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Abstract 
Children grow up and learn how the world works and who they are by the already 

established language. The toy industry is a big factor in how the children learns who they 

are by dividing the toys in girl’s and boy’s toys. In this study we examine in a gender 

perspective how a toys store in Sweden is structured with respect to the design of the store 

and the placement of the toys. To do this we did a qualitative ethnographic study and we 

used the theories of social semiotics to analyze the store. The result shows that the store 

divides the toys by gender, except when the toys are for babies. The toys marketed for 

girls is clearly that they are just for girls.  
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1. Inledning 

Leksaksbranschen är en stor apparat i världen och i Sverige. I Sverige omsätter 

leksakshandeln ungefär 4 miljarder kronor årligen under de senaste tio åren (Andersson 

2005, Eriksson 2015, Leksaksbranschen 2010). Det betyder att branschen har en stor 

inverkan på sin främsta målgrupp som är barn. Leksaker finns i alla möjliga tänkbara 

former och färger och speglar också många gånger den värld vi lever i, oavsett om det är 

positivt eller negativt. För många barn i Sverige är leksaker en självklar del av uppväxten 

men alla relaterar givetvis olika till leksaker och deras innebörd. 

  

Vår ingång i ämnet leksaker är väldigt naturlig då en av oss mer eller mindre är uppväxt i 

en leksaksbutik. Detta medför att en relation till leksaker och branschen i sig finns och har 

funnits på nära håll under de senaste 20 åren. Det finns en närhet och en inblick i hur 

branschen fungerar på toppen hos leverantörerna men också på golvet i en butik. Dock 

måste det tydliggöras att den närheten framförallt handlar om den ekonomiska aspekten 

som är en förutsättning för existensen. Här tar vi oss an en leksaksbutik och till viss del 

även branschen med ett genusperspektiv i fokus. 

  
Det är ingen hemlighet att kvinnan varit underordnad mannen genom historien och att det 

till stor del ännu ser ut så i världen. Nya generationer växer upp under förutsättningar som 

skapar kvinnor och män och föreställningar om vad det innebär att vara kvinna och man. 

Sociala konstruktioner av vad som är kvinnligt och manligt dominerar på många olika sätt 

vår värld och inte minst när det handlar om barn och leksaker. Barn växer upp och 

influeras och formas av normer och föreställningar av hur man ska vara och se ut och vad 

man ska leka med beroende på om man är tjej eller kille. De samhälleliga normerna och 

konstruktionerna influerar leksaksbranschen som påverkar barn att kanske vara och bli 

någon annan än sig själv. 

  

Vissa delar av världen är inte redo för neutralare könsroller. I Sverige har det under senare 

år förts en aktiv rörelse som syftat till att pojkar och flickor inte ska kategoriseras utifrån 

kön när det kommer till exempelvis leksaker (Crouch 2013, Wallroth 2013). 

Reklamkampanjer har blivit mer neutrala och leder inte barn åt stereotypa håll, det här 

sticker i ögonen på många runt om i världen som menar att flickor ska vara kvinnor och 

pojkar män (Eriksson 2012). Sverige är inte helt jämställt ännu men det förs en aktiv 
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rörelse åt det hållet och leksaksbranschen följer den. Sätter världens problematiska syn på 

neutrala könsroller kopplade till barn prägel på hur en leksaksbutik ser ut i Sverige? 

  

I leksaksbutiken konstrueras tydliga bilder av vad som är kvinnligt och manligt. Flickors 

leksaker domineras av dockor, Barbies, spisar och färgen rosa. Pojkar däremot uppmuntras 

att leka med bilar, pistoler, actionfigurer och den dominerande färgen är svart. Det finns 

forskning som tydliggör en problematik vad gäller barn och leksaker, och den visar på hur 

flickor och pojkar delas in i olika könsroller. Däremot saknas det forskning på fysiska 

leksaksbutiker då de studier som gjorts fokuserar på reklam av olika slag samt 

internetbutiker. Vi är intresserade av om en specifik leksaksbutik i Sverige bidrar till 

reproduceringen av pojkars och flickors olika könsroller.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv visa hur en leksaksbutik är 

konstruerad med avseende på butikens utformning och urval och placering av leksaker. 

Syftet konkretiseras med hjälp av följande frågeställningar: 

  

●   Håller butiken isär leksaker för flickor och pojkar, och i så fall hur? 

●   Hur ser butikens olika multimodala samspel ut? 

●   Vilka genusdiskurser reproduceras eller skapas i butiken? 

●   Finns det delar i butiken som är genusneutrala och hur är de i så fall konstruerade? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

För att ge läsaren en bakgrund till området studien behandlar, börjar uppsatsen med ett 

kapitel om genus och de största leverantörerna inom leksaksbranschen. Det följs av ett 

kapitel med tidigare forskning om barn och leksaker, samt tidigare forskning om 

semiotiska platsstudier. Nästa avsnitt tar upp de teorier vi grundar vår uppsats i. Det är 

först en kort introduktion om semiotik följd av socialsemiotik samt teori om barn, leksaker 

och genus. Följande kapitel behandlar material och metod där vi först redogör för urval 

och material, följt av metod och tillvägagångssätt, där vi resonerar hur vi använder våra 

begrepp från teorin i analysen. Detta kapitel följs av analys samt slutsatser och diskussion. 
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1.3 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras bakgrundsfakta om leksaksbranschen. Det handlar om att 

kort skapa en förståelse för centrala delar i studien som inte inbegrips av andra avsnitt. 

  

Det finns två företag som dominerar leksaksbranschen i världen, det är Lego och Mattel. 

Varumärket Lego är år 2015, sett till omsättning, världens största leksaksmärke (Kell 

2015). Den danska leksaksjätten har länge varit just en jätte i leksaksbranschen världen 

över med sina kända byggklossar men är nu alltså störst. Noterbart är att företaget Lego 

har passerat i toppen är Mattel, vilket är företaget som ligger bakom både Barbie och 

Fisher Price. Att dessa två företag är stora maktfaktorer i leksaksbranschen råder det 

därmed ingen tvekan om. Vi redovisar dessa två för att senare i studien kunna peka på 

deras inverkan på branschen i sig men även på barn runt om i världen. 

 

Som vi redan nämnt så är Sverige ett land som har varit och är drivande i 

jämställdhetsfrågor. Det gäller även för leksaker och leksaksbranschen där kedjor som 

Toys ‘R’ Us och BR-Leksaker samt Leklust under 2011 och 2012 började marknadsföra 

leksaker på ett mer könsneutralt sätt. I sina kataloger lekte pojkar med köks- och 

frisörleksaker medan flickor var utklädda till actionhjältar och körde trampbilar (Widell 

2012). Det första steget var förhållandevis banbrytande då det visade på en omvänd bild 

av vad barn “ska” leka med beroende på kön. Efterföljande kampanjer var neutralare i sin 

framtoning, där visades barn som lekte tillsammans med blandade leksaker oavsett kön 

(Hugo 2013). Detta skapade rubriker världen över och diskussioner om hur människan ska 

vara beroende på kön var igång men nu i förhållande till leksaker och barn (Holmberg 

2013). Genuskampanjerna delade världen på sätt och vis då många ställde sig kritiska till 

vad Sverige försökte åstadkomma med dessa medan andra hyllade försöken till att göra 

leksaker könsneutrala (Lagerwall 2013, Thomsen 2013). Det har under de sista två åren 

inte hänt så mycket mer i dessa genuskampanjer som leksakskedjorna började driva. Det 

finns ännu mycket som behöver förändras i leksaksbranschen för att den ska kunna kallas 

genusneutral, både i Sverige och resterande världen. 
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2. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som gjorts inom fältet av barn, leksaker, reklam, genus 

och även semiotiska och socialsemiotiska analyser av platser. Mycket forskning har gjorts 

och görs kontinuerligt om genus, barn och leksaker vilket gör att det går att skapa en god 

bild av hur de sociala könen influeras av leksaksbranschen. Däremot finns det bara ett 

begränsat antal semiotiska och socialsemiotiska studier av fysiska platser. 

  
Från dessa studier hämtar vi inspiration och konstateranden som bygger relevansen för vår 

studie. Vi tar även fasta på resultat som pekar på uppdelningen av leksaker, vad som anses 

vara “pojkigt” och “flickigt” och detta för att genom analysen kunna diskutera om det 

stämmer överens med rådande diskurser i Sverige och även världen. 

  
Det faktum att det saknas analyser av fysiska leksaksbutiker gör att relevansen och 

motiveringen till att genomföra en sådan ökar. Samtidigt medför det vissa problem då det 

inte finns tidigare forskning att dra paralleller mot. 

 

2.1 Barn & leksaker 

I sin studie undersöker Auster och Mansbach (2012) hur marknadschefer väljer att märka 

leksaker som ”kill-leksaker” och ”tjej-leksaker”. Den första frågeställningen fokuserar på i 

vilken utsträckning marknadsföringen på Disney Stores hemsida skulle visa på att tidigare 

forskning stämmer om vuxna och barns val och preferenser av leksaker. Den andra 

frågeställningen ämnar svara på om leksaker som sägs vara lämpliga för pojkar och 

flickor, skiljer sig från de som bara är för pojkar respektive flickor. De vill även ta reda på 

om deras hypotes om att flickor har lättare att testa pojkleksaker än pojkar har att testa 

flickleksaker stämmer. 

 

Resultatet	 från en kvantitativ analys av bilder från Disneys hemsida visade att 

pastellfärgade leksaker oftast marknadsfördes till bara tjejer, och att leksaker med djärva 

färger endast marknadsfördes till pojkar. Det visade sig även att färgerna var avgörande 

för vem leksakerna marknadsfördes till. Leksaker med rött, svart, grått och brunt som de 

dominerande färgerna vände sig i över 85 % av fallen till bara pojkar. Med rosa som den 

dominerande färgen var 85 % marknadsfört till bara flickor. Lila som dominerande färg 
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var i över två tredjedelar riktade till bara flickor. De kom även fram till att blå är en mer 

könsneutral färg. När det kommer till typ av leksaker så var bilar, vapen, actionleksaker 

och byggleksaker nästan bara riktade till pojkar. Dockor, kosmetik, smycken och 

hushållsleksaker var i stort sett bara riktade mot flickor. Disneys marknadsföring visar att 

tidigare forskning stämmer även här när det gäller att leksaker reflekterar en 

gammalmodig syn på manligt och kvinnligt. Det visade sig att flickor kan tänka sig att 

leka med pojkleksaker, men att pojkar inte i lika stor utsträckning kan tänka sig att leka 

med flickleksaker. Att det är så uppdelat leder till att flickor och pojkar lär sig olika typer 

av färdigheter, vilket i längden leder till att de förbereder och intresserar sig för olika 

yrken och roller i framtiden. Flickor har en större chans att intressera sig för vårdyrken och 

pojkar för teknikyrken. Stora företag som Disney har möjligheten att göra världen mer 

könsneutral genom att marknadsföra fler leksaker till både pojkar och flickor (Auster & 

Mansbach 2012). 

 

I följande studie undersöker Martínez, Nicolás och Salas (2013) leksaksreklam på TV i 

Spanien under julmånaderna (oktober till januari) mellan 2009 och 2012 och hur 

representationen av leksaker riktade till flickor respektive pojkar såg ut i dessa med fokus 

på barn och könsstereotyper. Studien visar att det fanns klara skillnader i hur olika 

leksaker visades i reklamerna. Kön i förhållande till färger och miljöer ringade in dessa 

skillnader. Två hypoteser användes. Hypotes 1: det är könsskillnader i leksaksreklam som 

sänds inför julen där det finns en ökning av reklam för dockor riktade mot flickor medan 

bilar och krigsleksaker riktas mot pojkar. Hypotes 2: Tv-reklam riktad mot barn 

uppmuntrar och förstärker skillnaderna mellan flickor och pojkar genom stereotyper och 

värdena som är knutna till varje kön. Studien är kvantitativ och använder sig av sju olika 

variabler som kodas i en variant av en innehållsanalys. 595 leksaksreklamer under 

perioden oktober till januari 2009-2012 användes. Variablerna var bland annat kön, 

leksaksgrupper och värderingar. De viktigaste resultaten visar att: andelen manliga 

karaktärer är vanligare än kvinnliga; reklam för bilar och actionfigurer är associerade med 

manliga karaktärer och värderingar som konkurrens, individualism, kreativitet och styrka 

och kraft medan värderingar som är förknippade med dockor och accessoarer är skönhet 

och moderskap. Forskarna slår fast att leksaksreklam riktad mot barn behöver bli mer 

neutral och att leksakerna borde presenteras neutralt och inte visa på symboliska värden 

som förstärker könsstereotyper (Martínez, Nicolás & Salas 2013). 
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I följande studie söker Venter (2015) svar på om könsstereotyper och ideologier verkligen 

konstrueras av barnleksaker. Den vill även ge svar på föräldrarnas syn på könsstereotyper 

och byggandet av samhälleliga normer. De kom fram till att heterosexuella föräldrar inte 

tyckte det var något fel med könsstereotyper i reklam. Homosexuella föräldrar däremot 

håller inte med och tycker att barnen ska få växa upp till vad de själva vill. Flickors 

leksaker har vissa färger som associeras till dem, detsamma gäller pojkars leksaker. Det 

visade sig även att flickor förväntas att växa upp till hemmafruar och mödrar. Pojkar 

förväntas vara starka, tuffa och ambitiösa och de ska inte vara intresserade av 

“flickleksaker” över huvud taget (Venter 2015). 

 

Almeida (2009) studerar “fashion dolls”. Resultatet visar att marknadsföringen av de 

nyare “fashion dolls” skiljer sig från den klassiska dockan. Det handlar om hur idealbilden 

för kvinnor gestaltas. Den klassiska bilden om en passiv och hemkär kvinna går med 

“fashion dolls” mot den nya tuffare och självständigare kvinnan. Däremot handlar det 

ännu väldigt mycket, om inte än mer, om utseende och mode. Flickor som växer upp och 

tar del av de nya dockorna måste tänka på hur de ser ut samtidigt som de strävar efter att 

göra karriär och finnas där för männen (Almeida 2009). 

 

Studien av Martin, Eisenbud och Rose (1995) visar hur barn väljer leksaker beroende på 

vilket kön de har och hur leksaker kategoriseras. Genom tre olika studier kunde det 

påvisas att barn ofta väljer leksaker utifrån sitt kön och väljer ofta vad de tror att andra av 

samma kön gillar och skulle valt. Om en leksak som är “typisk” för det ena könet 

marknadsförs för det andra könet visar studien att den tappar attraktivitet. Genom att 

märka leksaker går det, i enighet med vad denna studie visar, att påverka barns val och 

leksaksvanor (Martin, Eisenbud & Rose 1995). 

 

Syftet med studien genomförd av Owen, Lewis, Auty och Buijzen (2013) är att jämföra 

hur barn påverkas av Tv-reklam respektive icketraditionell reklam. De kom fram till att 

barn inte är aktivt engagerade i reklamens värld och de är inte medvetna om vad de utsätts 

för. Detta leder till att barn kan bli orättvist behandlade och utnyttjade genom reklam. 

Etiskt sett bör inte barn utsättas för inbäddad reklam då de inte förstår innebörden av den 

(Owen, Lewis, Auty & Buijzen 2013). 
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2.2 Semiotiska platsanalyser 

Under följande avsnitt redogör vi för två semiotiska platsstudier som vi inspirerats av när 

vi genomför vår studie. Den första använder semiotik och studerar tecken och olika 

innebörder, vi använder socialsemiotik men kan ändå inspireras av hur dessa forskare tar 

sig an de olika platserna. Den andra studien behandlar metodbegreppet inramning på ett 

delvis annorlunda sätt än vi men det finns delar vi tar fasta på.  

 

Quartier och Vandeweyer (2015) anser att det på en allt mer konkurrensutsatt marknad 

kan användas semiotiska tecken för att stå ut mot sina konkurrenter. De har undersökt tre 

olika butiker som alla har många kunder, men som använder sig av tecken i olika 

utsträckningar. Butikerna de valt att studera är Apple, All Saints och Shoe Class. 

Frågeställning: Hur används semiotiska tecken för att skapa en identitet och personlighet i 

en butiks utformning? För att ta reda på butikernas identitet och varumärke har de gjort en 

kvantitativ analys av kunders uppfattningar genom enkäter. De har sedan sett till 

butikernas utformning genom semiotisk analys. För att mäta butikernas personlighet så 

används skalan ”The store personality scale” - SPS. Peirce och Barthes teorier om 

semiotik används för att studera butikernas tecken. De använde sig främst av begreppen 

om denotation och konnotation och tre typer av tecken: Ikon, index och symboler. 

 

De kom fram till att Shoe Class och All Saints båda har byggt upp sina butiker med design 

som konnoterar till gamla klassrum. Apple däremot har lämnat mer till besökarens fantasi 

och egna tolkning. När tecken används tydligt och det finns en tanke bakom vad 

besökaren ska tänka på kommer besökarna reagera på den, oavsett om den är bra eller 

dålig. När tecken inte används på ett lika tydligt sätt så riskeras att många inte förstår 

vilket kan betyda att butiken då vänder sig till en mer kunnig konsument. Det framkallar 

även mindre känslor från konsumenter. Användning av semiotiska tecken kan ge butiken 

en ”personlighet” i dess utformning (Quartier & Vandeweyer 2015). 

 

Anyfandi, Koulaidis och Dimopoulos (2014) har i sin studie som syfte att kunna bidra till 

utvecklingen av analytiska ramverk för att analysera vetenskapsmuseer och vetenskapliga 

utställningar och deras diskursiva funktion. Inramning som socialsemiotiskt begrepp 

används och innebär kontrollen av normer och som styr villkoren för kommunikation. Hög 

inramning betyder att besökaren på museet har en begränsad kontroll. Med låg inramning 

menas att besökaren är mer integrerad och ses mer som en samtalspartner. De kom fram 
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till att vetenskapsmuseer är pålitliga och trovärdiga informationskällor som ansvarar för 

att förmedla kunskap till icke-experter. De är även populära till inlärning då de har en låg 

inramning som uppmuntrar till inlärning (Anyfandi, Koulaidis & Dimopoulos 2014). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien tar avstamp i. Det 

handlar huvudsakligen om socialsemiotik som ligger till grund för analysen av 

leksaksbutiken. Till socialsemiotiken adderas även teori om barn och genus, då studien 

ämnar att undersöka om och hur gängse sociala kön förstärks och hålls isär av 

leksaksbutikens utformning. 

 

3.1 Semiotik 

I semiotiken undersöks allt som kommunicerar och det som kommunicerar är 

meningsskapande. Världen är uppbyggd av tecken som vi människor skapar och sedan 

tolkar, allt runt oss som går att tolka är tecken. Vissa semiotiker menar att på en första 

nivå kan vi alla se samma sak i ett tecken men att det sedan tolkas utifrån egna 

erfarenheter. Detta ledde till att begreppen denotation och konnotation nu förknippas med 

semiotik. Denotation är den uppenbara och konkreta innebörden av tecken medan 

konnotation är tolkningarna som görs, den djupare innebörden (Ekström & Moberg 2008, 

s. 17-24). 

 

Konnotation uppstår när semiotiska resurser, i form av tecken, lyfts från en kontext till en 

annan där den normalt sett inte används. Konnotativa tecken är generellt de ideal och 

värderingar som förknippas med det denotativa, det självklara. Dessa värderingar och 

ideal är alltså bundna till den kultur och det samhälle som en observatör lever eller är 

uppväxt i eftersom det präglat dennes uppfattningar och meningsskapande (Van Leeuwen 

2005, s. 37). 
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3.2 Socialsemiotik 

Inom socialsemiotiken flyttas fokus till det praktiska perspektivet istället för att bara 

studera tecknet. Socialsemiotiken är multimodal, vilket betyder att man alltid tar hänsyn 

till flera olika typer av semiotiska resurser för att förstå mening. Den visuella bilden 

tillsammans med andra resurser som texter, musik, färger och former skapar mening 

tillsammans (Rose 2012, s. 138-139) Begrepp som används inom socialsemiotiken är 

bland annat semiotiska resurser och semiotiska potentialer. Semiotiska resurser är 

handlingar och objekt som används vid kommunikation av olika slag. Nästan allting har 

olika semiotiska resurser genom att det nästan alltid går att göra på ett annat sätt, och kan 

då kopplas till något annat eller till en annan kultur. Det vill säga att semiotiska resurser 

har olika potential att skapa mening beroende på vem som tolkar kommunikation (Van 

Leeuwen 2005, s. 3-4). Genom att studera den semiotiska potentialen hos en semiotisk 

resurs så kan man se hur kommunikationen varit, hur den är och hur den kan användas. 

Den målar upp en förteckning över tidigare, nuvarande och ibland även framtida resurser 

och deras användningsområden (Van Leeuwen 2005, s. 5). Socialsemiotik bygger på hur 

människor ger mening till sociala miljöer och olika typer av betydelser som potentiellt kan 

komma från olika resurser, och de olika kontexter de utspelar sig i. Betoningen i 

socialsemiotik ligger även i ett vitt spektrum av lägen där mening görs. Exempel på lägen 

är bilder, text, musik och gester. Socialsemiotiker anser att både produktionen av 

semiotiska tecken, och hur de tolkas av människor, sker genom sociala processer (Rose 

2012, s. 138-139). 

 

Genom att studera och analysera hur semiotiska resurser används går det att avslöja vilka 

diskurser som finns och hur de relaterar till världen och verkligheten. Det handlar om att 

förstå mening och sociala konstruktioner, varför ser en plats ut som den gör exempelvis? 

Flera olika diskurser kan finnas kopplade till semiotiska resurser och de kan betyda olika 

saker för samma person. Det finns ingen given och dominerande diskurs. Det går att vrida 

och vända på varför något ser ut som det gör och hur världen och verkligheten 

representeras genom semiotiska resursers sammanhållning och potential (Van Leeuwen 

2005, s. 93-95). 
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Begreppet inramning (framing) avser att svara på hur olika element hänger ihop genom att 

de ramas in eller visas på speciella sätt. Hur placeras exempelvis produkter eller 

hyllsektioner i förhållande till annat och skapar det känsla av att vissa saker hör ihop och 

andra inte? Finns det tydliga distinktioner eller avstånd mellan olika element som då säger 

att de inte hör ihop? Det är frågor vi kan svara på, med hjälp av begreppet, när det handlar 

om sammanhållning av semiotiska resurser (Van Leeuwen 2005, s. 7-19). 

 

Med hjälp av begreppet visuell framskjutenhet (salience) undersöks sammanhållningen av 

elementen för att skapa förståelse för vad som lockar till sig uppmärksamhet från en 

betraktare. I det avseendet undersöks om elementet i fråga utmärker sig på något speciellt 

sätt. Det kan handla om rörelse, storlek, detaljer och material, färg, placering, belysning 

eller om någon, för kulturen i fråga, specifik figur visas (Van Leeuwen 2005, s. 198). 

 

Informationsvärde (information value) som begrepp handlar om hur olika element 

placeras. Finns det bakomliggande värderingar som ligger till grund för att något 

centreras, placeras till vänster eller höger? Är en produkt som placeras mitt i en 

hyllsektion viktigare än en som placeras till vänster på golvet? Kulturella värderingar 

pekar på olika innebörder av placeringens betydelse. Vänster och höger kan förknippas 

med politisk åskådning, högt och lågt kan spegla samhällsideal som klasstillhörighet och 

centrerat och marginal kan anspela på olikheter mellan exempelvis folkslag. Det går alltså 

att föra en diskussion om det finns djupare innebörder av varför element placeras på 

speciella sätt i semiotiska miljöer (Van Leeuwen 2005, s. 201-215).  

 

Multimodalt samspel (multimodal cohesion) används för att förstå hur semiotiska resurser 

tillsammans skapar sammanhållning och mening. Ett av förhållningssätten är att 

undersöka hur samspelet av semiotiska resurser sker rumsligt. Det handlar om att 

undersöka varför element placeras på olika sätt och vad de skapar för mening. Begreppen 

inramning, visuell framskjutenhet och informationsvärde används alla tre för att kunna 

ringa in samspelet av semiotiska resurser på en plats med målet att då kunna förstå den 

djupare innebörden av varför det ser ut som det gör och vilken mening det skapar (Van 

Leeuwen 2005, s. 179). 
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3.3 Genus, barn och leksaker 

Begreppet genus definieras som det socialt och kulturellt konstruerade könet. Mer precist 

hur kvinnligt och manligt görs, det är en ständigt pågående förändring av de biologiska 

könen kvinna och man som präglas av det sociala och kulturella i världen. Den ständiga 

förändringen bygger tankefigurer för vad det innebär att vara kvinna respektive man 

(Hirdman 1988). 

 

Hirdman menar att det finns ett genussystem som är en ordningsstruktur av kön. 

Genussystemet bygger på två centrala principer. Dessa är isärhållandet mellan män och 

kvinnor, och att det är mannen som är normen i samhället. Isärhållandet kommer i grunden 

från föreställningar om vad kvinnor och män ska arbeta med, och finns överallt både på 

det psykiska och fysiska planet. Vi orienterar oss i världen genom sysslor, platser och 

sorter. Barn föds inte till olika könsroller, utan rollerna skapas senare av kulturella 

genusfigurer (Hirdman 1988).  

 

Enligt Davies (2003) lär sig barn hur världen fungerar genom det redan etablerade språket. 

De lär sig om könskoder och konstruerar en bild om vilka de själva är i jämförelse med 

andra. Genom språket reproduceras en social struktur som skulle behöva brytas (Davies 

2003, s. 12). Att vi antingen är kvinnor eller män och ska bete oss på ett speciellt sätt är en 

sådan social struktur. Genom att vi ska höra till något och “inte det andra”, så positionerar 

sig barn genom exempelvis kläder och frisyrer. De diskursiva praktikerna om manligt och 

kvinnligt påverkar barnen och de positionerar sig därefter (Davies 2003, s. 13). Den 

sociala strukturen är något människor inte kan ignorera, men vi kan själva välja om vi vill 

följa den eller förändra den eftersom den begränsar vad en människa har för 

förutsättningar (Davies 2003, s. 26). 

 

Vad gäller leksaker så vänjer sig barn vid de leksaker som de får möjlighet att leka med. 

Oftast är det föräldrarna som väljer vilka leksaker barn har tillgång att leka med, och de 

väljer leksaker utefter sina egna attityder till könsroller. Det leder till att barnen lär sig 

vilka leksaker de ska leka med beroende på om de är pojkar eller flickor. De uppfattningar 

om könsroller vi lär oss som barn är de som lägger grunden för den uppfattning vi kommer 

ha senare i livet (Almqvist 1991, s. 87). I leksaksbutiker där uppdelningen mellan pojk- 

och flickleksaker är tydlig bekräftas det att det rör sig om två olika världar. Pojkar 

förväntas leka med bilar, vapen och byggleksaker, medan flickor väljer dockor och 
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mjukdjur. Dessa indelningar och val av leksaker har stor inverkan på den kognitiva 

utvecklingen hos barn och det ger en antydan om vilka yrken de kommer ha senare i livet. 

Pojkars leksaker ger ett vidare perspektiv medan flickors leksaker ger ett begränsat 

perspektiv på framtida yrken (Almqvist 1991, s. 91-92). Det finns främst fyra faktorer som 

påverkar valet av leksaker: Föräldrarna, barnomsorgspersonalen, leksaksbranschen och 

lekkamraterna (Almqvist 1991, s. 94). 

 

I den här studien har vi nytta av teorierna om barn och genus för att förstå hur 

isärhållandet påverkar barnens attityder mot könsroller, vilket leder till en reproducering 

som hela tiden pågår. 

 

4. Material och metod 

I följande kapitel redogör vi för valet av butiken vi undersöker samt vilka delar och vilket 

material som analyseras. Vi redogör även för vilket tillvägagångssätt som används för att 

samla in materialet samt den metod som används för att analysera det. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet samt de metodproblem vi stött på. 

 

4.1 Urval och material 

Urvalet består av en fysisk leksaksbutik där vi genomför en platsstudie på den specifika 

butiken. I valet av butik gör vi ett urval som är målinriktat men som även har drag av 

bekvämlighetsurval. För att ha möjlighet att besöka butiken flera gånger har vi valt en 

leksaksbutik som ligger geografiskt nära (Bryman 2008, s. 194, 392). Leksaksbutiken som 

studien genomförs på ligger i en medelstor stad i Sverige och är till utseendet och 

funktionen en typisk leksaksbutik. Även valet av avdelningar och element att analysera i 

butiken är målinriktat. Vi vill ta med sådant som är relevant i vår studie och eftersom vi 

inte har utrymme för att analysera allt ingående så tar vi med det vi anser är mest relevant 

för studiens syfte och frågeställningar. Elementen vi studerar väljer vi ut med stöd i teorin. 
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De element vi studerar är: 

●   Lokalen - golv, tak, väggar, kassadisk, belysning och hyllor. 

●   Typ av leksak - vilka produkter det rör sig om. 

●   Färger - färg på produkter, förpackningar, hyllor och reklam. 

●   Reklam - skyltar och affischer. 

 

Butikens utformning analyseras övergripande för att skapa förståelse för helheten. Det 

handlar om hur butiken ser ut, var olika leksaker är placerade, hur uppdelningen av olika 

avdelningar ser ut och vilka anledningar det finns till varför det ser ut som det gör i 

lokalen. Sedan analyseras fyra olika avdelningar mer ingående där vi fokuserar på en 

avdelning i taget. Det gör vi för att förstå utformningen och kompositionen av de 

semiotiska resurserna och om det bidrar till att reproducera eller utmana isärhållande av 

könen. För att göra analysen mer förståelig för utomstående presenterar vi en grov skiss av 

butiken (se avsnitt 5.1).  

 

De avdelningar vi studerar kallar vi: 

●   Bebis- och mjukdjursavdelningen 

●   Barbieavdelningen 

●   Bil- och actionleksaksavdelningen 

●   Legoavdelningen 

 

Vi har valt barbieavdelningen och bil- och actionleksaksavdelningen för att tidigare 

forskning antyder att de typerna av leksaker tydligt visar på skillnader mellan pojkar och 

flickor. Barbieavdelningen avser inte bara varumärket Barbie utan det är ett samlingsnamn 

som innefattar alla liknande dockor från andra märken som finns i samma avdelning. 

Avdelningen med bebisleksaker och mjukdjur är vid första anblick neutral gällande genus 

och vi analyserar den för att se om det stämmer. Anledningen till att vi analyserar Lego är 

att i det breda sortimentet finns produkter som riktar sig till både flickor och pojkar samt 

att uppdelningen mellan dessa produkter vid en första anblick är tydlig. 

 

Det finns inte utrymme i denna studie för att grundligt analysera alla avdelningar i 

butiken, vi måste välja några specifika för att omfattningen inte ska bli för stor. Genom att 

vi vid besöken noggrant tagit anteckningar och bilder kunde vi skapa oss en övergripande 

föreställning av butiken. Därefter valde vi avdelningar som, vid första anblick, är både 
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uppdelade och neutrala. De delar av butiken som inte analyseras grundligt är inte 

nödvändigtvis irrelevanta, det handlar om att vi någonstans måste begränsa urvalet. 

 

4.2 Metod 

Metoden för studien är en kvalitativ socialsemiotisk analys. Analysbegrepp som vi utgår 

från är inramning, visuell framskjutenhet och informationsvärde vilka definieras nedan. 

Insamlingsmetoden är etnografiskt präglad då vi som forskare studerade butiken på plats 

vid fyra tillfällen.  

 

Insamlingsmetoden vi använder är platsbunden etnografisk fältstudie. Det etnografiska 

inslaget innebär att vi som forskare vistades fysiskt på platsen för att samla in material 

från leksaksbutiken (Bryman 2008, s. 405). Under besöken tog vi fotografier och förde 

anteckningar för att senare analysera butiken på ett grundligt sätt. Det var viktigt att 

anteckningarna från fältstudierna skulle vara detaljrika och målande så att beskrivningen 

av butiken blir förståelig och enkel för utomstående (Bryman 2008, s. 399). 

 

Analysmetoden bygger på att semiotiska resurser noteras och syftar till att förklara hur det 

ser ut. För att sedan kunna analysera varför det ser ut som det gör använder vi 

analysbegreppen nedan som ger oss en förståelse för samspelet mellan, och potentialen av, 

de semiotiska resurserna. Det leder till att vi i slutändan kan diskutera hur butiken ser ut, 

om den bidrar till att reproducera eller utmana olikheterna mellan de sociala könen och om 

det i så fall beror på världens och samhällets rådande normer, ideal och diskurser.  

 

Inramning använder vi för att se hur butiken är uppbyggd. Vad som delar upp och ramar 

in olika delar av butiken och vad det har för betydelse. Låg och hög inramning används för 

att se om det finns någon tanke i hur besökaren ska röra sig i butiken på grund av dess 

uppbyggnad. 

 

Visuell framskjutenhet tillämpas i vår studie för att analysera hur butiken använder olika 

element för att väcka uppmärksamhet. Vi studerar med hjälp av begreppet hur leksaker, 

skyltar och texter utmärker sig i butiken och varför de utmärks på ett visst sätt. Storlek, 

färger, placering och belysning undersöks och analyseras. Är vissa produkter, hyllor och 

avdelningar viktigare än andra? 
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Informationsvärde tillämpar vi på placeringen av olika produkter i butiken. Dels vart i 

butiken specifika leksaker är placerade, dels hur och vart de är placerade gentemot andra 

leksaker. Vidare undersöker vi om de är placerade till höger eller vänster, högt eller lågt, 

på golvet eller i hyllor och vilka eventuella värderingar som ligger till grund för det. 

 

De tre begreppen används tillsammans för att vi ska kunna förstå varför det ser ut som det 

gör och vilken mening det skapar och om det döljs några diskurser som speglar världen 

och samhället. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Grunden till analysen ligger i fältstudien vi gjorde i den leksaksbutik vi valde ut. Vi gjorde 

fyra besök i butiken för att samla in material och varje besök varade i ungefär tre timmar. 

Att vi gjorde flera besök i butiken berodde dels på att det tar tid att samla in material 

noggrant, dels på att vi ville att analysen skulle vara förståelig för utomstående. Det tog tid 

för oss som forskare att förstå butiken, att samla tillräckligt med information och material 

för att kunna genomföra analysen grundligt. Enligt Bryman (2008 s. 397) är det viktigt att 

anteckningarna man tar är levande och tydliga och det är något vi lade mycket fokus på. 

 

För att inte hänga ut butiken och för att följa de etiska principer som Bryman (2008, s. 

131-132) tar upp så har vi innan första besöket informerat butikschefen om vad vår studie 

handlade om och hur vi skulle gå till väga. I vår analys nedan är butiken helt anonym för 

att inte hänga ut någon och det material vi samlade har bara använts för vår studies 

ändamål. De bilder vi tog användes endast för eget bruk för att analysera butiken och 

redovisas inte som stöd eller bilaga i studien, detta för att hålla butiken anonym. 

 

4.4 Reliabilitet 

I kvalitativ forskning är det ofta svårt att nå upp till en hög extern reliabilitet då miljöerna 

ofta ändras med tiden (Bryman 2008 s. 352). Eftersom vi valt att hålla butiken anonym så 

försvinner möjligheten för utomstående att replikera studien på samma plats. Dessutom 

finns det alltid risk för att butiken ändrar utformning och möblerar om vilket skulle kunna 

medföra att allt vi har påvisat faller. Trots anonymiteten ska det med enkelhet gå att 



 16 

replikera studien genom att analysera vilken leksaksbutik som helst i Sverige, resultaten 

skulle möjligen variera i vissa avseenden, men vi antar att kärnan i andra studiers resultat 

skulle likna våra resultat?  

 

För att i den mån vi kan säkerställa den interna reliabiliteten, som avser forskarnas 

trovärdighet i tolkningar av materialet (Bryman 2008, s. 352), har vi uteslutande arbetat 

tillsammans sida vid sida och resonerat och diskuterat allt vi noterat. Det har i sin tur 

medfört att insamlingen av material och analysen inbegriper våra samlade tolkningar. 

Eftersom vi i forskarlaget är i samma ålder, från samma generation och uppväxta i samma 

tid, kultur och samhälle så är våra referensramar väldigt lika varandra. 

 

4.5 Validitet 

För att vår studie skulle få en hög intern validitet så lade vi mycket tid på våra teorier så 

att de kunde anpassas och användas i genomförandet av platsanalysen. Det var viktigt att 

skapa en teoretisk plattform där metod och utförande skulle vara tillämpbara för andra 

studier vilket är något som kan öka giltigheten och möjligheten att liknande studier kan 

genomföras. Vi besökte butiken vid flera tillfällen och under lång tid för att öka den 

interna validiteten. Den externa validiteten är i vår studie låg, då vi inte har tid eller 

tillgångar till att undersöka flera olika butiker (Bryman 2008, s. 352). Även om vi inte 

hade utrymme för att analysera flera butiker så säger resultatet ändå någonting om genus i 

leksaksbutiker. Begreppsapparaten vi använde är relativt liten och konkret, men det 

handlar ändå om att tolka och resonera utifrån innebörden av begreppen och där kan 

åsikter och tolkningar se annorlunda ut beroende av exempelvis kultur och ålder på 

forskaren. Våra resultat och slutsatser skulle alltså kunna skilja sig mot andra forskare 

trots att de använder samma metod och tillvägagångssätt. 

 

4.6 Metodproblem 

Ett vanligt problem inom kvalitativa studier är att de blir svåra att generalisera (Bryman 

2008, s. 369). Det här är något som även vi har problem med då vi endast undersöker en 

butik och för att butikerna skiljer sig åt. Samtidigt går det att påvisa att leksaksbutiker ofta 

tenderar att likna varandra och att det därför kan finnas vissa skäl till att resultatet skulle 

kunna generaliseras i viss mån. Vår studie syftar dock inte till att uttala sig om hur det ser 
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ut i alla butiker, utan hur det ser ut i en specifik leksaksbutik. Tidigare forskning har visat 

att leksaksbranschen generellt sett är stereotyp och att det finns mycket att göra för att 

leksaker ska bli mer neutrala. 

 

Ett annat problem vi stötte på tidigt är metoden kopplad till teorierna vi använder. Vi har 

inte hittat någon tidigare forskning som använder liknande metod på ett liknande sätt, 

vilket leder till att vi inte har kunnat grunda uppbyggnaden av vår metod i tidigare 

forskning.  

 

5. Analys & resultat 

I följande kapitel presenteras analysen av butiken. Det rör sig om butiken i dess helhet, 

samt avdelningarna med bebisleksaker och mjukdjur, barbiedockor, bilar och 

actionleksaker samt Lego. De olika delarna beskrivs och analyseras löpande var för sig för 

att sedan avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

 

5.1 Butikens layout 

Följande skiss visar butikens layout i grova drag. Den syftar till att ge förståelse för hur 

butikens yta är möblerad samt vart de olika avdelningarna vi analyserar finns. Vi har valt 

att inte göra skissen mer detaljrik för att den ska vara enkel att förstå och för att inte 

äventyra anonymiteten. 
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5.2 Butiken 

Butiken i sin helhet analyseras för att få en förståelse för hur det ser ut. Det handlar om att 

undersöka hur element placerats i lokalen, hur olika element förhåller sig till varandra 

samt om vissa delar i butiken är mer utmärkande än andra.  

 

Lokalen är rektangulär, långsidorna är cirka 50-60 meter och kortsidorna cirka 15 meter. 

Entrén ligger till höger på den ena kortsidan och butikens lager och personalrum i 

anslutning till den andra kortsidan. Direkt in till vänster bredvid entrén är ett 

paketinslagningsbord placerat. Kassadisken är placerad snett mitt emot entrén på vänstra 

långsidan. Det är högt i takhöjd och det är vitt med mycket rör av olika slag. Tre 

belysningsarmaturer med riktbara lampor löper längs hela långsidan, de är vita precis som 

taket. Taket är bortsett från belysning och rör även fyllt av reklamskyltar av olika slag som 

hänger över respektive avdelning där utseende och budskap speglar den specifika 

avdelningen. 

 

Väggarna är liksom taket vita och ramar in butiken då alla hyllsektioner placeras mot dem. 

Det finns inte en enda vägg som är tom förutom utrymmet mellan toppen av 

hyllsektionerna och taket och väggen bakom kassan. 

 

Golvet i butiken ser vid första anblick ut som ett klassiskt slitet ljust trägolv men är i 

själva verket en plastmatta som ser ut som ett trägolv. Det är stryktåligt men ger ändå en 

fräsch och exklusiv känsla. Samma trägolv täcker hela butiken vilket binder samman 

helheten. Enbart i entrén finns det en matta som hälsar kunderna välkomna. 

 

På butikens högra långsida sett från entrén är i princip alla pojkleksaker placerade, såsom 

vapen, bilar och actionleksaker, men det finns även inslag av tjejleksaker som accessoarer 

och dockor. På högersidan finns även maskeradprodukter, bebislek, mjukdjur och längst 

ner Lego. 

 

Längs vänstra långsidan i butiken finns tjejleksaker som barbiedockor och dockor men 

även pyssel, musiklek och längst ner sällskapsspel och pussel. Genomgående i butiken är 

dyrare och större leksaker placerade högt upp på hyllorna, och billigare leksaker placerade 

långt ner eller på golvet. 
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Studerar vi inramningen i butiken så är den grovt uppdelad i två delar med reaprodukter i 

mitten som skiljer dem åt. Det finns hyllsektioner som sträcker sig från sidan av butiken in 

mot mitten och som delar in butiken i olika avdelningar. I dessa avdelningar finns det 

olika teman som till exempel bebisleksaker, Lego och actionleksaker. De ramas in och 

skiljer sig från de andra leksakerna med hjälp av hyllorna samt reklamskyltar. I alla dessa 

avdelningar finns det en hyllsektion eller ställ med leksaker i mitten som hör till samma 

avdelning. De leksakerna är ofta av blandade märken till skillnad från på hyllorna där 

leksaksmärken har sina egna hyllor. Auster och Mansbach (2012) visar genom sin studie 

vad som är pojk- respektive flickleksaker, och med hjälp av den kan vi se att indelningen i 

butiken är att pojkleksakerna är på höger sida, och flickleksaker på vänster sida. Detta ser 

vi genom typerna av leksaker samt färgerna på dessa. En sådan grov uppdelning är en 

indikation på ett informationsvärde som vittnar om isärhållandet av kvinnor och män i 

samhället. Eftersom kassadisken är placerad till vänster i butiken är det naturligt att gå 

höger varv när vi kommer in i butiken. Det i sin tur leder till att pojkleksakerna kommer 

före flickleksakerna. Det speglar på många sätt och vis det icke jämställda samhället där 

män ännu till stor del har mer makt än kvinnor. Är män viktigare än kvinnor? Som vår 

teori visar så har kvinnan varit underordnad mannen genom historien. Att pojkleksakerna 

kommer före flickleksakerna indikerar att kvinnan även i detta rum blir underordnad 

mannen. Det skulle kunna handla om att göra det enkelt för kunder att orientera sig i 

butiken. Det vi med stöd i forskning och teori tar fasta på är att samhällsideal generellt sett 

visar att flickor och pojkar tydligt skiljs åt, och det syns även i butikens isärhållande av 

leksaker.  

 

Det finns ett par element i butiken som visar på mer visuell framskjutenhet än andra. 

Legoavdelningen ligger längst in i butiken men trots det syns den tydligt från entrén, det är 

den högsta hyllsektionen i hela lokalen och Legos logga syns tydligt. Hyllorna belyses 

från taket men har även inbyggd belysning längst upp och i hyllsektionerna. Trots att det 

är ett avstånd på 50-60 meter syns från entrén Lego Friends, som är lila och rosa, i slutet 

av den högra gången som löper på längden genom hela butiken.  

 

Mitt i butiken på vänster sida sticker rosa barbieskyltar upp, de syns över hyllsektionerna 

som är belägna innan barbieavdelningen. Över de rosa skyltarna hänger på väggen ett par 

barbieaffischer som förlänger barbiehyllan och gör den än mer synbar. Det är den enda 

hyllsektionen i butiken som har affischer på väggen över sig. Den rosa färgen är tydlig och 
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syns väl mot den vita väggen och taket. Butiken har valt att tydligt utmärka den här 

avdelningen så att den syns direkt vid ingången i butiken genom affischerna och en extra 

hög hyllsektion. Liksom den lila legohyllan går det snabbt att fästa blicken vid 

barbieskyltarna genom den tydliga visuella framskjutenheten. 

 

Det multimodala samspelet i butiken som helhet indikerar på att det är viktigt att hålla isär 

leksakerna utifrån kön. Det finns avdelningar som tydligt är “flickiga” och andra som är 

“pojkiga” men det finns även avdelningar som ser neutrala ut, exempelvis bebisleksaks- 

och mjukdjursavdelningen. Detaljer som drar till sig mest uppmärksamhet är i första hand 

element som leder oss till flickleksaker. Butikens helhet flyter trots isärhållandet av flick- 

och pojkleksaker ändå samman till viss del då lokalen hade kunnat vara utsmyckad med 

mer detaljer som förstärker uppdelningen. 

 

5.3 Bebisleksaker & mjukdjur 

Avdelningen med bebisleksaker och mjukdjur ser vid första anblick neutral ut och 

analyseras därför för att undersöka om det i själva verket är så. Avdelningen ligger mitt på 

höger långsida (se skiss). 

 

Avdelningen ramas in genom två hyllsektioner som går rakt ut i rummet samt hyllor som 

står på golvet mitt i avdelningen. Detta skapar en inramning där vi måste gå in i 

avdelningen för att kunna se vad som finns på hyllorna bakom. I avdelningen finns en 

pelare som går från golv till tak, runt den har hyllor placerats. I hyllorna runt pelaren finns 

mjukdjur och på toppen av hyllorna är stora mjukdjur placerade, de syns inte på avstånd 

utan först när man är vid avdelningen. Majoriteten av mjukdjuren är verklighetstrogna till 

utseendet där färger som grått, vitt, svart och brunt är vanligast. Men det finns även 

mjukdjur som inte ser verklighetstrogna och neutrala ut. I en av hyllorna finns fantasidjur 

som alla har starka accentfärger som rosa, lila, gul och turkos. Dessa fantasidjur är dock 

inte alls lika många som de verklighetstrogna mjukdjuren vilket tyder på att de inte är lika 

populära. Noterbart är även att alla hyllor som mjukdjuren finns i är av trä. Det förstärker 

den naturliga känslan av riktiga naturlevande djur vilka också är neutrala till utseendet. 

Butiken har inte heller smyckat ut dessa hyllor på något sätt som gör att det går att säga att 

de naturliga mjukdjuren vänder sig enbart till ett kön. 
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I ett ställ i mitten av avdelningen vid mjukdjuren finns små bruna nallar och tillhörande 

tröjor till dem. På alla tröjorna finns det texter så som “världens bästa morfar” och “hurra, 

en liten pojke” i blå text, och “världens bästa mormor” och “hurra, en liten flicka” i rosa 

text. Detta ställ visar på en tydlig isärhållning av könen, i en i övrigt förhållandevis neutral 

avdelning, då det rosa genomgående vänder sig till kvinnor och det blåa till män. Just detta 

bekräftar tidigare forskning som pekar på att rosa förknippas med kvinnor och blått med 

män (Auster & Mansbach 2012). Det aningen paradoxala här blir att en nalle som visar sig 

vara neutral ändå ska kläs med en tröja som indikerar kvinnlighet eller manlighet så 

tydligt. 

 

Hela hyllsektionen på långsidan är fylld med bebisleksaker från Brio, Fisher Price och 

mindre kända märken. Det utmärkande för bebisleksakerna är att de ser neutrala ut, det 

kan vi påvisa genom att förpackningarna antingen är vita, röda eller blandade i färgskalan. 

Innehållet i förpackningarna är inte bara rosa eller bara blått, det är alltid blandade färger. 

På förpackningarna finns det inga fingervisningar om att produkten ska användas av 

flickor eller pojkar, utan det ser könsneutralt ut. Till skillnad från andra delar i butiken har 

denna avdelning inte smyckats ut någonting med reklamaffischer som kan påvisa vad som 

är flick- och pojkleksaker. Det finns typer av bebisleksaker i sortimentet som bilar, 

kassaapparater och doktor-set som även finns i andra delar av butiken och som då riktas 

mot äldre barn. Det som skiljer bebisleksakerna från de andra är hur leksaken förpackas. 

Det handlar som vi redan varit inne på om färger i första hand men även om hur 

produktens användningspotential visas på förpackningen. Om det är en flicka eller pojke 

som använder leksaken kan den lätt gå ifrån det neutrala medan om en pojke och en flicka 

tillsammans använder den gör det mer neutralt. Bebisleksakerna visas i de flesta fall helt 

utan att någon leker med dem vilket gör dessa än mer neutrala. 

 

Den långa hyllsektionen med bebisleksaker inramas av hyllorna som går rakt ut i butiken, 

den ena med mjukdjur och den andra med mjuka leksaker som barnvagnsmobiler och 

skallror. I mitten av denna långa hyllsektion finns Brios klassiska träleksaker. Den ramas 

in av två röda skyltar som hänger vid sidorna av hyllsektionen som ramar in deras 

hyllsektion. De har även en stark röd färg på alla sina leksakskartonger som står ut. Vid en 

överblick av sektionen är den visuella framskjutenheten tydligast där Brio finns då de 

tydligt skiljer sig från övriga produkter och märken som i de flesta fall har vita 

förpackningar. Den röda färgklicken i mitten fångar uppmärksamhet. Brio har givetvis god 
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kunskap om sina konkurrenter och har antagligen valt att använda den röda färgen för att 

skilja sig från de andra. Det fungerar i det här fallet, sen är det intressant att butiken har 

placerat Brios produkter i mitten, vilket gör det än mer tydligt. Brio är ett gammalt svenskt 

företag, det är inte omöjligt att butiken placerar produkterna centrerat på grund av det. 

 

I hyllsektionens vänstra del finns blandade bebisleksaker från olika märken. De skiljer sig 

inte åt från resterande produkter utan är både i typ av leksak och färg blandade. Det finns 

ingen direkt inramning här mer än att det bara är leksaker för yngre barn. Att dessa 

blandade märken placerats till vänster och också längst in i avdelningen indikerar att Brios 

och Fisher Prices produkter ska upptäckas först och säljas i större utsträckning. Det finns 

inga mönster på att någon speciell leksak placeras centrerat eller i marginalen, 

blandningen är återigen tydlig. 

 

Till höger om Brio finns bebisleksaker från märket Fisher Price. Till skillnad från Brios 

förpackningar som är röda är Fisher Prices vita. Tillsammans med den vita grundfärgen är 

det blandade färger i övrigt på både förpackningar och produkter. Det finns inga produkter 

i sortimentet som är bara rosa eller bara blåa, det är alltid en blandning av färger. Trots att 

Fisher Price är placerat till höger, alltså i marginalen av hyllsektionen, syns produkterna 

före Brios då mitten av hyllan inte syns från mittgången av butiken. Därför går det att 

ställa sig frågan om Fisher Price snarare är märket som butiken prioriterar när det handlar 

om bebisleksaker. Utifrån informationsvärdet går det att diskutera andra aspekter, som den 

ekonomiska, när det handlar om uppbyggnaden av avdelningen och hyllsektionen. Det 

viktigaste i vårt fall är ändå hur produkterna och avdelningen fungerar i genusperspektivet. 

 

Kopplat till genus indikerar det multimodala samspelet i avdelningen att det är svårt att se 

till vilket kön leksakerna riktar sig. Det som vid första anblick såg neutralt ut visade sig 

också vara det med vissa undantag. Det finns få tecken på att just pojkar eller flickor ska 

leka med vissa typer av bebisleksaker. Det finns dock produkter även här där det skiljer 

sig åt mellan könen, exempelvis tröjorna till nallar där blå text används till pojkar, och 

rosa till flickor. Det finns även två olika sparkbilar, en rosa med en flicka på 

förpackningen, och en blå med en pojke på förpackningen. Detta är dock en väldigt liten 

del av avdelningen som annars inte ger några intryck av att pojkar eller flickor ska 

använda vissa typer av leksaker. Det är få delar av butiken som ser ut på det sättet och 

varför just leksaker för yngre barn är könsneutrala är intressant. Barn i den här åldern 
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väljer inte leksaker själva, utan det är alltid någon annan som köper leksakerna. Almqvist 

menar som vi tog upp i teorin, att barn vänjer sig vid de leksaker de får möjlighet att leka 

med och att det oftast är föräldrarna som väljer dem. När det bara är föräldrarna som väljer 

leksaker innan barnen själva kan vara med, så går det inte riktigt att rikta sig mot något 

kön. Det är först senare när barnen själva kan vara med och välja som uppdelningen blir 

tydligare. I den åldern som avdelningen riktar sig till, är inte bebisar kapabla till att förstå 

vilket kön de tillhör, och det blir heller inte lika viktigt för leksaksbutiken och 

leverantörerna av leksaker att märka dem efter kön. Det mest väsentliga att ta med sig 

härifrån är att leksaker som är gjorda och riktas till yngre barn och bebisar är 

genomgående neutrala, det finns väldigt få produkter i sortimentet som vittnar om en 

isärhållning av könen. Detta medför givetvis att det inte finns så mycket annat att välja på 

för konsumenterna. Oavsett vilka värderingar en förälder har så gör det neutrala utbudet av 

bebisleksaker att denne i slutändan köper något passande som då är neutralt. När barn blir 

äldre ritas kartan om och leksaksutbudet med efterföljande värderingar blir mer 

komplicerat och rent av problematiskt ur ett genusperspektiv. 

 

5.4 Barbiedockor 

Forskning visar att det går att dra tydliga paralleller mellan kvinnoideal och barbiedockor 

av olika märken (Almeida 2009, Martínez, Nicolás & Salas 2013). Vi analyserar 

avdelningen där barbiedockor finns för att svara på om det gäller även i en fysisk butik. 

 

Butikens barbieavdelning ligger ungefär mitt på den vänstra långsidan mitt emot 

avdelningen med bilar (se skiss). Liksom avdelningen med bebisleksaker och mjukdjur har 

även den här avdelningen två hyllor som går från långsidan rakt in i butiken. Dessa två 

hyllor skapar tillsammans med en hylla som är placerad på längden mellan de två 

utstickande hyllorna ett rum. Hyllsektionen längs långsidan är fylld med barbiedockor av 

olika märken. I den första av de två hyllorna, sett från entrén, som går rakt in i butiken 

hittar vi “gör dina egna smycken-leksaker”. Den motsatta hyllan på andra sidan 

avdelningen är fylld med djurleksaker som batteridrivna hundar och katter och veterinär-

set. Hyllsektionen som är placerad på golvet och ramar in avdelningen är på insidan fylld 

med väskor av olika slag samt matlådor, vattenflaskor och liknande. Utsidan av denna 

hylla är fylld med dockor av märket Bratz. 
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På hyllsektionen som sträcker sig längs väggen på långsidan finns det barbiedockor av 

olika märken. Den visuella framskjutenheten är tydligast till vänster där dockorna från 

märket Barbie är placerade. De har en specialgjord rosa monter som tydligt visar att det 

finns dockor av märket Barbie här och de har inbyggd belysning. Montern ramar in alla 

dockor från Barbie med en rosa kartongkant som sträcker sig hela vägen runt hyllan. Som 

vi tidigare skrev syns avdelningen redan från entrén med sin tydliga visuella 

framskjutenhet med affischer som hänger över montern och genom sina starka färger. 

Texten på montern är “Barbie, see what happens!”. Dockorna är till största del paketerade 

i rosa kartonger och själva dockorna är i alla fall utom tre kvinnliga dockor, och de tre 

manliga dockorna är placerade centralt i mitten av hyllan. Signifikativt för Barbie är att de 

kvinnliga dockorna nästan uteslutande är klädda i klänning och i vissa fall i topp och kjol. 

Dessutom är kläderna alltid rosa medan de få manliga dockorna är klädda i turkos eller lila 

kostym. Det konventionella kvinnoidealet som forskningen visar på speglas i Barbie. Det 

finns även en reklamskylt som står på golvet framför hyllan med texten “Barbie, anything 

is possible!”. De två citaten är förvisso på engelska men de säger ändå en hel del om 

varumärket Barbie. “Köp en docka och kliv in i Barbies värld”, det handlar om att flickor 

genom att leka med dockorna kan öppna en ny värld, en värld där allt är möjligt. Det blir 

en uppmaning om att flickor kan och bör följa Barbie, se ut som henne och vara som 

henne så öppnas denna värld. Det är tydligt att Barbie är ett varumärke som prioriteras av 

butiken då avdelningen uppmärksammar oss som kliver in i butiken och det stärks även 

när vi studerar hyllan på närmare håll. Det är inte många andra hyllor som är lika 

utstickande som denna. Återigen går det att ställa sig frågan om det är ekonomiska 

aspekter som styr men det är sekundärt i det här fallet. Barbie är ett starkt och välkänt 

varumärke vars produkter länge funnits på marknaden och då också länge varit en del av 

den apparat som förmedlar kvinnoideal i världen. 

 

I mitten av hyllsektionen är det dockor från Steffi. Steffi liknar Barbie, både dockan i sig 

och även hela produktserien. Det finns två manliga dockor, klädda i svart kostym, som 

båda är placerade centrerat i hyllan. De kvinnliga dockorna är även här klädda i 

framförallt klänning och i vissa fall topp och kjol och färgen rosa dominerar kraftigt. I och 

med den slående likheten med Barbie står Steffi för samma ideal av hur kvinnor ska se ut 

och vara. 
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Längst till höger på denna hyllsektion finns det dockor från Monster High. Denna sektion 

ramas in av en belyst reklamskylt fäst på väggen över hyllan som visar att Monster High 

finns här. Dessa dockor skiljer sig mycket från de andra då de anspelar på en monsterlik 

fantasivärld utseendemässigt. Dockorna är långa, vitmålade i ansiktet och klädda i korta 

kjolar och små toppar som ofta är mörka i färgerna med inslag av starka accentfärger. 

Monster High-dockan är icke-realistisk och går emot det konventionella i Barbie och 

Steffi, det kan vara resultatet av att kvinnoidealet på många sätt och vis blivit oerhört 

stereotypt. På sätt och vis krockar detta med diskursen om vad som är kvinnligt men 

samtidigt kan vi inte dra för stora växlar av detta då merparten av dockorna ändå vittnar 

om det konventionella. Det finns även här en manlig docka placerad centralt i hyllan. 

Trots att denna serie ger sken av ett annat kvinnoideal, ett mer utmanande sådant, finns det 

alltså en manlig docka placerad centrerat i hyllan. Vilket även denna gång vittnar om ett 

informationsvärde med värderingar där mannen är centrum även i en utmanande 

kvinnovärld. 

 

Det som visuellt utmärker hyllsektionen längs väggen är att det är tydligt vilka dockor som 

står på vilka hyllor. Alla tre märken har sina egna reklamskyltar och hyllfronter. Dockorna 

är i stort sett bara kvinnor förutom några få av varje märke som är män. Placeringen av de 

manliga dockorna centralt i hyllorna vittnar om ett informationsvärde som reproducerar 

bilden av att mannen genom historien varit det dominanta könet och det lever kvar även 

här i leksaksbutiken. Enligt teorin är mannen normen i samhället och blir det även här. Det 

kan vara ett medvetet eller omedvetet val, men oavsett så hamnar mannen i centrum trots 

att det finns många fler dockor som är kvinnor. De manliga dockorna drar även till sig 

uppmärksamhet då de skiljer sig mot de andra dockorna som försvinner i mängden. Trots 

att Steffi placerats i mitten av hyllsektionen är det ändå tydligt att Barbie är centrum och 

att Steffi och Monster High tillhör marginalen. Steffidockorna är slående lika Barbie 

medan Monster High tydligt skiljer sig. Vi kan med stöd i forskningen påvisa att kvinnor 

ska se ut på ett visst sätt och att rosa är en färg som ringar in det kvinnliga idealet i 

leksaksbranschen (Almeida 2009, Auster & Mansbach 2012). Monster High-dockorna 

visar på en annan utmanande icke-konventionell bild av kvinnlighet. Att Monster High har 

placerats intill barbiedockorna visar att det inte längre bara finns ett ideal, utan det idag 

finns fler dockor som ser ut på andra sätt och som går emot de tidigare normerna om hur 

dockor ska se ut. Det är för oss ändå tydligt att ett konventionellt kvinnoideal och 

diskursen kopplad till barbiedockorna är den dominerande. 
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Dockorna på den fristående hyllsektionen på golvet kommer från Bratz och de är 

placerade ut mot butiken vilket ökar den visuella framskjutenheten. Alla dockor är kvinnor 

och kartongerna är i olika färger men den färg som står ut mest är lila. De har egna 

hyllfronter som visar att det är Bratz som finns på den här hyllan. Hyllan med Bratz är den 

som kommer först vid avdelningen. Alla dockorna har långa smala ben och stora sminkade 

ögon. Dockorna är i de flesta fall klädda i korta kjolar. I övrigt skiljer det sig mycket i 

vilka kläder de har på sig och även i färgerna på kläderna. Det stämmer överens med 

tidigare forskning som visar att “fashion dolls” blivit större, och att variationen av kläder 

då blir viktigare (Almeida 2009). Bratz reproducerar genom sina dockor bilden av att 

kvinnor ska bry sig mycket om sitt utseende, mode och kläder men vittnar också om en 

tuffare och självständigare karriärkvinna. De är inte som Barbie och Steffi lika 

utmärkande med sina färger, men att utseendet är viktigt är tydligt. 

 

På andra sidan av den hyllsektionen finns det väskor, vattenflaskor och matlådor för barn. 

Det är olika motiv på produkterna från olika barnfilmer som Alfons Åberg, 

Spindelmannen och Disney Princess. Det är blandade märken och färger, och ingen 

reklam finns i anslutning till hyllan. Ingenting står ut mer än något annat eller drar till sig 

uppmärksamhet på något sätt. Det är den enda hyllsektionen i avdelningen som har vissa 

leksaker som riktar sig till pojkar som till exempel blåa lådor med Spindelmannen på 

locket. Denna hylla känns aningen malplacerad eftersom vi inte förväntar oss att hitta 

väskor av olika slag i avdelningen där barbiedockor finns. Samtidigt är det också befriande 

eftersom förväntningarna säger annat, trots detta är det ändå en hylla som tydligt visar rosa 

“flickiga” och blåa “pojkiga” väskor. Det “pojkiga” inslaget i denna hylla sätter däremot 

inte den “flickiga” stämpeln avdelningen har fått på spel eftersom inramningen och den 

visuella framskjutenheten drunknar i förhållande till framförallt hyllsektionen mitt emot 

med Barbie, Steffi och Monster High. 

 

De två hyllsektionerna med “gör dina egna smycken-leksaker” och djurleksaker ramar 

tydligt in denna flickavdelning. Det är i båda hyllorna inga tvivel om att leksakerna vänder 

sig till flickor. Det ser vi genom färgerna som framförallt är rosa och lila blandat med vitt 

och svart men också genom att nästan alla förpackningar visar flickor som använder 

leksakerna. De två hyllorna är i övrigt inte utmärkande, de har inte någon produktbunden 

reklam utan den gråa hyllan syns tydligt bland leksakerna. Produkter som finns här är 
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smycken och set där du kan skapa dina egna halsband, armband och tatueringar och även 

batteridrivna djur och veterinär-set. De batteridrivna djuren är mestadels hundar och 

framförallt chihuahuaor med medföljande väska till hunden. Som vi redan påvisat är detta 

en avdelning som vänder sig till flickor. Det tydligaste är färgerna men leksakerna i sig är 

också, som forskning visar, typiskt “flickiga” (Auster & Mansbach 2012). De reproducerar 

föreställningen av att kvinnor ska tänka på sitt utseende och att chihuahuaor förknippas 

med färgen rosa och handväskor. Dessa två hyllor ramar in avdelningen och bidrar till att 

förstärka kvinnoidealet som finns i världen men de drar ändå inte till sig så mycket 

uppmärksamhet i jämförelse med barbiehyllan i mitten. Trots att dessa två hyllor också 

vittnar om den diskurs som finns så är de ändå placerade i marginalen av avdelningen och 

de viktigaste är på så sätt Barbie och diskurserna kopplade till dockan. 

 

Kopplat till genus är det tydligt att det multimodala samspelet indikerar att avdelning 

riktar sig till flickor. Leksakerna och färgerna är sådana som tidigare forskning visar är 

flickleksaker (Auster & Mansbach 2012). I den åldern som leksakerna riktar sig till är 

barnen tillräckligt gamla för att själva kunna peka ut och välja vilka leksaker de vill ha, till 

skillnad från avdelningen med bebisleksaker där endast föräldrarna väljer vilka leksaker 

de ska köpa. Som vi tog upp i teorin lär sig barn tidigt att de ska tillhöra något och “inte 

det andra”. De positionerar sig genom att börja välja till exempel kläder och leksaker de 

vill leka med. Det blir tydligt att de tillhör ett av könen när det finns en avdelning som 

riktar sig så starkt mot just bara flickor. Monster High-dockorna skiljer sig mycket från de 

övriga i både färger och hur dockorna ser ut. Som tidigare forskning visar så har 

marknadsföringen av dockor gått mer mot ett kvinnoideal där dockorna ska vara tuffare 

och mer självständiga (Almeida 2009). Dockorna från Monster High visar på en bild av 

kvinnor som går emot det typiska idealet av hur en kvinna ska vara. Resultatet visar att de 

nyare “fashion dolls” skiljer sig från den klassiska dockan. Det handlar om hur idealbilden 

för kvinnor gestaltas. Den klassiska bilden om en passiv och hemkär kvinna går med 

“fashion dolls” mot den nya tuffare och självständigare kvinnan. Däremot handlar det 

ännu väldigt mycket, om inte än mer, om utseende och mode. Flickor som växer upp och 

tar del av de nya dockorna ska tänka på hur de ser ut samtidigt som de strävar efter att 

göra karriär och finnas där för männen. 
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5.5 Bilar & actionleksaker 

Mitt emot barbiedockorna finns avdelningen med bilar och actionleksaker såsom Star 

Wars-gubbar och Spindelmannen. Det är intressant att dessa två avdelningar ligger mitt 

emot varandra i butiken när det tydligt visar sig vara en flick- och en pojksida. 

 

Avdelningen är uppbyggd på samma sätt som de andra avdelningar vi analyserat, det vill 

säga att två hyllor går rakt in mot butikens mitt och en hylla är placerad mitt i avdelningen, 

dessa skapar känslan av ett rum. Den långa hyllsektionen placerad mot väggen är fylld 

med bilar, traktorer och lastbilar av olika sorter. På hyllorna som går in mot butikens mitt 

finns radiostyrda leksaker placerat på den första, sett från entrén. På den motsatta hyllan 

finns actionleksaker i form av robotar, modellflyg och actiongubbar som Spindelmannen, 

Batman och även olika Star Wars-gubbar. Hyllsektionen som är placerad i mitten av 

avdelningen är på insidan fylld med bilar och motorcyklar och på utsidan, mot butikens 

mitt, finns leksaker från filmerna Cars, Planes och Jurassic World. 

 

På hela hyllsektionen längs med väggen finns det leksaksbilar i olika former. Det är bilar, 

traktorer, lastbilar, byggmaskiner och motorcyklar. De är av olika märken men det är inte 

speciellt tydligt vilket märke som står var, förutom att vissa märken har en egen frontlist 

på hyllorna där deras leksaker står. Det finns vissa skyltar längst upp på hyllorna men 

annars finns det inget som skärmar av ett märke från ett annat. Färgerna är blandade med 

bland annat blått, grönt, gult, rött, vitt och orange. Hyllsektionen hamnar i centrum av 

avdelningen genom sin visuella framskjutenhet då den är störst och står i mitten. Det som 

drar till sig uppmärksamhet är att det bara finns leksaksbilar på denna hyllsektion, det blir 

tydligt genom att det inte finns några andra typer av leksaker alls. Dessutom är 

belysningen riktad mot hyllsektionen. Det är inte några bilder på barn alls på 

förpackningarna. På vissa så finns det någon som kör fordonet, och i de fallen så är det 

män. 

 

På den fristående hyllsektionen i mitten av avdelningen är det på hyllan riktad ut mot 

butikens mitt leksaker från “Cars”, “Planes” och “Jurassic World”. Den framstående 

färgen på Cars och Planes är röd, och på Jurassic World är det blandade färger. Cars och 

Planes har egna frontlister som visar att deras leksaker står på hyllorna. Leksakerna från 

Jurassic World har en egen kartongmonter som står vid sidan av hyllan. De har genom sin 
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placering ett informationsvärde som indikerar att produkterna är viktiga, men samtidigt är 

det svårt att peka på varför de är det. Både Cars-, Planes- och Jurassic World-produkterna 

är fantasifigurer och karaktärer som inte föreställer människor. I det avseendet finns det 

till skillnad från barbiedockor som visar ett kvinnoideal inte något som tyder på hur pojkar 

ska se ut utan det anspelar mer på egenskaper som tuffhet, styrka och självständighet som 

på det viset ringar in ett mansideal. På insidan av den fristående hyllsektionen finns det 

mindre leksaksbilar. Den skiljer sig från den stora hyllsektionen längs väggen genom att 

bilarna är mindre och även hyllan är mindre, samt att det inte finns några hyllfronter. 

Färgerna är i huvudsak blått och svart och hyllsektionen syns inte alls utifrån butiken. 

 

Den första sidohyllan som går ut mot mitten av butiken är fylld med radiostyrda leksaker. 

Det är mestadels bilar men även helikoptrar, flygplan och drönare av olika slag och totalt 

rör det sig om tolv olika produkter. Färgerna som dominerar är svart, grå, blå och röd och 

återfinns både på förpackningarna och produkterna. På två förpackningar med helikoptrar 

visas bilder av en pojke som använder leksaken. Det finns ingen reklam i eller runt hyllan 

som förstärker inramningen utan det som håller ihop sektionen är just produkterna i sig 

och att de har placerats i samma hylla. 

 

Avdelningen är i huvudsak fylld med bilar av olika slag och som forskningen visar 

kategoriseras de som pojkleksaker (Auster & Mansbach 2012). Vare sig det är en polisbil, 

en traktor, en motorcykel eller en radiostyrd bil framställs de som “pojkiga” med färgerna, 

men i övrigt är det inte helt enkelt att ringa in bilarna som typiska pojkleksaker. Bilar i sig 

bär på konnotationer som fart och fläkt. Traktorer konnoterar bönder som är ett 

mansdominerat yrke. Det är tankar som väcks när vi undersöker avdelningen. 

Avdelningen är avskalad och saknar element som skapar en visuell framskjutenhet. Det 

kanske mest iögonfallande är hyllan med bilar och flygplan från filmerna Cars och Planes. 

Den genomgående röda färgen på produkter och hyllan skapar en tydlig inramning som 

dessutom är placerad utåt mitten av butiken där den är lätt att upptäcka. 

 

Sidohyllan där actiongubbar och byggmodeller finns är inte speciellt framstående i 

avdelningen, den stora mängden bilar tar väldigt mycket plats både fysiskt och visuellt. 

Det är en blandad uppsättning leksaker vi finner i hyllan där det som sticker ut och fångar 

uppmärksamhet är superhjältarna mitt i hyllan och tre stycken Star Wars-figurer placerade 

högst upp till vänster. Star Wars-figurerna är ungefär 50 centimeter höga och betydligt 
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mycket större än övriga figurer i hyllan, vilket är anledningen till att vi noterar dem direkt. 

Mitt i hyllan är superhjältsfigurer som Spindelmannen, Iron Man och Batman placerade. 

Förpackningarna är genomgående gråa, svarta och röda och det visas inga bilder på barn 

som använder leksakerna. Det finns ingen reklam vid denna hylla, utan den gråa 

hyllarmaturen syns tydligt igenom bland produkterna. Två lampor riktas mot hyllans mitt 

vilket gör att blicken lätt fastnar på Spindelmannen och Batman. Forskning visar att detta 

kategoriseras som pojkleksaker och att ideal och värderingar som förknippas med dessa är 

individualism, konkurrens, kreativitet, styrka och tuffhet (Martínez, Nicolás & Salas 

2013). Studerar vi leksakerna är det inte svårt att förstå varför forskare tidigare har 

kommit fram till sådana resultat. Superhjältarna bär på konnotationer som förknippas med 

en överlägsen man som räddar världen och alla i sin närhet. Trots att denna hyllsektion är 

placerad i avdelningens vänstra marginal hamnar den ändå i fokus eftersom leksakerna där 

sticker ut mer än vad bilarna gör. Vi konstaterar att det inte händer så mycket i hyllan, det 

är avskalat och produkterna står i fokus utan att andra element, förutom den riktade 

belysningen, förstärker inramningen. Det hade kunnat finnas betydligt mer reklam och 

utsmyckning i och runt hyllan som förstärkt inramningen och då också idealbilden av vad 

pojkar ska sträva efter. 

 

Det multimodala samspelet kopplat till genus indikerar att avdelningen är avsedd för 

pojkar. Tidigare forskning har påvisat att bilar och actionleksaker är leksaker för pojkar 

och att ideal och värderingar som kopplas till dessa är bland annat individualism och 

styrka (Martínez, Nicolás & Salas 2013). Det finns dock element som tyder på att 

avdelningen inte bara är för pojkar. Framförallt bilarna är i många olika färger och inte 

bara färger som associeras till pojkar. Att det inte heller finns några bilder på barn på 

förpackningarna gör att det inte så tydligt går att se till vilket kön leksaksbilarna riktar sig. 

Det är inte alls lika tydligt som att till exempel att Barbies är för flickor. Om 

leksaksbilarna hade varit placerade på en annan plats i butiken och inte i samma avdelning 

som actionleksaker så hade det inte varit lika tydligt att de riktar sig till pojkar, men i och 

med att de placeras precis intill så känns det som att de hör ihop med actionleksakerna. 

Något vi uppmärksammade var att färgerna rosa och lila inte finns på någon av leksakerna 

alls i avdelningen. Att färger som rosa och lila ofta används till flickleksaker gör att 

avdelningen inte genom färgerna riktar sig till flickor. De manliga idealen och 

värderingarna är enklare att upptäcka i actionleksaker än i bilar och traktorer. Leksakerna 

här säger inte så mycket om hur pojkar ska vara eller se ut. Det går inte att bli en 
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superhjälte, utan det handlar mer om fantasi än flickleksakerna som handlar mer om 

utseende och hur flickor ska se ut. Pojkleksakerna visar inte lika tydligt vilka ideal som är 

normativa för män, trots att vi vet vilka de är. Det kanske är det som är mest slående 

också, att det inte handlar om utseende och det yttre för män utan att det är värderingar 

och egenskaper om hur män ska vara som är det väsentliga. Detta stämmer överens med 

samhällsdiskurser där män inte behöver anspela på sitt yttre för att slå sig fram. 

Superhjältar är ett fenomen på många sätt men det vi fastnar vid är att alla superhjältar 

som finns i butiken är män, var finns kvinnorna? Vi vet att det finns superhjältar som är 

kvinnor men dessa finns inte som dockor eller andra leksaker i butiken. 

 

5.6 Lego 

Legoavdelningen analyseras för att varumärket är väldigt stort och välkänt i både Sverige 

och världen. Lego har produkter som riktar sig till barn i åldrarna ett och ett halvt år och 

uppåt. Alla produkter är placerade i samma avdelning i butiken och vid första anblick ser 

vi tydlig isärhållning mellan olika askar. 

 

Avdelningen är placerad till höger längst in i lokalen och är till ytan den största 

avdelningen i butiken med flera hyllsystem som både är höga och djupa. Hyllorna är gråa 

med gula gavlar och frontlister där Legos logga alltid finns väl synlig. Över samtliga 

hyllor finns inbyggd belysning som riktas ner i hyllan. Från entrén sett löper en hylla rakt 

in mot butikens mitt som skapar en avgränsning, i den hyllan finns serien Technic. 

Hyllsektionen längs höger långsida är fylld med serier som Duplo, Creator, Star Wars, 

Elves och Disney Princess. Hyllan som löper från högra hörnet längs kortsidan är fylld 

med serierna City och Friends. På golvet i mitten av avdelningen finns två mindre 

kvadratiska hyllsektioner som är fyllda med serierna Super Heroes, Minecraft, Juniors, 

Bionicle och Ninjago. Gemensamt för alla produkter i avdelningen är att Legos logga 

pryder förpackningarnas övre vänstra hörn. 

 

I hyllan som går rakt in mot butikens mitt finns enbart askar från serien Technic. Serien 

har olika modeller som föreställer bilar, lastbilar, grävmaskiner, flygplan och motorcyklar. 

Förpackningarna har samma färgschema, svart med orangea inslag, vilket ringar in att 

produkterna tillhör samma serie. Denna hylla är inte lika hög som hyllsektionerna mot 

väggarna och har heller ingen egen belysning, däremot riktas en lampa från taket mot 
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mitten av hyllan. Frontlisterna på hyllorna är gula med Legos logga. Centrerat i hyllan, där 

belysningen lyser starkast, finns två askar föreställande en lastbil och ett flygplan. På 

frontlisten hänger en skylt med texten “New”. Belysningen och skylten fångar 

uppmärksamhet och indikerar att dessa två produkter är både nya och att föredra framför 

de andra. Signifikativt för denna serie är att det inte finns några figurer på förpackningarna 

utan bara själva modellen. Modellerna och färgerna i sig indikerar på att detta är en serie 

som vänder sig till pojkar och anspelar på tekniska och händiga egenskaper. 

 

Hyllsektionen längs väggen till höger är full med Lego från olika serier. Längst till vänster 

finns serierna Disney Princess och Elves vars förpackningar i huvudsak är rosa och lila 

och visar enbart kvinnliga figurer. Det finns bara ett fåtal askar av dessa serier och de 

påminner till stor del om serien Friends. Denna del är liten i förhållande till resterande del 

av hyllsektionen och skärmas tydligt av från nästa del i sektionen med hjälp av en svart 

reklamskylt från Star Wars som sticker ut från hyllan. Hyllorna med Lego från Star Wars 

har en stor del av hyllsektionen och ramas in av reklamskyltar som hänger ut hyllorna på 

var sida. Svart är den färgen som står ut mest men även färger som grönt, blått och orange 

förekommer. Sektionen delas in i två delar genom att en del har belysta frontlister som det 

står Star Wars på. Här finns det även reklamskyltar med texten “New” på. Den andra 

delen har Legos egna gula frontlister utan belysning och inga reklamskyltar. Något som 

direkt drar till sig uppmärksamhet är en monter med ett färdigbyggt rymdskepp som är 

placerat långt ner i en hylla. Det låter, blinkar och rör på sig bakom glasskivan som är 

placerad framför. Att den är placerad långt ner ger indikationer att barn ska kunna se den 

lättast och inte vuxna.  

 

Det finns även en till monter placerad långt ner, den är starkt belyst men utan någon 

rörelse eller ljud. Serien Star Wars är centralt placerad och är (tillsammans med Friends) 

den serie som har tydligast visuella framskjutenhet och som drar till sig mest 

uppmärksamhet på hela avdelningen genom belysning och ljud och inramning från 

reklamskyltar. Sett till tidigare forskning så riktar sig Star Wars till pojkar med färger som 

svart och blått och att det handlar om action och fiktion (Auster & Mansbach 2012). Star 

Wars-serien anspelar på filmerna med samma namn där rymden, hjältar och fantasi står i 

fokus. Likt vad vi kunde påvisa kopplat till superhjältarna tidigare går det att föra samma 

diskussion här. Det manliga idealet som finns kopplat till Star Wars och superhjältar 

anspelar på egenskaper om en tuff, stark och självständig man som ska ta hand om alla i 
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sin närhet. Till höger om Star Wars finns en liten hyllsektion från serien Creator. Färgerna 

är i huvudsak blått och gult, och det är bara bilder på själva legot på kartongerna. Legot 

föreställer bilar, flygplan, djur och hus. Trots att den huvudsakliga färgen är blå så är 

denna serie mer neutral än andra i sortimentet. Tidigare forskning visar att bilar ofta är 

“pojkiga” men samtidigt förpackas de här på ett sätt som inte tydligt vänder sig till pojkar. 

I och med blandningen av modeller i serien kan vi ändå påvisa att helheten är neutral. 

Längst till höger på hyllsektionen finns serien Duplo. De ramas in av reklamskyltar som 

hänger ut från hyllorna där Duplos del av hyllsektionen börjar och slutar. Legot här är 

anpassat för yngre barn från två till fem år, förpackningarna är gröna medan innehållet är 

blandat både i modeller och färg. Likt bebisleksakerna vi tidigare analyserade visar denna 

serie upp samma drag, när det är produkter som riktar sig till yngre barn blir helheten mer 

neutral. 

 

Hyllan som löper från hörnet längs väggen på kortsidan är fylld med serierna City till 

höger och Friends till vänster. Hyllsektionen har inbyggd belysning från toppen vilket gör 

att takbelysningen inte ger någon effekt. Denna hylla är tydligt uppdelad i två sektioner, en 

blå citydel och en lila och rosa friendsdel. Citydelen har liksom alla andra hyllor de gula 

frontlisterna. Förpackningarna är blå och visar bilder på innehållet. Temat City anspelar på 

city eller stad och på hyllorna finns produkter som polis, brandkår, bärgningsbil, 

sjöräddning och byggmaskiner. Studeras förpackningarna närmare kan vi konstatera att 

alla figurer som visas och ingår i produkterna är män. Bilden av ett mansdominerat 

samhälle blir här väldigt tydlig. Var är kvinnorna? Cityserien vänder sig till pojkar i första 

hand och det här skapar en skev bild för dem om hur samhället ser ut eller ska se ut. Det 

visar att det bara är män som jobbar som poliser, byggnadsarbetare och sjöräddare när det 

i själva verket inte alls ser ut så i samhället vi lever i. Även i denna hyllsektion finns 

skyltar med texten “New” placerade på frontlisterna. Det signifikativa är att skyltarna 

alltid finns centrerade i hyllsektionerna vilket uppmärksammar produkterna placerade där. 

Det finns inget mönster av produktplacering utifrån tema i serien som att alla polisaskar är 

placerade tillsammans. I och med att förpackningarna är olika stora placeras de utifrån 

storlek i hyllorna vilket gör en sortering utifrån tema svår. 

 

Lego Friends är placerat till höger om City. Förpackningarna är lila och rosa och ramas 

tydligt in i sektionen då frontlisterna nu är lila och rosa istället för gula. Dessutom hänger 

på sidorna om sektionen lila reklamskyltar med tjejer ut från hyllan vilket än mer 
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förstärker inramningen. Frontlisterna är nu även belysta underifrån vilket gör att hyllorna 

tydligt syns. Vi har tidigare nämnt att just denna hylla syns från entrén och de har att göra 

med utmärkande element som färger och belysning. Kvinnorna saknas i City men i denna 

serie är det bara kvinnor. Produkterna som finns föreställer privatflyg, caféer, 

skönhetssalonger, djuraffärer samt ett par olika förpackningar med popstjärnetema. Alla 

förpackningar är i huvudsak lila och rosa vilket även innehållet mestadels är. Återigen 

finns “New”-skyltar centralt i hyllan och intill den står en skönhetssalong. Produkten må 

vara ny och intressant på marknaden men uppmärksamheten dras ändå dit och sätter 

skönhet i fokus. Hela serien stämmer överens med vad tidigare forskning visat, att kvinnor 

ska bli mer självständiga och tuffare men hela tiden måste vara modemedvetna och att 

utseendet står i fokus (Almeida 2009). Friends som serie målar upp en bild för flickor om 

vad som är kvinnligt och ställer vi det mot vad City står för resulterar det i en tydlig 

isärhållning av könen som förvrider bilden av samhället och världen. 

 

Precis som i butikens andra avdelningar finns även här hyllsektioner placerade mitt på 

golvet, skillnaden är att det är två separata sektioner som skapar ytterligare en passage i 

avdelningen (se skiss). I dessa två kvadratiska hyllsektioner finns serierna Super Heroes, 

Ninjago, Juniors, Minecraft och Bionicle. Ut mot butikens mitt finns i de två sektionerna 

Ninjago och Minecraft. Ninjago är ninjainspirerat, förpackningarna är röda och 

modellerna föreställer olika sorters krigssituationer där ninjor slåss mot varandra. Den 

gula frontlisten finns även här och sektionen belyses inte utmärkande. Minecraft anspelar 

på datorspelet med samma namn och innehållet i förpackningarna, som är gröna, 

föreställer olika figurer och modeller från spelet. Även här är frontlisterna gula men de har 

inbyggd belysning som gör att sektionen syns betydligt mycket tydligare. Det finns också 

“New”-skyltar fästa centrerat i hyllan vilket lyfter fram askarna placerade där. På 

hyllsektionernas insida finns serierna Super Heroes (mitt emot Star Wars) och Juniors. I 

Super Heroes-serien finns Spindelmannen, Batman, Stålmannen och Iron Man i olika 

askar. Förpackningarna är svarta och grå och modellerna föreställer olika händelser med 

superhjältarna. Frontlisterna är gula även här men saknar belysning. Serien Juniors vänder 

sig till barn i åldrarna fyra till sju år och är så att säga steget efter Duplo. Här finns det 

tydligt rosa flickaskar och röda pojkaskar som i och för sig har placerats blandat i 

hyllorna. Liksom Super Heroes belyses inte denna hylla rakt på men den har de gula 

frontlisterna. De återstående hyllorna i mittsektionerna, alltså de vända mot kortsidorna av 

butiken är fyllda med Bionicle som är robotar av olika slag. Förpackningarna är svarta och 
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de grå hyllorna pryds av den gula frontlisten. Återigen saknas punktbelysning riktad mot 

dessa hyllor men genom att vi passerar avdelningen går det inte att missa askarna i 

mittsektionerna. Det signifikativa för hyllorna i mitten är att de inte belyses rakt på, 

däremot hänger det mycket blandad legoreklam över dem i form av figurer av olika slag 

samt enkla legoskyltar. Innehållet i dessa är typiskt, förutom Juniors, “pojkigt” men det är 

bara just färg och innehåll som pekar på det. I övrigt används den gula frontlisten 

genomgående och sektionerna är gula överlag. 

 

Ur ett genusperspektiv visar det multimodala samspelet att avdelningen överlag är 

isärhållande. Det finns leksaker som riktar sig till både pojkar och flickor, men oftast inte 

på samma hylla. Framförallt på de hyllor där det finns Lego för tjejer är det tydligt genom 

färger som kopplas till flickleksaker, och bilder på endast flickor på förpackningarna. Att 

uppdelningen är så tydlig leder till en reproducering av isärhållandet mellan kvinna och 

man. Mannen ska vara med och tillverka saker och arbeta, som vi ser i serien City eller en 

stark, självständig superhjälteliknande man som Star Wars och Super Heroes vittnar om. 

Kvinnan behöver inte arbeta hårt och ska umgås med sina vänner, som vi ser i serien 

Friends. Diskurserna om vad som är manligt och kvinnligt återkommer genomgående och 

visar sig vara tydlig i Legos sortiment.  

 

Duplo som är riktat till yngre barn är det som ser mest neutralt ut på hela avdelningen. Det 

finns inga tydliga tecken eller färger på att det skulle vara bara för något av könen eller 

isärhålla delar av hyllsektionerna. Det stämmer bra överens med de tidigare analyserade 

babyleksakerna som inte är könsmärkta. Avdelningen överlag stämmer bra in på tidigare 

analys om hur uppdelningen mellan pojk och flickleksaker ser ut, skillnaden är bara att det 

här är samma typ av leksak på samma avdelning, riktade till olika kön. Majoriteten av 

Legot riktar sig till pojkar men trots det är det ändå flicklegot Friends som har tydligast 

visuella framskjutenhet och inramning. Vi har flera gånger nämnt att den gula frontlisten 

pryder hyllorna och det gör den genomgående förutom på Star Wars och Friends. Även 

om frontlisten skiljer sig åt på pojklegot Star Wars är det mest tydligt att hela inredningen 

ändras där flicklegot Friends finns. Informationsvärdet vittnar här om en norm, det gula 

som används genomgående, och att när flicklegot visas ändras inredningen till lila och 

rosa. Det är viktigt att tydligt visa att här skiljer sig avdelningen från den övriga och 

innehållet i hyllorna likaså. Det kvinnliga hamnar på så sätt i centrum då det, som vi 
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konstaterat, utmärker sig men det gör det från det normativa i resten av avdelningen vilket 

vittnar om att det manliga ändå är viktigast. 

 

5.7 Sammanfattning av analysresultat 

Analysen visar att butiken delar upp leksaker för flickor respektive pojkar när leksakerna 

inte är till för yngre barn eller bebisar. Flickors leksaker anspelar på hur flickor ska se ut 

och vara, medan pojkars leksaker anspelar på vilka egenskaper de ska ha som människa 

och vad de bör arbeta med i framtiden. Vi ser detta genom att jämföra barbieavdelningen 

med bil och actionavdelning, samt legoavdelningen som delar upp sina leksaker utifrån 

vilket kön de vill sälja till.  

 

Bebisleksaker och mjukdjur är en neutral avdelning förutom några småsaker som indikerar 

på en uppdelning. Barnen är då för unga för att förstå vilket kön de tillhör och 

isärhållandet mellan könen blir då inte lika viktigt för butiken. 

 

Det tydligaste resultatet från analysen är att flickleksaker och flickavdelningar i butiken 

syns och sticker ut mer än både pojkleksaker, bebisleksaker och respektive avdelningar. 

Där flickleksaker, som exempelvis Barbie, finns i butiken är inramningen och den visuella 

framskjutenheten mycket mer extrem i form av framförallt färger, ljus och reklam. 

Anmärkningsvärt är även att i hyllornas mitt bland Barbie, Steffi och Monster High finns 

en manlig docka placerad, vilket vittnar om att mannen står i centrum bland det kvinnliga i 

hyllan och i samhället. 

 

Pojkleksaker är inte lika tydligt utmärkande som flickleksaker. Färgschemat är betydligt 

mycket mer blandat och inte lika tydligt utmärkande som den dominerande rosa färgen på 

flickleksaker. Exempelvis avdelningen med bilar och actionleksaker som analysen visat är 

en pojkavdelning har inte samma tydliga inramning eller visuella framskjutenhet som 

flickavdelningen med barbies. Anmärkningsvärt är att det i avdelningen inte finns en enda 

kvinnlig människa eller figur och att färgen rosa inte förekommer en enda gång. 

 

I legoavdelningen finner vi spår av de andra avdelningarna. Det finns produkter som riktar 

sig till alla åldrar och som är tydligt neutrala, “flickiga” och “pojkiga”. Majoriteten av 

produkterna i sortimentet riktar sig till pojkar men det som ändå sticker ut i avdelningen är 
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hyllsektionen med flicklegot Friends. Inramningen och den visuella framskjutenheten är 

tydlig i avdelningen överlag men skiljer sig åt markant där flicklegot finns. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel svarar vi på studiens frågeställningar utifrån analysresultaten och kopplar 

våra upptäckter till tidigare forskning och teori.  

 

6.1 Butikens isärhållande av pojkar och flickor 

Vår analys pekar på att det finns en uppdelning som vittnar om en isärhållning, däremot 

skulle den kunnat vara betydligt mycket tydligare. Visst har vi visat att merparten av de 

“pojkiga” leksakerna står på höger sida och de “flickiga” leksakerna på vänster sida i 

butiken men det finns undantag och framförallt genusneutrala avdelningar och sektioner 

som förmildrar omständigheten. Där isärhållandet av könen blir som tydligast är mellan 

avdelningarna med barbiedockor och den med bilar och actionleksaker, som ligger mitt 

emot varandra på varsin sida. Även på legoavdelningen finns det en uppdelning mellan 

framförallt serierna Friends och City. 

 

Vad leksaksbutiken hade kunnat göra för att minska isärhållningen är bland annat att 

placera olika leksaker efter kategori istället för efter kön. Actiongubbarna står i dagsläget 

placerade intill bilar. Det förstärker uppdelningen i butiken då leksaker som kopplas till 

pojkar står intill varandra på samma avdelning. De hade istället kunnat placerats där andra 

dockor finns mitt emot för att minska på isärhållningen mellan pojkar och flickor. 

 

Vi hade gärna sett att butiken jobbat mer aktivt mot att inte skilja på leksaker men 

samtidigt förstår vi varför det ser ut som det gör. Samhällets konventionella 

genusdiskurser sätter sina spår även här i butiken, frågan är vad som ska till för att det ska 

bli någon ändring. I studiens inledning redogjorde vi för Lego och Mattel som är två 

gigantiska aktörer i leksaksbranschen och det råder inga tvivel om att de sitter på stort 

inflytande i hur leksakskartan ser ut idag och kan komma att se ut i framtiden. Visst är det 

så att jämställdhetens kamp måste ta större kliv i världen för att kunna förändra 

idealbilderna och normerna för att sudda ut de sociala olikheterna och orättvisorna mellan 
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de biologiska könen. Det är en stor apparat som måste sättas i rullning för att världen ska 

bli mer rättvis i det avseendet men det vi ändå skulle vilja se är att stora leksaksmoguler 

som Lego och Mattel gör sitt för att bidra till en jämställd värld. Det kanske är naivt att tro 

att det är så enkelt men samtidigt så har dessa möjligheten att göra två av världens största 

leksaksvarumärken, Lego och Barbie, mer neutrala. Detta i sin tur kan medföra att 

butikerna runt om i världen på ett naturligt sätt skulle blanda sortimentet mer och 

isärhållningen skulle minskas. Problemet är antagligen i butikernas fall att lokalen 

möbleras och produkterna placeras på ett isärhållande sätt som antas vara användarvänligt 

utan att egentligen kanske lägga någon tanke vid att det bidrar till isärhållning av könen. 

Samtidigt är det inte så enkelt att rosa bilar och blåa dockor skulle lösa det hela utan 

kartan behöver ritas om. Detta genom att leksakstillverkarna tar sitt ansvar men givetvis 

också butikerna som med enkelhet skulle kunna förändra uppdelningen i avdelningar och 

hyllor genom att till exempel placera alla dockleksaker tillsammans oavsett om det är 

Barbie eller Spindelmannen. 

 

6.2 Det multimodala samspelet 

Det multimodala samspelet mellan element i olika former i butiken tar sig i uttryck på 

olika sätt och resulterar i olika innebörder och mening. Som tidigare forskning visat så 

finns det allmänna uppfattningar om vad som är flick- respektive pojkleksaker och vilka 

färger som ofta florerar i samband med de olika leksakerna. Vi kan genom vår analys visa 

att inramning och visuell framskjutenhet är tydligare i avdelningar som riktar sig till 

flickor. Det som drar till sig uppmärksamhet när vi kommer in i butiken är montern med 

dockor från Barbie och dess reklamskyltar som hänger på väggen ovanför. Vi ser även 

Lego Friends längst ner i butiken trots det långa avståndet. Inramningen på 

barbieavdelningen är tydligare än på bil och actionavdelningen då färgen rosa ramar in 

barbieavdelningen och gör den mer enhetlig. De mest tydliga exemplen på bakomliggande 

värderingar, omedvetna eller medvetna, upptäcker vi i barbiehyllorna där det i tre fall 

finns en mansdocka placerad mitt i hyllan bland alla kvinnodockor. Detta vittnar om att 

även i en kvinnovärld står mannen i fokus och har makt. 

 

Generellt sätt kan vi påvisa att det multimodala samspelet blir tydligare där leksaker av 

samma märke placerats. Det eftersom butiken då ofta använder inredning bunden till 

produkten och märket som tydliggör inramningen och förstärker den visuella 
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framskjutenheten. Det stämmer med exempelvis Brio, Barbie, Bratz och Lego. Däremot är 

hyllsektionen med bilar mer spretig i det avseendet på grund av blandningen av flera olika 

märken. 

 

Tidigare forskning visar att flickor kan tänka sig att leka med pojkleksaker, mer än vad 

pojkar kan tänka sig leka med flickleksaker. Barbieavdelningen är genom det multimodala 

samspelet tydligare riktad till bara flickor. Det är i bil- och actionavdelningen inte lika 

tydligt att de bara riktar sig mot pojkar, vilket stämmer väl överens med den tidigare 

forskningen. 

 

Det multimodala samspelet mellan de olika elementen i avdelningen med bebisleksaker 

och mjukdjur skapar en neutral känsla. Den största anledningen till att vi får den 

uppfattningen är färgerna och sättet de används på men även blandningen av produkter. 

Det finns exempelvis bilar, kassaapparater, doktor-set och byggklossar av olika slag men 

signifikativt är att alla produkter är blandade i färgerna samt att det inte finns någon 

indikation av mönster på hur de placeras i hyllorna. Det neutralare multimodala samspelet 

är inte lika utstickande som andra delar av butiken visar upp. 

 

Att pojkleksaker är pojkleksaker är inte lika tydligt som att flickleksaker är flickleksaker 

är ett påstående som ringar in helheten i butiken och det syns inte minst i sättet som 

element används runt respektive leksak. Rosa är starkare förknippat med kvinnlighet än 

vad blått är med manlighet. 

 

6.3 Diskurser i butiken 

De diskurser vi fann genom analysen handlar föga förvånande om kvinnlighet, manlighet 

och vilka ideal och normer som råder i samhället och i viss mån världen. Här ställer vi 

diskurserna mot varandra för att tydliggöra de problem som finns i leksaksbranschen och 

på så vis även i världen. Frågan är hur diskurserna tar sig uttryck och hur butikens olika 

element reproducerar dem? 

 

Avdelningen med barbiedockor av olika slag är som vi visat med stöd i tidigare forskning 

en flickavdelning. Det är framförallt dockorna som anspelar på kvinnlighet och hur en 

kvinna förväntas se ut och vad hon ska fokusera på i livet. Att det handlar om utseende är 
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det primära men det konventionella och traditionella idealet om en kvinna som sätter 

hemmet, barnen och mannen i fokus utmanas av nya ideal. Den klassiska Barbie- och 

Steffidockan utmanas av nya dockor som Bratz och Monster High. Bratz visar upp annan 

bild av vad kvinnlighet kan vara, dockorna som vi beskrev i analysen anspelar på en tuff, 

självständig kvinna med karriären och vännerna i fokus. Det är trots detta väldigt tydligt 

att utseendet ändå är det primära, en lång och smal kvinna med modemedvetenhet ringar 

in Barbie, Steffi och Bratz. Alla dessa dockor är stereotypa i utseendet och visar en tydlig 

bild av hur kvinnan ska se ut. Dessa ideal utmanas kraftigt av de icke-realistiska  

Monster High-dockorna som visar upp en monsterlik docka som i proportionerna 

påminner om de andra dockorna men i övrigt skiljer de sig åt och anspelar inte på samma 

ideal. Här sätts det konventionella i gungning när en fantasibild av kvinnlighet dyker upp 

och ställer frågor till det normativa. För det må vara just en monsterlik fantasibild som är 

icke-realistisk men den utmanar ändå det dominerande vilket är precis det som behövs för 

att det på många sätt osunda traditionella kvinnoidealet ska kunna förändras. Det 

normativa behöver förändras, få bort fixering kring utseende och egenskaper som kan leda 

till ett mer jämställt samhälle både i Sverige och i världen. Så här enkelt är det troligen 

inte men det utmanande behövs för att förändringens hjul ska börja rulla fortare. 

 

På andra sidan, både i butiken och i samhället och världen, står mannen och diskurserna 

om vad manlighet är. Vi har påvisat att symboliken för manlighet inte är alls lika tydlig i 

butiken samt att mansidealet ser helt annorlunda ut jämfört med kvinnoidealet. Här 

handlar det framförallt om egenskaper som ringar in hur en man ska vara. Avdelningen 

med bilar och actionleksaker är tillsammans med delar av legosortimentet de områden i 

butiken som vi analyserat på djupet och det är där vi hittar diskurser om manlighet. 

Leksaker som bilar och superhjältar av olika sorter bär på olika konnotationer som 

tillsammans vittnar om vad pojkar förväntas vara intresserade av och på så vis vägleder 

dem mot det normativa. Tidigare forskning har visat att pojkar ska sträva efter att bli män 

och att de förväntas vara ambitiösa, självständiga, tuffa, tekniska och starka. När vi 

studerat de olika produkterna finner vi bekräftelse på vad forskning statuerat. Det 

tydligaste är superhjältarna som anspelar på en man som skyddar sin omgivning, är den 

starka och tuffa som blir en motpol till kvinnan. Det mest slående som får oss att tänka på 

utseende när pojkleksaker analyseras är en fantasibild som inte är realistisk. 
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Pojkleksaker visas på ett mer subtilt sätt än flickleksaker vilket stämmer överens med 

idealbilden och skillnaden mellan könen. Kvinnor behöver utmärka sig mer än män. Som 

Davies (2003) konstaterat leder dessa diskurser och sociala strukturer till att samhället och 

världen förblir icke jämställd då barn anammar de könskoder som dominerar. Detta formar 

barn som lär sig vad som är kvinnligt och manligt och hur de ska positionera sig i 

förhållande till andra i samhället. Kartan behöver ritas om och som vi redan diskuterat har 

leksaksbranschen möjlighet att bidra. 

 

6.4 Genusneutrala delar av butiken 

För att svara på vår fråga om vad som utmärker genusneutrala delar av butiken valde vi att 

analysera avdelningen med mjukdjur och bebisleksaker eftersom den vid en första anblick 

såg neutrala ut. Det som utmärker avdelningen är att färgerna är blandade och det finns få 

element som visar på en könsmärkning åt något håll genom bilder på förpackningarna. 

Även Lego hade delar av sin avdelning utan någon könsmärkning, och även dessa var för 

yngre barn. Innan barn växer upp och förstår att de tillhör ett av könen så är det alltså inte 

viktigt att könsmärka leksakerna. Det hade inte varit förvånande om det fanns en 

uppdelning här eftersom föräldrar som köper leksakerna också har egna värderingar om 

genus. Varför bebisleksaker ser ut som det gör är svårt att svara på exakt. En aspekt som 

ligger till grund för varför leksaker riktade mot bebisar och yngre barn ser neutrala ut kan 

vara att de ska vara utvecklande och pedagogiska. Det kan handla om att utveckla barns 

motorik och uppfattningsförmåga. Därav den blandade färgskalan på leksakerna. 

Samtidigt skulle det inte alls vara förvånande om även detta sortiment hade en tydlig 

uppdelning där rosa dominerade det “flickiga” och svart och blått det “pojkiga”. Det 

genomgående neutrala gör att det blir naturligt att inte leda in barn i könsroller redan från 

tidig ålder. Vi har förvisso bara analyserat en butik och visst finns det en risk att 

bebisleksakerna generellt sett inte är så neutrala som här men detta är ändå en indikation 

på hur det ser ut. Det är inte lika viktigt att könsmärka bebisar. 

 

Det betyder att någonstans på vägen när barnen växer upp och lämnar 

bebisleksaksavdelningen bakom sig träder det socialt konstruerade könen kvinna och man 

in i bilden. Någonstans förändras normen kring att ett barn i tidig ålder är en människa till 

att helt plötsligt bli pojke eller flicka och då också formas efter de förväntningar världen 

har. 
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7. Framtida forskning 

Vi har ett antal gånger snuddat vid hur denna studie skulle kunna utvecklas samt vilka 

luckor vi lämnar. Det handlar framförallt om att föra in det sociala i större utsträckning. 

Detta skulle kunna göras genom att till exempel studera hur människor beter sig i 

leksaksbutiken, exempelvis hur barn rör sig och till vilka delar av butiken, om det går att 

upptäcka några mönster. Det hade också varit intressant att intervjua butiksinnehavaren 

om hur lokalen utnyttjas och varför produkter placeras och visas som de gör. Med mer tid 

hade vi analyserat hela butiken i detalj för att undvika att gå miste om något, det är ett av 

problemen med vår studie. Givetvis hade det varit fördelaktigt att analysera flera olika 

butiker för att kunna jämföra resultaten och bedöma deras giltighet på säkrare grunder. 

Genom att analysera butiker i andra länder hade vi kunnat jämföra resultaten för att se om 

Sveriges leksaksbutiker är mer genusneutrala. 

 

Under tiden vi analyserade avdelningen med bebisleksaker och mjukdjur blev vi mer 

osäkra på varför just bebisleksaker är neutralare. En djupare analys av bebisleksaker, de 

olika märkena på marknaden och hur de visas i olika butiker skulle förhoppningsvis ge 

större utslag om fenomenet. Men även en fördjupning i andra varumärken som Lego och 

Barbie hade varit intressant för att försöka gå till botten med varför produkterna ser ut som 

de gör. 

 

Till sist vill vi lyfta upp andra förhållningssätt i studien, det hade varit intressant att lyfta 

frågor om etnicitet, religion, klass och ekonomi. 
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Sammanfattning 
Leksaksbranschen är en stor apparat både i Sverige och i världen. Eftersom leksaker 

influerar och påverkar barn så har branschen också en möjlighet och ett ansvar att försöka 

förändra hur de sociala könen skiljer sig åt. Det skulle kunna bidra till ett mer jämställt 

Sverige och en mer jämställd värld. 

  

Vill vi undersöka hur leksaksbranschen förstärker en åtskillnad mellan de socialt 

konstruerade könen kvinna och man. Studiens syfte är att undersöka hur en leksaksbutik är 

konstruerad och om konstruktionen förstärker genus kopplat till barn. 

 

Studiens teoretiska ramar bygger på socialsemiotik och teorier om genus och leksaker. 

Metoden för studien är en kvalitativ socialsemiotisk analys, där vi använt begreppen 

inramning, informationsvärde och visuell framskjutenhet för att analysera det insamlade 

materialet. För att samla in material har vi använt en platsbunden etnografisk fältstudie. 

De element vi studerar i butiken är lokalen, typ av leksak, färger och reklam samt hur 

dessa förhåller sig till varandra och vilken mening det skapar. 

 

Våra analysresultat visar att det finns en uppdelning i butiken som särskiljer pojkar och 

flickor, men inte när leksakerna riktar sig till yngre barn eller bebisar som ännu inte är 

medvetna om sitt kön. Delar av butiken som riktar sig till pojkar är inte lika tydligt 

könsmärkta som de som riktar sig mot flickor. Resultaten pekar på att flickleksaker är mer 

genusmärkta än pojkleksaker, vilket påverkar butikens helhet. Det syns inte minst genom 

de element som omger olika leksaker. I diskussionen framhåller vi att de rådande 

diskurserna kring kvinnliga och manliga ideal speglas i butiken på olika sätt. Det handlar 

framförallt om att leksaker som betraktas som typiskt “flickiga” nästan uteslutande 

anspelar på utseendeideal medan typiskt “pojkiga” leksaker bär på flera olika ideal som 

mestadels pekar på hur en man ska vara och vilka egenskaper han ska ha. 
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