg och menar att barnens massmediala kultur består av tolkningar som 

de vuxna gjort av barnens drömmar, det är inte barnens egen tolkning. Leksaksföretagen tar 

reda på vad barnen har för drömmar och omvandlar dem till leksaker. Drömmarna filtreras på 

så sätt genom de vuxnas föreställningar om världen och ut kommer vad Brembeck menar 

stereotypa, förenklade och fördomsfulla leksaker och annonser. Barnens leksaker säger alltså 

mer om vuxnas föreställningar om barndomen än om barnen själva
33

.  

Reklam för barn har aldrig varit så stereotypa och könsrollerna har aldrig betonats så starkt 

som de görs just nu, vilket kan verka motsägelsefullt då samhället överlag går mot att gränser 

alltmer suddas ut både vad det gäller generationer, genre och tids- och miljögränser. Detta kan 

ha olika orsaker. En av dem kan vara att företagen tjänar kommersiellt på att tydligt sätta 

gränser för vilka saker och beteenden som hör till flickor och pojkar.  

                                                 
31

 Björk i Edström mfl. 1998, s. 12. 
32

 Björk i Edström mfl. 1998, s. 14. 
33

 Brembeck i Edström mfl. 1998, s. 16. 
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En annan teori är att könsuppdelningen blir något att hålla fast i när alla andra gränser tycks 

så suddiga. Medierna verkar vilja visa upp en bild av att de är så trendiga och nyhetsinriktade 

när de i själva verket håller fast i de slentrianmässiga och konservativa könsrollerna. För i 

verkligheten har det faktiskt, enligt Brembeck, skett en uppluckring av könsrollerna i Sverige 

även om medierna tycks måna om att hålla fast vid den gamla bilden
34

.  

Trots att materialet undersökt reklam som är riktad direkt till barn, har vi funnit 

Glamourgullet och Drömprinsen användbar för vår studie. Det samlade materialet som 

presenterats ovan kommer bl.a. användas som underlag för diskussion i vår studie.  

 

 

Utgångspunkten i denna studie bygger på konstruktivistiska tankar om könsroller. Det finns 

biologiska skillnader på könen men det betyder inte att skillnaderna styrs av biologi utan av 

socialpåverkan som förändras över tid. Vi tror att könsrollerna till stor del är socialt och 

kulturellt betingade. Ett exempel på det är att flickor oftare leker med dockor än vad pojkar 

gör eftersom dockan presenterats för flickan tidigare och med större entusiasm av föräldrar, 

förskola och andra anhöriga
35

.  

Det finns även en tanke i studien om att reklam påverkar sin publik, att annonser sänder dolda 

meddelanden utöver produkten som företaget försöker sälja. Reklamen berättar exempelvis 

hur man lagar mat, vem som kör bilen, vem som sköter tvättmaskinen. Detta gör i sin tur att 

reklam reproducerar och producerar värderingar i samhället
36

. Reklamen som riktas till tjejer 

blir ett läromedel för hur man exempelvis ska se ut som kvinna
37

. Reklam är kulturellt- och 

socialt betingat och skapar därmed sociala och kulturell värden och ideal
38

. 

 

På samma vis tror vi att barndom är ett begrepp vars innebörd är flytande och förändras över 

tid och att detta syns i bl.a. reklamen. Barn i reklamen skapar berättelser i annonserna och ger 

värden som skapar identifikation. Barnen som används som objekt i reklamen bildar 

föreställningar om barn och vad barndom är. Alltså skapas föreställningar i reklamen om vad 

                                                 
34

 Brembeck i Edström mfl 1998, s. 18. 
35

 Edström mfl. 1998. S. 14. 
36

 Sjöberg 2013, s. 15. 
37

 Edström mfl. 1998, s. 12. 
38

 Sjöberg 2013, s. 15. 
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barndom är och vad den innebär
39

. Genom reklamen finns normer om barn och barndom som 

skapar mening och som ständigt reproduceras i reklamen
40

. 

Att använda produkter och att klä sina barn fungerar identitetskapande för föräldrarna. 

Föräldrarna tillskriver barnen den identitet som man vill att barnet ska ha genom att klä den i 

exempelvis märkeskläder, fotbollssupporter-produkter eller prinsessklänning. Detta gör att 

man skapar en identitet som är en förlängning av föräldrarnas identitet
41

.  

Modet gör även att man lättare kan identifiera sig med andra genom att imitera de i reklamen. 

Att imitera andras kläder gör att vi känner oss som en del av en grupp och hjälper oss att 

tillgodose behovet av klassificering
42

. 

Utifrån romantiken så kan man se barnet som naiv, oskyldig och behov av beskydd. Barnet 

föds som ett blankt blad som tränar på att bli vuxen. Enligt Rousseau behöver barnet tas från 

pressen som finns i samhället och istället leva i ett med naturen utan press, guidning eller 

tillsägelser. Som barn är man som mest oskuldsfull, man ser tillbaka på den perioden som 

vuxen som en bättre tid i livet. I reklamen försöker man därför skapa en atmosfär där den 

vuxna får tillbaka känslan av glädje och oskuld. Om man istället utgår från den puritanska 

teorin föds barnet istället fylld med den kristna synden, barnet föds ond och behöver därför 

tillsyn och straff för att skyddas mot sig själv och samhället. Genom att fokusera på hårt jobb 

och ökad moral kan själen räddas. Barnet ses som argt, elakt, aggressivt och farligt. Därmed 

behöver föräldrarna skapa en struktur och guida barnet för att göra den till en bättre människa. 

Denna teori är grunden till den moraliska panik som fanns under 1700-talet som är bunden till 

dem evangelistiska rörelserna i kyrkan. Den puritanska diskursen kan man fortfarande se i 

debatten av barn när det gäller fokus av att skydda barnen från det farliga i samhället
43

. Vi ser 

själva barnet som oskyldigt och som ett oskrivet blad, vi tror inte på den medfödda synden.  

 

Alla har vi en viss förförståelse innan man går in i en studie. Vi har här valt att 

uppmärksamma läsaren på den förförståelsen som vi har med oss sedan tidigare. Med de i 

åtanke har vi försökt att vara objektiva i undersökningen och kritiskt granskat oss själva och 

materiaet för att inte låsa oss vid en tolkning utan istället försöka få fram så många synsätt 

som möjligt på bilderna.  

                                                 
39

 Sjöberg 2013, s. 148. 
40

 Sjöberg 2013, s. 184. 
41

 Sjöberg 2013, s. 205. 
42

 Simmel i Borg 2006, s. 38. 
43

 Gennaro 2010, s. 59. 
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3. Metod och material 
 

Vår studie tar en kvalitativ ansats då vi istället för att gå efter standardiserade mallar, letar 

efter gemensamma nämnare och fokuserar på aspekterna genus, miljö, mode och etnicitet som 

vi sedan analyserar istället för att enbart fokusera på siffror. En kvantitativ undersökning 

skulle i vårt fall betyda att vi i räknade antalet variabler i bilderna. Syftet med kvalitativa 

studier är att få en djupare kunskap kring området än man kan utröna från kvantitativa 

studier
44

.  

 

Undersökningen är en fallstudie. Vårt fallstudieobjekt är H&M-kataloger från 2013 som 

används för att undersöka och analysera de olika aspekterna  i dess naturliga miljö för att ge 

dem menig. Vid fallstudier försöker man utgå ifrån ett helhetsperspektiv för att få så täckande 

information som möjligt, vilket passar vår undersökning då den syftar till att undersöka hur 

barn framställs i H&M-kataloger
45

.  

3.1 Semiotisk bildanalys 

 

Semiotik analys studerar allt som kommunicerar. Den kan tillämpas på reklambilder, filmer, 

mode och alla sorters texter. Genom kommunikationen blir verkligheten till något gemensamt 

och meningsfullt. Det som skiljer semiotiken från andra teorier är att den inte fokuserar på hur 

information och idéer sprids. Semiotiken studerar istället hur vi skapar och tolkar tecken 

omkring oss
46

.   

Man ser verkligheten som en text som kan läsas, tolkas och avkodas. Det är inte bara texter 

som kan avkodas utan exempelvis tv-program, kroppsspråk eller bilder. Dessa tecken ses som 

något som står för något annat, utanför sig själv och som producerar mening. En bild har ett 

språk och ett yttrande, precis som en text
47

.  

Enligt Ferdinand de Saussure, som förknippats mycket med semiotiken, är språket ett 

teckensystem som man kan jämföra med exempelvis symboliska riter, artighetsformer och 

militära tecken. Språket är ett antal tecken som enbart kan förstås i relation till de andra 

tecknen. Man förstår tecknen genom att utesluta vad de inte är, en klänning är en klänning 

                                                 
44

 Patel & Davidson 2011, s. 119. 
45

 Patel & Davidson 2011, s. 56, 57. 
46

 Ekström & Moberg i Ekström 2008, s. 17.  
47

 Ekström & Moberg i Ekström 2008, s. 18. 
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eftersom vi kan utesluta att det inte är en kjol eller en tröja. Detta kan tillämpas på alla system 

som bygger på tecknets godtycklighet. Handlingar och händelser står i relation till kulturen 

som råder. Därför är teorin tillämpbar på visuella uttryck som exempelvis fotografier och 

film
48

. Eftersom semiotiken kan tillämpas på reklambilder och undersöker hur vi skapar och 

tolkar tecken, har vi valt att ha den som analytiskt verktyg när vi undersöker bilderna i 

klädkatalogerna. 

Enligt Charles Sanders Peirce är kommunikation en kedja av teckenproduktion där tecken står 

för något i ett visst sammanhang
49

. Ett tecken består av tre delar: tecken, objekt och 

interpretant, där tecknet är tecknet, objektet är föremålet och interpretanten är den tanke och 

association som föremålet skapar hos personen som tolkar tecknet 
50

. Interpretanten är 

personens erfarenhet och relation till tecknet. Detta bör man ha i åtanke när man analyserar 

reklambilder, de egna tankarna och erfarenheterna bidrar till hur vi ser på bilden. Utifrån de 

tecken som vi kan så skapar vi, enligt Peirce, nya tecken i en oändlig kommunikation och 

interaktion med den materiella och sociala verkligheten och skapar på så sätt mening. När 

tecken används i olika handlingar bildas nya betydelser
51

. Ett fjärilstryck på en flickas 

klänning skapar en viss mening medan om tecknet hade suttit på en pojke så hade det skapat 

ett helt annat uttryck. 

Det finns tre olika sorters tecken som skiljer sig åt. Dessa tecken är symbol, ikon och index. 

Symboler kan ha olika innebörd beroende på sammanhang. Det har på så vis ingen entydig 

mening. Symbolen blå kan ha olika betydelser vid olika situationer. Detta förutsätter en social 

överensstämmelse då blått exempelvis betyder att man fått en pojke på bb medan blått betyder 

lättmjölk i mataffären. Ikoner liknar det som finns i verkligheten och får på så vis en 

betydelse som exempelvis ett fotografi medan index är ett orsakssamband där man gör 

antaganden utifrån det man uppfattar, exempelvis om ytterkläderna är blöta så antar vi att det 

regnat utomhus
52

.  I vår studie kommer vi i kontakt med både symboler, index och ikoner då 

fotografiet i sig är en ikon men det som porträtteras är fullt av symboler och index. 

Fotografier innehåller symboler som kan betyda olika saker i olika kontexter och för olika 

människor som vi sedan gör antaganden utifrån.  

                                                 
48

 Ekström & Moberg i Ekström 2008, s. 19-21. 
49

 Ekstöm & Moberg i Ekström 2008, s. 21. 
50

 Kjorup 2004, s. 24. 
51

 Ekstöm & Moberg i Ekström 2008, s. 21. 
52

 Ekstöm & Moberg i Ekström 2008, s. 21. 
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Roland Barthes har utvecklat semiotiken till en modern medieanalys och ses därmed som en 

av grundarna för den moderna semiotiken. I sina analyser har han utvecklat begrepp som 

exempelvis denotation och konnotation
53

. Det betyder att alla tecken består av två olika sidor, 

en uttryckssida och en innehållssida
54

. Denotationen beskriver tecknet bokstavligt och 

konkret. Utifrån den som tolkars förförståelse förstås innebörden av en text eller bild. Om 

man exempelvis tittar på en tavla så beskriver man enbart vad man ser på denna nivå. Man 

konnoterar betydelserna i texten eller bilden och ser exempelvis känslor, associationer och 

kulturellt accepterade innebörder
55

.  

Begreppet myter är ett ord som Barthes använder sig av för att se kulturella värden och 

föreställningar på den konnotativa nivån. Exempelvis komponeras annonser så att de 

förmedlar kulturell mening. Ofta sker detta genom en uppdelning av motsatspar som manligt 

och kvinnligt, ont och gott. Dessa myter bibehåller de maktordningar som finns i samhället så 

som hur man ser på manligt och kvinnligt utan att man ens tänker på dem eftersom de ses som 

naturliga och självklara
56

. Myter reproduceras även i reklam där exempelvis gulligt-tufft blir 

varandras motsatser. Medan vi undersöker annonsbilder på barn, tittade han närmare på hur 

hudkrämer, bilar och politiker i reklam och tidningsartiklar för att se vilka myter och 

ideologier som fanns bakom ytan.  

Det finns även regler och konventioner för hur och var tecknen används och kombineras. 

Dessa regler och konventioner skapas och är gemensamma för de som ingår i en gemensam 

kultur. Detta kallas för paradigm och syntagm där paradigm står för de val vi gör av tecken 

exempelvis vilka begrepp vi använder i vårt språk eller vilka kläder barnen i annonserna bär. 

Det görs medvetet flera val av tecken som visas upp i annonserna beroende på vilket syfte den 

har. Dessa har noggrant valts ut medan andra tecken valts bort. Syntagm är de kombinationer 

av tecken som vi väljer att använda som bildar en helhet
57

. Dessa konventioner och regler 

kommer vi ha i åtanke när vi granskar reklambilderna för att se vilka urval som gjorts.  

3.2 Material  

Undersökningens empiri består av kataloger från H&M. Vi har valt ut tre kataloger från 2013; 

vår-sommar, höst och höst-vinter. H&M är den tredje störta klädkedjan i världen, vilket 

bidragit till att vi valt att använda deras kataloger i vår undersökning. Vi har valt att 
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 Ekstöm & Moberg i Ekström 2008, s. 22. 
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57
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undersöka just klädkataloger på grund av att de når ut till många hushåll och är ett 

tillämpningsbart material för att undersöka hur barn framställs i klädreklam. Katalogerna 

skickas ut till de hushåll som är medlemmar i H&M-kundklubb samt till de som registrerat sig 

för att få katalogen hemskickad. Genom att skicka ut klädkataloger till sina kunder skapas ett 

band mellan företaget och kunden eftersom kunden själv valt att bli tilldelad reklamen. 

Företaget kan då ge kunden speciella förmåner och erbjudanden samt engagera vissa 

målgrupper i större grad
58

. 

 

Deras affärside är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris
59

.  H&M är uppdelat i två olika 

avdelningar. Dels varuhusen och dels H&M Rowells som är ett postorderföretag som bedriver 

försäljning via kataloger och internet.  

3.3 Urval 

 
Den population som vi valt avgränsa oss till är barn med storlekarna mellan 62-86. Istället för 

att koncentrera oss på ålder har vi valt att gå på storlekar eftersom katalogerna inte skriver ut 

vilken ålder barnet har i bilderna. Detta för att det ska bli så klart och tydligt som möjligt 

kring vilka som tillhör populationen och vilka som inte gör det vilket är av stor vikt då man 

avgränsar sin undersökning enligt Patel och Davidson
60

. Det finns mycket forskning kring 

barn i reklam i de äldre åldrarna, varav vi valt att avgränsa oss till de mindre barnen i denna 

studie.  

Sammanlagt fanns totalt 29 bilder som tillsammans visar 36 barn med storlekarna 62-86 i 

undersökningsmaterialet. Av totalt 691 katalogsidor så innehöll 22 sidor vår 

undersökningsgrupp. Bilderna innehöll 16 pojkar, 18 flickor samt två barn som vi inte kunde 

avläsa könet på.  

Vi analyserade samtliga 29 bilder. I katalogerna kunde vi urskilja mönster som exempelvis 

genus, etnicitet och miljö bland bilderna. Utifrån tidigare forskning delade vi sedan in 

bilderna i fem olika teman. Bilderna är indelade i kategorierna; barnmode med vuxna som 

förebild, det oskyldiga barnet, genus, miljö samt etnicitet. Det har således varit en 

växelverkan mellan det empiriska materialet och tidigare forskning för att identifiera de olika 

teman som finns i analyskapitlet. 

                                                 
58
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Om vi istället hade valt att undersöka Polarn o.Pyrets klädkataloger hade vi förmodligen fått 

ett annat slutresultat. Polarn o. pyret utgår ifrån att pojkar och flickor har samma behov när 

det gäller passform och funktion. Deras kläder ska klara ”vilda lekar och ska kunna ärvas från 

storebror till lillasyster”. Klädmärket är unika på marknaden när det gäller unisexkläder
61

. 

Troligen hade resultatet visat mer unisexkläder med liknande passform för både tjejer och 

killar än H&M-katalogerna. 

3.4 Metod och verktyg  

 

Som redskap för att tolka bilderna har vi utgått från semiotisk analys där vi framförallt använt 

oss av Charles Sanders Peirce och Roland Barthe för att skapa förståelse för innehållet i 

bilderna ur klädkatalogerna. Vi ställde olika frågor till bildmaterialet utifrån de teman vi 

lokaliserat. Exempelvis vilken miljö befinner sig barnen i? Vad har de på sig? Vilket 

kroppsspråk har barnen? Hur ser deras ansiktsuttryck ut? Vad gör barnen på bilden? Finns det 

några skillnader mellan flickor och pojkars uttryck, kläder, aktivitet i bilden, accessoarer, 

miljö, hur kläderna sitter och hur mycket hud de visar? Vilken etnicitet har barnen? Vad får vi 

för intryck av bilden som helhet? Osv. 

 

När vi började studera de 29 bilderna dennoterade vi först vilka olika tecken som fanns i 

reklambilderna. Detta försökte vi göra utan att lägga in värderingar och utan att göra 

antaganden. Vi skrev ner allt vi såg i den första fasen för att sedan se vad vi kunde konnotera 

för möjliga känslor och associationer av bilden. Begreppen myter, paradigm och syntagm 

användes sedan för att se vilka normer och föreställningar som blev synliga. Vilka myter finns 

det om exempelvis flickigt och pojkigt och vilka tecken använder H&M för att illustrera det? 

Detta kopplades sedan samman med tidigare forskning som vi beskrivit ovan för att på så vis 

kunna förstå de mönster som vi såg på ett djupare plan. Vi har alltså inspirerats av den 

dynamiskt semiotiska analysmetoden som sammanfattats av Lindgren och Nordström
62

 i 7 

punkter: 
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Bild 1. H&M autumn winter 2013, s. 238. 

1. Bestämning av analysobjekt  

2. Denotativ beskrivning som beaktar syntagmbildning, grammatik och en preliminär 

iakttagelse av ev. don-aktighet.  

3. Konnotativ notering till vilket även hör frågor som rör privata associationer och 

arketypisk symbolbildning.  

4. Kontexternas inverkan på den denotativa och konnotativa teckenbildningen.  

5. Konstaterande av form vs. Substans och språklig funktion.  

6. Analysobjektets relation till makt och diskursbildning.  

7. Tolkningsförfarande. Gäller speciellt förhållande till samstämmiga och kreativa 

tecken.  

4. Analys 
 

4.1 Barnmode med vuxna som förebild 
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Pojkarnas kläder skulle likväl kunna bäras av vuxna män eftersom den ena pojken bär skjorta, 

jeans med hängslen, sneakers och keps. Kläderna känns anpassade för modet för män och inte 

för lek och rörelse. Den andra pojken har en hood-tröja, basketskor och jeans, en klädsel som 

känns mer bekväm och som skulle kunna användas vid lek. Färgerna och avsaknaden av tryck 

gör att klädseln känns vuxen. Bilden stödjer således Borgs studieresultat om att pojkar 

presenteras med mer pösiga och tuffa kläder och mörka färger och att modet för barn alltmer 

börjar likna det vuxna modet
63

. Vi har svårt att tro att barnen själva skulle valt ut dessa kläder 

eftersom de verkar mer tilltalande för vuxna än för barn.  

Borgs studie visade att barnkläderna allt mer liknar det vuxna modet i färg och tryck, vilket 

leder till att barnkläderna blir mindre barnsliga
64

. Speciellt pojkarna positioneras som 

”pojkmän” enligt Sjöberg
65

. De kläder som visas ovan samt på bilderna 8, 12, 27 och 28 i 

bilagan är väldigt lika kläder för vuxna medan en del kläder som exempelvis på bilderna 10, 

22 och 26 i bilagan fortfarande är väldigt barnsliga med tryck och färgkombinationer som inte 

skulle bäras av vuxna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Borg 2006, s. 54, 111. 
64

 Borg 2006, s. 115. 
65

 Sjöberg 2013, s. 307. 



18 

  

4.2 Det oskyldiga barnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Flickan är lättklädd och har på sig en vitklänning med fjärilar och en rosett samt rosa 

ballerinaskor. Klänningen och skorna är söta och flickiga, inget som en pojke traditionellt 

skulle bära. Klänningen uppmuntrar inte till lek eller aktivitet eftersom den ser ut att vara 

ömtålig och svår att få ren. 

Vänskä menar att det vitklädda, romantiska och oskyldiga barnet som synliggörs i olika 

modetidningar och som vi ser här är ett kraftfullt redskap för konsumtion. Det oskyldiga 

barnet har som syfte i reklamen att var sexig och skapa begär. Hon menar vidare att barnens 

sexualitet ständigt är närvarande
66

, något som vi inte alls märker av i denna bild. Vi har svårt 

att tro att tanken bakom bilden skulle vara att skapa sexuella begär. 

En myt som återfanns i flera bilder exempelvis i den ovan och bild 10 samt 11 i bilagan är det 

oskyldiga barnet. Ett barn utan bekymmer, sorg eller ilska med ljusa kläder utan ett uns av 

                                                 
66

 Vänskä i Barn 2011, s. 55-56. 

Bild 3. H&M, Spring summer  2013,  s. 184. 
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fläckar eller smuts, är tecken som tillsammas bildar ett syntagm. Samtliga barn (utom en) i 

katalogerna följer de outtalade regler som Korsvold lyfter upp i sin studie. Man får inte se 

något ledset barn, inga utbrott eller konflikter. Inget av barnen har något blåmärke eller 

fläckar på kläderna. Myten om barndomen är på så vis, romantiserad och nostalgisk
67

, vilket 

även Sjöberg bekräftar som också lyfter upp att barnen ses som naturliga och problemfria i sin 

utveckling
68

. 

4.3 Genus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flickan i bild 4 står i en trädgård och bär en ljusblå t-shirt, ett par snickar-shorts med ett hjärta 

på samt ett par vita sandaler. Håret är uppsatt i två tofsar och hon har handen på hakan. 

Pojken i bild 5 lutar sig mot vad som liknar en kärra. Han bär hängslebyxor, bruna skor och 

en klarfärgad tröja och mössa. Det sticker ut en tygbit ur hans vänstra ficka. Pojken befinner 

sig i en mer urban miljö än flickan eftersom skyskrapor syns i bakgrunden. 

 

Som vi ser konnoterar bild 4 att flickan inte har typiska ”flickkläder” utan klär sig mer i 

genusöverskridande kläder.  Sjöberg lyfter upp att det blir mer vanligt hos flickor att 

                                                 
67

 Korsvold 2012, s. 14. 
68

 Sjöberg 2013, s. 207, 226. 

Bild 4. H&M spring summer, 2013, s. 185.                                                  Bild 5. H&M autumn winer, s. 241. 
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genusöverskrida, medan pojkarna inte gör det
69

. Dock har flickan ett hjärta på sina 

snickarbyxor och en ljusblå tröja med ett tryck samt en väldigt flickig frisyr, vilket gör att hon 

markeras som en typisk flicka enligt Borg
70

. Det finns inga tvivel om att hon är en flicka även 

om hennes kläder gör en del genusöverskridanden då flera andra tecken i bilden konnoterar att 

det är en flicka.  

 

Barnen i katalogerna bär i de flesta fall könstereotypiska kläder.  Pojkarna på exempelvis 

bilderna 1, 2 och 5 samt överlag, överskrider inte de för vår kultur förutbestämda 

könsrollerna. Färgerna på kläderna är klara och ofta blå, gröna och grå, vilket enligt Borg är 

typiskt för pojkkläder
71

. Pojkar är även mindre benägna än flickor att skrida över de bestämda 

könsrollerna och istället positioneras de som ”pojkmän” som inte har samma intressen som 

flickor
72

. Att könsrollerna vidhålls menar Korsvold beror på att barn delas upp efter ålder i 

olika nischmarknader, vilket innebär att nya kläder kan säljas till barnen när de byter 

ålderskategori. På så sätt får företaget sålt så mycket som möjligt under en kort period i livet. 

Företaget tjänar på att dela upp barnen i olika kategorier så som pojkar, flickor och ålder 

eftersom de kan sälja mer produkter på det sättet
73

. 

Även om de båda barnen i bild 4 och 5 har liknande stil på kläderna, är flickans kläder mindre 

tänkta för tuffare aktivitet än pojkens eftersom hon har bara ben och armar medan pojken till 

och med har förstärk tyg över knäna. Björk menar att flickor förminskas genom att de har 

kläder som inte är anpassade för lek och bus utan enbart är till för att vara söta, vilket innebär 

att flickorna inte kan vara med och leka och ta plats på samma sätt som pojkar och förblir 

passiva
74

. I bild 4 känns kläderna mer lekvänliga än kläderna på bilderna 3 och 7 samt bild 11 

och 26 i bilagan som är söta och mindre anpassade för lek och bus. Även om en del av 

flickornas kläder är anpassade för aktivitet, ser vi en skillnad mellan kön då pojkarnas kläder 

överlag är mer anpassade för rörelse.  

Pojken i bild 5 är aktiv vilket konnoterar att han jobbar med något. Hans hängselbyxor är 

förstärkta över knäna och han har en trasa i fickan vilket tyder på att kläderna bärs för aktiv 

lek och hårt arbete. Pojkar syns ofta som aktiva, yrkesarbetande och sportande i reklam, vilket 

                                                 
69

 Sjöberg 2013, s. 307. 
70

 Borg 2006, s. 111. 
71

 Borg 2006, s. 111. 
72

 Sjöberg 2013, s. 307. 
73

 Korsvold 2012, s. 6. 
74

 Björk i Edström mfl. 1998, s. 13. 
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blir synligt i denna bild. Samtidigt syns flickorna var mer passiva enligt Edström mfl
75

. 

Flickan i bild 4 är passiv medan pojken i bild 5 är aktiv och i rörelse. Detta överensstämmer 

med Björk som menar att samhället och kulturen bidrar till att flickor och kvinnor förminskas 

och passiviseras
76

. Vi får intrycket av att pojkarna tar mer plats i katalalogerna eftersom 

pojkarna har starkare färger i bilderna, vilket blir iögonfallande och instämmer med Borg. 

Jämför man bilderna 8 och 12 med bilderna 3 och 11 blir detta tydligt. Pojkarna tar mer plats i 

bilderna och är mer aktiva än flickorna.  

Borg säger vidare att flickorna är mer kopplade till mode än pojkar och att de var med på fler 

bilder i de kataloger hon undersökt
77

. I vårt undersökningsmaterial är inte flickor med på fler 

bilder än pojkar. Fördelningen är jämn mellan könen.  

Flickan i bild 4 visar mer hud än pojken på bild 5. Detta kan bero på att flickan är med i vår- 

och sommar katalogen och pojken i vinterkatalogen. Flickorna visar inte mer hud än vad 

pojkarna gör i de kataloger vi undersökt, vilket de gjorde i Borgs undersökning. Däremot har 

flickorna lite mer tajta kläder än vad pojkarna har. Detta tyder enligt Borg på att de blir mer 

fokus på flickornas kroppar än på pojkarnas, vilket leder till att flickors kläder tidigare blir 

sexualiserade
78

. Vänskä påpekar i sin artikel att barn i reklam är till för att skapa sexuell lust 

och begär. Flickornas blickar och oskuld är enligt henne till för att sälja. Vi anser att detta 

påstående är för grovt. Även om vi märker att tjejerna har tajtare kläder, tror vi inte att 

H&M:s bakomliggande tankar har varit att skapa sexuellt begär för att sälja varor
79

. 

                                                 
75

 Edström mfl. 1998, s. 8. 
76

 Björk i Edström mfl. 1998, s. 14. 
77

 Borg 2006, s. 54, 111. 
78

 Borg 2006, s. 108, 113. 
79

 Vänskä i Barn 2011, s. 64. 
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Vi kan inte självklart uppfatta vilket kön det vänstra barnet i bild 2 har medan vi tror att det 

högra barnet är en pojke. På bilden kan inte kläderna hjälpa oss att bestämma vilket kön 

barnen har eftersom kläderna skulle kunna bäras av både pojkar och flickor. Båda barnen i 

bild 2 visar lika mycket hud och är lika rörliga vilket även det bidrar till att det är svårare att 

bestämma barnens kön eftersom Borg menar på att flickor i reklam visar mer hud och har mer 

åtsittande kläder och Björk påpekar att flickor är mer passiva än pojkar
80

. Om man utifrån 

Borg observerar kläderna kan man inte tydligt se om de är menade för en pojke eller en flicka 

då det varken har starka, klara färger med tuffa tryck eller pastellfärger med gulliga tryck
81

. 

Detta går också emot både Borgs, Edströms och Sjöbergs observationer om att kläderna 

hjälper till att återskapa traditionella könsstereotyper eftersom dessa kläder inte är klassiskt 

könstereotypa
82

. Inga av författarna lyfter upp unisexkläder i sina studier. I bilderna 2 samt 

13,15, 16 och 17 i bilagan syns kläder som skulle kunna falla under den benämningen.  

                                                 
80

 Borg 2006, s. 108, 113 och Björk i Edström mfl. 1998, s. 14. 
81

 Borg 2006, s. 111. 
82

 Borg 2006, s. 13, Sjöberg 2013, s. 307 och Edström mfl. 1998, s.12. 

Bild 2. H&M autumn winter 2013, s. 238. 
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Pojken i bild 28 ler och är på väg mot kameran. De öppna armarna signalerar ett öppet 

kroppsspråk. Hans blick är riktad bredvid kameran vilket ger ett snällt och icke-hotfullt 

intryck. Barnen i undersökningsmaterialet följer överlag de sociala koderna som Boulton 

diskuterar då de flesta barnen höll sig inom ramarna och log eller såg nöjda ut, vilket enligt 

Boulton är tecken på en vänlig, passiv inget hot attityd som förväntas av barn. Fler exempel 

finns på bilderna 3, 7, 4 och 5. 

Bild 28. H&M, Autumn-winter 2013, s 240. 
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Flickan på bild 6 tittar rakt in i kameran utan att le, vilket gör att hon utmanar de 

föreställningar om kvinnor som ofta syns i reklamen enligt Boulton
83

. Denna bild är den enda 

bilden i katalogerna där barnet inte ler eller ser glad ut i reklambilden. Det blir en stark 

kontrast mellan hennes ansiktsuttryck och de söta kläder hon bär. Boulton menar på att flickor 

till större del förväntas att le än vad pojkar gör
84

. I H&M-katalogen ser vi dock inte att 

pojkarna log mindre än flickorna. Överlag tycker vi att flickorna och pojkarna har liknande 

ansiktsuttryck. 

                                                 
83

 Boulton 2007, s. 762. 
84

 Boluton 2007, s. 759, 762. 

Bild 6. H&M autumn winter 2013, s. 245. 
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4.4 Miljö 

 

 

 

På bilden 7 ser vi två flickor i naturen vid vattnet. Flickan till vänster känns som ”ett med 

naturen” eftersom hon bär naturnära färger. Det saknas skydd mellan naturen och flickan till 

vänster till skillnad från flickan åt höger som sitter på en låda och bär färgglada mönster.  

Av de 29 bilder som finns i undersökningsmaterialet är samtliga tagna utomhus varav 27 

bilder visar barnen i naturmiljö. I 14 av dem syns urban miljö i bakgrunden. Samtliga av dessa 

är tagna ur vinterkatalogen. Fem bilder av 29 finns i höstkatalogen och är tagna i naturen vid 

en sjö medan 10 av samtliga bilder finns i sommarkatalogen där barnen befinner sig i en 

trädgård. Att så många av barnen i katalogerna befinner sig i naturmiljö stödjer Korsvolds 

studie om att naturen spelar stor roll som kulturellt värde i norden och att värden som 

exempelvis ”natur” används i reklamen för att öka försäljningen
85

. I bild 2 syns exempelvis 

                                                 
85

 Korsvold 2012, s. 6. 

Bild 7. H&M Autumn fasion 2013, s. 208. 
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två barn som sitter på en filt i parken. Detta kan tolkas som om barnen är en del av naturen 

men även skilda ifrån den med hjälp av den skyddande filten.  

Av de naturplatser som syns i katalogerna känns egentligen trädgårdsmiljön som den 

vanligaste platsen för ett barn att befinna sig i vardagen. I katalogerna finns även urban miljö 

och naturmiljö. Den urbana miljön som syns i bakgrunden till bilderna i vinterkatalogen gör 

också att man kan tolka barnen som både en del av naturen, men också en del av staden.  

Tjejerna och killarna syns lika ofta i de olika miljöer som beskrivs ovan. Pojkarna syns inte 

oftare i de hårdare miljöerna eller tvärtom. Bakgrunden i annonsbilderna verkar istället styras 

av årstiderna, inte av kön.   

4.5 Etnicitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borg kom i sin studie av H&M-kataloger fram till att de var typiska ”white kataloger” 

eftersom de visade främst vita barn. De barn som inte var ljushyade var oftast en del av en 

större ”nordisk grupp”. Bild 13 visar ett typexempel på att det har förändrats i de kataloger vi 

tittat på. Fler exempel finns i bild 1, 2 och 21 i bilagan. Vidare såg hon att flickorna som inte 

var vita hade ett asiatiskt utseende och pojkarna ett afrikanskt, vilket inte heller är 

representativt för vår studie. Vi tycker oss här se en möjlig förändring sedan hennes 

undersökning gjordes. I de kataloger vi använt i vår undersökning är det inte de ljushyade 

barnen som dominerar bilderna. De ljushyade barnen får inte heller mer utrymme i 

Bild 13. H&M, Spring-summer 2013, s. 187. 
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katalogerna än icke-nordiska barn. Vi vill belysa att de möjligtvis är på väg att förändras från 

att ha varit ”white katalog” till ”colour katalog”. 

5. Sammanfattning och diskussion 

5.1 Hur framställs små barn med storlekar mellan 62-86 i H&M-kataloger? 

 

Barnen i de kataloger vi undersökt framställs som glada och nöjda. Bilderna visar naturliga 

och oskuldsfulla barn som är friska, lugna och skötsamma. Barnen är indelade enligt kön i 

katalogerna och det är lätt att se skillnad på de flesta pojkar och flickor utifrån deras kläder. 

Dessutom är pojkarna mer aktiva i bilderna än vad flickorna är. Kläderna som säljs i 

katalogen är i de flesta fall könsstereotypiska men unisexkläder som inte riktas till ett 

specifikt kön får också utrymme i katalogen. Flickorna och pojkarna är med på lika många 

bilder och visar lika mycket hud i katalogerna. Pojkarna har mindre åtsittande kläder medan 

flickornas kläder sitter tajtare på kroppen. I en del av bilderna framställs barnen som ”små 

vuxna” eftersom kläderna likväl kunde burits av vuxna människor. Barnen har olika 

etniciteter. Fickorna gör, till skillnad från pojkarna, vissa genusöverskridanden. 

5.2 Vilka normer för hur barn skall vara kommer till uttryck i materialet? 

 

Barnen som de framställs i katalogerna representerar inte alltid den verklighet som barnen 

lever i. Som vi lyft upp tidigare anser vi inte att barnens mest naturliga plats i vardagen är vid 

en brygga eller i en park, vilket är normen i katalogen. Den mest naturliga platsen för ett barn 

att vistas idag är på ett dagis, i trädgården eller i sitt hem. Ändå är samtliga bilder som finns i 

undersökningsmaterialet tagna i utomhusmiljöer. Korsvold nämner i sin studie att naturen 

spelar en stor roll som kulturellt värde. Barnen vistas även i en urban miljö i vinterkatalogen. 

Detta skulle kunna vara en tolkning av den samtid vi lever i där det urbana rummet blivit 

större. Möjligtvis är det ett steg från att se barnen som ett med naturen och istället även en del 

av det urbana. 

 

I katalogerna genusöverskrider flickorna de klassiska könsrollerna medan pojkarna gör det i 

mindre utsträckning, viket stämmer överrens med Sjöbergs studie. Barnen i katalogerna är 

alla utom ett barn inte särskilt aktiva, vilket inte heller är representativt för barn i allmänhet 

eftersom de flesta barn är aktiva och ofta i rörelse. Det vore mer verklighetstroget om barnen 
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hade varit fotade på en lekplats i rörelse där lek pågår. Pojkarna i katalogen var mer aktiva än 

flickorna, vilket också Björk uppmärksammat tidigare. En norm som även finns i den svenska 

kulturen och som H&M väljer att spegla.  

 

H&M har en jämn representation av vita och färgade barn. Detta kan vara ett tecken på att 

företaget vill visa upp normen om det mångkulturella samhället. 

 

Korsvold talar om det glada barnet. Även H&M visar upp en myt av barnen som lugna, 

passiva, rena och friska. Men verkligheten är inte lika perfekt och tillrättalagd som en 

annonsbild. Vi tror att många av barnen som finns i bilderna inte skulle välja att visa upp sig 

på de vis som katalogerna gör. Bilden av barnet är inte skapad av barnet, utan av en vuxen. 

Bilderna är således filtrerade genom en vuxens tankar om hur barndomen skall vara och hur 

den ska se ut. Detta skickas i sin tur vidare till föräldrarna som bläddrar i katalogen. En del av 

kläderna känns mer skapade för att vuxna ska tycka om dem än för att barnen ska göra det. Vi 

tror att en del plagg inte skulle valts av barnen själva. Barnen blir således en förlängning av 

den vuxnes smak och tycke.  

5. 3 Vad kan detta tänkas få för konsekvenser på den kultur vi lever i? 

 

H&M påverkar de kulturella värden som finns i samhället då katalogerna går ut till så många 

människor. Det skifte som vi tycker oss se visar också att reklamannonser möjligtvis inte bara 

reproducerar värden och värderingar som Sjöberg lyfter upp, utan också kan producera och 

förändrar värderingar och ideal. Det kan ha skett ett skifte där tecken har bytts ut över tid och 

förändrats. Katalogerna är på så sätt en myt som bibehåller eller, som i detta fall förändrar de 

maktförhållanden som finns och skapar nya myter. 

I jämförelse med Borgs studie är kläderna i H&M-katalogerna fortfarande könsstereotypiska. 

Det är stor skillnad mellan tjejer och killars kläder, både i färger, stil och tryck. Den bild av 

barn som finns i reklam kan ha påverkan på hur barn förväntas se ut, vara och bete sig. Dessa 

bilder som ständigt visas i nya tappningar gör att värderingar och normer reproduceras utan 

att man tänker på det. Man väljer ut kläder ur katalogen utan att fundera över att man själv 

hjälper till att fortsätta sprida de ideal och normer som finns i katalogerna.  

Föreställningar om hur barnet skall vara och bete sig ställer höga krav på barnet och kan få 

föräldrarna att tycka att sitt barn är misslyckat om den inte når upp till den förväntade 
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normen. Detta kan vidare skapa en stress om att hela tiden försöka nå upp till det som man 

tror förväntas av sig själv och sitt barn.  

Även om det är en lång väg att gå och mycket som kan förändras på vissa områden som 

exempelvis könsstereotypiska kläder, så anser vi att H&M har arbetat åt rätt håll sedan Borgs 

studie gjordes. Vi har genom denna uppsats bl.a. uppmärksammat att H&M möjligtvis är på 

väg att gå från en ”white katalog” till en ”colour katalog” samt klädkategorin unisex som inte 

synliggjorts i de andra studier vi tagit del av. 

De förändringar vi sett kan antingen bero på att H&M aktivt verkat för att förändra normer 

eller blivit påverkade av en förändring i kulturen. Men det är även viktigt att ha i åtanke att 

det finns ett vinstintresse som gör att företagen tjänar på att vissa normer finns kvar eller 

förändras. Vi tror att det är en växelverkan mellan H&M:s aktiva val, vinstintresse och 

kulturen, där de tre påverkar varandra till förändring. 
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7. Bilaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. H&M, Spring-summer 2013, s. 186. 

Bild 8. H&M, Spring-summer 2013, s. 189. 

 

Bild 10. H&M, Spring-summer 2013, s. 186. 
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Bild 12. H&M, Spring-summer 2013, s. 188. 

 
Bild 11. H&M, Spring-summer 2013, s. 185. 
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 Bild 16. H&M, Autumn 2013, s. 210. 

 
Bild 17. H&M, Autumn 2013, s. 210. 

 

Bild 15. H&M, Autumn 2013, s. 210. 

 

Bild 14. H&M, Spring-summer 2013, s. 188. 
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Bild 20. H&M, Autumn-winter 2013, s. 245. 

 
Bild 21. H&M, Autumn-winter 2013, s. 249. 

Bild 19. H&M, Autumn-winter 2013, s. 245. 

 
Bild 18. H&M, Autumn 2013, s. 210. 
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Bild 22. H&M, Autumn-winter 2013, s. 242. Bild 23. H&M, Autumn-winter 2013, s. 244. 
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Bild 24. H&M, Autumn-winter 2013, s 239. 

 

Bild 25. H&M, Autumn-winter 2013, s 240. 

 

Bild 26. H&M, Autumn-winter 2013, s 244. 



38 

  

 

 

 

Bild 27. H&M, Autumn-winter 2013, s 241. 

 

Bild 29. H&M, Autumn-winter 2013, s 243. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Carolina Magnusdotter, blivande lärare
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