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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
 

Den offentliga sektorn såsom förskola och skola har under en längre tid genomfört diverse 

utbildningar för att öka jämställdheten i Sverige. Enligt Skolverket visar nyligen publicerad 

forskning tydligt på behovet av att förskolan möter sina barn med ett fokus på jämställdhet. 

De skriver därför på sin hemsida att de ser sitt jämställdhetsprojekt som en stor utmaning 

eftersom de kan se brister i deras pågående arbete (Skolverket, 2021-04-21). Vanligtvis är 

Barbiedockor och actionfigurer exkluderade i den svenska förskolan. Om en exkludering av 

specifikt dessa dockor och figurer har resulterat i en mer jämställd skola är oklart, men 

faktum kvarstår att förskolan, enligt skollagen och läroplanen har till uppgift att aktivt 

motverka traditionella könsroller (Berg & Nelson, 2006). Detta resulterar antagligen i att 

förskolor gör aktiva val för att avlägsna vissa leksaker som anses vara utanför normerna kring 

jämställdhet.  

 

Även om det finns statliga jämställdhetsprojekt i förskolor fortsätter marknadsföringen av 

leksaker utanför den offentliga sektorn, marknadsföring erbjuder leksaker som motsäger den 

offentliga sektorns principer. Vilka som har varit inkluderade eller exkluderade från det ideal 

som leksaker representerar har frekvent debatterats i nutida medier. Det är oftast 

Barbiedockan som stått i fokus i debatten. En strategi som förskolor använder är att exkludera 

leksaker som man inte anser vara jämställda, till exempel Barbie eller actionfigurer. I 

praktiken sker detta redan under varierande former. Enligt Skolverket ska jämställdhetsmålen 

uppnås genom att integrera dessa i olika slags ämnen. Detta beskrivs på deras hemsida på 

följande sätt;  

 
…. exempel handla om sexualitet och reproduktion eller frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 

ansvar i biologin. I historia kan det vara kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män eller om kontinuitet och 

förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. I religion kan det handla om att eleverna ska utveckla 

kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, identitet, 

sexualitet och relationer. I bildundervisningen kan det vara bildanalysen som ska beröra gestaltandet av 

identitet, sexualitet och makt. (Skolverket, 2021-04-21) 

 

Jämställdhet ska enligt denna beskrivning ingå i undervisning inom samtliga ämnen, genom 

att frågor som handlar om identitet upplyfts. Inga Wernersson, professorn i pedagogik, 
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arbetar med jämställdhetsfrågor i skolor, belyser i en inspelad intervju att många anser 

jämställdhetsprojekt vara någon form av ”quick-fix”, hon uttrycker;  
 

Det viktigaste tror jag är att se komplexiteten i de här frågorna, det finns ingen så kallad ”quick-fix” 

(Wernersson, 2013-01-10).  

 

Wernersson fortsätter med att lyfta fram frågor om maskulina strukturer, och ser dessa som 

ett problem. Hon uppmuntrar till att se olika ingångar inom jämställdhetsprojekt, där 

händelser i skolan är kopplat till samhället och till individers olika sätt att vara. Det är viktigt 

för Wernersson att skolorna har förståelse för den stora bilden, däribland individuella åsikter. 

Samspelet mellan skola, elever och vårdnadshavare är betydelsefullt, enligt Wernersson. Men 

skolornas och lärarnas värdegrund ifrågasätts av elever och vårdnadshavare enligt Skolverket. 

Kritiken handlar främst om skolans uppdrag att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

könstillhörighet (Skolverket, 2021-04-21).  

 

Anledningen till att jag i denna studie intresserar mig för hur den offentliga sektorn arbetar är 

att den försöker socialisera in barn enligt dess normer. Huruvida detta spelar roll i den privata 

kontexten är oklart. Föräldrar och barn har nämligen individuella liv utanför skola och 

förskola, vilket gör det värt att beakta hur det ser ut utanför den offentliga sektorn, utanför 

genusprojekten. För att se diskrepans mellan leksakshanteringen till vardags och de statliga 

normer som den offentliga sektorn förespråkar studeras vardagliga platser och kommersiella 

platser. Leksaksbutiker samt privata hemmiljöer är i huvudsak denna studies intresse och hur 

denna vardags-leksakshantering fungerar. Uppsatsen handlar i stora drag om dockor och 

figurer eftersom förskolor och skolor exkluderar Barbie och actionfigurer. Därför blir det 

intressant att se om dessa specifikt utvalda leksaker kan ge en inblick i barnens vardag.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att studera diskrepansen mellan de statliga normerna och hanteringen av leksaker i 

privata och kommersiella miljöer. Studien undersöker hur vuxna och barns konsumtion och 

hantering av leksaker ser ut utanför den offentliga sektorn. Förskolan och skolans 

jämställdhetsarbete används som en grund i att undersöka vilka likheter och olikheter som 

finns av leksakmaterial på respektive platser. I denna studie undersöker jag därmed miljöer 

som vuxna och barn befinner sig i privat, hur de interagerar med varandra, samt hur parterna 

resonerar kring valet av leksaker.  

 

• Vilka idéer och ideal förmedlas? Hur framställs detta i jämställdhetsarbeten i 

förskolor/ skolor?   

• Hur framställs dockor/figurer i form av placering, rumsgestaltning, bilder och ljud i 

leksaksbutikerna? 

• Hur ser vuxna och barns relation till dockor och figurer ut i leksaksbutikerna när de 

konsumerar? Och hur speglas detta i privata hemmiljöer?  

• Hur ser samspelet mellan vuxna och barn ut när de konsumerar dockor/figurer i 

leksaksbutikerna?   

• Hur och av vilka fattas besluten om inköp av docka/figur?  

 

 

 
1.3 Insamlingsmetod 
 

Denna studie är i två leksaksbutiker. Jag beskriver den ena platsen som varuhuset och den 

andra som butiken, för att särskilja leksaksbutikerna från varandra. Mitt första fältarbete ägde 

rum i ett varhus i en leksakssektion del. Varuhuset är ett stort varuhus med allt från mat och 

skönhetsartiklar till trädgårdsbutik och kläder. Leksaksavdelningen är placerad längst bak i 

varuhuset, separerat från övriga sektioner. Mitt andra fältarbete är i en butik som låg i ett 

köpcenter. Både varuhuset och butiken är en del av två större företagskedjor. Platserna 

kommer vara anonyma i texten, eftersom jag inte vill att min studie ska rikta fokus mot de 

specifika kedjorna.  
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Intervjumaterialet är från privatpersoner och anställda i leksaksbutikerna. Jag sätter ett stort 

värde på mina intervjuer och deltagarna som medverkat. Informanternas namn kommer att 

vara synonymer till deras riktiga namn, för att individerna jag har pratat med ska få tala för 

sig själva och presenteras som sammanhängande personer (Göransson 2012:39).  

 

Jag förde ett samtal med personalen innan jag startade mitt fältarbete. Personalen fann mer 

tillit till mig, eftersom jag introducerade mig. Men min existens var inte helt okomplicerad,  

Jag förvarnade personalen om min närvaro med blev ändå störd i mitt arbete. All personal 

hade inte fått informationen om att jag skulle närvara. Vid flera tillfällen frågade personalen 

om jag behövde hjälp, eftersom de hade sett mig vid samma hylla under en längre tid. Jag 

blev självmedveten om hur min egen närvaro formade materialet (Davies, 2008: 4, 9), genom 

att personalen noterade mig, och det var omöjligt att vara osynliggjord. I dessa fall använde 

jag mig av Charlotte Aull Davis (2008) teori, om att det finns en fin linje mellan att reflektera 

och vara objektiv. Vara objektiv innebär, enligt Davies (2008), att vara självmedvetenhet i 

hur man som forskare kan forma sitt eget material genom sin närvaro.  

 

Jag är bekant med en anställd i varuhuset, detta underlättade eftersom han informerade sina 

kollegor om min studie. I butiken godkände butikschefen min närvaro, på grund av 

personalbyte, fick jag ändå säga till varje gång. Jag la därefter upp ett schema över hur ofta 

jag skulle besöka var plats, mina besökstiders informerades till varhuset och butiken. 

Varuhuset besökte jag sex gånger med en veckas mellanrum, och på butiken gjordes tre 

besök med en veckas mellanrum.  

 

 
1.3.1 Visuell media  
 
När jag anlände till leksaksbutikerna upplevde jag mig vilsen över var jag skulle börja. Det 

var mycket intryck på en och samma gång. Därför blev min mobiltelefon ett viktigt redskap i 

min dokumentering. Framför allt var kameran i mobiltelefonen användbar, till att fotografera 

och göra videoinspelningar. När jag valde att använda kameran utnyttjade jag mig av Davies 

(2008) ”visuella media” -metod (2008: 135, 136). Jag kunde återkomma till bilderna när jag 

kom hem och jämföra, och på detta sätt upptäcka/ återupptäcka nya mönster i min fältstudie 

detta gjorde bildmaterial betydelsefullt. Bilderna som togs under observationer blev min 

dokumentation (Davies, 2008: 135). Davis diskuterar risken med att bilder blir isolerade 
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tillfällen när jag som undersökare väljer vart jag ska rikta kameran. Bilderna som togs är 

därför endast riktade mot hyllorna, som en form av inventeringsbilder. Dessa bilder kunde jag 

använda när jag kom hem som ett stöd för vad jag faktiskt tittat på, och som ett komplement 

till anteckningarna.  

 

 

1.3.2 Sensorial  
 
Observationer görs med stöd av Billy Ehn’s (2016) metod” using the sensorial” (Ehn’s 2016: 

88). Ehn beskriver hur man som undersökare använder sina sinnen genom att man plockar 

upp olika stämningar i ett rum. För att plocka upp olika stämningar fångar jag olika 

dimensioner av seende, känsel, ljud, smak och doft. Jag noterade alla intryck direkt på min 

mobiltelefon när de kom upp. Ehn (2016: 92) förklarar att vårt luktsinne, som känsel, smak 

och ljud fungerar mer direkt än synen. Därför argumenterar han för att dessa sinnen faller 

mer naturligt och fritt till oss jämfört med synintrycken.  

 

Jag kunde uppleva hur jag pendlade från att lyssna på ett ljud och dofta något på samma 

gång. Jag skiftade från att stänga och öppna ögonen för att känna skillnader och antecknade 

det i samma ögonblick. Anteckningarna på mina upplevelser blev väldigt långa, att fördjupa 

sig i alla delar hade tagit lång tid.  Men jag har använt dem för att återkomma till platserna 

och minnas speciella detaljer. När jag läser mina anteckningar kan jag minnas doften av 

kanelbullar. Eller känslan av plastdockan, hur jag kunde kontrollera dess rörelser eller läten 

genom ett enkelt knapptryck. Denna metod blev en lek och jag förstod vad Ehn (2016) hade 

menat med ”låt dig själv leka och jobba på samma gång” (Ehn, 2016: 113).  

 

Enligt Davies är alla sinnen personliga, därför går det inte ersätta en etnografisk studie med 

en annan (Davies, 2008: 98). Under fältstudien kom minnen från mina egna upplevelser som 

barn fram, hur jag älskade att gå till speciella platser. Jag insåg hur mycket mina egna 

sensoriska intryck kunde vara problematiska. Denna problematik kommer jag utveckla mer i 

avsnittet som handlar om reflexivitet.  
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1.3.3 Intervjuer  
 
Intervjuerna genomfördes med arton informanter. Dessa har på olika sätt kopplingar till 

leksaksbutikerna, förutom två informanter, där ena jobbade som lekpedagog och den andra 

lärare. Samtliga intervjuer ägde rum mellan vintern 2018-hösten 2021.  

 
1.3.3.1 Förskola och skola, hösten 2021 
 

För att kunna förstå hur jämställdhetsmålen ser ut och hur de används i praktiken letade jag 

upp två informanter som har en direkt koppling till den offentliga sektorn. Genom olika 

kontakter lyckades jag hitta en lärare samt en lekpedagog, som jobbar på förskola och skola.  

Jag har inte någon privat relation till någon av informanterna, utan de är bekantas kontakter. 

Läraren är anställd i en förort utanför Stockholm, lekpedagogen jobbar på en förskola i 

Skåne.  

 

 
1.3.3.2 Varuhuset, vintern 2018  
 

De totalt elva informanterna anslutna till varuhuset blev till slut sju semi-strukturerade 

intervjuer. Flera av dessa informanter var vuxna som skulle göra eller hade gjort inköp till 

barn. En gruppintervju genomfördes med en familj, som inkluderade fyra informanter. 

Familjen bestod av mamma, pappa och två döttrar. Jag spelade inte in intervjun, eftersom 

barnen unga och kanske saknade uppfattning om vad jag använde mitt material till, dessutom 

krävs en signatur vid inspelning av barn. Mitt material blev min teckning och anteckningarna 

som jag gjorde under intervjuns gång. Intervjun var inte planerad utan skedde spontant när 

jag träffade pappan i varuhuset. Genom att sitta vid ett ritbord under intervjun var jag 

delaktig i leken med barnen, detta gjorde min dialog mer naturlig och avslappnad.  

 

En deltagare var en väninnas systerson, han kände till vem jag var sedan tidigare men vi hade 

ingen djupare kontakt. Pojken var tretton år gammal och gick med på att bli inspelad när han 

rörde sig inne i varuhuset. Jag hade även fått en underskrift från hans vårdnadshavare.   

Metoden som användes var ”påtryckande etnografi” av Pink (2015) (2013). Skälet till att det 

kallas påtryckande är för att man följer efter en deltagare. Inspelningen gjordes med Pink’s 

(2013: 353) råd om att spela in sina deltagare under observation. Inspelningen blev 29:52 min 
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lång, där jag avbröt med frågor som uppkom under observationen, intervjun upptog 10 min 

av inspelningen.  

 
1.3.3.3 Butiken, våren 2020  
 

Jag intervjuade fyra informanter i butiken, tre föräldrar samt en anställd. Frågorna 

utvecklades av frågeställningar som uppkom under mina intervjuer i varuhuset, samt det 

observationsmaterial som jag samlat in under den gångna perioden.  

 

 

1.3.4 Netnografi 
 
Jonas Frykman (2003: 58) hävdar att man som forskare kan få en unik insyn av individer om 

man väljer att följa dem under gränsöverskridande resor (Frykman, 2003: 58). I Frykmans 

fall handlar dessa gränsöverskridande resor om att resa med migranter på en bussresa över 

nationella gränser. Frykman (2003) hävdar att han fick en mer autentisk insyn än om han 

hållit sig inom gränserna. I denna studie korsade inte subjekten och objekten några nationella 

gränser, utan förflyttade sig i stället över andra platser. Uppsatsen följer leksaker till viss del 

över fysiska gränser men övervägande sker genom gränsöverskridande resor på online-

plattformar, på detta sätt används metoden Netnografi. Jag vill påstå att genom följa 

dockorna och figurerna hem vann jag ytterligare förståelse för hur inköpen av dessa 

fungerade. 

 

Enligt Martin Bergs (2015) är det viktigt att avgränsa materialet när metoden netnografi 

används. Studieobjektet blir avgränsat genom ett initialt antagande om var det empiriska 

fältet börjar och slutar (Berg 2015: 75). Studieobjektet är i detta fall avgränsat till två 

plattformar.  

 

Första plattformen är genom butikens hemsida. Anledningen till att det blev butikens hemsida 

var att det endast var där det fanns online-shopping. Varuhuset hade ingen online-shopping 

och deras hemsida bestod endast av öppettider och uppkommande event. Konsumenterna 

kunde göra samma inköp i butiken som på deras hemsida. På hemsidan använde jag mig 

enbart av sidor där rubrikerna sade ”dockor” eller ”figurer och robotar”. Jag klickade sedan 

vidare på de dockor och figurer. När man klickade in på en ”docka” eller en ”figur” kunde 

man dessutom få information om hur dockorna eller figurerna kunde användas efter man 
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hade konsumerat. Man kunde även få en bredare överblick på hur leksaksbutikerna hade 

kategoriserat sina leksaker. Dockorna och figurerna som jag valde att studera på hemsidan 

var också de leksaker som jag senare valde på Youtube.  

 

Den andra netnografi metoden jag använde var att leta upp de dockor och figurer som jag 

hittade i leksaksbutikerna på Youtube. När jag fann en docka eller figur valde jag det 

Youtube-klipp som hade flest sökningar och tittare. Vem det var som hade producerat 

filmklippen kunde variera, det var både privatpersoner som vuxna och barn, och 

leksakskedjor som gjorde riktad reklam till tittare. Det var till att börja med tre dockor och tre 

figurer som studerades, på detta sätt. Ett klipp, tillkom senare under mina Youtube-sökningar, 

det var en familjevlogg om en av dockorna i butiken. Fördelen med denna metod var att jag 

nu kunde titta på klippen flera gånger ostört. Vilket gjorde det enklare att analysera diskurser 

kring materialet som användes. Alla effekter och scener kunde spelas fram och tillbaka. 

Dessa klipp transkriberades sedan; varje ljudeffekt, rörelse, känsla etc. skrevs ner.  

 

 

1.4 Reflexivitet  
 
En forskare skriver alltid utifrån en position som har formats av egna erfarenheter, personliga åsikter samt 

akademiska och politiska strukturer. Den kunskap som blir resultatet av forskningen är alltså varken oberoende 

eller strikt objektiv utan bör betraktas som förbunden med en specifik situation. Det är med sin förankring i det 

akademiska ramverket att betraktas som förbunden med en specifik situation (Mattias Frihammar, 2010: 21).  

 

Detta är hur Frihammar (2010) beskriver sin egen position som forskare, när han studerar den 

svenska monarkin. Min förståelse för min position och hur mitt material bearbetas är samma. 

Jag kommer därför lyfta fram min egen positionering i förhållande till denna studie.  

 

När människor i min omgivning har frågat mig vad min uppsats handlar om har jag svarat 

”dockor och figurer”. Detta lett till flera intressanta samtal. Alla människor jag har diskuterat 

ämnet med vill dela med sig av sina egna eller sina barns erfarenhet. Ofta vill människor 

dessutom bevisa att de är medvetna, och menar att ”jag var minsann inte är inom den 

normativa ramen”. Leksaker är ett laddat ämne, även för mig. Det är något som är personligt 

för alla, vilket leder till att min studie kräver en reflektion över mitt eget deltagande och 

tillhörighet.  
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Det var ingen slump att jag valde studera dockor och figurer. När jag var runt sex år gammal 

gick jag på kyrkans barntimme varje torsdag efter skolan. I lekrummet fanns diverse leksaker, 

exakt vilka är omöjligt att komma ihåg. Det jag däremot kommer ihåg var dockorna, som var 

formade som bebisar. Jag kommer även ihåg att det fanns redskap, som blöjor, vagnar och 

nappflaskor, allt för att ge dockan omvårdnad som en riktig bebis. En torsdagseftermiddag på 

kyrkans barntimme tog jag upp min favoritdocka, jag höll i den så hårt att ingen annan skulle 

ta henne. När jag stod där och höll i dockan kom mina vänner inspringande till lekrummet. 

När de fick syn på mig och dockan började de skratta och skrek ”uuuuuu vad äcklig du 

är”.  Jag förstod att det handlade om min docka eftersom det var den de tittade på. Dockan 

jag höll i var den enda bruna dockan som fanns på kyrkans barntimme. Jag kan få ont i 

magen av att tänka på denna incident än idag, när jag stod och höll min docka hårt och tittade 

förundrat på mina vänner.  

 

Jag kan minnas känslan av skam för att jag råkat välja den ”dåliga” dockan, utan att veta de 

oskrivna sociala reglerna. Jag hade levt i en bubbla med mina föräldrar, där alla var jämlika. 

De hade försökt forma mig till att tro det var på detta vis världen såg ut. Ingen var bättre än 

någon annat, alla människor är vackra, och inget är konstigt. Men samhället och livet utanför 

vår dörr var inget som de kunde dölja från mig.  

 

Jag var inom den normativa ramen när jag var liten, ingen utmanade mitt utseende. Jag var 

medveten om jag om att var Barbielik, det berättade vuxna ofta. Jag förstod snabbt att detta 

var en komplimang, orden ”söt” ”blond” ”barbie” föll oftast i samma mening. När jag blev 

äldre däremot började jag förstå det problematiska vuxenvärlden hade lärt mig. Vuxenvärlden 

fick mig att tro att jag var söt ”för att jag var blond”, man kopplade min söthet till min 

hudfärg och hårkvalitet.  

 

Jag njöt av leksaksvärldarna som samhället introducerade, det var inte svårt för mig att 

relatera till det som fanns. Jag älskade allt, Barbie, kläderna, assessorerna, miniatyrhusen, 

musiken, allt. För mig som hade lätt att försvinna in i egna drömmar var leksaksvärlden 

himmelriket. En fråga som ofta kommer upp idag är hur mina ”mamma, pappa, barn” lekar 

har format mig som kvinna, och hur det påverkat mig vara empatisk och 

omvårdnadsorienterad. 
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På ett sätt känns det nästan lite fånigt att sitta och göra en analys om hur jag passade in i 

samhället. Jag har inget trauma som jag har upplevt, eftersom jag har fått passa in. Men det är 

viktigt att problematisera mitt eget deltagande i andra människors exkludering. Hur jag 

genom att få vara den som passade in, faktiskt passade in på andra människors bekostnad.  

 

Emilie Zaslows (2017) beskrivning om hennes relation till sitt material av den amerikanska 

dockan ”American Dolls” är något som ansluts till denna uppsats;  

 
Jag närmar mig denna studie med två linser; jag är både en fan och en vetenskaplig kritiker. Som Henry Jenkins 

har hävdat, gör användningen av dessa dubbla linser det möjligt för forskaren att förflytta sig flytande mellan 

två epistemologier: den kunskap som uppnås genom teoretisk analys och den kunskap som uppnås genom 

grupper av fandom och användarengagemang (Zaslows, 2017: 2).  

 

Att det är just jag som gör denna undersökning kommer spela en roll, likväl som det hade 

spelat roll om någon annan hade gjort studien. Barbie har varit en stor del av min uppväxt, 

men min relation till Barbie ändrats under tiden. Som vuxen ser jag det problematiska med 

Barbies ideal, detta har gjort mig till både ett fan och en kritiker av dockor. Och att vara ett 

fan kan påverka mig eftersom det är lättare att dras med in i drömvärldar av nostalgiresor.  

 

1.5 Teori och analysmetod 
 

1.5.1 Konsumtion av diskursiva upplevelser  
 
När det gäller attityder och idéer kring konsumtion finns det ett konstant 

spänningsförhållande mellan rationalism och hedonism menar Druker (2019: 19) Där 

rationalism är människans förnuft och logiska tänkande, medan hedonismen är strävan efter 

njutning.  

 

En ekonomi baserad på konsumtion enligt Lynne Gerber (2018: 29) kräver att njutning 

frodas. Den växande amerikanska marknaden har i modern tid gjort detta möjligt. Gerber 

förklarar att traditionella seder byggt på återhållsamhet, självtillit och hårt arbete som ställs 

alltmer mot konkurrerande budskap som uppmanar till njutning, eftergivenhet och 

självskapade och utrycks via konsumtion (Gerber, 2018: 29). Gerber riktar även kritik mot 

utbudet som finns i butikerna, att det är heteronormativa strukturerna som finns tillgängliga 
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för konsumtion, vilket bidrar till att andra könsidentiteter blir stigmatiserade (Gerber, 2018: 

29).  

 

Identiteter som exkluderas handlar inte bara om genus, utan någon som uppmärksammar 

andra typer av exkludering är Torell (2001: 60), han beskriver hur postkoloniala strukturer 

produceras i en form av “varurasism”. Denna ”varurasism” sker genom strukturer som 

reproduceras genom olika kanaler i leksaksbutikerna och konsumeras därefter av barn och 

vuxna. Denna funktion tycks inte vara öppet propagandistisk, utan det är en dold eller 

omedveten rasism det är frågan om, en naiv, till synes oproblematiserad framställning av 

världens folk (Berggren Torell, 2001: 62).  

 

Hur exkludering kan bidra till denna stigmatisering förklarar Michel Foucault (2008) genom 

att poängtera att diskursteorin inte endast skildrar det som är befintligt, utan är ett system av 

uteslutning. Naturligheten är, enligt Foucault, en konstruktion som bygger på att andra sätt 

att tänka utesluts, därmed blir andra uttrycksformer otänkbara och osägbara (Foucault, 2008: 

182). 

 

 Berggren Torell (2001) vidareutvecklar diskusteori genom att problematisera ”sanning” och 

”kunskap” till något relativt som aktivt måste produceras. När det uppfattas naturligt, agerar 

människor ständigt för att exkludera annan typ av kunskap som möjliga sanningar, för att 

legitimera sin egen kunskap (Berggren Torell, 2001: 13). På detta sätt är diskurser i ständig 

konflikt med andra diskurser och andra sociala praktiker. Och då behöver man ifrågasätta 

varför en representation ser ut som den gör samt vad den utestänger (Berggren Torell, 2001: 

14). På detta sätt skapar leksaksbutikerna gränsen mellan ”jaget”, det normala, och ”övrigt”, 

som udda och onormalt. Butikerna lär på ett effektivt sätt barn normalitetens norm.  

 

Leksaksbutikerna ses som en effekt av diskursen, av vårt kollektiva minne och våra 

kollektiva identiteter (Svensson, 2012: 36), där normer, seder, vanor, och regler tränas in 

genom dockor och figurer. Lekar med dockor och figurer bidrar till kulturella processer som 

reglerar hur vi skapar mellanmänskliga relationer. Dockorna och figurerna i leksaksbutikerna 

ses som en del i leksaksbutikernas upplevelseproduktion (Svensson, 2012: 41) 
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1.5.2 Genussystem och intersektionalitet  
 

I denna studie utgår jag ifrån att studera relationen mellan den offentliga sektorn och 

individers vardag utanför. För att kunna få en inblick hur den offentliga sektorn resonerar 

kring begreppet ”jämställdhet” används Skolverket jämställdhetsmål. Dessa mål är något som 

strävas efter på skolor och förskolor i Sverige, vilket inkluderar identitet, kön, sexualitet och 

relationer. Målet om denna euforiska ”jämställdhet” ser jag som en diskurs. Jämställdhet, 

tolkas i denna studie, som en strävan efter en idé där alla har lika värde, men hur detta ska ske 

är oklart. 

 

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att diskutera och ifrågasätta maktordningar 

och ojämlikheter utifrån ett bredare perspektiv. I artikel ”Intersektionalitet - ett användbart 

begrepp för genusforskningen” (2003) redogör genusvetaren Nina Lykke (2003) hur 

subjektspositioners sampel kan förstås med hjälp av intersektionalitet. Begreppet syftar till att 

förklara hur maktasymmetrier rörande exempelvis, genus, etnicitet, nationalitet, klass, 

sexuella läggning och så vidare samverkar. Ambitionen med begreppet är att åskådliggöra 

relationen mellan dessa aspekter för att tydliggöra deras dynamiska interaktion (Lykke, 2003: 

48). Intersektionalitetsbegreppet rymmer en förståelse för att maktsymmetrier består av olika 

dimensioner som är upplösligt förbundna med varandra genom en ömsesidig påverkan 

(Lykke, 2003: 48). Begreppet innefattar med andra ord en mängd teorier som berör förtryck, 

och lägger fokus på att betona betydelsen av samverkan, vilket är viktigt ha i åtanke i en 

maktanalys.  

 

Anledningen till att jag har valt intersektionalitetsbegreppet till denna studie, i stället för 

exempelvis genus- och klassteoretiker, är att den ger en bredare syn. Både genus- och 

klassteori har kritiserats för att utesluta och osynliggöra vissa gruppers erfarenheter, eftersom 

de blundar för hur olika maktaxlar samspelar (Berglund, 2015: 100). Teorierna har en tendens 

att utelämna vad människor har för olika utgångspunkter beroende på vad deras 

subjektspositioner har för status i samhället. Exempelvis är en vit flickas status i samhället 

annorlunda jämfört med en icke-vit flickas.  

 

För att förstå färger och former i relation till genus och etnicitet används idéer om 

dikotomiska uppfattningar använder denna studie Fanny Ambjörnssons bok ”Rosa den farliga 

färgen” (2014). Där diskuterar hon hur färger används för att dela samhället dikotomt. I 
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boken samtalar hon om att färgen rosa används som en markör för vad som anses vara 

kvinnligt eller manligt, färgen förklaras utifrån en förförståelse att den är kvinnlig, det som 

inte är rosa förutsätts vara könsneutralt. Färgen blir därför ett begrepp som särskiljer och 

förklarar vad som anses vara kvinnligt eller inte (Ambjörnsson, 2014). Ambjörnsson bidrar 

med ett genusperspektiv som problematiserar vissa genusteoretiska studier, då de ofta 

riskerar placera fokus på det kvinnliga. Detta resulterar i att det som anses vara könsneutralt 

har en benägenhet att försummas. Maskulina strukturer förknippas och sammankopplas ofta 

med denna kategori enligt Ambjörnsson (2014). I leksaksbutikerna uppmärksammas de 

maskulina objekten mer sällan, eftersom de anses vara neutrala, problematiseras de därmed 

mindre. Detta betyder dock inte att jag i denna studie ser maskulina diskurser som neutralt, 

utan försöker även synliggöra dessa.  

 

Inom intersektionelitetbegreppet är maktbegreppet inte något enhetligt, utan består av flera 

dimensioner, i denna studie är dimensionerna; genus och etnicitet är de centrala begreppen. 

Jag förstår dessa begrepp på samma sätt som Ambjörnsson (2014). Hon redogör hon hur 

färgen fungerar som en markör av genusindelningar. Där färgen rosa är förknippat med en 

kvinnlig diskurs. Ambjörnsson (2014) diskuterar inte bara färgen rosa, utan även färgskalor 

av ljust och mörkt, där de ljusa färgerna förknippas med flickaktigt, mörkare färger 

förknippas pojkaktigt (2014: 103). Från denna tolkning drar hon paralleller till postkoloniala 

maktordningar där den europeiska kolonismen lagt grunden till ett dikotomiskt tänkande om 

nyanser som ”vit” och ”svart”. Uppdelningen mellan ljust och mörkt som barnenen ägnade 

sig åt i Ambjörnssons studie bör enligt henne förstås mot ett västerländskt postkolonialt 

kulturarv, ”där det ljusa inte enbart signalerar mjukhet, godhet och kvinnlighet, utan även bär 

på otvetydiga kopplingar till en vit hudfärg och västerländsk överlägsenhet ” (Ambjörnsson, 

2014: 103).  

 
1.5.3 Performans 
 
Genusforskaren Judith Butler (1988) använder begreppet ”performativitet” för att förklara 

hur genus är uppbyggt. (Butler, 1988: 527, 528). Hennes uppfattningen av genus är att den är 

baserad på kulturell och social konstruktion vilket betyder att könet är verkligt till den grad 

det är agerat. En identitet eller genusgrund blir då först verklig av förväntningar, dessa kan 

både vara individuella och samhälleliga (Butler, 1988: 527, 528). Denna studie ser dockor 

och figurer som subjektiva föremål som används som en slags uppmuntran till att imitera 
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genus genom att leka fram heteronormativa lekar. Och därmed analyserar jag vilka konkreta 

möjligheter till genusperformativa föreställningar som leksaksbutikerna säljer. 

 

 

Performans ses som en effekt av diskursen, och är en form av iscensättning och dramatisering 

av diskursiva föreställningar (Meurling, 2019: 267). I detta fall är det iscensättningar och 

dramatiseringar av berättelser och karaktärer, som är kopplade till dockorna och figurerna i 

leksaksbutikerna. Dockorna och figurerna studeras utifrån perspektivet att de är rituella, 

genom att vara statusfyllda och meningsbärare. Performans utförs i relation till hur 

leksakerna är statusfyllda, där leken kan ses som en kroppslig inlärning, som tar kroppsliga 

och kulturella uttrycksformer. Tanken är att den kroppsliga inlärningen sker i en slags 

omedveten rörelse, styrd av kroppars och föremåls förankring, det är hur vi återberättar livet 

(Svensson, 2012: 51). Därför används begreppet ”leka” som en akt där man upptäcker och 

formar meningssystem (Berg och Nelson, 2006: 125).  

 

Tidigare studier (Mitchell, 2006: 384) har förstått performans utifrån två olika 

utgångspunkter. En inriktning utgår från att performans fungerar som en social identitet där 

individer fokuserar på självpresentation.  Detta yttrar sig genom att man identifierar sig inom 

en viss kategori i samhället, som klass, etnicitet eller kön. Individernas kroppar agerar då 

utifrån både samhällets förväntningar och de individuella förväntningarna (Mitchell, 2006: 

384). Denna förståelse av performans hänvisar till en slags ”vardagsperformans”. Den andra 

typen av performans är den som yttrar sig genom enskilda event eller händelser. Jag vill jag 

rikta uppmärksamhet till en interagerad relation mellan dessa två teorier, där 

vardagperformans och eventperformans är två olika processer som samverkar. Performans 

blir inte bara iscensättningar och dramatiseringar av berättelser och karaktärer kopplade till 

leksaksbutikerna, utan fungerar också som en vardaglig konsekvens av hur man iscensätter 

kön och etnicitet.  

 

1.5.4 Nostalgi  

Enligt Helen Brembeck (2015) är begreppet nostalgi en materialitet och affekt, där kroppar 

kan vara laddade med en potentiell form av nostalgi. Denna uppsats använder sig av material 

som har kollektiva anknytningar till barndom och minnen, vilket kan relateras till teorin om 

nostalgi. Idéer om det förgångna kan vara en del i varför en leksak väljs, där vuxna 
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socialiserar in barn genom subjektiva tankar om objektet. Dessa subjektiva idéer om föremål 

kan innefatta nostalgiska diskurser. Begreppet nostalgis innebörd är inte lättolkad utan 

förekommer i både vardagliga och kulturanalytiska sammanhang. Där det nostalgiska 

tillståndet innefattar tillbakablickar i en positiv mening. 

Denna förståelse av nostalgi används för att beteckna ett emotionellt tillstånd som särskilt rör 

en diskurs om det förflutna eller relationen till det förflutna-nutid-framtida. Och dessa idéer 

kan uppstå mellan olika ”kroppar” (Brembeck, 2015: 4). Brembeck fortsätter med att förklara 

att, föremål såväl som människor, har en potentiell förmåga att beröra och bli berörd. Där en 

”känsloladdad” händelse blir en kombination av det rent affektiva och biologiska Det mentala 

och emotionella, blir då någonting som sker i spänningar mellan natur och kultur, där affekter 

(biologi) och känslor (kultur) hela tiden rör sig i och genom varandra och är allierade.” 

(Brembeck, 2015: 4).  

Denna förståelse lämnar utrymme till nostalgi som ett känslomässigt engagemang. Nostalgi 

blir då en diskurs av minnen som innefattar föreställningar om hem, hemkomst och barndom 

samt en längtan efter stabilitet. Nostalgi används som en kritisk ståndpunkt, därför kommer 

relationen mellan nostalgi och glömska granskas. Nostalgi diskurser kan representerar ett 

förlorat hem, eller en förlorad dröm (Bryant, 2015: 155). Men nostalgins versala funktion är 

också att diskursivt porträttera, oss själva på det sätt som vi vill be porträtterade. Genom 

denna förståelse av nostalgi framträder nostalgi de flesta gånger som diskursiv 

identitetsförvirring. Vilket skapar en liminalitet av att det blir svårt att se utanför den 

nostalgiska desorienteringen.   

Vuxna människors förhållande till leksaker är komplicerat, alla individer bär på egna minnen 

och idéer om vad en bra leksak är. Bryant (2015: 156) beskriver hur nostalgi inte 

representerar en längtan efter det förgångna, utan i stället är en längtan efter det essentiella, 

eller en längtan efter något som inte längre finns tillgängligt för oss. Med andra ord, finns det 

tillfällen där vi inte vet vilka vi är och inte längre representerar en längtan för enkelheten och 

oskuldsfullhet, utan i stället en längtan efter en tid då vi var oskuldsfulla nog tro att vi visste 

vilka vi var (Bryant, 2015: 156).   
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1.6 Tidigare forskning 
 

Etnologen Viveka Berggren Torell (2001) skriver om leksaksbutikernas historia, och 

intresserar sig för barnet som konsument i boken; ”Det konsumerande barnet”. I dessa texter 

står det, att från 1920-talet och framåt fanns reklamkampanjer och produktkataloger med 

rubriker som ”Det förlovade landet” ”Barnens paradis” eller ”Leksaksland” (Berggren Torell, 

2001: 206).  

 

En annan bok som beskriver leksakskonsumtion är Elina Drukers (2019) bok; ”Ett stort 

varuhus i en stor stad, dagdrömmar och konsumtionskritik i barnlitteratur”. Hon beskriver hur 

leksaksbutikerna även på denna tid var en konstruerad plats där lek och nöje uppmuntrades, 

och en plats där dagdrömmar fanns (2019: 2). Och hur leksaksbutiker i Sverige använde 

dagdrömmar för att uppmuntra till konsumtion kan spåras till USA. Varuhuset Sigel-

Cooper’s i Chicago var först ut med att öppna en separat, permanent leksaksavdelning år 

1909. Leksaksavdelningen kallades för “Toyland” och var stort som ett helt kvarter. Denna 

första leksaksavdelning blev en förebild som många affärer försökte efterlikna, bland annat i 

Sverige (Druker, 2019: 74).  

 

Enligt Berggren Torell (2001) fanns det föreställningar om att dessa barnvärldar var viktiga 

eftersom barnen var framtida konsumenter. Tanken var att det som fanns i leksaksbutikerna 

skulle lägga grunden till konsumentbeteendet (Berggren Torell, 2001: 87). Sannolikt 

fungerade det som normaliseringsprocesser där ideal skapades som sedan skulle finnas kvar 

som vuxen. Leach tolkar det alltså som att barn skulle präglas på barnavdelningen att bli 

framtida konsumenter i vuxenavdelningen (Berggren Torell, 2001).   

 

Under hela 1900-talet intresserade sig marknadsförare för barn som målgrupp, de 

intresserade sig då för barnen som självständiga konsumenter (Berggren Torell, 2001). 

Marknadsföringen riktades specifikt mot kvinnor, och barn, under åren kring första 

världskriget. Då byggde annonserna främst på barnprodukter som riktades till ”mor-barn-

produkt”. Enligt Berggren Torell (2001) var anledningen kanske att många män var ute i krig 

och marknadsförarna enklast kunde rikta sig till kvinnor. Annonserna visade nämligen oftast 

mödrar och barn (nästan alltid flickor) på väg till stora varuhus.  
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Enligt Druker (2019: 69) var illustrationer av mödrar och döttrars inköpsrunda en indikation 

på att det var mödrars uppgift introducera sina barn till konsumtion. Pojkar och flickor 

skildrades olika i annonser. Pojkarna förekom relativt sparsamt, när de väl gjorde det 

beskrevs de som slitvargar. Pojkarna framstod som naturligt vilda och busiga medan 

flickorna framstod som lugna och delaktiga i inköprundan (Berggren Torell, 2001: 205). Det 

är en förutfattad mening att barn inte ansågs vara en intressant målgrupp förrän 1950-talet. 

Däremot var det inte förrän på 1950-talet som marknadsförare fick tillgång till direkta kanaler 

att nå barn. Genom nya medier som fick sin spridning då. Barns kontakt med marknadsföring 

kunde endast nås genom annonser i tidningar, eller i skyltfönster. Därför blev kontakten med 

barn som konsumenter sparsam i början av 1900-talet (Berggren Torell, 2001: 205).   

 

Anders Nelson problematiserar i artikeln; “Children’s Toy Collections in Sweden—A Less 

Gender-Typed Country?” (2005), att det finns en diskurs att Sverige skulle vara något 

genusneutralt undantag i världen. Nelson (2005) menar att det finns en strävan i den 

offentliga sektorn att vilja vara ett genusneutralt föredömesland, dock är Sverige enligt 

Nelson (2006) inte mindre könsstereotypt än något annat land (Nelson, 101: 2006). I boken 

”Ur svenska hjärtans djup” av Mattias Frihammar (2010) undersöks det svenska 

nationalistiska bygget, Frihammar (2010) beskriver hur det yttrar sig kopplat till det svenska 

kungahuset.  Han beskriver att nationalismen i Sverige inte artikuleras påfallande högt eller 

tydligt, men att den är närvarande i människors liv. Frihammar (2010) intresserar sig av hur 

mindre uppenbara, men inte desto mindre bärande, del av den pågående reproduktionen av 

nationen. Han anknyter detta till vardagliga praktiker som han anser vara tystlåtna och drar 

därför inte till sig någon uppmärksamhet (Frihammar, 2010: 33). Både Frihammar och 

Nelson beskriver liknande mönster, att det finns något form av svenska nationalistiskt bygge 

som inte synlighet görs. Att den offentliga sektorn skulle vilja fungera som ett normkritiskt 

föredömesland, leder till att det blir svårare att kritisera det, enligt Nelson (2006: 101).  

Barn i vardagslivet har intresserat flera forskare, bland annat har Eva Lis Bjurman (1981) 

undersökt 8–9-åringars fritidsliv och vardagsliv från fyra Stockholmsförorter. Detta redovisar 

hon i boken ”Barn och Barn. Om barns olika vardag” (1981). Ett av undersökningens 

huvudsyften var att jämföra klasskillnader mellan förorter som ligger i norr och söder om 

Stockholm. Denna studie intresserar sig hur Bjurman även uppmärksammade kön genom att 

studera barns fritidssysselsättning, lekar och leksaksinnehav. Hon systematiserade 

leksaksinnehavet bland barnen i kategorierna flickor och pojkar, norr och söder. Bjurman 
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fann det svårt hitta leksaker som riktade sig till båda könen. Det enda hon fann som var 

”könsneutralt” var smurfar (små blå plastfigurer) och sällskapsspel. Lego och spelkulor var i 

huvudsak knutna till pojkar (Bjurman, 1981: 92). Bjurman gjorde sitt fältarbete under sent 

1970-tal och leksaksutbudet har ändrats sedan dess. Figurerna och dockorna har nu nya 

ansikten, men frågeställningarna kring att det är svårt att hitta leksaker som inte riktar sig till 

ett specifikt kön kvarstår.  

 

Någon som gestaltar hur kön fördelas under lek med dockor och figurer är Charlotte Hyltén-

Cavallius (2007). Hon redogör hur Barbiedockor har en publik bland förskolebarn (2007). 

Pojkarna i hennes undersökning berättar hur de leker med Ninja Turtles (en färdig figur) eller 

Bioincle, en figur i Legos sortiment som man själv bygger ihop. Under Hyltén-Cavallius 

intervjuer med barnen förkastades allt som var ”tjejigt” av killarna. Flickorna uttryckte 

dessutom själva ibland en negativ syn på det ”tjejiga”. Hon konstaterade att hennes 

informanter uttryckte att  ”tjejer vill leka med det som killar vill, men killar vill inte leka med 

det som tjejer vill” (Hyltén-Cavallius, 2007: 73).  

Lek och leksaker, som dockor och figurer, har stor betydelse för barnens utveckling, det kan 

ses som en socialisation med vilken barnen bygger sin identitet efter (Berg & Nelson, 2006). 

Berg & Nelson (2006) beskriver hur detta fungerar i nutiden genom den ”lekande processen”. 

I vår samtid, får barnens identitet ett drag, av en berättelse snarare än en gestalt. Att ha en 

självidentitet blir som att sätta in sig själv i ett händelseförlopp, i stället för att måla upp en 

bild av sig själv (Berg & Nelson, 125: 2006). För att förklara vad Berg & Nelson menar kan 

detta anknytas till hur figurerna Tennsoldaten och Transformers fungerar. Tennsoldaten är 

vad Berg & Nelson menar en figur som symboliserar hur man lekte förr. Med Tennsoldaten 

målade man upp en bild av sig själv. Med Transformers sätter man som barn sig in i en redan 

färdig berättelse, det vill säga i ett händelseförlopp. Hur dessa berättelser är utformade kring 

en figur eller en docka blir därför betydelsefullt för barnets självidentitet. Huruvida detta 

stämmer är oklart, historier kring tennsoldaten formade säkerligen barn förr. Leksakerna har 

förändrats med tiden och leken med den. Nelson & Bergs (2006) förståelse för barns 

socialisering kan ses som en förenkling, denna studie är kritisk till deras resonemang. Nelson 

& Bergs idéer motsades av mina studier, och förståelsen blev ensidig och exkluderade 

utomstående effekter. Men tanken på att barnen skulle sätta sig in i ett händelseförlopp som 

redan är förutbestämt testas ändå i analysdelen, kring hur leksakerna och 

leksaksproduktionen ser ut.  
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Tidigare forskare har lagt fokus på lekandet i vardagslivet, eller hur relationen mellan barnen 

och det offentliga har samverkat. Eller har leksaksbutiker studerats utifrån ett 

marknadsföringssyfte.  

 

1.7 Disposition  
 

Analysen inleds, i kapitel två, med intervjuer med en förskolelärare samt en grundskolelärare, 

där de berättar om deras upplever av barn och föräldrar på arbetsplatsen. I detta kapitel 

beskrivs hur jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor ser ut. I kapitel tre beskrivs platserna; 

varhuset och butiken. Vilket följs av kapitel fyra, som skildrar platserna som en slags 

strategisk designad materialitet som är färdig att konsumera. Efter att leksaksbutikerna 

beskrivits kommer kapitel sex undersöka olika former av konsumtionsdilemman. Kapitlet 

kommer skildra intervjumaterial med föräldrar och barn samt observationer av samspelet 

mellan vuxna och barn inne i leksaksbutikerna.  

För att se hur konsumeringen kan knytas till hemmet, kommer dockorna och figurerna följas 

till andra platser. Vilket görs i kapitel sex, där dockors och figurers kroppsliga funktioner 

studeras. Gränserna av specifika platser suddas ut i detta kapitel, vilket resulterar i en 

skildring av dockor och figurer på andra platser. Avslutningsvis sammanvävs analysen med 

en diskussion i kapitel sju.  
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2. Skolan och förskolan 
 
Jämställdhetsprojekt och utbildningar är något som staten och kommunerna har 

implementerat i förskolor och skolor. För att senare kunna ställa leksaksbutikerna i relation 

till dessa jämställdhetsmål intervjuas två lärare; Katja som är en förskolelärare och Whitney 

som är grundskolelärare. Katja jobbar på en förskola som ligger i nordöstra Skåne. Barnen 

hon träffar är i åldrarna mellan ett och fem år. Whitneys skola är lokaliserad i 

Stockholmsförort, barnen som hon jobbar med är mellan fem och sju år gamla.   

 

Katja har jobbat som förskolelärare i över fyrtio år, under intervjun blev det därför intressant 

att jämföra nutid med dåtid. Enligt Katja har jämställdhetsfrågor var på tapeten i omkring tio 

år, längre bak i tiden kan hon inte minnas att det har kommit upp på tal. Hon berättar att de 

hade letat i gamla lådor på jobbet under veckan. Under framgrävningen hittade de gamla 

leksaker som de hade haft som lekmaterial förr. Där i ena lådan hade de grävt fram spel som 

det hade varit textat på förpackningen ”pojkspel” och ”flickspel”. Katja och hennes kollegor 

hade blivit förvånade när de hade sett dessa spel, detta hade lett till en diskussion i 

personalgruppen. Katja förklarar att hon blev häpen när spelen uppenbarade sig, men 

samtidigt minns hon hur annorlunda man såg på genus när hon började som pedagog år 1984.  

 

När hon som tjugoåring började jobba på förskolan fanns det inte samma diskussioner som i 

nutid, utan då uttryckte man sig ”här kan pojkar vara och leka för här är bilar och 

snickarbänk”. Katja fortsätter berätta att pojkar fortfarande dras till klossar på hennes 

arbetsplats, skillnaden är att lekpedagoger i stället öppnar upp för att barnen ska röra sig på 

alla platser i förskolan. Exempelvis, har de öppnat upp mer med dockor och köket som finns 

placerat i ett av lekrummen. Där är det övervägande tjejer som leker, men det är mer blandat 

med både flickor och pojkar än vad det var förr. Jämställdhetsmålen är något som Katja 

arbetar för på förskolan, hon är den lekpedagog som aktivt leder och jobbar för att målen ska 

uppnås.  

 

Whitney har jobbat på två olika skolor i Stockholmsområdet, det första jobbet hon hade var 

på en skola på Östermalm, men har de senaste året arbetat med barn i en söderförort utanför 

Stockholm. Hennes erfarenhet av jämställdhetsfrågor på hennes nuvarande skola är diffust. 

Enligt Whitney finns det inga aktiva samtal om jämställdhet, utan det är bara något som tas 

för givet att lärare individuellt jobbar med. Whitney redogör detta på följande sätt;  



 25 
 

 
Många lärare är positiva till att man ska få vara vem man vill. Om man vill ha glitterleggings, örhänge, eller 

nagellack är det okej. Många pojkar i fem och sex års åldern har nagellack på sig, men är samtidigt väldigt 

maskulina, de kanske inte har kommit till den nivån av ”tjejigt” ”killigt”, det spelar ingen roll, de har nagellack 

och spelar fotboll. Det finns barn som vill bli kallade för hen, då accepterar man det som lärare. Vi har många 

sådana fall, där barn inte vet sin identitet, då har man kanske pratat med föräldrarna och kommit överens om vad 

man som lärare ska kalla deras barn. 

 

Dialogen mellan föräldrar och lärare inträffar oftast med föräldrarnas initiativ, det är deras 

handlingskraft som väcker diskussioner mellan parterna enligt Whitney. Exempelvis hade det 

varit en elev som hade velat byta namn från en ”pojknamn” till ett ”flicknamn” på skolan. Då 

hade föräldrarna kommit och förklarat att eleven inte ville heta namnet hen engång hette. 

Lärarna ändrade direkt elevens namn på namnlistor, lappar och hens olika lådor som fanns på 

skolan. Ett år senare bytte eleven tillbaka sitt namn till det hen hette innan. Något som 

Whitney däremot kan komma på att de diskuterar öppet i klassrummet är att visa barn har två 

mammor och två pappor. Lärarna har markerat att det är normalt för barnen, numera upplever 

Whitney att barnen inte tycker det är konstigt att en i klassen har två mammor.  

 

Relationen mellan pedagog och föräldrar uttrycker sig på likande sätt på förskolor enligt 

Katja. Det finns ingen aktiv diskussion om jämställdhetsmålen med föräldrar, utan även här 

är det föräldrar som inleder dessa konversationer. Katja berättar om en familj som hon var i 

kontakt med för cirka fem år sedan;  

 
De tyckte väldigt mycket, till oss pedagoger, att vi öppnade upp för både pojkar och flickor. De ifrågasatte, hur 

tänker ni? Hur tänker ni när ni plockar fram dessa utklädningskläder? Har ni hattar och herrskor också? Eller är 

det bara kjolar? 

 

Hur diskussioner mellan föräldrar och den offentliga är oklart och för att få en mer 

övergripande bild hade fler intervjuer och studier behövts. Frågor om jämlikhet var enligt 

båda informanterna frågor om kön. Det handlade om att barnen skulle hitta sin identitet i sitt 

kön och upprättades genom att de fick ett bredare urval av leksaker som riktade sig till både 

flickor och pojkar. Sen hade båda informanterna upplevelser av att det inte fanns någon direkt 

kommunikation med föräldrarna om jämställdhetsmålen. Informationsöverföringen skedde 

endast om föräldrarna själva tog upp sin oro eller funderingar.  
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 2.1 Jämställdhet lika med genus?  
 

Skolor och förskolor ska sträva efter att uppnå jämställdhetsmålen, enligt Skolverkets 

hemsida. Identitet var en av punkterna som skulle vara inkluderad i samtliga ämnen. 

Identitetsbegreppet har blivit förknippad med frågor om genus, andra identiteter tycks ha 

fallit ur ramarna. Intressant var därför att frågor om andra identiteter än genus inte kom 

självmant under mina intervjuer. 

 

Jag frågar Katja om hur urvalen av leksaker som finns på förskolan förhåller sig till ett 

bredare utbud av andra färger eller funktionsnedsättningar. Katja berättar att hon och hennes 

kollegor har funderat på att köpa in dockor som har olika funktionsnedsättningar, en av 

dockorna som de finner intressant är en blind docka. Jag frågar om de har dockor med olika 

hudfärger eller etniciteter. På förskolan finns det en docka, men just nu är det 

leksaksmaterialet intressant för barnen. Vad barnen leker med går i ”vågor” enligt Katja, och 

just nu tycker de om att ”pyssla, rita och klistra”.  Dockorna plockades bort på förskolan, 

eftersom behovet inte fanns.  

 

Whitney hade ett annat perspektiv på hur skolorna hanterar frågor om etnicitet och kultur;  
 

Vi har mörka barn så det är viktigt. Det är för lite diskussion om etnicitet, och mycket tas för givet. Många som 

inte kan mycket om etnicitet och kultur tror det räcker med att köpa mörka dockor, eller exempelvis 

veckobreven, där man sätter en bild av ett svart eller ett indiskt barn  

 

Samtidigt beskriver Whitney att lärare kan ge kommentarer till barn utan att tänka på 

konsekvenserna. Exempelvis ger lärare synpunkter på barnens hår;  
 

Det kan vara att man säger till ett barn hela tiden, ”vilket vackert hår du har”. Det räcker med en gång, för om 

det blir för mycket kan det också bli fel. Då blir man exotisk, vilket är en annan form av utanförskap   

 

Whitney upplevde att lärare uttryckte sig olämpligt angående hennes afro. De frågade om 

hennes hårtyp, försökte lista ut hur hon och barnen på skolan vårdade det, och hon ville att de 

slutade behandla deras hår som att det skulle vara ”konstigt”.  
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Det behövs en förändring i skolorna på hur man ser på barnens olikheter och tillhörigheter, 

tycker Whitney. Diskussioner behövs bland hennes kollegor om hur man kan bemöta olika 

barns behov i skolan. Whitney har noterat många förlegade aktiviteter 

 
Det räcker inte med att säga, ”vi är olika” eller ”vi kommer från olika länder” och ”nu ska alla rita sin flagga”. 

Det är typiskt skolor, att alla ska rita sin flagga. Det har funnits sedan 90-talet, när jag var liten. Men att prata på 

lektionen om vart vi kommer ifrån, det är det för lite av. 

 

Hon tycker det behövs en ny strategi kring hur man hanterar olika former av utanförskap på 

skolor i Sverige. Hur detta exakt skall se ut kan inte Whitney svara på, hon vet bara att det är 

ett ämne som behöver lyftas. Hon förklarar också att barnen inte ser färg, utan det är något 

som vuxna lär ut. Samtalet med Whitney gick sen in på hennes egna upplevelser som lärare, 

hon hade tidigare jobbat på Östermalm. Där hade hon fått frågan om hon kunde tvätta bort sin 

hudfärg, eller ”varför är ditt hår lockigt hela tiden, kan det bli rakt?”. Detta var brist på ett 

segregerat samhälle förklarade Whitney. Att barnen inte såg människor som såg ut som 

hennes i sin vardag, därför blev det konstigt. Det var tydliga kontraster mellan att jobba på 

Östermalm eller i en söderförort enligt Whitney, men på båda platserna var det exotiskt med 

afro fast från olika perspektiv.  

 

Identitetsbegreppet som förskolor och skolor försöker använda för att skapa en inkluderande 

och jämställd miljö upplevs som diffust. Man missar inkludera barnen från ett intersektionellt 

perspektiv, eftersom det endast finns tydliga riktlinjer om genus, men inga andra 

utgångspunkter.  

 
 
2.2 En frizon för trendleksaker  
 

Katja skrattar när jag frågar henne om de någon gång har funderat på att handla in dockor 

från ”Froztserien” ;”Nej, det går liksom inte att handla in. Man får handla rätt neutrala saker 

för att det ska passa in i hela gruppen”. Samtidigt beskriver Katja att de emellanåt skriver ut 

bilder på ”trendleksaker” som barnen kan måla och fylla i med färgpennor. Några 

actionfigurer kan man inte heller hitta i lekmaterialet som finns på förskolan. Hur ”Frozt” och 

actionfigurer skulle vara mer trendigt än andra lekmaterial var oklart, men att de inte var 

välkomna på förskolan var tydligt. Whitney ser likaså att Barbiedockor och Actionfigurer inte 

finns på hennes skola; ”Barbiedockor och Actionfigurer har vi inte på skolan, utan bara 
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dockor. Vi har små actionfigurer men inga populära.” Hon utvecklar att det är leksaker som 

barnen förväntas ha hemma, inte på skolan. Avslutningsvis säger hon; ”de är för mycket, det 

blir för mycket”, ”de” som hon syftar till är Barbie och Actionfigurer.  

 

Katja och Whitney använder uttryck som ”populär” och ”trendleksaker” för att beskriva 

dessa leksaker. Dessutom uttrycker båda att dockorna och figurerna är ”för mycket”, att de 

andra leksakerna som finns på förskolan och skolan är neurala.  

 

Däremot räknar de inte Lego som en trendleksak, oklart varför. Lego finns på förskolan där 

Katja jobbar, men personalgruppen är inte nöjda med deras utbud. Katja berättar hur hon och 

hennes kollegor skrev ett mejl till leksaksmärket, där de hade åsikter om Legos flickserie. Till 

serien kom dockor, dessa hade kläder och inredning som tillbehör, dock saknades pojkdockor 

vilket gjorde Katja och hennes kollegor upprörda. Båda mina informanter var tydliga med att 

det fanns en linje mellan vad som var leksaker i barnens hem och ”leksaksmaterial” som 

fanns i den offentliga sektorn. I följande kapitel kommer jag försöka klargöra vart denna linje 

går.  

 
 
 
2.3 Lek och lär  
 

Katja berättar att när hon var i Florida på semester med familjen hittade hon ett gosedjur i 

form av en krokodil. Hon köpte den för att ta hem den till förskolan hemma i Sverige. Men 

när hon var hemma insåg Katja att krokodilen var tillverkad av material som inte är tillåtet på 

förskolor. Både Katja och Whitney berättar att de kunde köpa in material förr, men nu finns 

tydligare riktlinjer på vilka material som får användas på förskolor och skolor. Leksakerna 

används som pedagogiskt material, i lärosyfte. Dockorna används enligt Katja, som en 

lärande lek där man lär ut empati till barnen i klassen. Leka och lära är ett koncept som går ut 

på att barnen ska leka fram förmågor som de får med sig i sin skolgång och in i vuxenlivet.  

 

Som tidigare beskrivet finns riktlinjer på att leksaker som är trendiga på marknaden inte får 

förekomma på förskolor och skolor. Dessa föreskrifter är otydliga, vad är den egentliga 

skillnaden mellan kommersiella leksaker från en leksaksaffär och professionella 

leksaksmaterial för förskolor och skolor?  
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Jag besöker hemsidan som båda informanterna använder när de gör inköp till sin arbetsplats. 

Detta för att konkret göra en jämförelse och försöka förstå vad Katja och Whitney menar med 

”godkänt” material. Hemsidan som förskolor och skolor använder när de beställde 

leksaksmaterial skiljer sig från leksaksbutikens. Hur leksaksbutikernas online-hemsidor ser ut 

kommer att redovisas i följande kapitel.  

 

I stället för en plats som är fylld med lockande marknadsföring, reapriser och frifrakt 

erbjudande, möter konsumenten en enkel vit bakgrund med pastellfärgade länkar som leder 

till diverse leksaker. Här finns det inte någon marknadsföring som riktar sig till konsumenter. 

Andra skillnader är att leksakerna exempelvis är dyrare än i leksaksbutikerna, dessutom 

beskrivs vilket material som används tydligt i innehållsförteckningen.  
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Vad är skillnaden mellan trendleksaker och professionella leksaker? 

Dockor och figurer finns på hemsidan, de är placerade under kategorin ”leksaksmaterial”, här 

syns ingen Froztdocka eller Avengersfigurer till. När man klickar på ”dockvrån” dyker 

”dockor och tillbehör” upp, denna kategori innehåller bland annat bebisdockor, docksängar, 

dockvagnar, Barbiedockor, Kendockor och klädtillbehör. ”Barbiedockorna” som visas tillhör 

inte märket Barbie, vilket företag som står bakom dockan reklamförs inte på hemsidan. 

Under kategorin ”leka” hittar konsumenten ”djur/figur”, här finns figurgubbar som föreställer 

riddare, drakar, dinosaurier, enhörningar och häxor. Uppdelningen av figurer och dockor sker 

på liknande vis som på leksaksbutikens hemsida. Dockor får en separat kategori, samtidigt 

som figurer finns under en kategori tillsammans med andra leksaker, som fantasy-teman och 

djur.  

 

Någon marknadsföring finns inte alls på denna sida. Därför tycks trendleksakers eller 

populärleksakers gemensamma nämnare vara att det ligger kommersiella företag bakom. 

Syftet är att skapa trender som konsumenten vill följa. Exempelvis är Frozt och Avenger 

märken som säljer allt från kläder och inredning till leksaker. Ett av Avengershjältarnas 

ansikten på en ryggsäck eller ett pennfodral ingår i figurkollektionen. Det är hela koncept av 

händelser och berättelser som följer med märket som anses vara trendigt.  
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3. Leksaksbutikerna  
        

3.1 Introduktion av leksaksbutikerna 
 
Jag tog ett par steg fram och tillbaka mellan två avdelningar i leksaksbutiken. Anledningen 

var en fiktiv linje som skilde sidorna i butiken åt. Med ett kliv trädde jag in i den ”tjejiga” 

världen, med ett annat hamnade jag i den ”killiga” världen, där hade min inlevelse och fantasi 

tagit en annan riktning. Miljön i leksaksbutiken var noggrant genomtänkt, varje sektion i 

butiken var skapad för att skapa en upplevelse till konsumenten. Butiken hade skapat en 

visuell linje som skar genom hyllorna med materiella och färgkoordinerade placeringar. 

Färgkoordineringen var tydlig eftersom tjejsidan bestod av ljusa färger och killsidan hade 

genomgående mörka färger. Jag kunde också konstatera att tjejsidan hade hyllor fyllda med 

dockor och killsidans hyllor var fyllda med actionfigurer. 

 

Leksaksbutiken producerade inte bara känslor av vällust i det materiella och visuella, som 

besökare kunde man även ryckas med i diverse melodier och toner som spelades i butikens 

högtalare. Könsuppdelningen skedde alltså även genom musik och var ett av verktygen som 

urskilde vilken sida man befann sig på. På docksidan hördes en trallande melodi som drog 

besökaren in i en drömmande värld. Om man klev över till actionfigursidan befann man sig i 

en annan värld. Denna värld upplevdes mer fokuserad och spänd, tankar om att vara beredd 

på en trolig attack runt hörnet uppstod! Det var alltså möjligt att ”kliva” in i en värld från en 

annan i leksaksbutiken. Upplevelserna i ljud och bild knöts till hur dockorna och 

actionfigurerna framställdes eller porträtterades av leksaksbutiken. Genom kroppens 

förflyttning som konsument blev man introducerad till flera olika platser och världar på en 

och samma gång. Hur detta såg ut kommer att utvecklas i kommande kapitel.  

 

Beskrivning av butiken stämmer överens på båda leksaksbutikerna, att genom rörelse på 

platsen ändras min stämning. En av anledningarna är att det finns gemensamma mönster i 

leksaksbutikerna, att båda indelar dock- och figurhyllorna i ”tjej” och ”kill” -sidor. Samtidigt 

finns det olikheter hur detta ser ut på respektive plats. Denna studie väljer att fokusera på 

leksaksbutikens avdelning som består av dockor och actionfigurer. Skälet till detta är att 

dockor och actionfigurer bär på en tydligare könskoordinering. Och att det är dessa leksaker 

som har blivit exkluderade från diskursen ”jämställdhet” i förskolor och skolor. Detta betyder 

inte att leksaksbutikerna inte har andra typer av leksaker, utan har ett stort sortiment av 
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exempelvis; lego, gosedjur, böcker, utomhusleksaker. Kapitel ”varuhuset” och ”butiken” 

kommer jag beskriva hur platserna ser ut. För att underlätta beskrivningen av dock- och 

figurdelen i leksaksbutikerna kommer det att finnas en bifogad karta som föreställer varje 

plats. Dessa kartor är inte proportionella, utan används för att kunna få en översikt över 

samtliga platser. Hyllsystemen och möbelplaceringen som syns på kartorna är placerade på 

samma vis i leksaksbutikerna.  

 

 

3.2 Varuhuset  
 

Vintern 2018  

Varuhuset är en plats som säljer diverse produkter, och ligger i Skåne. Som liten åkte jag ofta 

dit med mina föräldrar eller med min farmor och farfar. Besöken blev ofta längre och gick ut 

på att gå och titta och göra inköp till lägre priser, jag brukade ofta få pommes med 

grillkrydda eller en munk från munkvagnen, speciellt om jag åkte till varuhuset med farmor 

och farfar. Fältet i denna studie blev leksaksdelen som ligger längst ner i varuhuset, eftersom 

den ligger långt ner i varuhuset kan det uppfattas som avskild från övriga delar. 

 

Leksaksavdelningen som tar upp en stor del av varuhuset, ligger längst ner i ett hörn som är 

lika stort som en vanlig leksaksbutik. Platsen är indelad i fem avdelningar; kramdjur, dockhus 

och bebisdockor, LEGO, figurer och dockor. Varje avdelning är avskild från de andra med 

skärmväggar. Detta gör att man som besökare upplever ett tema i taget. I 

kramdjursavdelningen hittar man nallar, enhörningar, djur och mjukare dockor. I dockhus 

och bebisavdelningen finns dockor som ser ut som mindre bebisar i plast, samt små dockhus 

med miniatyrdockor som går att leka med inne i dockhusmiljöerna. En av de största 

leksaksavdelningarna är LEGO, bredvid LEGO ligger ett leksakscentrum. Denna del kallas i 

denna uppsats för ”dock- och figurdelen” eftersom den till största delen består av dockor och 

figurer.  

 

Hyllorna i dock- och figuravdelningen är placerade i en u-form; med en vägg rakt fram, och 

två hyllpartier som omringar platsen. På kartan är detta den prickiga linjen som går längst 

med hyllorna. Triangeln som finns längst ner i rummet är en pelare som har två monterade tv-

skärmar. Ena skärmen är placerad mot dockdelen, och spelar upp en film om en prinsessa, 

ljudet från filmen är trallande melodi. Den andra skärmen som sitter på pelaren visar en Star 



 33 
 

Wars film (en film om stjärnornas krig), melodin som hörs är en mörkare melodi. Ljuden som 

spelas på tv-skärmarna skapar två sidor av leksaksdelen, en riktad mot hyllan med dockor och 

den andra riktad till viss del mot figurerna. Detta skapar en linje av ljud (prickiga linjen i 

mitten på kartan) som löper genom rummet. Och jag behöver inte röra mig långt för att få 

varierande upplevelser av ljud.  

 

 
Dock- figurdelen i varuhuset.  

 

Uppdelningen av dockor och figurer synts i visuella färgskalor, allt som är ljust är dockor och 

allt som är mörkt är figurer. Detta kombineras med att ljudet skapar två olika atmosfärrum för 

konsumenterna genom att rikta det till produkter som matcha melodin. På de mindre hyllorna 

som kallas ”blandat” hittar konsumenter andra leksaksartiklar som ritblock, termosar, borstar, 

pennor och väskor. Samtliga artiklar är från olika dock- och figurserier. Ljusa och mörka 

färger är sammanblandat, det visuella intrycket av färger på platsen är därför blandat. Linjen 

av tonerna i dock- och figurdelen är därför skapad genom ljud, inte lika mycket det visuella.  

 

3.3 Butiken  
 

Våren 2020  

Butiken skilde sig från Varuhuset genom att vara lugnare, genomgående spelades endast 

radiokanalen Rix FM på låg volym. Besöket på fältarbetet pågick i en annan tid, eftersom 
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pandemin Covid19 precis brutit ut, pandemin kan vara en anledning till ett lugnare klimat i 

butiken. Denna leksaksbutik är den enda butik som höll öppet under den tiden.  

 

 

 
Dock- figurdelen i butiken.  

 

 

Det är en tydlig indelning av leksakerna baserat på dess färg, färgskalorna skär visuellt 

genom butikens dock- och figurdel. Anledningen är att dockor och figurer är uppdelade på 

två sidor i rummet. Visuellt blir det därför en ljus sida och en mörk. Platsen kan beskrivas 

som en striktare, grundat på vilket sätt mittenhyllan stod placerade. Den centralt placerade 

hyllan är tydligt uppdelad i två färgskalor, mörkt och ljust, och går i samma trend som 

resterande rum. Vilket är motsats till varhuset som hade en blandad färgskala av nyanser.  

 

Ovanför leksakerna, som är uppsatta på hyllorna, löper banderoller med reklam riktat till 

kunder. Nedanför varje banderoll står de dockor eller figurer som är färdiga att konsumeras. 

Banderollerna är i samma färgtema som leksakerna och bidrar på detta sätt till en tydlig 

indelning. På den ljusa sidan av den uppesittande reklamföringen synts dockors ansikten, 

totalt tjugotvå. Att hitta ett mänskligt ansikte på en banderoll på den mörka sidan har nu blivit 

en sport, sju av åtta figurer som syns har nämligen täckta ansikten. Denna observation av 

reklamföringen kan kopplas till termer som mjukt och hårt, eftersom ljusa sidan ger ett 
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intryck av att vara mjukt inte bara i färgton utan i ansikten. Den mörka sidan däremot visar 

täckta ansikten och upplevs hård av besökare.  

 

 

3.4 Sammanfattning  
 

Leksaksbutikernas dock- och figurdel uppdelas genom färg, detta beror på att leksakerna 

redan har, innan de kommer till butikerna, en färgskala som är ljus eller mörk. Därför är det 

inte invecklat att det blir en ljus eller mörk ton, när butiken väljer att placera alla dockor på 

samma hylla kommer tonen att bli ljus eftersom leksakerna redan är ljusa när de anländer till 

butikerna. På båda platserna finns det kopplingar mellan begrepp som hårt och mjukt. Dessa 

sammanvävas med färgskalorna ljust och mörkt. Hur jag hittade detta i butikerna varierade, i 

varuhuset spelades musik i ljusa och mörka toner som skapade hårda och mjuka stämningar 

för besökare. I butiken såg jag uppdelningen av stämningarna visuellt. Leksakerna hade en 

striktare uppdelning av färgskalor och det var färre ansikten på banderollerna på figursidan.  
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4. Designad materialitet  
 

En leksak har enligt Lars-Erik Berg och Anders Nelson (2006) en förutbestämdhet som kan 

liknas vid ett meningserbjudande, de utgår från att andra har laddat leksaken. Detta innebär 

konkret att ”leksaken skulle leka med barnet. De ser dockan eller figuren som en bärare av 

aktiva institutionaliserade mänskliga erfarenheter, samt villkor kring vad de kan användas till 

och betyda (Berg & Nelson, 2006: 127). Vem leker då med vem? Leksaken eller barnet? Jag 

vill tro att Berg och Nelsons bild är förenklad, och att leken är en procedur som är 

individuellt subjektiv. Enligt denna studie, leker inte leksaken inte med barnet, utan barnet 

skapar egna meningserbjudanden till leksaken. Berg och Nelsons idéer om hur lekandet går 

till därför inte utgångspunkt uppsatsen går efter. Men samtidigt förstår jag objekten på ett 

liknande sätt, att leksakerna studeras utifrån att de är laddade med subjektiva 

meningserbjudande. I särskilda fall beskriver jag det materiella förutbestämda med begreppet 

”färdigskräddade världar”, vilket är en referens till subjektiva världar som tillverkas av 

material. Leksakerna som finns i butikerna står i dessa ”världar” av meningserbjudanden.  

 

Uppsatsen gör en avgränsning på vilket leksaksmaterial som studeras. Det som används till 

att leka lekar är en bred kategori, det kan i princip vara allt objektivt. Exempelvis kan en 

pinne i skogen anses vara en leksak. Därför väljer jag att huvudmaterialet i denna analys är 

dockor och figurer. Anledningen är att förskolor och skolor har valt att plocka bort vissa 

dockor och figurer från statligt ägda platser, som tidigare beskrivet i inledningen. Dessutom 

är dockor och figurer leksaker som kan kopplas till jämställdhetsdiskurser och därmed 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

 

Leksaksbutikerna är platser som erhåller dockor och figurer som står paketerade i kartonger 

med en genomskinlig framsida i plast. Dessa fungerade som små skyltfönster, där leksakerna 

blir som små skyltdockor som visas upp. Bakom plasten finns en värld av objekt, alla delar 

som finns inuti kartongen är designad materialitet, från en sko som ska sättas på Barbies fot, 

till en borste som har till syfte att borsta igenom Barbies hår. De specifika redskapen i 

kartongerna är konstruktioner som är tillför att användas vid lek. Att tillverka en borste som 

är till för dockans hår uppmuntrar användaren till att borsta. Detta betyder inte att barnen 

kommer leka med leksakerna som den designade materialiteten uppmuntrar till, utan de 

stimuleras att ”leka vissa lekar”.  
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För att beskriva ett annat exempel på meningserbjudande, finns i leksaksförpackningen där 

det står “Barbie, Skipper och Babysitter”. Barbiedockan står bredvid ett uppfyllt badkar, på 

badkaret står en gul badanka, ovanför badkaret hänger en lila handduk och olika duschtvålar 

som kan användas vid ett bad. Ovanför badkaret ligger även Barbies lillasyster Skipper på ett 

skötbord, och väntar på att få bada i badkaret. Barbie ska alltså bada sin lillasyster och 

använda badkaret, skötbordet och handduken som hjälpmedel. Barbie har en roll i 

förpackningen, hon är tänkt att sitta barnvakt till sin lillasyster Skipper, och badas av henne. 

Redskap för att leka just den leken finns i leksaksförpackningen.  

Kartongen med Barbie och hennes lillasyster är en av flera kartonger som står uppradade på 

hyllorna. I varje papplåda skildrades en separat värld, de är placerade i en rad permanenta 

sammanhang, för att skapa olika förutbestämda berättelser i form av omgivningar eller 

kontexter. Dockorna och figurerna rör sig och är en del av dessa kontexter som är materiellt 

utformade.  

 

 

 

 
Barbie, Skipper, Babysitter, butiken 2020-04-29 Foto: Hannah Wennerström  

 

 

 

Individer som rör sig i butikerna är både vuxna och barn, som är konsumenter, upplevelserna 

som de uppfattar av platsen är oklart. Däremot erbjuder platsen flera diskursiva 
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föreställningar som kan färga interpretationen. Enligt Meurling (2019:232) kan blickar färgas 

av sitt respektive tolkningssammanhang. Dessa gränser utgör en överenskommelse om hur 

saker och ting ska vara och uppfattas för att världen ska bli begriplig. Exempelvis, aktiveras 

små signaler som talar om för oss hur en viss kontext eller miljö ska förstås (Meurling, 2019: 

232). Går konsumenter runt i varuhuset kan dessa signaler aktiveras, detta gör att de kan resa 

tillbaka till gamla barndomsminnen som vuxen, eller dras med i nuet som barn. Även om 

diskurserna erbjuder meningserbjudanden är det individen som tolkar utifrån sin 

textomgivning.  

 

 

 4.1 Docka är för tjejer, figurer är för barn?  
 

De designade materialiteter går att konsumera via online-hemsidor, och finns inte bara i 

fysiska butiker. Leksakskedjan som äger butiken har på sin hemsida en beskrivning om varje 

individuell leksak, och vilken materiell värld som kan köpas. Jag börjar med att använda 

dessa beskrivningar eftersom de kan ge kunskap om hur leksaksbutiken tolkade de 

individuella leksakerna. Detta grundar jag på att företaget som ligger bakom hemsidan är de 

som koordinerar innehållet i butiken. Hemsidan kan också ge en insikt till varför dockor och 

figurer var placerade på ett visst sätt i butikerna. Och vad som skilde en docka och en figur 

åt.  

 

På butikens hemsida, är alla leksaker uppdelade i specifika kategorier, det kan vara allt från 

babyleksaker, byggklossar, och böcker till gosedjur och maskeradkläder. Kategorierna som 

jag i denna studie fokuserar på är framför allt under rubrikerna “dockor” och “figurer”. Under 

studiens gång hade leksakskedjan uppdaterat kategorin “figurer” till ”figurer och robotar”.  
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Kategori, se allt i leksaker, 2021-03-04 
 

Hemsidan har en beskrivning till konsumenterna av båda dessa kategorier, när man klickar på 

kategori ”docka” presenteras dockorna på följande vis;  

 
Dockor; barn har lekt med dockor i alla tider. Oavsett om det är en liten docka att byta kläder och fixa frisyren 

på, eller om det är en bebisdocka som behöver skötas och matas är dockor fortfarande populära leksaker för 

många barn. Dockor ger också barn en chans att öva på viktiga förmågor genom rollekar och fantasilekar. För 

de allra minsta finns mjuka dockor, bebisdockor med alla tänkbara tillbehör en bebis behöver.  (Leksaksbutiken, 

Dockor, 2021) 
 

Enligt leksakskedjan har Barn har lekt med dockor i alla tider, det anses vara en naturlig del 

av barndomen. Dockorna som fanns att köpa under denna kategori var samma som hade 

iakttagits på hyllorna i butiken. Till dockorna fanns dessutom alla tillbehör som även fanns i 

butiken, exempelvis, vagnar, nappflaskor, klädset och dockhus. Dockor gör det möjligt, enligt 

hemsidan, att öva på viktiga förmågor som rollekar. Fantasilekarna inkluderar att byta kläder, 

fixar frisyren, om det är en bebisdocka skall den skötas om som en riktig bebis. Här finns det 

två olika vinklar som är intressanta, den första är att barnet ska byta kläder och fixa frisyren, 

detta görs på Barbiedockorna. Detta kan förstås som ”förmågan” som barnet ”övar” är att klä 

på dig själv kläder och fixa sin egen frisyr. Intressant är att inuti leksaksbutikerna finns det 

hårborstar i glitterrosa och lila, dessa är till för barnens egna hår. ”Fixa” en Barbiedocka blir 

som att lära sig ”fixa” sig själv och dessutom få redskap till detta inne i butikerna. Den andra 

infallsvinkeln är att barnet ska ”öva” på ”förmågan” att ”sköta om” och ”mata” en 

bebisdocka. Denna beskrivning beskriver att barnet ska öva på att vara en förälder genom 

rollekar och fantasilekar, dessa förmågor anses vara “viktiga”.  

 

I butiken är de dominerade färgtonerna ljusrosa, ljusblå och ljuslila, för att göra en koppling 

till hur det såg ut på dockhyllan. Ibland kan man även hitta spår av andra färger, då är det 

oftast ljusgrönt eller ljusgult. Det gemensamma som dessa färger har är att de är pastellfärger, 

precis som Barbiedockan hade som tidigare beskrevs. Pastelltoner täcker dockhyllorna, och i 

kombination med dessa färger, står det textat på dockkartongerna fraser som; ”Humble 

heart”, ”Fashionistas rock”, ”Happy family” eller ”Sparkle girlz”.”Humble heart” och 

”Happy family” syftade till att skapa en fin familj, och ha ett ödmjukt hjärta. Teman som 

”Fashionista rock” uppmärksammas i skriften genom att inspirera till lekar som att klä av och 
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på dockor, och ”fixa” frisyrer. Jag kan se hur uppdelningen på hemsidan reflekterar butikens 

skyltning, genom att koppla fraser som stod på förpackningen till texten som introducerar 

konsumenter till vad en docka är.  

 

Hur figurer och robotar i stället beskrevs kan hittas under kategorin “figurer och robotar”, där 

introducerades konsumenten med texten;  

 
Figurer och robotar; olika typer av figurer är ofta både huvudpersoner och tillbehör i många barns lek, och det 

finns mycket att välja mellan. Många barn älskar leka med favoriterna från sina älsklingsbarnprogram och 

filmer. Klassiska actionfigurer är också populära hos barn i alla åldrar, och häftiga robotar fascinerar nog både 

barn och vuxna. (Leksaksbutiken, Figurer och robotar, 2021) 

 

Figurer är enligt denna introduktion en huvudperson eller en favorit från en film eller en 

serie. Det finns klassiska actionfigurer som kan fungera för alla åldrar, även vuxna. De 

beskriver häftiga robotar som fascinerar alla generationer. När man scrollar ner för att titta 

vad det finns för utbud på hemsidan är det blandat. Det är allt från Spiderman och Pokemon 

till My Little Pony. Figurer är alltså svårare att definiera på hemsidan, de är en blandad 

kompott som riktar sig mot de flesta målgrupper, även vuxna. I kategorin ”Figurer” finns 

”Action-figurer”, dessa leksaker är figurer som är riktade till pojkar. Att actionfigurer ligger 

under en bredare kategori på hemsidan gör att leksaker som riktas till pojkar blir 

genusneutral. Genom att klicka först på; ”figurer och robotar”, hittar jag actionfiguren 

”Spindelmannen”, och han beskrivs på följande vis;  

 

När Peter Parker blir biten av en radioaktiv spindel får han superkrafter, vilket förändrar hans liv för alltid! 

Kasta dig ut i olika äventyr med Marvel Super Hero Adventures Mega Mighties-actionfigurerna! Dessa 25 cm 

höga leksaker är rundare än vanliga figurer, speciellt utformade för att små händer ska få ett bra grepp när unga 

hjältar leker med dem. Med tre olika leder – huvud, armar och midja – kan barn från 3 år ställa den här Spider-

Man-figuren i olika ställningar. För att öka spänningen ytterligare har den här Spider-Man-leksaken även ett 

roligt ansiktsuttryck som är perfekt för barn i förskoleåldern. Föreställ dig hur du svingar dig ut i ett spännande 

äventyr tillsammans med din spindelvävsskjutande favorithjälte med den här Spider-Man-figuren! För ännu mer 

skoj kan du titta efter andra Marvel Super Hero Adventures Mega Mighties-figurer och bygga upp ditt eget 

brottsbekämpande team! (Leksaksbutiken, Spindelmannen, 2021) 
 

Beskrivningen av Spindelmannens superkrafter skildras som ett understöd, hans superkrafter 

bidrar till att han kastar sig ut på olika äventyr. Hur hans kropp är utformad anses vara en 
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väsentlig del, hans händer ska kunna greppa tag i föremål ordentligt, figurer gör dessutom 

ansiktsuttryck. Barnen som leker med Spindelmannen beskrivs som “unga hjältar”. En 

övergripande tolkning av Spindelmannen på hemsidan är att den inriktar sig på att förklara 

hans kropp och funktioner.  

Texten pendlar genom att prata till vuxna och sedan till barn. Exempelvis, uttryck som 

skildras till vuxna som målgrupp förefaller; ”för små händer” ”bra grepp när unga hjältar 

leker med dem” ”som är perfekt för barn i förskoleåldern”, därmed förklarar leksakskedjan 

för vuxna vem Spindelmannen är och hur barnen kan leka med honom. Textstycket ändras i 

mittenpartiet, i stället är mottagaren nu barn. Hur man ser att skriften skiftar och riktar sig till 

barn är fraser som; ”äventyr tillsammans”, ”föreställ dig hur du svingar dig ut i ett spännande 

äventyr tillsammans med din favorithjälte med den här Spider-Man-Figure!” ”för ännu mer 

skoj kan du titta efter andra Marvel Super Hero Advantures Mega Mighties-figurer och bygga 

upp ditt eget brottsbekämpande team”, barnet som läser ska alltså föreställa sig själv leka 

med figuren.  

I beskrivningen om Spindelmannen finns det två olika tillvägagångssätt som speglas i texten 

om hur konsumenten (barnet) ska leka med figuren. Första, att barnet uppmanas till 

”föreställa” sig sitt eget brottsbekämpande team, det betyder att barnet ska föreställa sig vara 

Spindelmannen, alltså ta bort ”jag” ur leken. Det andra är barnet ombeds ha ett ”äventyr 

tillsammans” med sin favorithjälte, vilket antyder till att figuren är en vän och placeras därför 

som ”den andra”.  Barnets lek förväntas vara växlande, mellan att placera jaget i figuren, 

sedan skifta genom i stället se figuren som en vän. Hur detta ser ut i praktiken är högst oklart, 

men leksaksbutiken tycks ha en idé om hur barn kommer leka med figuren. Den andra 

beskrivning; ”För ännu mer skoj kan du titta efter andra Marvel Super Hero Adventures 

Mega Mighties-figurer och bygga upp ditt eget brottsbekämpande team!”  uppmanar barnet 

som konsument till att titta vidare på andra leksaker på hemsidan. Leksakskedjan visar 

genom denna texta att de har valt ut en leksaksserie som de tror passar ett barn som tittar på 

Spindelmannen, barnet slussas därför vidare till leksaker som är under samma kategori.   

När jag trycker mig vidare på hemsidan till en docka som heter ”Dreamtopia Magisk 

Regnbåge Sjöjungfru” kommer denna beskrivning;  

Dyk in i en underbar sagovärld med denna sjöjungfru Barbie! Barbiedockans klara färger i håret, på övre 

kroppen och stjärten/fenan förvandlas till mjuka pastellfärger i varmt vatten. Med kallt vatten återställs färgerna. 

(Leksaksbutiken, Barbie, Dreamtopia Magisk Regnbåge Sjöjungfru, 2021) 
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Beskrivningen av Barbiedockan är tämligen kort jämfört med Spindelmannens, vilken 

konsument den är riktad till är dessutom oklar i särskilda stycken. Inledningen uppmanar 

barn (konsumenten) till att dyka in i en ”underbar sagovärld”, för att dyka in i sagovärlden 

behöver barnet en sjöjungfru-Barbie. I första meningen introduceras barnet till att sätta sig in 

i sin vän Barbies upplevelser. Andra meningens målgrupp är oklar, meningen har endast en 

klar beskrivning om Barbies funktioner och utseende. Som konsument (vuxen, barn) 

introduceras man till en ljusare Barbiesjöjungfru som kommer i klara färger och genom ett 

varmt bad får mjuka pastellfärger.  

Vad är då skillnaden på en figur och en docka enligt konsumenterna? När jag frågar en 

mamma som är i butiken för att göra inköp till sin dotter och son om vad skillnaden mellan 

en docka och en figur är för henne, svarar hon;  
 

en docka är mer formad som en bebis, figurer som min son mest leker med är legogubbar, Playmobil eller 

Action Man, han är mer för gubbar. Min dotter som är tre år är mer för dockor, mer omhändertagande. 

 

En annan mamma som är i butiken med sin dotter och man svarade “en docka behandlar hon 

som en bebis, medan en figur...” Båda föräldrarna skrattar, det blev svårt att svara på 

frågan, pappan hoppar in och svarar “en figur är mer som en kompis”. De verkar osäkra på 

vad en figur är, men en docka har de en föreställning om vad det är. Detta kan bero på att 

deras dotter leker med dockor, därför kan de lättare redogöra vad en docka är.  

 

Figurer och robotar är riktade mot båda könen, men Action-figurer till pojkar, allt som är 

riktat till pojkar får vara blandat med leksaker som är riktade mot flickor och pojkar. Detta 

skapar en normalisering av ”figurer och robotar”, genom att de får vara under ett större 

paraply av en bredare kategori. Det finns bara en kategori på hela hemsidan som är riktat mot 

ett genus, och det är dockor som riktades mot flickor. I butiken jobbar en kvinna som jag 

ställer samma fråga till: “Vad är skillnaden på en docka och en figur?”.  Kvinnan upprepar 

min fråga och tittar förundrat på mig. Jag repeterar frågan, frågar igen “Ja, vad är skillnaden 

på en docka och en figur?”. Kvinnan svarar nu; “Ja en docka är ju liksom… en docka är ju 

liksom mer… aaa jag vet inte.. docka och figur.. figurer är liksom mest.. typ färger som man 

kan kolla på.. eller?”. 
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Jag berättar att jag inte vet vad det rätta svaret är, att det är därför jag frågar henne. Hon 

fortsätter då och säger “ååå docka… det kan vara killdocka också i för sig.. och figurer.. aaa 

neeej”. Det är väldigt svårt för henne att besvara denna fråga. Jag ser att hon blir orolig att 

hon inte ska svara fel. Informanten har en föreställning om vad jag vill höra. Det har 

dessutom blivit en fråga om genus för henne utan att detta har nämnts. Eftersom hon redan 

var inne på det spåret förklarar jag att kategorin “figur” och “docka” har setts på deras 

hemsida, att kategorin “docka” var riktad mot tjejer. Kvinnan svarade då; “jag kan inte hålla 

med… för dockor… vi har också killdockor… Barbiedockor som är Ken eller vad de nu 

heter”.  

 

Intervjun resulterade i att kvinnan aldrig berättade om vad skillnaden mellan en docka och en 

figur är. Den så kallade “killdockan” som kvinnan nämner är med i serien Barbie, Ken är 

Barbies partner, alltså en del av Barbies familjebild. Dessutom vill kvinnan inte konfronteras 

med det som hon tror att jag tycker, hennes svar var i försvar mot hennes tankar och idéer. 

Detta kopplas till Berggren Torell (2001: 13) teori om att när vi människor uppfattar kunskap 

som naturligt agerar vi människor ständigt för att exkludera en viss typ av kunskap som 

möjliga sanningar. Jag som intervjuare frågar kvinnan något som erbjuder henne en möjlig 

sanning, vilket hon vill exkludera. Naturligheten som Berggren Torell (2001: 13) beskriver är 

en konstruktion, som består av uttrycksformer som blir otänkbara och osägbara. Under 

intervjun med kvinnan uppmärksammades vad som är otänkbart eller osägbart. Det är redan 

en underliggande självklarhet att dockor är för flickor, och figurer är till för pojkar och barn i 

allmänhet.  

 

Vad som är otänkbart och osägbart gör att även jag som studerar kan bli förblindad i min 

egen forskning. I materialet från min första observation, upptäckte jag att något inte stämde, 

bilderna på dockor var övervägande, jag glömde omedvetet dokumentera figurerna lika 

mycket. Omedvetet hade jag problematiserat dockorna mer än vad jag hade problematiserat 

figurerna. Ambjörnsson (2014: 61) förklarar hur vi använder diskurser och föreställningar 

som är knutna till kvinnlighet för att sortera genus. Därför dras vi automatiskt till att 

problematisera genus genom att diskutera kvinnliga drag i samhället. Hon konstaterar 

dessutom att, när vi kommer in på genus och jämställdhet är det flickor som åsyftas, 

diskuteras och problematiseras. (Ambjörnsson, 2014: 39). Detta kanske resulterar i att det 

faller sig naturligt för mig att automatiskt rikta uppmärksamhet till ”flick”-leksakerna. 

Dessutom var kategoriseringen på leksakskedjans hemsida uppdelad med att ”figurer och 
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robotar” riktade sig till både tjejer och killar, samtidigt som kategorin; ”dockor” var riktad 

endast till tjejer. Detta resulterar i att allt som inte är kvinnligt blir neutralt, och riktas till 

diverse genus, inklusive det manliga. När jag skriver att dockor är till för flickor, figurer är 

för barn menar jag att dockor får tilldelas ett feminint genus, medan figurer inte får någon 

könskategori utan är till för alla barn. Samtidigt är figurer i dessa kategorier riktade mot 

pojkar, men den inriktningen bleknar av mer än vad riktningen mot tjejer gör i 

marknadsföringen, eftersom de får vara i en neutral kategori.  

 

 

4.1.1 Sammanfattning  
 
Leksakerna är uppdelade i kategoriseringar på butikens online-hemsida. Denna uppsats 

studerade kategorin; ”dockor” och ”figurer”. Beskrivningar av dockor på hemsidan syftade 

till att en docka är en leksak som är till för flickor och används till att öva vardagssysslor och 

förmågor till vuxenlivet. Färgskalorna är i ljusa pastellfärger. Figurer är riktade till barn, men 

Action-figurer är riktade till pojkar, och kommer i mörkare färgnyanser. Av leksaksbutiken 

anses Action-figurer vara ”häftiga” och används till fartfyllda lekar. Samtidigt kan vuxna, 

enligt hemsidan, köpa figurer till att ha som samlingsobjekt. Action-figurer anses vara 

genusneutral enligt hemsidan eftersom det ligger inom kategoriparaplyet ”Figurer”, som 

riktas till både flickor och pojkar.  Vem som hemsidan riktade sig till i de specifika texterna 

kunde i vissa fall uppfattas som oklart, och hur ”jaget” placerades i leken varierade. När jag 

frågade konsumenter vad skillnaden på en docka och en figur är svarade informanterna olika. 

Men det finns gemensamma diskurser i deras svar, dessa diskutera jag i följande kapitel.  

 

 
4.2 Dockor – en mänsklig leksak  
 

“Jaaa asså en docka, då tänker jag mig mer, en docka som ser ut som en människa” säger 

Anna som är i butiken för att köpa leksaker till sina barn. Hon ser en docka som något 

mänskligt, det är något som alla mina deltagare gör. Att sätta in mänskliga känslor är svårt 

komma ifrån, eftersom människor troligtvis gör det med alla leksaker på ett eller annat sätt. 

Men hos dockor tycks mina deltagare känna att det blir extra mänskligt.  

Om man som besökare i leksaksbutiken tittar på dockförpackning finns det ord som 

”humble”, ”cute” och ”sweet”, det vill säga medmänskliga drag. Det är ord som beskriver hur 
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man ska bete sig som en god medmänniska. Dockorna är dessutom utvecklade att leka 

vardagsliv med, allt från att laga mat, klä på sig och resa till att ha fest med kompisar och 

jobba som veterinär. Därför finns det i regel fler delar att leka med i dockkartongerna när 

man köper en docka, än om man handlar en figur. Ofta har delarna i kartongerna med 

omvårdnad att göra. Det finns två olika infallsvinklar på hur omvårdnad manifesterar sig hos 

dockor; dels hur dockan ska få omvårdnad, dels hur dockan själv ger omvårdnad. Den som är 

mest benägen få omvårdnad är bebisdockan. När dockbebisar säljs har de med redskap som 

en vanlig bebis behöver.  

 

Det finns nappflaskor, matskålar, blöjor, badkar, vagnar, pottor, skor och kläder, allt för att 

ett barn ska kunna ta hand om bebisdockan som en riktig bebis. Storleken på bebisdockan är 

dessutom proportionerlig mot en riktig bebis. Denna riktiga bebisdocka är gjord för att bli 

omhändertagen. Det andra sättet som omvårdnad manifesterar sig hos dockor finns hos serier 

som är mer lika Barbie. De är gjorda för att leka fram omvårdnad, men då mer genom 

rollspel. Visst det finns leksaksdelar som uppmuntrar till att ge omvårdnad till Barbie, som en 

kam för att borsta ut håret, eller kläder för att klä av och på henne. Men det finns också 

vardagsmiljöer som gör att barn kan leka att Barbie själv gör olika scenarier, som att laga mat 

till sin familj, duscha sin lillasyster, anordna en poolfest, eller hålla i en musiklektion. 

Barnen lockas leka fram omvårdnad, eller kan man leka omvårdnad igenom en docka som 

ger omvårdnad till sin familj och vänner. Kvinnor växer upp med förväntningar på att man 

ska gifta sig och skaffa en heteronormativ familj. Konstellationer i Barbiefamiljen består ofta 

av mamma, pappa, barn. Detta kan bidra till ett svar på varför dockor speglar hur kvinnor har 

uppfostrats och blir uppfostrade till traditionella seder som är baserade heteronormativa 

familjedrömmar. Barnen blir uppmuntrade till att härma genus och heteronormativa lekar, 

vilket kan bidra till att andra könsidentiteter blir stigmatiserade (Gerber, 2018: 29). Att 

flickor leker med familjekonstellationer och pojkar leker med sina lagkamrater kan bidra till 

skilda problematiska utgångslägen för barn senare i vuxenlivet. Flickor blir tränade till att 

försöka hitta den ”rätta” partnern för att kunna bilda familjen som hon alltid har drömt om, 

medan pojkar blir tränande till att vara den rätta lagkamraten.  

 

När Anna som tittade på en docka och tänkte på en människa, var det kanske inte en 

människa hon såg, utan, i stället hennes föreställning av hur en människa ska se ut. Det är 

diffust om mänsklig miniatyr är en korrekt tolkning av en docka, däremot kan man hävda att 

de är en spegling av våra feminina diskurser. Som tidigare noterat i inledningen av 
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leksaksbutikerna fanns det flera ansikten på dockhyllan, vilket visar att det finns en förväntan 

och föreställningen att tjejer vill ha ett humant ansikte att leka med. 

 

Föreställningar om av vad flickor vill leka med är en konstruktion, vilket Ambjörnsson 

(2014: 10) diskuterar. Hon beskriver hur färgen rosa inte alltid har varit en färg som 

associerats med kvinnlighet. Det var tidigare en färg som knöts till maskulint genus, om 

färgen ens omtalades, knöts den till manlighet och styrka för att det var en variation av rött 

som stod för blod och krig. Samtidigt som kvinnor knöts till färgen blått för att det 

symboliserade Jungfru Maria. Efter hand ändrades detta eftersom knöts till 

militäruniformerna (Ambjörnsson, 2014: 10).  Idag associeras rosa till motsatsen: mjukhet, 

kvinnlighet, ytlighet, fåfänga, barndom, oskuld, lust och glädje (Ambjörnsson, 2014: 215). 

Numera verkar anknytningen mellan rosa och kvinnlighet vara självklar och naturgiven.  

 

Om färgen rosa anknyts till ytlighet och fåfänga kan detta vara en förklarning till flickors 

intresse för kläder och mode. Detta kan kopplas till Barbiedockförpackningar som jag 

diskuterade i förra kapitel, på dessa står textat ”fashion rockstar”. Enligt Yuniya Kawamura 

(2004) har det skett en feminisering av mode under hela 1900-talet. Att mode skulle vara 

kopplat till kvinnligt är något relativt nytt, och kan också ses som en normaliserad illusion. 

Till följd av att mode blev förknippat med något kvinnligt under 1900-talet fick inte männens 

shoppingvanor och modeintresse någon större uppmärksamhet (Breward, 1995: 170).  

 

Mode som ett socialt fenomen har i vår samtid blivit behandlat som oviktigt för att det har 

kopplats till kvinnlighet. Tidiga modeteoretiker relaterade modebegreppet med kvinnors 

sociala position i samhället, eftersom mode kompenserade kvinnors lägre ställning i 

samhället. Familjens rikedomar och välstånd visades upp genom att kvinnor och döttrar hade 

tillgång till det senaste modet och kunskap om vad de skulle klä sina kroppar med, en sorts 

objektifiering (Kawamura, 2004: 9). Ambjörnsson påpekar dessutom att tjejlekar anses vara 

barnsliga och beskrivs som en fas som alla små flickor går igenom på väg till vuxenlivet, ett 

ofrånkomligt krav (Ambjörnsson, 2014: 215).   

 

Dockor introduceras i leksakskedjans text, där beskrivs framför allt dockleksaker som en fas 

och en lek som ger flickor chansen till att öva viktiga förmågor genom rollspel. Enligt texten 

används dockorna för att förbereda barnen inför vuxenlivet. Vilket dessutom kan ledas till 

andra paralleller om vad är en docka är.  Exempelvis, att dockor är en gestalt som skall 
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efterlikna människor är något som jag noterar på flera platser, inte bara i leksaksbutikerna. På 

exempelvis hjärt- och lungräddningsutbildningar används dockor i syfte att träna på att rädda 

liv, och för omvårdande egenskaper.  

 

En docka anses vara en gestalt som efterliknar en människa. Men om man börjar ifrågasätta 

dess proportioner skulle man i vissa fall kunna hävda att de inte kan kategoriseras som en 

docka. Barbie blir då i stället en figur, då hennes kroppsliga proportioner inte är fullt ut 

mänskliga.  

 

 
4.3 Figurer - fiktiv mänsklighet 
 

Figurer är som tidigare har nämnt är en bred kategori, som kan innehålla allt från My Little 

Pony, till actionfigurer. Därför vill jag tydliggöra att jag i detta kapitel undersöker 

actionfigurer. Mina deltagare hade förklarat för mig att en docka var mer mänskliga än en 

actionfigur. Det behövs skiljas på medmänsklighet och mänsklighet, då medmänsklighet står 

för omvårdande egenskaper, medan mänsklighet ses som allmänt mänskliga drag. Begreppet 

”mänsklig” är komplext, om en figur är mänsklig tycktes vara svårare att förklara. Exempel; 

Anna svarade; “en figur kan vara många saker… den kan vara rund, den kan vara 

fyrkantigt…” eller som pappan Viktor sa, att en figur var “mer som en kompis”. Att figurer 

inte skulle vara människor, eller ha mänskliga drag tycks inte stämma enligt Anna. De 

medmänskliga dragen som sågs bland figurer var lagarbete, vara en hjälte, eller att hjälpa de 

svaga. Detta var medmänskliga drag eftersom de skulle skydda de svaga genom att jobba 

tillsammans som en grupp. Om hjälten inte var i en grupp var deras uppgift fortfarande att 

skydda.  

 

Figurerna står på hyllorna i leksaksbutikerna i miljöer som jag upplever mörka och hårda. I 

butiken står det en stor staty i mitten av figurhyllorna, statyn avbildar Iron Man (järnmannen) 

som håller upp ena handen. Positionen kan antydda att Iron Man vill stoppa någon, men hans 

kroppsspråk kan tolkas som på flera sätt. Exempelvis, jag stoppar dig för att skydda det eller 

den som är bakom mig, eller jag stoppar dig för att jag vill kontrollera situationen, eller kan 

hejdandet syfta till att jag som individ vill rätta dig. I leksakskartongen står en annan Iron 

Man, bredvid honom hänger det en sköld som kan fästas på hans bröst. Kartongen pryddes 

med fraser som; ”jag är järnmannen!”, ”oändlighetskrig”, ”titanhjältar”, ”makt och hämnare”. 
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Texterna kan kopplas olika till den stora statyns kroppsspråk, handen som han höll upp 

kanske syftade till att han ska stoppa ett krig, eller att han är en hjälte.   

 

     
Marvel Avengers, Titan Hero Series Captain America, 2021-09-11         Barbie, Dreamtopia, fantasidocka, sjöjungfru, brunett, 2021-09-11 

 

 

Figurerna runt Iron Man har liknande fraser som pryder deras kartonger; ”jag är kapten av 

Amerika”, ”legend”, ”svarta pantern”. Captain America (kapten av Amerika) ingår i 

kategorin figurer och förställer en man med en superhjältedräkt på sig samtidigt som det finns 

en sjöjungfru bland dockorna som är mer fiktiv än honom. Ha en fiskfena i stället för ben 

räcker alltså inte för att hamna i kategorin figurer i detta fall. Butler (2007: 59) förklarar att 

mekanismer i vårt språk upprätthåller likheter och skillnader. Skillnaden i detta fall tyck, utan 

vara baserad på vilket genus som marknadsföringen är riktad emot. Dockor och figurer kan 

därför ses som objektiva porträtt av mänskliga subjektiva föreställningar. Där båda 

kategorierna har mänskliga kvaliteter, där ramen vad som lärs ut till pojkar vs flickor 

varierar. Ett exempel på detta var när jag frågade Emma som handlade en present till sin 

brorson om han tyckte om dockor. Då svarade Emma; “mm nej.. små gubbar”. ”Gubbar” var 

alltså inget som kunde ses som en docka. Det var viktigt för Emma att upprätthålla skillnaden 

att hennes brorson inte lekte med en ”docka” utan en ”gubbe”.   
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Om marknadsföringen då riktar sig till pojkar, hur leker då pojkar med figurer? Ett exempel 

kan hittas i Berg och Nelsons (2006) studie; Identitet och genus i lek med dockor och figurer i 

förskolan;  

 
Adam finner sig snabbt i Bertils kontramanöver då denna kommer på att han (i dockans form) saknar möjlighet 

att skjuta, en möjlighet som Adam har därför att han då har en mansdocka med pistolen. Bertil: Jag kan skjuta 

dig med hjälmen! Adam: Nej, det går inte för vi är med i samma lag! (Berg & Nelson, 2006: 130)    

 

Det finns två infallsvinklar som är intressanta med detta stycke som skildrar två pojkars lek. 

Det första kommer från forskarna själva, att Berg och Nelson väljer skriver att det är en 

”mansdocka”. Intressant är akademikernas val av begreppet ”mandocka”, detta visar att även 

de kan känna sig manade till att förklara; ”dessa pojkar leker inte med dockor utan det är 

faktiskt mansdockor”. Att det dessutom är en ”mansdocka” och inte en ”pojkdocka” är en 

annan dimension, nu kanske det var så att figurerna de lekte skulle föreställa män, därav blev 

det en ”mansdocka”. En docka är uppenbarligt något kvinnligt i deras avhandling. När en 

flicka leker med en docka kallas det inte en ”kvinnodocka”, detta baserat på att det var redan 

är förförstått att dockan kopplas till feminint genus. Den andra intressanta infallsvinkeln är 

leken som pojkarna utför, Adam och Bertils lek illustrerar en fantasi och inlevelse av ett 

slagfält där de möts, men det blir plötsligt viktigt för Adam att han och Bertil skall tillhöra 

samma lag. Berg och Nelson (2006) förstod deras lek från två existensformer; ”pojken är en 

lekande pojke som leker att han är någon annan än en lekande pojke” (Berg & Nelson). Hur 

barnen leker med figurer speglar dessutom mänskliga drag, dessa visas genom pojkarnas 

fantasi.   

”Actionfigurer”, ”gubbar”, ”mansdockor” eller vad det kategoriseras som tillhör en manlig 

diskurs. Hur detta yttrar sig varierar i det insamlade materialet. Både dockor och figurers 

närhet till den mänskliga är subjektivt, där diskursiva föreställningar skildrar informanternas 

syn på leksakerna. Begreppet ”fiktivt” betyder att det är något som är påhittat, inte 

verkligheten, båda leksakerna är fiktiva i den benämning att det är objekt som är laddade med 

subjektiva föreställningar. Diskursiva idéer vill kategorisera actionfigurer som längre bort 

från det mänskliga, vilket inte stämmer överens med det insamlade materialet.  
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4.4 Vita drömmar  
 

Anledningen till att jag döpte detta kapitel till ”vita drömmar” är för att finns en tydlig trend i 

butikerna. Det finns nämligen två typer av dockor, - de politiskt korrekta dockorna och - de 

apolitiskt korrekta dockorna. Med politiskt korrekta dockor menar jag dockor vars skapare 

har försökt hänga med på poliskt korrekta trender. Alla dockor som ingår i den politiskt 

korrekta serien ingår och lever i “realistiska” världar, dockor som lever i mångfald.  

 

I de realistiska världarna har alla dockor en tydlig uppgift eller roll. Dockan kan ha ett yrke 

som läkare, brandman, pilot eller en roll som fashionista. Rollerna som tilldelas till dockor är 

roller som ett barn realistiskt kan sträva efter att bli. Dessa dockor är tillverkade av 

leksaksmärket Barbie, denna nya politisk korrekta Barbie är nu tillverkad med större 

midjemått, höfter och armar än den ursprungliga Barbiedockan. Även om dockornas skapare 

i detta fall har försökt tillfredsställa de krav som de föreställer sig vara politiskt korrekta 

fattades många andra hudtyper och hårkvalitet.  

 

 
Barbie, ”politiskt korrekta dockor”, butiken 2020-04-29. Foto: Hannah Wennerström  

 

 

De apolitiska barbiedockor, alltså dockor som inte har hängt med på politiska trender av 

mångfald, är dockor som ingår i drömvärldar baserade på fantasier. Dessa lever i världar som 

är baserade på vita föreställningar. Alla dockor som är glittrigt, rosa, pastelligt, ljusa är vita 
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dockor, med till mestadels blont hår. Varför kan jag inte hitta en fe eller en sjöjungfru som 

har ett afrohår?  

 

I den politiskt korrekta serien finns det dockor med afro, men inte när det skulle vara en dröm 

och fantasivärld. Hur man leker med dockor är något som var individuellt. Om du som barn 

vill leka i en värld som är baserad på fantasi får du inte dockor med mångfald att välja på. 

Eftersom feer och sjöjungfrur endast har långt och rakt hår i olika färger, såsom rosa, blått, 

lila och gult och deras hudfärg är i en ljusare ton.  

 

 

 
Apolitisk docka, Barbie, Dreamtopia, butiken 2020-04-29. Foto: Hannah Wennerström 

 

 

Sättet som Barbie är framställt på är ett naivt och kanske till synes oproblematiserad 

framställning av världens folk, enligt Berggren Torell (2001: 62). Men det var också just 

detta som gör den obehaglig och farlig. Det är alltså inte bara vad som sägs som är relevant 

när leksaker produceras, utan vad som inte sägs genom dockor som blir problematiskt 

(Wikström, 2009: 12). Någon som diskuterar sina egna erfarenheter är Habel (2008) i sin 

artikel “Whiteness, Swedish style”, i artikeln skriver hon hur det är att växa upp som svart i 

Sverige. Där beskrivs det hur det är att växa upp utan möjligheten att kunna identifiera sig i 

det svenska samhället;  
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för svarta som föds in i en nästan helvit omgivning finns inte den förutsättningen att sätta ord på kritiserade 

rasifierade mekanismer. Snarare internaliseras de och leder till dysmorfofobiska sätt att betrakta den svarthetens 

kännetecken, och till konkret försök att så långt det är möjligt reducera, eller dölja skillnaden i hår och hud för 

att skapa “normalitet”. Ett av mina första försök i förskoleåldern var att räta ut afrohåret med tvål. (Yvel Habel, 

2008: 42) 

 

För att förstå den svenska leksaksindustrin behöver man se på den amerikanska 

leksaksindustrin. Det första till det är nog rätt uppenbart, nämligen att leksakerna som säljs i 

svenska leksaksbutiker är inköpta från amerikanska företag. Det andra skälet är, enligt 

Berggren Torell (Berggren Torell, 2001), att Sverige använder samma kulturella 

skyddsmekanismer som USA gjorde mot den svarta befolkningen på sekelskiftet. I Sverige 

var skyddsmekanismerna mot fattiga människor, som stereotypiseras på samma sätt 

som USA gjorde mot den svarta befolkningen. De beskrevs som lata, omoraliska, opålitliga, 

djuriska och farliga (Berggren Torell, 2001: 56).   

 

Samtidigt reproducerades rasistiska föreställningar i Sverige, som att svart skulle vara lika 

med ont, genom att tillverka svarta dockor till barn. Så sent som 1951 annonserade 

leksaksföretaget BRIO om “Buggy, negern med spjut och sköld”, figurerna kunde 

manövreras genom att trycka på en bottenplatta. Bredvid Buggy porträtterades clownerna 

“Toni” och “Pepito” i samma konstruktion. Konstruktionerna skulle vara roliga, det var 

uppenbart att välja mellan en neger och en clown (Berggren Torell, 2001: 53). På 

leksakshyllorna i vår samtid finns rasism, den verkar i stället genom brist på representation av 

mångfald och flera etniska bakgrunder blir exkluderade från hyllorna. Nutida leksaksbutiker 

lever i en annan tid och speglar därför vårt nutida samhälle. Hur dessa materiella 

begränsningar upplevs är individuellt beroende på hur exkluderad eller inkluderad man är i 

normen.  
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5. Konsumtionsdilemman 
 

Billy Ehn (2001: 72) diskuterar att det finns förhandlingsrum som består av spelregler. I detta 

kapitel studerar jag det insamlade materialet utifrån att leksaksbutikerna samt andra platser 

kopplade till butikerna är förhandlingsrum. Dessa består av spelregler och kompromisser som 

definieras som konsumtiondilemman och konsumtionsprocesser (Ehn, 2001: 72). Vuxna och 

barns diskussioner och tankar kring konsumtion redogörs, där leksaksbutikerna är en plats 

som förhandlingar iscensatts. I sista delen ”tårta och paket på sängen” och ”tar med dockan 

hem” kommer förhandlingar om leksaker som sker utanför leksaksbutikerna att studeras.  

 

 

5.1 Varuhuset  
 

Det står två män med kundvagnar i varuhusets leksaksdel, ena mannen som heter Anders 

byter några ord med två tjejer som sitter vid ett ritbord. Jag går fram till Anders, frågar om 

det är hans barn som satt vid ritbordet, vilket han bekräftar. Jag berättar om mitt 

uppsatsprojekt och frågar om jag får intervjua hans döttrar och Anders ger mig tillstånd. 

Ritbordet är ett bord som kunder kan sitta vid och kalkera bilder som finns tryckta på bordet. 

Bilderna visar olika karaktärer av figurer och dockor som finns att köpa i varhuset. På bordet 

ligger vita tomma A4 papper och ritpennor som redskap. Jag sätter mig ner vid ritbordet 

bredvid Nikita och Marielle, och Anders berättar för sina döttrar att jag ska ställa frågor till 

dem. Flickorna matchar varandra med rosa jackor och svarta/glittriga mössor, Niktia är sex år 

och Marielle fyra år gammal. Flickorna sitter ner och målar av Disneykaraktärer som finns 

som bilder tryckta på bordet, ljuset av lampan gör det lätt att se igenom de vita A4 sidorna. 

Jag tar en bit papper, hittar prinsessan Belle från skönheten och odjuret på bordet, och börjar 

rita med Marielle och Nikita. Jag sneglar över och ser att de också ritar av prinsessor. 

Stämningen är avslappnad, här sitter vi, tre tjejer, och målar av karaktärer som finns runt oss 

på hyllorna.  

 
H: Tycker du om dockor? (Frågar jag Niktia som sitter bredvid mig) 
N: Mmmmm (Niktia är koncentrerad på sin teckning) 
H: Vilken är din favorit?  
N: Elsa och Anna (karaktärer från filmen Frost) 
H: Har du fler dockor?  
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N: Ja det har jag, Elsa, den sjunger.  
Nikita vänder nu blicken mot mig och frågar:  
N: Vilken är din? 
H: Min är Belle 
Niktia vänder tillbaka blicken till sin teckning och fortsätter måla.  

 

 
Kalkering, Belle, varuhuset 2018-12-16 Foto: Hannah Wennerström  

 

Anders kommer fram till bordet, jag frågar honom vilka dockor hans barn brukar leka med. 

Han svarar att det är Elsa och Anna från Frost; “de är helt tokiga i dem”. Han förklarar att allt 

i deras hem nu handlar om Frost, och berättar stolt att hans äldsta dotter precis har fyllt år och 

att hon har fått dockan Elsa, en docka som kan sjunga. Vilket dottern nyligen hade uttryckt 

till mig. Anders fortsätter med att berätta om två serier som hans döttrar följer, det är serien 

“Bilar” och serien “Frost”.  

 

Jag frågar Anders om han tror det spelar någon roll att hans döttrar kan utseendemässigt 

relatera till dockorna som familjen köper. Nikita och Marielle ser nämligen ut som Elsa och 

Anna, vita i hudton och blonda i hårkvalitet. Anders svarar, att detta är något som är viktigt 
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för hans döttrar. Han pekar mot klänningar som hänger bakom honom, berättar stolt att Nikita 

och Marielle har alla klänningarna som tillhör Frostkollektionen.  

 

Anders berättar att Marielle har dagen innan kommit hem från dagis och klätt på sig sin 

Annaklänning, sedan hade hon sprungit runt i huset och låtsas vara Anna i Frost. Anders 

fortsätter förklara att Nikita och Marielle ändrar namn när de kommer hem, Niktia blir 

prinsessan Elsa och Marielle prinsessan Anna, precis som systrarna i Frost serien. När 

döttrarna är på kalas hos andra tjejkompisar är det alltid dekorerat med Frosttema. Frost är 

mycket populärt i Nikitas och Marielles vänkrets. Efter att jag och Anders pratat en stund 

kommer hans fru Camilla. Hon har gått runt I butiken och handlat. Hängande på armen har 

hon en one-piecepyjamas, i form av en enhörningsdräkt till Nikita. Vi fortsätter prata, jag är 

fortsatt nyfiken på Elsas och Marielles karaktärsbyten när de kommer hem efter 

skolan. Camilla förklarar att när de tar på sig sina dräkter hemma blir flickorna 

”prinsessorna”, därför är “det viktigt att de ser ut som dem”. Att flickorna blir en Disney 

karaktär när de kommer är kanske långdraget. Men flickorna har kanske en föreställning om 

hur karaktärerna är och iscensätter detta genom rollspel därefter. Utklädningskläderna som 

föräldrarna har köpt till sina döttrar blir ett redskap till att kunna gå in i rollspel.  

 

Birgitta Svensson (2012: 15) utmanar påståendet att det går att avspegla exakta berättelser av 

karaktärer, enligt henne blir agerandet nya kulturella uttrycksformer. Eftersom kroppen 

agerar medvetet och omedvetet (Svensson, 2012: 51). Även om flickornas rollspel blir nya 

kulturella uttrycksformer används kläderna som ett redskap för barnen att lättare gå in i 

karaktärerna. Gradén (2009) diskuterar fenomenet att det inte bara ”handlar om vad kroppen 

gör med kläderna, utan vad kläderna gör med kroppen” (Gradén, 2009: 21). Vilket tyder på 

att det är ett samspel mellan subjektet och objektet. Enligt Gradén (2009: 21) är det lika 

mycket kroppen som påverkar kläderna som kläderna påverkar kroppen. Det materiella, i 

detta fall kläder, får en dubbel betydelse, de är både formade av och med våra liv. Detta 

förhållande blir på detta sätt ömsesidigt (Gradén, 2009: 15).  

 

Flickornas karaktärsbyte kan ses som en effekt av diskurser som övas in genom rollspel. Men 

karaktärsbyte behöver inte endast ske genom utklädning. När barn leker med dockor och 

figurer projiceras ofta det egna ”jaget” i dockan eller figuren. Enligt Bergs och Nelsons 

(2006) forskningsmaterial uttrycker barn fraser när de leker med dockor som ”jag kan skjuta 

dig med en pickadoll” eller ”jag ska gå till skolan”. Dessa uttryck anspelar på att barnen har 
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placerat sitt jag i objektet, det är jaget som ska skjuta med en pickadoll. Men samtidigt har 

jaget fått en annan karaktär av subjektiva föreställningar av vad objektet, i detta fall, dockan 

är. Huruvida Nikita och Marielle lekte sina prinsesslekar i hemmet utifrån ett ”jag” får förbli 

en öppen fråga i denna studie.  

 

 

5.1.2 Simon och hans val  
 

Jag ville veta hur en vuxens närvaro påverkar barnets val av en leksak, för att göra detta 

studerade jag ett barns rörelsemönster i varhuset. Genom att studera Simons rörelsemönster 

hoppades på att kunna se hur min närvaro påverkade honom. Hur han rörde sig kan användas 

till att se vilka förväntningar Simon tror att jag har. Barnet är en bekants barn som jag inte har 

någon relation till, är tretton år gammal. Som tidigare nämnt i metod delen har jag underskrift 

från hans mamma, samt att han själv är medveten om vad jag ska använda materialet till. För 

honom var detta något spännande som han tog på väldigt stort alvar.  

 

Jag ger Simon instruktionen att ”titta på hyllorna där figurer och dockor står”. Han börjar 

därefter snällt gå runt i varhuset. Han trycker och känner på precis allt han ser, troligtvis för 

att visa leksakerna för mig, inget ska missas. När han har gått runt i varuhuset i cirka tio 

minuter väljer jag att avbryta honom med frågor. Jag undrar om vad han hade valt för leksak, 

om han fick köpa vilken han ville, Simon svarar genom att peka på en Marvelfigur, han 

förklarar att han hade valt just den för att den såg välgjord ut och att den storleken var rätt. 

När jag frågar honom vad han har för leksaker hemma pekar han på figurerna och säger; “det 

är typ sådana figurer”.  

 

Efter att jag avbrutit honom med frågor börjar han gå runt bland leksakerna igen, hans 

rörelsemönster är nu annorlunda. Han gick nu endast runt bland figurerna för att sedan hamna 

i lego-delen. Det märktes att hade haft en föreställning om vad jag ville att han skulle göra. 

Hans medvetenhet om mig och min kamera gjorde att han hade agerat utifrån denna närvaro.   

Vad han tittade på nu var något annat, det var roligare att stå och titta på figurerna än 

dockorna.  

 

Eftersom julafton närmade sig frågade jag vad han hade velat ge till sin lillasyster som 

julklapp, han gick då till hyllan med Frostserien och tittade på dockorna. Simon var osäker på 
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vad hans lillasyster gillade, men trodde att hon hade tyckt om en docka från den hyllan. Jag 

kunde hela tiden styra in honom i den riktning jag ville, och det var tydligt att det var viktigt 

att han skulle behaga mina önskemål. Maktbalansen var tydlig, det var jag som bestämde vart 

han skulle när han kände min närvaro. Rörelsemönstren som jag och Simon hade i varuhuset 

kan ses som en spegling av hur det kan gå till när föräldrar och barn agerar med varandra.   

 
 
5.2 Butiken 
 

Efter mina samtal i varuhuset med pappa Anders med familj och min observation av Simon 

gjordes jag en resa till butiken. Här blev intervjuerna kortare och skedde mer direkt med 

människor som stod och tittade på leksaker. Diskussioner mellan konsumenter noterades 

också som en del av materialet, eftersom detta anknöts till temat konsumtionsdilemman.  

 

Jag hör hur de förhandlar kring vilken leksak som ska köpas in. Det är Ivar som har kommit 

till leksaksbutiken med sin dotter och son för att göra inköp till barnen.  

 
H: Vem är det som väljer leksaker I familjen?  
I: Ja, det gör barnen, eh, ja med mamma och pappa 
H: Hur resonerar ni när ni väljer leksaker?  
I: Ja asså resonerar… vi är ganska måna om att de inte ska ha för många leksaker till exempel… sen 

miljöbiten har hängt med 

 

Eftersom jag stod kvar i butiken efter intervjuerna kunde jag sedan höra och se hur inköpen 

verkligen gick till. Detta blev en intressant del av mitt material, jag kunde nämligen få en 

inblick i hur föräldrarna själva uppfattade hur inköpen såg ut jämfört med hur det faktiskt 

gick till. När jag senare hörde Ivar och barnen i butiken stämde hans resonemang överens 

med hur han svarade mig. Han vill att de ska välja en leksak var, men han tycker också priset 

är viktigt. Det fick inte bli en för stor affär av deras besök till leksaksbutiken. Ivar försökte 

dessutom visa sina barn delar i butiken som de inte själva tittade på. Han pekade i olika 

riktningar för att visa båda barnen alla hyllorna. Senare träffade jag faster Emma som var på 

jakt efter en leksakspresent till sin brorson, hon hade egna barn, men inköpet hon skulle göra 

denna dag var till sin brorsons födelsedag.   

 
H: Vem är det som väljer leksakerna?  
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E: Jaa.. haha.. faster.. just nu faster.  
H: Hur brukar du resonera när du köper leksaker?  
E: Att det ska vara hållbart.. och det ska vara nödvändigt.. att barnen ska tycka det är roligt.  

 

Faster Emma kan ha varit inne på miljöpåverkan precis som pappan Ivar, man skulle inte ha 

för många leksaker, och materialet skulle vara hållbart. Hon kan också ha tänkt på att 

leksakerna skulle vara hållbara från ett ekonomiskt perspektiv. Alla leksaker som stod på 

hyllorna hon tittade på var gjorda av plast. Perspektiven varierar bland föräldrarna som jag 

mötte. Marie och Viktor var också i leksaksbutiken den dagen med sin dotter som är sex år 

gammal.  

 
H: Vem är det som väljer leksakerna?  
M: Det gör hon själv…  
H: Hur resonerar ni när ni väljer leksaker?  
M: Eh, det beror på, idag till exempel, vi har lovat henne att hon ska få köpa något för max trehundra 

kronor idag. Om hon väljer en eller flera saker, det är liksom upp till henne. Hon har en budget på 

trehundra…  

 

När Marie och Viktor senare ser att deras dotter stannat vid en docka försöker de leda dottern 

i en annan riktning. ”Har inte du redan sådan där hemma?” Föräldrarna har gjort klart för mig 

under intervjun att det var deras dotters val, inte deras. Dottern har en summa pengar att 

handla för, pengarna ska vara hennes enda instruktion enligt föräldrarna. Men efter att ha 

lyssnat på deras resonemang stämde inte det föräldrarna sa till mig överens med hur de 

agerade i butiken.  

 

Kvinnan som jobbar i butiken har ett liknande perspektiv på vem som väljer leksakerna som 

Marie och Viktor har.  

 
H: Vilka är det som brukar välja leksaker i butiken? Ser du att det är barnen eller föräldrarna som 

väljer mest?  
K: Barnen väljer mest… liksom mest utseendemässigt… medan föräldrarna tittar på priset.  
H: Då menar du att det är barnen som styr vad det blir för leksak men at föräldrarna betalar?  
K: Mm ja.  

 



 59 
 

Att man ger en summa pengar till barnet och låter de vara självständiga konsumenter var en 

vanlig uppfattning. Frågan var om detta skedde praktiskt. 

 

 

 

5.3 Att välja – ett fritt val?  
 

Att köpa en docka eller en figur görs genom förhandlingar och beslut. Det handlar om att 

rikta sitt barn i den rätta riktningen. När det gäller attityder och idéer kring konsumtion finns 

det ett konstant spänningsförhållande mellan rationalism och hedonism menar Druker (2019). 

Rationalismen står för förnuftet och det logiska, medan hedonism spelar på känslor som 

njutning.  Hon beskriver hur barnböcker i mitten av 1900-talet skildrade ” leka affär” för att 

uppmuntra till konsumtion. Attityderna var inte skapade av hedonism, utan dessa realistiska 

berättelser fungerade som övningar i konsumtion, där barnet tilldelas en position som 

blivande konsument (Druker, 2019: 20).  

 

Föräldrarnas engagemang hur deras barn uppfattas och uppfattar samhället börjar redan när 

barnen är bebisar enligt Ambjörnsson (2014). Detta är nog inte mer märkvärdigt än att många 

föräldrar uppfostrar sina barn. Och i detta fall blir involverade i inköpsprocesserna som görs. 

Att barnen tränas till att bli konsument kan ske på olika sätt. Marie och Viktor hade lagt upp 

sina inköp av leksaker på detta tillvägagångssätt, först fick deras dotter en summa pengar, 

dessa pengar fungerade sedan som hennes redskap att få den docka hon önskat. Föräldrarna 

fungerade därefter som konsumentcoachar, som uppmuntrade till beslut enligt deras 

perspektiv. På detta sätt tränas inte bara barnen på att konsumera, utan de är konsumenter. Att 

först ge barnen en summa pengar och sedan ge dem valmöjligheten att konsumera till deras 

egen belåtenhet i butiken, skapar ett direkt konsumerande barn.  

 

Konsumtionsprocesserna ser annorlunda ut beroende på vilken dynamik som finns inom 

familjen samt vilka familjemedlemmar som befann sig i leksaksbutikerna. Mamma Camilla 

som jag träffade vid ritbordet med hennes döttrar Nikita och Marielle, gjorde inköp medan vi 

satt vid bordet. Hon kom med en enhörningsdräkt som var tänkt för Nikita. Det fanns redan 

en förutfattad bestämmelse mellan föräldrarna och barnen, genom att mamma Camilla visste 

vad hennes dotter ville ha. Föräldrarna visste vad deras barn ville ha, och besluten av vilka 

inköp som skulle göras påverkades av denna kunskap. Men om det var barnens eller 
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föräldrarnas beslut var oklart. Mamma Camilla sålde in enhörningsdräkten till Nikita genom 

att vara exalterad när hon visade upp produkten för sin dotter. Hon visste att hennes dotter 

tyckte om enhörningar, då passade det att hennes dotter kunde vara en enhörning hemma i 

sina myskläder. Denna inköpsprocess gick alltså ut på att Camilla valde en produkt som hon 

senare konsulterade med sin dotter innan hon inhandlade produkten. Även Camilla hade valt 

produkten först var det ändå viktigt för henne att höra hennes dotters åsikt.  

 

Jag vill förtydliga att det som konsumerades i butiken är en avspegling av mänskliga 

diskurser. Däremot hängen en fråga fortfarande löst, och det vad vi väljer samt varför vi 

väljer konsumera vissa leksaker. Jag vill därför återkomma till två exempel, det första är 

Simon, som jag berättade om i förra kapitlet. Hur jag i varuhusets leksaksavdelning studerade 

hans kroppsliga rörelser. Han gick runt och tittade på dockor och figurer medan han var 

medveten om att jag gick precis bakom honom. Detta resulterade i att han kroppsligt agerade 

utifrån hans föreställningar av vad han trodde att jag såg. Han trodde jag ville se honom titta 

på alla leksaker, medan han egentligen ville gå till actionfigurerna. Min närvaro påverkade 

hans rörelser och han tittade på det som han trodde tillfredsställde mig. Denna gång köper 

inte Simon någon leksak, eftersom resan till varuhuset inte handlade om det. Men han 

försökte iscensätta mina förväntningar av vad han trodde att jag ville att han skulle ha. På 

detta sätt kan man se hur en närvaro påverkar beslutet av att inhandla en viss typ av leksak.  

 

Ett annat konsumtionsdilemma som handlar om valet av en leksak sker under observationen 

av Marie och Viktor. När de ser att deras dotter stannar vid en docka, då försöker de leda 

dottern i en annan riktning genom att uttrycka “har inte du redan sådan där hemma?”. 

Föräldrarna gör klart för mig under intervjun att det är deras dotters val och inte deras. 

Dottern har en summa pengar att handla för, och pengarna ska vara hennes enda instruktion, 

enligt föräldrarna, innan valet av leksak. Men efter att ha lyssnat på deras resonemang stämde 

inte det föräldrarna sagt till mig överens med hur de agerade I butiken. Flera föräldrar 

förklarar i intervjuerna att de låter sina barn välja sin egen identitet genom valet av leksak i 

leksaksbutikerna. När det gäller köpet av en docka eller en figur tycker föräldrarna det var 

viktigt vad deras barn lekte med, även om de ofta hade en annan uppfattning. Handla dockor 

och figurer i leksaksbutiker är något som sker med förväntningar och förutfattade meningar 

kring vad den andra vill eller borde ha. 
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Anledningen till att jag återkommer till dessa händelse är att de uppkommer funderingar om 

föräldrarnas vilja, samt hur mycket som egentligen är barnets fria val. Detta betyder inte att 

”fria val” har resulterat i att de ska kunna forma sina egna identiteter. Många föräldrar vill ha 

kontroll och tar därför snabbt över och försöker styra in sina barn till den ”rätta” leksaken.  

 

Jag såg exempelvis en pappa som exalterat försökte styra in sin dotter till actionfigurerna. 

Han gick mot hyllan och försökte få med sig sin dotter på sitt eget intresseområde. Detta 

försök gick inte bra, hans dotter satte sig i stället vid dockorna som var formade som bebisar 

och började trycka på knappar med ljudfunktioner som fanns på dockorna. Ambjörnsson 

förklarar hur föräldrar som intervjuats ofta och övertygande förklarat sig skeptiska till rosa 

och “rysch-pysch”, och ifrågasätter därför varför flickor trots allt oftast var klädda I rosa, rött, 

spetsar och blommor. Förklaringen som föräldrarna då oftast gav var att utbudet i butikerna 

var boven I dramat. Men när Ambjörnsson besökte butikerna och frågade om utbudet svarade 

expediterna att det var efterfrågan som formade utbudet i deras butik (Ambjörnsson, 2014: 

23, 24). Vem som bär ansvaret för utbudet i butikerna är därför diffust. Samtidigt tycks det 

vara ett problem som alla parter är medvetna om på ett eller annat sätt. Det blev en kamp om 

att bibehålla familjens värderingar samtidigt som barnen skulle få en frihet i den befintliga 

världen, i detta fall leksaksbutikerna. 

 

 

 

5.4 Socialiserings processer  
 
Att inhandla en present eller julklapp till ett barn sker på ett annat sätt, då är inte barnet på 

plats. Då är det endast förälderns eller släktingens föreställning av vad barnet vill ha som 

spelar roll. Jag stötte på släktingar och bekanta till familjer med barn som skulle göra inköp 

till julklappar och födelsedagspresenter. Den första är faster Emma, som jag nämnde i 

tidigare kapitel, hon har en egen föreställning av vad hennes brorson vill leka med, 

”legogubbar” som hon kallar det. När hon står där och ska välja en födelsedagspresent till 

brorsonen är det föreställningen av vad hennes brorson gillar som hon använder som 

referensram till sina inköp. Exempelvis tycker brorsonen om actionfigurer enligt faster 

Emma, och då får det bli en actionfigur i födelsedagspresent.  
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I varuhuset är det december, inhandlandet av julklappar ligger i luften. Och att handla 

julklappar ska göras till både släktmedlemmar och bekantas barn. Barnen Niktia och 

Marielles besök till varuhuset är inte ett besök som består av specifika inköp. En av familjens 

anledningar till att åka till varuhuset just denna dag är att det ska finnas ett godisregn. Detta 

event sker varje söndag fram till jul. Där en människa i en gigantiskt stor teddybjörndräkt 

åker upp i en lift framför ett hav med barn och vuxna. Teddybjörnen kastar ner godis till 

barnen som står under liften och fångar. Stämningen är god, föräldrarna står med sina 

kundvagnar och väntar på att barnen som plockar godis från marken. Det är stor skillnad i 

antalet kunder på dessa söndagar, och anledningen är troligtvis godisregnet. Många ser det 

som en tradition att åka dit med sina barn på söndagar innan jul. Dessutom är det ett perfekt 

tillfälle att göra julklappsinköp. Föräldrar och barn stannar sedan kvar i varuhusets 

leksaksavdelning. Det är en smart taktik av varuhuset att locka konsumenter med aktiviteter, 

speciellt innan jul.  

 

Sannolikheten att föräldrarna ska passa på att köpa leksaker samtidigt är hög. Mamma 

Camillia springer runt i butiken för att göra diverse inköp, medan Nikita och Marielle sitter 

kvar och ritar vid ritbordet efter godisregnet. Det är ett nöje för hela familjen att vara i 

varuhusets leksaksavdelning, ett nöje med godis, lek och inköp. Föräldrar och barn är med 

och deltar i samma sociala sammanhang i varuhuset. Här blir det viktigt att inte endast 

fokusera på barnens socialisation. Marianne Liliequist (2004: 13) beskriver hur socialisation 

ofta likställs med barnens inlärning av kulturella koder. Men det är inte bara under 

barndomen som socialisationen pågår, utan även som vuxen anpassar man sig efter kulturella 

koder (Marianne Liliequist, 2004: 13). Sen är barn kanske mer som absorberande svampar 

som suger upp ny information och vill anpassa sig till de mänskliga koderna. Men föräldrar 

ingår också en socialisationsprocess som de kanske inte är medvetna om. Deras beteende och 

agerande är därför något som ständigt är föränderligt. Ansvaret ligger alltså inte endast på 

föräldrarna eftersom de också är en del av vårt konsumtionssamhälle.  
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5.5 En bra leksaksbutik  
 

Vad tycker då föräldrar själva om platsen ”leksaksbutiken”? Frågan jag ställer är ”hur en bra 

leksaksbutik såg ut?”. Detta frågar jag två mammor som brukar vara i varuhuset. 

Eftersom det är en plats som konsumenter reser till för att köpa varor med pressade priser, har 

varhuset en miljö att leka i. Människor stannar länge i varuhuset, därför satsar de på 

aktiviteter i leksaksdelen. Barnen kanske inte tycker det är roligt att stå och titta på en 

gräsklippare, eller köpa toalettpapper till extrapris. Då är det smidigt att de kunde sitta och 

måla i varuhusetsleksaksdel.  

 

De två mammorna, som vi kallar Åsa och Ingrid, har växt upp med återkommande resor till 

varuhuset även som barn. Nu när de är vuxna är det deras tur att åka till varuhuset för att 

köpa diverse varor, däribland leksaker till sina egna barn. De har två barn var, i åldrarna från 

en månad till tio år.  

 

När jag frågar mamma Åsa vad en bra leksaksbutik är för henne, svarar hon att det är en bra 

leksaksbutik om den inkluderade kläder. Hon har två olika infallsvinklar som hon kan 

beskriva en bra leksaksbutik utifrån, och de utgår ifrån vilket syfte hennes besök har. 

Antingen åker hon dit för att hon själv som mamma ska göra inköp, då väljer hon gärna en 

leksaksbutik som kombinerar kläder och leksaker. Men om hon ska åka till en leksaksbutik 

för hennes barns skull är det bättre med bara leksaker. Hon förklarar att det är roligare för 

hennes barn om det bara är leksaker.  

 

Mamma Ingrid däremot har inga djupare reflektioner över hur en bra leksaksbutik ska vara; 

”jag vet knappt, men kreativa och roliga leksaker!” svarar hon. När Åsa och Ingrid får fråga 

om de tycker det är viktigt med aktiviteter i leksaksbutiker instämmer båda att aktiviteter kan 

vara roligt. Men hur viktigt de tycker det är varierar, Ingrid tycker det är viktigt, men hon 

tycker samtidigt leksakerna som ska köpas är en form av aktivitet i sig. Åsa har en mer direkt 

uppfattning, och menar att det är bra för leksaksbutikerna med aktiviteter i 

marknadsförningssyfte, men att det inte är något hon själv känner något behov av. Genom att 

prata om marknadsföring distanserar Åsa sig själv från frågan, hon ser hennes egen 

konsumtion från varhusets perspektiv.  
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Åsa och Ingrid har köpt leksaker nyligen, det har dock inte blivit någon docka eller figur på 

sista tiden. Det blivit pennor, linjaler (troligtvis till skolstarten) för Åsa, Ingrid gjort sitt inköp 

inför sommaren och har köpt en bubbelpistol (en pistol som man sköt ut såpbubblor med). 

Kvinnorna köper leksaker för säsongens behov, därför har besöken blivit korta de senaste 

gångerna. Camilla kan sakna ett större utbud av leksaker i leksaksbutikerna, det utbud hon 

saknar är hållbara leksaker, hon är dessutom kritisk till att det ofta är ett och samma tema i 

varje leksaksbutik.  

 

 

5.6 Tårta och paket på sängen 
 

För att förstå hur valen av leksaker går till används en videodokumentation som två föräldrar 

har producerat och lagt ut på nätet. Det är båda föräldrarna som spelar in filmklippen. 

Dokumentationen ger en inblick i hur förhandlingar utspelar sig innanför hemmets väggar. 

Föräldrarna Emma och Lasse står i köket en lördagsmorgon och viskar framför kameran; 

”God morgon, idag är det My’s födelsedag, eller ja hon fyllde ju år i Thailand, men hon vill 

ju ha ett riktigt morgonkalas”, inspelningen som de gör är till för deras så kallade 

familjevlogg. Denna vlogg finns på Youtube när man söker på dockan ”Skrållan”, som finns i 

butiken. Videon har hamnat högst upp på sökningen baserat på antal tittare. En 

dokumentation som föräldrar gör om sina familjeliv kallas för en familjevlogg. I denna 

familjevlogg får tittarna följa föräldrarna Emma och Lasse, och deras vardagsliv med barnen 

My och Max.  

 

Emma står nu framför kameran och visar upp chokladtårtan med ljus som My ska få på 

sängen. ”Ja nu går vi in och väcker My” säger Emma. Hon frågar sedan Lasse vart paketen 

är, han greppar tag i paketet som ligger bakom honom, ”nu kör vi” säger Lasse, och de båda 

föräldrarna smyger in i My’s rum med paket och tårta. Föräldrarna smyger in i sin dotters 

rum och sjunger; ”Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva uti hundrade år”.  

 

My är redan vaken och sitter upp, bredvid henne sitter storebror Max. Emma sätter sig ner på 

huk vid My’s säng och räcker fram tårtan med tända ljus. Föräldrarna har köpt flera paket 

som läggs bredvid My på sängen. Familjen fortsätter sjunga för My; ”Ett fyrfaldigt leve för 

My, hipp hipp, hurra, hurra, hurra, hurra!” My blåser ut sina tre värmeljus som ligger vid 

tårtan, några tårtljus fanns inte eftersom föräldrarna hade glömt göra den inhandlingen.  
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”Weeeiii…grattis älskling, på treårsdagen, stora tjejen” utbrister Lasse när hans dotter har 

lyckats blåsa ut alla ljusen. My börjar direkt med att riva upp paketen, hon är exalterad under 

presentöppningen. I den första paketen som hon packar upp s hittar hon en ballerinaklänning i 

rosa, med en guldglittrig linning i midjan, hon ser glad ut och tittar på sin nya klänning ”den 

får du testa sen My”, säger mamma Emma. My tittar sig omkring bland paketen som ligger 

på sängen, ”vilken vill du öppna nu?”, frågar My’s storebror Max, ”den här tror jag!” säger 

My och slänger sig på det störta paketet.  

 

Pappa Lasse försöker leda henne i en annan riktning, han har nämligen en plan med det stora 

paketet. Han tycker att det är bäst om My öppnar det lilla mjuka paketet först, därför öppnar 

My det mjuka vita paketet. Som tittare ser man att det ligget det par vingar i paketet, även om 

My inte har lyckats ta bort allt inslagspapper. Pappan försöker nu hjälpa till att öppna paketet. 

Då markerar My mot sin pappa; ”nej inte du, inte öppna!” säger My som själv vill försöka få 

ut sina vingar ur presentpapperet. Till vingarna ingår det ett diadem med blommor och ett 

enhörningshorn dekorerat på. Pappa Lasse är väldigt engagerad i paketöppningen och 

utbrister ”Wow en sådan här skulle jag ju vilja haft, nu får du lova My, nu får du lova inte 

flyga i väg från oss!”  

  

Pappa Lasse visar störst engagemang i presentöppningen, han föreslår hela tiden vilka steg 

hans dotter ska. Samtidigt som han pratar till sin dotter riktar han sig till tittarna och deras 

följare på deras Youtubekonto. Eftersom han är medveten om att han syns i kamera och att 

klipper kommer att visas agerar han därefter. Det är oklart om allt han gör är för kameran 

eller om han genuint är engagerad i sin dotters val.  

 

Nu är det äntligen tid för att öppna det stora paketet som My har väntat på. Hon sätter det 

stora bruna paketet i sitt knä och börjar dra i presentsnörningen. Detta paket river My upp 

snabbt, det är detta paket hon har väntat på; ”Va!!!! En till!!! En till docka!! Min docka!!” 

skriker flickan ut. My har fått en docka från märket Skrållan.  

 

Vips, har föräldrarna klippt i vloggen, nu står My på sängen med sin ballerinaklänning och 

pappan kommer med dockan som nu har tagits ut ur sin kartong. Vad som har hänt under den 

tiden är oklart. Hur lång tid som har gått är också ovisst. Det som är klart är att föräldrarna 

vill det ska upplevas som att det inte har gått någon längre tid.  



 66 
 

 

My vill att pappan ska klippa bort prislappen, den hör inte hemma på My’s docka. My 

trycker på dockan Skrållans mage; ”ska vi gå på skattjakt” säger Skrållan. Pappa Lasse knyter 

nu fast ett presentsnöre i Skrållans ena arm, ”ska vi gå på skattjakt, sa hon det?”. Föräldrarna 

har nu anordnat en skattjakt för sin dotter. My uppmanas nu följa efter presentsnöret som har 

bundits runt dockans arm, flickan greppar tag i sin docka och går efter snöret med nyfikna 

steg, runt hörnet ser hon; ”En vagn My, till dig” utbrister storebror Max. Presentsnöret är 

kopplat med en dockvagn som står i familjens vardagsrum. ”Är det Skrållans vagn?” frågar 

mamma Emma sin dotter ”mmm” svarar My och går fram till vagnen med sin docka.  
 

Emma tycker att My kan lägga dockan i vagnen medan de äter frukost. Hela familjen agerar 

nu utifrån att Skrållan är en riktigt bebis, de lägger Skrållan i vagnen och ser till att hon mår 

bra och inte känner sig ensam när familjen äter. Detta agerande visar på att dockan har fått en 

central plats i familjens hem. Mamma Emma fortsätter assistera sin dotter med att försöka 

ställa vagnen så dockan kan ligga och titta på familjen medan de äter frukost. Enligt 

föräldrarna är det viktigt att My ska ha ögonen på sin nya present. My står och beundrar 

vagnen och sin docka när mamma försöker visa hur vagnen kan ställas in i de olika lägena. 

Det går inte bra för mamman att ställa in vagnen i rätt läge, pappan går då in och förklarar 

hur vagnen fungerar, enligt honom fungerar det precis som en vanlig vagn ”inget konstigt”. 

Pappan tar nu över och försöker ställa in dotterns nya leksak, samtidigt är han väl medveten 

om att kameran är där och interagerar därefter.  

 

Under tiden som Lasse försöker att fixa vagnen har My lagt sin docka på marken, hon trycker 

nu på magen, ”jag heter Skrållan” säger dockan. My skriker ut glatt ”hon heter Skrållan!! 

Hon heter Skrållan pappa!!!”, flickan trycker på magen igen; ”ska vi bygga koja” säger 

dockan, ”ska vi bygga koja sa hon!!” repeterar My och tittar glatt på sina föräldrar, nästa 

gång My trycker på sin docka säger hon ”när jag blir stor, då ska jag bli större”, ”bli stor!” 

flickan repeterar igen glatt. Skrållans repliker fortsätter; ”jag älskar att gunga”, ”kom så har 

vi kalas” och My försätter att repetera. Skrållan har direkta uppmaningar till My som direkt 

tar till sig Skrållans budskap med glädje och entusiasm. På vilket sätt hon tar till sig det är 

oklart.  

 

My springer bort från kameran med sin docka som sitter i vagnen. Vagnen parkeras vid köket 

där det är uppdukat för frukost. Nu plötsligt säger My och pekar på dockan ”hon har två 
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tänder, hon har två tänder”. Hon visar sin familj och alla instämmer att dockan har två tänder. 

Familjen uppmuntrar flickans iakttagelse och håller med om att hennes uttalande är korrekt. 

My fortsätter och konstaterar vad hon ser på sin docka ”hon har en klänning som jag har”, 

hon drar i klänningen. Mamma Emma konstaterar att dockan och flickan har samma 

klänning. Mamman fortsätter och säger; ”ja, å samma hårfärg och samma ögonfärg”, 

”mmmm, kolla!” säger My och drar i sitt hår och sätter det mot dockan.  

 

Dockan behandlas av familjen som en kopia eller en mindre version av flickan. My 

uppskattade att hennes docka såg ut som henne, detta visades genom uppenbar glädje och 

tillhörighet. Skrållan fanns inte i butiken med andra färger eller hårfärger än ljusa nyaner, inte 

heller på deras hemsida, och om det finns någon annanstans är oklart. Om flickans reaktion 

hade varit annorlunda om dockan liknat något annan än henne är också oklart.  

 

Efter frukosten börjar familjen förbereda My’s födelsedagskalas. Det har nu kommit ett extra 

barn, Kalle som är lite tidig till kalaset men verkar vara ett barn som står familjen nära. De tre 

barnen My, Max och Kalle leker i vardagsrummet. Nu är det inte bara dockan Skrållan som 

står i fokus. Helt plötsligt är det fullt ös i vardagsrummet. Leksakerna som syns är bilar, 

helikoptrar och dockan Skrållan som ligger på golvet. Från att för några timmar sedan vara 

det centrala fokus som familjen hade, till att hon nu låg på golvet och var bortglömd ibland 

de andra lekarna, dockan Skrållan har nu blivit en del av alla andra leksaker. My har hittat en 

grön figur som hon leker med, hon står vid soffbordet i vardagsrummet med ett legohus samt 

en helikopter framför sig. Flickan gör ljud som tyder på att figuren har två olika karaktärer. 

Den första karaktären som hon spelar är i nöd, den andra är en som ska rädda figuren i nöd.  

 

Samtidigt som My leker med sin figur liggen dockan Skrållan rakt framför henne på andra 

sidan soffbordet. Efter ett tag tar storebror Max upp dockan och sätter fast henne på en 

räddningslina från hans helikopter. Nu är det inte längre något presentsnöre som satt fast i en 

vagn som satt runt Skrållans vrist, utan det var en räddningslina. Dockan hänger och dinglar 

från helikoptern som Max går runt med.  

 

”Kan helikoptern bära Skrållan, nej men vi räddar Skrållan, Skrållan var ju i nöd”, utbrister 

pappa Lasse som håller i kameran, han har spelat in hela händelsen.  
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Eftersom pappan informerar My om händelsen får hon upp ögonen för vad som händer med 

hennes docka, hon går fram till sin bror Max som försätter med att bära runt på helikoptern 

som har dockan hängande i sin räddningslina. ”Skrållan var ju i nöd, My räddar Skrållan” 

fortsätter pappan och uppmuntrar sin dotter till att rädda sin docka som sonen har beslagtagit.   

Max börjar gå runt med helikoptern i vardagsrummet, My går försynt efter. Efter en stund gör 

flickan sin räddningsinsats, hon greppar bestämt tag i sin docka och lossar henne från 

räddningslinan och lämnar situationen med henne i armarna.  

 

Lekarna blir annorlunda när pappan är med i leken, hans engagemang styr in hans barn i 

riktningar som de inte hade tänkt från början. Det var en större engagemang att dockan inte 

skulle bli bortglömd, kanske eftersom föräldrarna precis hade gett dottern hennes docka 

kanske. Föräldrarnas förväntningar när de köpte dockan av hur dockan skulle bemötas och tas 

emot var en direkt spegling i deras agerande runt dockan. De pratade entusiastiskt om dockan 

och försökte därmed styra in deras dotter på samma entusiastiska spår. Att dockan sen blev 

en bortglömd leksak på golvet, samma dag som presenten öppnades är ett mönster som fanns 

i annat material, som jag kommer att utveckla i nästa kapitel.  

 

När Lasse inte engagerat sig i sin dotters lek stod flickan med en grön figur och lekte lekar 

som gestaltade; stryka kontra svaghet, en lek om maktspel helt enkelt. Enligt studien som 

Berg och Nelson (2006) gjort i en förskola hade lekarna varit stereotypa (Berg & Nelson, 

2006: 131). Utifrån deras observationer i förskolan hade pojkarna varit de som lekte lekar om 

att skjuta bäst eller vara ”coolast”, lekar med gestaltdimensioner av styrka/ makt. Pojkarna 

hade lättare för att genomföra dessa lekar, eftersom det hände per automatik. Samtidigt hade 

flickorna i studien svårare komma i gång med lek, och de var dessutom mer koncentrerade 

när de lekte. Här utvecklade de den observationen;  

 
Först gick koncentrationen till att klä på och av dockorna flera gånger. Så var t.ex. fallet med den 

<<trögstartade>> Cissi, som oavbrutet kammade Babies hår. Hon deltog föga i konversation med Amanda som 

pratade desto mer om och med sin docka, och var responsiv vad gällde fysiska aktiviteter. Hon gjorde med sin 

docka många av de rörelser som Amanda gjorde med sina. Men gradvis växte de båda in i en mer avancerad 

social relation där de spann en berättelse kring dockor som gick till skolan. (Berg & Nelson, 2006: 131) 

 

Med denna beskrivning av hur flickorna lekte ville Berg och Nelson (2006) illustrera hur 

dockan fick genomgå flera identitetsskiften. Skiftena skedde från att de packades upp ur 



 69 
 

paketet, tills dockan placerades in i rollen. Viktigt att poängtera är att Berg och Nelson (2006) 

troligtvis inte pratar om Barbie som ett företagsmärke, utan att det är en docka som liknar 

Barbie. Lika som på förskolornas hemsida som jag studerade i tidigare kapitel. Om detta är 

fallet är oklart.  

 

Studier som visar barn på offentliga platser när de blir iakttagna av andra barn och vuxna kan 

vara problematiskt av flera skäl. Socialiseras in i samhället sker till stor del genom att 

individer agerar utifrån de förväntningar som samhället erbjuder. Om man går utanför 

heteronormativa föreställningar blir man ifrågasatt, det är därför troligtvis lättare för en flicka 

att plocka upp en docka och för en pojke att plocka upp en figur. Studier av barn i det 

offentliga rum kan tolkas som att de spelar med i vad som förväntas när de är iakttagna.  

 

När My stod där med sin gröna figur lekte hon som att ingen observerade henne. Storebror 

och hans kompis var inne i sin lek med radiostyrda bilar på golvet. Hon stod där själv vid 

soffan och lekte som att ingen såg. De lekar hon lekte hade kunnat uppfattas som typiska 

”genuspojklekar”. Med detta perspektiv, tål det poängteras att My kanske inte hade lekt med 

dockor om ingen såg det, utan med figurer, men vilka lekar som hon hade lekt är kunskap 

utom räckhåll. Det som leks av barn sker ofta med samhällets förväntan och deras kompisars 

förväntan kring hur lekarna ska lekas. Om barnen varit själva i sitt eget rum, kanske lekarna 

hade sett annorlunda ut.  

 

 

5.7 Dockan i hemmet 
 

Vad är det då som händer när dockorna och figurerna kommer hem? Ett scenario utvecklades 

genom familjevloggen, men behövde ytterligare exempel på hur det såg ut i hemmen. 

Förutom familjevloggen behövdes det göras fysiska resor. Jag hade sett människor 

konsumera dockor och figurer under observationer. Men nyfikenheten om vad som hände 

därefter, samt vilka funktioner som dockorna och figurerna bidrog med till sina nya hem 

uppstod. 

Jag gjorde därför två olika resor med två leksaker, de följdes från leksaksbutikerna till deras 

nya hem. Den första leksaken som följdes hem räknades som en figur på leksaksbutikens 

hemsida. Figuren var My Little Pony, som kom i ett paket som inkluderade flera figurer, samt 
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en bok. Den som gjorde inköpet var min väninna som skulle köpa julklapp till sin 

systerdotter. Den andra resan var genom mitt eget inköp, inköpet blev min barndomsfavorit, 

nämligen dockan Belle från filmen skönheten och odjuret.  

Den först resan, när min väninna skulle köpa julklappar handlade det om att hon behövde 

något, enligt henne ”symboliskt”, att ha med sig. Hon ville inte komma tomhänt. Eftersom 

hon inte umgås frekvent med sina systerbarn tyckte hon det var svårt att veta vad de ville ha. 

Som student, spelade priset en roll i hennes val. Hon hade sett att hennes systerdotter tyckte 

om rosa, något som hon beskrev som ”drömmande världar”. Vi letade efter något som är 

glittrigt och rosa till henne. Det blir ett hus med my Little Pony’s, som passar prisklassen och 

hennes föreställning kring vad hennes systerdotter tycker om.  

 

Som tidigare beskrivet vill det rationella förnuftet hålla sig inom en prisklass, och det fanns 

inte direkt en hedonistisk njutning av att köpa. Det var snarare ett pressat läge, där hon var 

tvungen snabbt hitta en present så att hon inte kom tomhänt till julafton. Man kan kanske 

säga att det var hennes rationella förnuft som styrde henne, eftersom hon var målinriktad. 

Njutningen hann inte ta över, eftersom hennes besök till leksaksbutikerna var begränsade av 

tid och pengar. Trots allt, spelar hedonistiska känslor en betydande roll i de andra inköp jag 

observerade eftersom konsumtion av leksaker sågs som en aktivitet och ett nöje för familjer.  

 

Julen är en av alla traditioner som leksaksbutiker använder i marknadsföringssyfte. Gamla 

och såväl nya traditioner fungerar som ett sätt att skapa olika nödvändigheter som leder till 

konsumtion. Min väninna upplevde en press som fanns i samhället att delta i 

julklappsshoppingen anses vara en självklarhet om man analyserar reklamkampanjerna under 

denna årstid. Huruvida detta var en nödvändig konsumtion eller inte är oklart.  

Några veckor efter julafton åkte jag hem till min väninnas syster för att titta vad som hade 

hänt med julklappen. Väl inne i flickans rum fanns det leksaker precis överallt. Det var 

gosedjur blandat med dockor och figurer som låg spridda över både säng och golv. 

Systerdottern låg och spelade ett spel på sin Ipad på sängen när jag kom in. Det var svårt att 

hitta hennes My Little Pony leksaker, efter att ha frågat henne vart de var pekade hon på ett 

bord som stod mitt framför mig. Leksakerna hade smält in i rummet. Eftersom alla hennes 

figurer och dockor var ihopblandade med vartandra förlorade de sitt särskilda intryck.  
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När jag tittade på figurerna och boken såg det ut som att systerdottern i princip hade packat 

upp leksaken, lekt lite, sedan glömt av att de fanns. Eftersom de hade smält in i rummet 

upplevdes de inte lika levande som i leksaksbutikerna. I leksaksbutikerna var dockorna och 

figurerna uppradade och inlindade i världar med lockade.  

Under fältstudierna köpte jag en docka, tanken var att studera hennes kroppsliga funktioner. 

När jag kom hem packade jag upp henne ur kartongen. Jag började med att klappa henne på 

huvudet och smeka hennes hår, precis som jag brukade göra med mina egna barbiedockor 

som liten. Jag testade också ta av och på hennes kläder. Jag var helt ärligt lite småförtjust i 

min nya docka, jag ställde henne därför mitt på min byrå i sovrummet som en påminnelse om 

mina studier. Dockan jag valde i butiken heter Belle (från skönheten och odjuret).  

Med tiden hamnade Belledockan i byrån. Där hittades hon efter några veckor med huvudet 

vänt nedåt i lådan. När jag hittade henne insåg jag att hon hade glömts bort som en del av min 

studie. Hon låg bara där bortglömd och rufsig, som många andra bortglömda objekt i 

hemmet. Detta gjorde att jag började fundera mer över var mina egna gamla dockor befann 

sig. Jag hade nämligen köpte en Belledocka eftersom jag hade minnen av en sådan från min 

barndom. 

Tankar till min egen barndom var något som frekvent dök upp. Detta resulterade i att jag 

ibland hamnade i ett nostalgitillstånd (Brembeck, 2015: 4). Nästa gång jag åkte till mina 

föräldrar i Skåne hade jag bett mina föräldrar att ställa fram docklådan i mitt sovrum. Pappa 

hade burit ner lådan från vinden, en låda som jag inte ens visste fanns. Jag fick rysningar när 

jag öppnade lådan. Hela min barndom fanns i en enda låda. Det var säkert mycket där som 

fattades från min barndom, men inget som jag kunde komma ihåg eller saknade. Mina 

föräldrar hade verkligen varit duktiga på att få med det som var viktigast. Känslan jag fick 

var med skräckblandad förtjusning. Många minnen kom upp när jag stirrade ner i lådan fylld 

med dockor och andra accessoarer; dofter, ljud, känslor och drömmar. Det räckte med en sko, 

eller en borste, så kom ett nytt minne. Jag kom ihåg hur jag hade hållit i flera av 

klädesplaggen som jag mindes, hur jag hade öppnat kardborrbandet som fanns på en guldig 

kjol, samt hur jag sedan hade trätt kjolen över Barbies hårda plastrumpa.  

Denna upplevelse blev mer känslomässig än vad jag hade kunnat förutse. Jag trodde 

nämligen bara att jag skulle få se bortglömda leksaker. Lika bortglömda som min väninnas 

systerdotters My Little Pony’s var, eller lika bortglömd som min nya Belledocka som låg i 



 72 
 

byrån hemma i Stockholm. Lekarna som jag hade lekt var inte bortglömda de var högst 

närvarande. Jag började automatiskt leka med mina dockor igen, klä av och på de olika 

klädesplaggen som hörde till. Man kunde se vilka mina favoritdockor var, det var leksakerna 

som mina föräldrar hade lagt längst upp i lådan. De var medvetna om hur överbeskyddande 

jag hade varit över Belledockan. Det var inte bara själva dockan som var betydelsefull, utan 

även hur jag hade fått henne. Jag hade fått välja endast en docka att ha med mig hem, det var 

på Disneyland i Paris. Minnet av det magiska landet som jag hade besökt med mina föräldrar 

fanns i den dockan.  

Dockorna som låg längst ner i lådan saknade både ben och huvud, båda Ken-dockorna 

saknade huvud, dessa låg längst ner i ett av hörnen i lådan. Jag fick stoppa mig själv under 

mitt arbete av att gräva i mitt förflutna. En känsla av nostalgi hade kommit över mig som 

gjorde att jag började ifrågasätta hur mycket av mina minnen som faktiskt stämde. Det var 

samma känsla som jag hade reflekterat över i min reflexivitet. En reflektion av mitt eget 

deltagande i studien. Den minnesprocess som uppkom när jag gick igenom min låda blev en 

del av min egen diskurs och illusion. Eftersom det dessutom var mina föräldrar som hade 

packat ihop lådan, alltså inte jag själv, kunde varje minne fungera som en triggande 

beståndsdel av specifika minnen, vilket gjorde att mitt minne, var min egen fabrikation. För 

mig var denna tillbakablick något positivt som kanske egentligen var en verklighet av något 

annat. Därför blir relationen mellan nostalgi och glömska uppdraget (Bryant, 2015: 155, 

156).   

Dessa händelser, att föräldrar packar ner favoritdockor, eller att vuxna gör val av julklappar 

tyder på att det är de vuxna som har makten att kunna göra aktiva val. Likaväl som mina 

upplevelser av nostalgi fanns påverkar även detta andra vuxna. Detta visar en reproduktion av 

minnen över generationer, där föräldrarnas egna erfarenheter och känslor av nostalgi kan göra 

intryck på sina barns upplevelser. 
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6.  Lekande instruktioner  
 

 

Som nämns i inledningen har marknadsföring riktad mot barn ändrats genom tiderna. 

Berggren Torell (2001) beskriver; hur reklammakare visat exceptionell skicklighet i att göra 

kommersiella bildvärldar attraktiva för barn. Dessa videoklipp är exempel på hur både 

reklammakare och privatpersoner använder Youtube som en plattform för att få följare och 

vinna konsumenter. För att få kunskap om hur kommersiella bildvärldar av dockorna och 

figurerna ser ut när de har lämnat butiken studerar jag i detta kapitel inte bara dockor och 

figurer som är kopplade till leksaksbutikerna, utan försöker att förstå hur de förväntas 

användas av de som har producerat leksaken. För att ytterligare förstå vilka ideal som 

leksaksbutikerna marknadsför används Youtube, ännu en gång. Som tittare kan man både bli 

introducerad till en ny leksak på Youtube, eller se sin redan inköpa leksak med av andra.  

Tre videoklipp kommer beskrivas i separata kapiteldelar, dessa kommer sedan analyseras 

utifrån hur ”jaget” står i relation till dockan. Alltså hur dockan eller figuren används i 

förhållande till individen som leker med den, och hur den presenteras till personen.  

Till sist kommer en analys om leksakernas kroppsliga funktioner i kapitel ”stå på egna ben”.  

 

 

 

6.1 Anna och Elsas julceremoni  
 
Elsa och Anna är två systrar och prinssessor i filmen Frost. Leksakerna som skildras i filmen 

hittar man i båda leksaksbutikerna. Eftersom Frost är ett av de mest dominerade varumärken i 

nutida leksaksbutiker har jag valt att titta på ett videoklipp från Youtube som visar Frost. 

 

”Anna vakna, frukosten är färdig!” Elsa försöker väcka sin syster Anna. Elsa går sedan ner 

till matsalen och sätter sig vid pianot för att spela Annas favoritlåt. Anna vaknar upp och 

utbrister ”Är det Elsa som spelar på pianot, hon vet om att det är min favoritlåt ”. Anna 

springer ner till matsalen och sätter sig för att äta frukost med Elsa. 

 

Det är en vuxen kvinna som leker med dockorna i klippet. Hon ger röster till båda 

karaktärerna. Kvinnan håller i dockorna längst ned i fötterna och leder dem i rörelse, hennes 

händer är inte synliga, utan hon lyckas ha dem undangömda under hela klippet. Hur hennes 
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kroppsliga uttrycksform ser ut går inte att se för att hon inte är med i bild. Vilket gör att 

filmen får ett animerat intryck. Och handlar inte om hur ”jaget” är placerat utan vad 

karaktärerna säger eller gör. Men ibland blir man påmind om att det är en människa bakom 

dockorna när en liten bit av kvinnans hand syns i bild.  Kvinnan reproducerade subjektiva 

kulturella diskurser genom objekten ”dockorna”. Iscensättningen gör hon i ett dockhus, där 

rör hon dockorna Anna och Elsa smidigt via de olika våningarna. Vad dockorna gör speglar 

hur dockhuset, och andra objekt som ligget till hands är skapta till. Exempelvis är att leka 

eller iscensätta att Elsa gör frukost till sin lillasyster är redan tillgängligt för att det finns 

materiella leksaks-set som är till för att leka den leken.  

 

 
Elsa & Anna, Frozen 2017-11-29 
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Elsa & Anna, Frozen 2017-11-29 

 

Elsa och Anna springer upp till sitt rum igen, de ska välja kläder till en julceremoni som de 

båda prinsessorna ska hålla. Anna har svårt att välja vad hon ska ha på sig, hon slänger fram 

alla kläder på sängen och muttrar; ”vad ska man ska ha på sig på en speciell dag, inte denna 

kjol… inte denna klänning, den hade jag på mig på Elsas kröning, och inte denna… ååå jag 

har inget att ha på mig ”.  

Anna vänder sig till sin syster och ser att hon redan har på sig en lång ljusblå klänning med 

en vit pälskrage samt en lång glittrande mantel ”åå wow Elsa! Du ser fantastisk ut!” säger 

Anna. Elsa sträcker fram en klänning som hon har valt åt Anna, och säger ”nu klär du på 

dig”, Anna svarar ”ååå denna var fin”.  
 

I Elsa och Annas fall är det viktigt att klädvalen skall se och kännas rätt, Anna vill ha det 

rätta plagget till julceremonin. Bekvämligheten i Annas klädval handlade inte om hur 

kläderna faktiskt kändes, utan känslan av vad hon tyckte var det rätta plagget, kan ses som en 

kulturell konstruktion (Gradén, 2009: 21). Elsa och Anna är Barbiedockliknande, och mode, 

kläder, shopping och garderober är de vanligaste teman som Barbie producerar. Vilket 

betyder att Anna och Elsa är långt ifrån de enda som är konstruerade till att göra klädbyten. 

Enligt Gradén (2009: 13) kan mode och kläder förstås som en konsumtionsmodell, en 

kommersiell modell som anses vara feminin och flyktig (Gradén, 2009: 9, 13).   

 

Senare i klippet överraskar Elsa sin syster genom att ge henne en ”minneskista”. Kistan är 

fylld med minnen från deras uppväxt, på detta vis visar klippet Elsa som en familjär syster. 
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Dockorna firar en traditionell högtid och har kanske en tradition att gå igenom gamla minnen. 

Rollen Elsa har är att leda sin syster genom vardagen, genom att hjälpa henne välja rätt 

kläder, förbereda frukosten, eller påminna henne om deras minnen. Hon blir nästan mer en 

moder än en storasyster.  

 

 

6.1.1 Sammanfattning 
 

Hur ”jaget” är placerat i filmklippet blir svår analyserat, eftersom jag inte ser mer än 

händerna på kvinnan som leder dockorna. Det blir en dockteater i stället för en lek, där fokus 

är på vad karaktärerna gör och säger. Men ibland blir man som tittare påmind om att det är en 

människa som kontrollerar dockornas rörelser bakom kulisserna. Iscensättningen som 

kvinnan skapar handlar om Elsa och Anna som är systrar. Karaktären Elsas huvuduppgift är 

att ta hand om sin syster, och hon har en moderlig roll i hennes vardag. Systrarnas intresse är 

kläder, tradition och att bevara minnen.  

 

6.2 Hulkar i ”battle” 
 

Detta filmklipp är producerat av en pojke som heter Andrew, vem det är mer än pojken som 

står bakom inlägget är oklart. Han har blivit sponsrad av leksaksmärket som producerar 

Avengersserien, vilket gör detta till en reklamfilm. Anledningen till att jag vet att han är 

sponsrad är för att han har likande filmer där han visar upp andra leksaksmärken, och hans 

publik är stor.  

 

Hulken och Thanos går emot varandra i en så kallad “battle”, specialeffekter kommer i form 

av bild och ljud för att skapa inlevelse i deras kamp mot varandra. Thanos ring har fått ett ljus 

som strålar mot Hulken. Hulken har nu blivit hypnotiserad av Thanos ring, Hulken ryter, i 

hans ögon lyser nu ett orange skarpt ljus av hypnosen.  

Hypnotiserad går Hulken i stället till attack mot sina vänner Spindelmannen, Ironman, 

Captain America och Thor. Thanos står och skrattar nöjt, han har lyckats hypnotisera sin 

motståndare. Plötsligt hoppar en pojke upp bakom ett bord, det är Andrew, det är han som 

leker med figurerna. Han börjar med att förklara hur exalterad han är över att han har en 

komplett kollektion av Avengersserien. Andrew har visat att han kan skapa olika karaktärer 

på samma gång. Eftersom jag nu kan se att det är Andrew bakom karaktärerna blir det nu 
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lättare att se hur han använder ”jaget” i leken. Han växlar mellan de olika rollerna och 

applicerade subjektiva föreställningar genom objekten.  

 

Han börjar med att packa upp Captain America, ställer figuren på bordet, och börjar visa 

funktionerna som Captain America har. Nu har Andrew ändrat sitt jag, han är nu en 

observant, som granskar objektet. Leksakens funktioner är en del  hans visning av figurerna. 

Han visar att det finns ett vapen som kallas “shoot gun” samt en ryggraket. Denna raket har 

specialeffekter, när Andrew trycker på den börjar den spela upp melodin med texten; 

“Captain America, Advengers, We fight as a team”. Genom att pojken trycker på en knapp 

kan leksaken kommunicera med pojken. På detta sätt är figuren programmerad till att 

uppmuntra till en viss typ av lek. Specialeffekter är något som dyker upp frekvent under hela 

klippet, varje gång Andrew tar upp en ny actionfigur låter det “dooojjjnn”, detta följs av ett 

inspelat ljud av barn som skriker “yeeiiii”. Det är som att Andrew har en egen hejarklack, och 

framträdandet kan liknas vid en arena, som hejar på pojkens iscensättning. Vem det är som 

spelar in och assisterar med produktionen av filmen får man som tittare inte veta. Men något 

som syns är att pojkens inspelning är i god kvalité, vilket tyder på att det finns ett ekonomiskt 

stöd från någon.  

 

 

 

 
Hulken & Thanos, 2018-09-04, tid: 0.04 
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Hulken & Thanos, 2018-09-04, tid: 0.08 

 

 

Andrew fortsätter med att berätta; “Kolla detta mina vänner, detta är Hulken, han är väldigt 

stark. Hulken är en elak, rolig grön maskin”. Nu har hans roll i leken skiftat, han går från att 

vara en kritisk observant till att kalla leksakerna för sina vänner. Senare i klippet tar han fram 

Hulken igen och visar hur Hulken kan slåss, Andrew skriker “iiiaaaa iiiiaaaa” medan han 

viftar med Hulkens armar mot kameran. När Hulken sedan går framåt skakar hela bilden för 

att demonstrera hur tung han är. Andrew har nu placerat jaget i Hulken, genom att han leker 

att han slåss genom objektet ”hulken”.  

 

Det finns tydliga indelningar vem som är ond eller god i kampen som Andrew spelar med 

sina figurer. Och det goda ska jobba tillsammans som ett team för att stoppa det onda. Ett 

uttryck som han frekvent använder är “awesome” vilket översätts till ”grymt bra”, Andrew 

upprepar det genom hela filmklippet och peppar sina figurer med uttrycket. Ambjörnsson 

förklarar hur vissa ord förknippas med manlighet och maskulinitet. Begreppet betecknar ett 

stereotypt manligt beteende, där risktagande, mod, styrka, provokation och våldsutövning 

utgör viktiga element (Ambjörnsson, 2011: 89). Användningen som Andrew har av uttrycket 

”awesome” kan kopplas till uppmuntran som han ger till sina figurer om att upprätthålla mod 

och styrka.  
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6.2.1 Sammanfattning  
 
Andrew är den som synligt styr figurerna i filmklippet, han pendlar mellan att sätta jaget i 

objektet ”figuren” för att sedan bli leksakens hejaklack. Han observerar figurerna och visar 

deras funktioner för tittarna, han går från att placera jaget i figuren till att vara en kritisk 

observatör. Ena leksaken har en funktion som uppmanar pojken till en specifik lek.  

Hans ordval och ton förmedlar en ”battle” mellan karaktärerna, där det goda ska besegra det 

onda. Vem som gör eller hur detta klipp är redigerat är svårt att veta, troligtvis är det någon 

vuxen som står bakom hans inspelningar. Detta väcker också frågor om ekonomiska 

möjligheter.  

 

 

6.3 Dockan Skrållan  
 

Skrållan har långt blont hår och blå ögon i videoklippet, enligt leksakskedjans online-hemsida 

finns dockorna att välja i fem olika varianter. Alla vita dockor. De första fyra dockorna ska 

föreställa flickor, två vita med rakt långt hår, en brunett och en blondin, och två vita dockor 

med lockigt hår. De lockiga dockorna fanns också i variationerna brunett och blondin. Den 

femte dockan ska föreställa en pojke, med kort blont hår. Enligt hemsidan beskrivs en av 

Skrållandockorna som;  

 
”Fantasifull lek finns alltid nära till hands med Skrållan. Skrållan har en tröja med neondetalj, en tyllkjol och 

rosa fina slingor i håret. Hennes långa, mjuka hår är av hög kvalitet och går lätt att borsta och fläta.” (Skrållan, 

2018-02-08)  

 

I familjevloggen fick tittarna följa hur dockan Skrållan blev en del av familjens hem. Men det 

är inte bara privatpersoner som laddar upp dockor och figurer på Youtube. Leksakskedjor har 

också direkta reklamklipp på Youtube. Leksakskedjan som äger butiken som jag befann mig i 

har lagt upp ett reklamklipp på en docka som finns i butiken. Klippet är på en dockserie som 

heter Skrållan. Det är märket Skrållan som har producerat en reklamfilm som sedan 

leksakskedjan har valt att dela på Youtube.  

 

En flicka står och dansar med sin docka, samtidigt visas rubriken; ”Skrållan, svensk klassiker 

sedan 1966 ”. Skrållan är ett svenskt dockmärke som säljs främst i länder som Sverige, 

Norge, Danmark och Finland, därför kan Skrållan prata diverse språk inklusive engelska 
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(Skrållan, 2018-02-08). ”Hej, hej här kommer jag” ”Jag heter Skrållan” ”Dansa med mig” är 

olika fraser spelas upp i klippet medan man ser en flicka leka med dockan. När flickan sedan 

trycker på dockans mage spelas repeteras fraser. Dessa känner jag igen från mina besök till 

butiken, då jag har stått och tryckt på dockan Skrållas mage och hört samma fraser som 

spelas upp. Enligt leksakskedjan som ägde butikens hemsida finns det tydligen tjugofem 

olika hälsningsfraser som spelas upp när man trycker på Skrållans mage.  

 

Flickan i videoklippet fortsätter dansa runt, ett inspelat skratt hörs, allt ljud i Youtubeklippet 

är pålagt. Efter flickan har dansat med Skrållan sätter hon sig för att leka med en liten pojke. 

De två barnen sitter i ett pastellfärgat rum som matchar Skrållans färger, också kläderna som 

barnen har på sig går i samma tema. Medan barnen sitter på golvet i lekrummet och tar hand 

om Skrållan genom att klä på henne hör man Skrållan säga; ”jag gillar att klä ut mig”, hon 

fortsätter med att säga ”ska vi gå ut och leka?”. De båda barnen som sitter och leker 

uppmanas till, av en röst, att ta hand om dockan som de har framför sig. Dockan är laddad 

med subjektiva idéer, vilket gör att objektet inte är bara en leksaksdocka utan en bebis som 

barnen ska omvårda.  

 

Efter Skrållans förslag går barnen ut. Nu sitter Skrållan i stället i en rosa cykelbarnstol. 

Pojken placerar Skrållans rosa cykelhjälm med en prinsesskrona av guld på toppen på hennes 

huvud. När han sätter på dockan hjälmen säger leksaken att ”det kittlas”. Flickan har i stället 

tagit en annan Skrållandocka, denna docka har rakt hår och är brunett, flickan har satt henne i 

en vagn. Dockan säger till flickan ”hej kompis”.  Den andra dockan som sitter i 

cykelbarnstolen konstaterar att ”det här var kul” De två barnen går i väg på en stig med sina 

två Skrållandockor, den ena i vagnen och den andra på pakethållaren på cykeln. Båda 

dockorna har alltså röster som kan tillföra hur barnens fantasi blir. Som att det är en riktig 

bebis som de tar hand om.  

 

Videoklippet avslutas med en in-zoomning på en av Skrållandockorna och ett skratt spelas 

upp medan märket ”Skållan, en svensk klassiker sedan 1966” visas igen. Båda barnen har 

under hela reklamklippet visat att de leker den lek som Skrållandockan uppmuntrar till. Båda 

barnen visar tecken på omvårdnad, där de visar en lugn och harmonisk lek som har Skrållans 

behov i fokus. 
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6.3.1 Sammanfattning 
 

Hur barnen naturligt leker med dockor är något som är svårt att analysera utifrån en 

reklamfilm. Däremot kan man se hur reklammakarna vill eller föreställer sig att barnen ska 

leka. Skrållan ska behandlas som en kompis, eller en bebis som behöver omvårdnad. Det är 

både en pojke och en flicka som leker med dockan, i videoklippet. Reklamklippet visar alltså 

att det är båda könen som kan använda dockan. Vad Skrållan vill ha är lätt att veta eftersom 

hon kan ge direkta uppmaningar, via en inspelad röst, till barnen. Barnen sätter inte jaget i 

dockan, utan bibehåller en förälders eller vänskaplig relation till henne. Om det är för att 

Skrållans röst upprätthåller denna relation är svårfattligt.    

 

 

 

6.4 Stå på egna ben 
 

Filmklippen introducerar barn till hur de kan leka med sin leksak. Det finns kopplingar 

mellan diskussionerna i kapitlet ”designad materialitet” och det som finns på Youtubes. 

Genom att konstruerade objektiva världar, både laddas och förmedlar subjektiva idéer. 

Personerna i filmerna iscensätter en uppvisning av leksakerna på websidan. Det är 

leksakernas kroppsliga funktioner som är i fokus, i flera scener. De tilldelar funktionella 

föreställningar om vad en kvinnlig - manlig kropp kan göra. Detta avsnitt kommer att 

illustrera hur dessa föreställningar ser ut genom att titta på dockor och figurers kroppsliga 

rörelser och kroppsbyggnad. Och hur detta kan vara en avspegling av hur mänskliga kroppar 

förväntas vara. För att göra en analys av detta användas fler filmklipp på Barbiedockor och 

Actionfigurer.  

 

Som tidigare nämnt i analysen av Andrews videoklipp, förknippas manligt beteende, med 

risktagande och mod. Figurerna speglar denna föreställning, deras kroppar är därför stabila 

och tekniska. Och det är inte bara klippet på Andrew som visar maskulina diskurser. På 

Youtube hittar jag en instruktionsfilm på leksaksserien Transformers, vilket är robotar som 

kan förvandlas till människor. Dessa så kallade robotmänniskor har normativa manliga drag, 

som stora muskler och breda armar. Mannen som visar figurerna i videon är en vit man med 

en vigselring på fingret. Videon är ungefär en halvtimme lång, den går ut på att mannen visar 

alla funktioner och tekniska delar på Transformersfiguren (Transformers, 2019-03-02). 
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Mannen fokuserar på detaljer, och som tittare blir man noggrant visad varje del. Transformers 

är en figur som kan förvandlas från en maskulin robot till olika fordon såsom en bil eller 

lastbil. Det är hela tiden stadig i sin rörelse, när mannen justerar figurens kropp. Figurens 

kropp utstrålar på detta sätt en självständighet, den är stabil. Den manliga kroppen blir på 

detta sätt direkt kopplad till en maskin som är stabil och gjord av stål.  

 

Även om Transformers ska föreställa en robot, hittar jag likheter mellan Transformers och 

Actionfigurerna jag studerat i förra kapitlet. Det är hela tiden ett fokus på vad deras kroppar 

kan uträtta i videoklippen. Figurerna har förmågan att kunna stå upp själva, och deras kroppar 

används i rörelse. Det är självständiga kroppar som är designade till att vara starka, uthålliga 

och snabba. Detta kopplar jag till Fundberg artikeln “att kasta killkast” (Fundberg, 2005: 

282), han beskriver om hur män blir uppmuntrade att använda hela sin kropp på 

fotbollsplanen. Kroppen ska inte tveka, utan bara köra, de ska vara fokuserade och ställa sig 

upp (Fundberg, 2005: 282). Samma attityder av manliga diskurser om pojkarnas kroppar på 

fotbollsplanen riktas mot figurers kroppsliga funktioner.  

 

Figurernas ansikten är dessutom ofta täckta av en mask. Det är som en järnridå dras ner över 

deras ansikten. Andra känslor än styrka och mod ska inte få synas. Vissa figurers kroppar har 

som tidigare nämnt ljudeffekter, som spelas upp om man trycker på knapp. För att redogöra 

fler exempel säger actionfiguren Hulkbuster fraser som; “activate the hulkbuster suit”, “not 

match for the holtbuster”. Eller som actionfiguren Thanos “your power is nothing compared 

to mine”. Att figurerna kan uttrycka sig med färdiga fraser gör att de får ytterligare ett lager 

av en färdigproducerad personlighet. Fraserna tyder på att Hulbuster och Thanos är figurer 

som vill tävla, och att de är ute efter makt.  

Fundberg (2005: 286) förklarade hur genusstrukturer i samhället, bland annat handlar om 

föreställningar och handlingar som styr, bevakar, möjliggör och begränsar vad som anses 

vara “manligt” och “kvinnligt”. Kvinnokroppen, och dess begränsningar är ett väldebatterat 

ämne enligt Fundberg (2005: 286), och han håller med om att kvinnokroppen är begränsad. 

Men genusstrukturer begränsar också manliga kroppar, och de borde därför bli minst lika 

problematiserade som de kvinnliga kropparna. Förväntningarna att den manliga kroppen ska 

vara inom den idealistiska maskulina ramen, gör att mäns kroppar blir begränsade inom den 

normen. Begräsningarna av figurernas kroppar som är baserade på maskulina diskurser är 

baserat på bland annat begrepp som; styrka, makt, aktivering, självständighet, maskin, stål.  
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För att kunna sätta maskulina diskurser i relation med kvinnliga diskurser används ett 

videoklipp på en tjej som heter Tiffany. Tiffany har radat upp sex dockor från Barbie serien 

“Barbie Dreamtopia Dolls”; “hej allihop, Tiffany här, jag är här med Dreamtopiadockorna”. 

Hon börjar med att ta fram en docka och beskriver den som “ljusbrunt hår med blonda 

slingor”, hon börjar med att smeka håret, och förklarar att denna Barbie är “så vacker” och 

har det bästa håret av alla dockorna. Hon noterar därefter Barbies lila tiara och hennes 

matchande lila ögonskugga. Efter det går hon över till Barbies kropp, och visar att Barbie kan 

röra sig som alla andra Barbies. Det som är annorlunda med denna Barbie är att hon har 

ballerinaskor, hon står alltså inte på tå som de flesta andra Barbies gör. De platta fötterna gör 

Tiffany nyfiken “kommer hon kunna stå?”, Tiffany försöker ställa Barbie upp, “nej det 

kommer hon inte”, hon sätter nu ner Barbie i vänstra hörnet i bild medan hon börjar ta fram 

fler dockor ur Dreamtopia serien. Nästa Barbie har rosa hår och är en fe med rosagula vingar, 

Tiffany tycker att hon är söt. Ännu en gång går Tiffany igenom hennes hår och hennes 

diadem, ögonskugga, kjol och skor. Barbie med rosa hår har gula skor, hennes fötter är 

formade som Barbies fötter brukar vara. Vilket gör det omöjligt för Barbie att stå på egen 

hand, hon får ligga ner som de andra dockorna.  
 

 

 
Barbie Dreamtopia, 2018-03-01, tid: 8:50 

 

När Tiffany trycker på Barbies mage börjar hennes överdel glittra med olika färger, och en 

glad trallande melodi spelas upp. Med en annan docka använder Tiffany en turkos borste för 

att borsta igen hennes långa hår, hon beskriver hur dockans hår är silkesmjukt och lätt att 
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borsta igenom. Samtalsämnet som Tiffany håller i gång under filmklippet handlar till 

mestadels om hår. Frisyrer och styling är hennes intresse.   

 

Det finns ett undantag med Tiffany’s intresse av hår, när hon tar fram den enda svarta 

dockan. Hon noterar endast att hon älskar hennes hårknut, sen skiftar hon och börjar prata om 

hennes vingar i stället. Den svarta dockan har inget naturligt afrohår, utan är i stället 

rakpermanent och uppsatt i en knut. Tiffany tyckte kanske inte det fanns mycket mer att visa, 

en knut som en knut, inget att kamma igenom eller leka med. Detta är första gången jag ser 

en svart docka i Dreamtopia serien, den säljs nämligen inte i leksaksbutikerna jag har besökt.  

 

Tiffany gick igenom alla Barbies på liknande sätt, varje klänning på dockorna gick hon 

igenom noggrant, det var viktigt att det ska vara rätt material och att man inte ska få ”glitter 

på fingrarna”, “jag älskar materialet!”.  Andra uttryck hon använder för att beskriva dockorna 

är vacker, söt och gullig. Kläder och mode är som tidigare nämnt en viktig del i hur dockor 

används. Barbie kropp är gjord för är bli av- och påklädd, samt stylad. Gradén (2009: 15) 

hävdar att klädsel bör betraktas som “situerade kroppsliga praktiker”, där sambanden mellan 

mode och klädsel samt mellan produktion och konsumtion borde lyftas fram. På detta sätt kan 

en enkel rörelse som att ”klä av och på dockan” träna tjejer till konsumtion, eftersom de 

stimuleras till att ha en garderob full med kläder. Det kan knytas samman med påståendet att, 

om man som kvinna matchar de rätta plagget anses detta vara ett tecken på framgång 

(Ambjörnsson, 2014: 78). Relationen mellan den kvinnliga kroppen och kläderna blir en 

fråga om att ha de rätta plaggen för det egna välbefinnandet. I förra kapitlet beskrev jag hur 

Anna och Elsa försökte hitta det rätta plagget till julcermoni, Anna hade svårt att bestämma 

sig, hon slängde kläderna på sängen och var frustrerad. Klippet visar att i Anna och Elsas fall, 

blir påklädningen en fråga om prestation. I stället för en rolig lek, som visas när Tiffany leker 

med Dreamtopia serien. Att det kan gå från en lek till en fråga om prestation förklara Gradén 

(2009);  

 
Att veta att man är “fel klädd” leder till att kläderna “känns fel” och tvärtom. Just kläderna ska kännas 

rätt visar Grimstad Klepp, och är något som många, i detta fall, kvinnor, motiverar sina klädval 

utifrån, en förkroppsligad kunskap som medför att vi måste uppmärksamma vad kroppen gör med 

kläderna, såväl som vad kläderna gör med kroppen. (Gradén, 2009: 21) 

 



 85 
 

Beteendet och relationen som Anna och Elsa har till sina kläder är samma som många 

kvinnor upplever enligt Gradén (2009: 21). Som tidigare nämnt är dockorna är producerade 

till att uppmuntra mode, styling och klädlekar. Denna lek är en del och utvecklar kvinnors 

relation till sina kroppar samt sitt klädval, och skapar därmed en förkroppsligad kunskap om 

vad som känns rätt. Ambjörnsson (2014: 78) förklarar att detta kan beskrivas som en 

kroppslig självövervakning, där kläder är en viktig del i deras självrepresentation. Detta leder 

till en kroppslig presentation och hur kvinnorna lär sig bedöma sina egna kroppar 

(Ambjörnsson, 2014: 78). Det finns löften om att man ska bli framgångsrik och lycklig, och 

på detta sätt väljer människor självmant att anpassa sig till normen. I denna 

normaliseringsprocess är kroppen samt kroppsliga regleringar centrala (Ambjörnsson, 2014: 

78). Och det är inte bara på filmklippen på Youtube som Barbies kropp tilldelas subjektiva 

förväntningar. I materiella miljöer i leksakskartongerna ska hon laga mat, anordna fester, 

packa och planera resor, shoppa samt klippa gräsmattan. Hon är också på jobbet, som läkare, 

pilot eller tennisspelare. Vissa av dessa karaktärer kan ses som normbrytande. Men som 

tidigare diskuterat är Barbie i vardagliga miljöer och actionfigurer oftas i krigsmiljöer.  

 

Dockor formade som bebisar har en annan funktion. De är en ren övning på att bli mamma. 

Här blir den kroppsliga funktionen riktad till hur barnets kroppar förväntas iscensätta en 

förälders. Leksaken är gjord för att små flickor skall öva på en bebisliknande kropp, det är 

alltså ett barn som ska leka att de inte är ett barn. Dockan, vilket nu är barnets bebis, skall 

bytas, matas, tvättas, kläs av och på, samt få promenader i barnvagnen. Flickor som tränas till 

att bli föräldrar är något Ambjörnsson (Ambjörnsson, 2014: 77) problematiserar, där 

kvinnliga kroppars funktion som; barnafödande, amning och menstruation använts som 

argument för att kvinnor inte ska få rösta, utbilda sig eller röra sig i offentligheten. Framför 

allt har kvinnor uppmanats att på olika sätt disciplinera sina kroppar. Kroppen kan på så viss 

betraktas som en central komponent i hur genus skapas (Ambjörnsson, 2014: 77, 78).  

 

Att Barbiedockan inte kan stå upp när ett barn försöker att ställa den upp är en väsentlig del i 

hur det finns förväntningar angående hur en kvinnokropp förväntas vara.  Kvinnor är mer 

tveksamma i sina rörelser enligt Fundberg (2005: 284), de är återhållna, använder inte sin 

kraft, ser sig inte sig som en helhet och har därför svårt att utnyttja både kraft i kroppen och i 

rummets möjligheter (Fundberg, 2005: 284). Idealet för män är att ta i med full kraft, full fart 

framåt. Dessa ideal är förväntan. Om man skulle spela som en ”kille” får man höra det som 

tjej, eller om man spelar som en ”tjej” som kille får man i båda fallen höra föreställningen 
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och förväntan på vad som kvinnliga och manliga kroppar ska kunna utföra (Fundberg, 2005: 

284).   

 
6.4.1 Sammanfattning  
 

Huruvida om en docka eller en figur kan stå på egna ben är en fråga som antyds i detta 

avsnitt. Hur leksakernas kroppsliga funktioner fungerar är något som används i analysen för 

att dra paralleller till kvinnliga och manliga diskurser i samhället. De manliga diskurserna 

som är kopplade till figurers kroppar är baserade på föreställningar som; stabil, självständig, 

teknisk, stål. De kvinnliga kroppsliga diskurserna är i stället; styling, av och på klädnad, eller 

välja det rätta plagget. Båda diskurserna begränsar kroppar på olika sätt, och leksakerna blir 

en symbol av hur subjektiva tankar skapar objektiva föremål som används till att lära ut 

kroppsliga begräsningar.  För att visa hur leksakerna är en reflektion av hur mänskliga 

kroppsliga funktioner ser ut använder jag mig av Ambjörnsson (2014) och Fundbergs (2005) 

texter. De beskriver hur manliga och kvinnliga kroppar har olika förväntningar på sig, och 

hur dessa fungerar som begräsningar på olika sätt. Den manliga kroppen begränsas i att den 

har kontroll över sin rörelse och vågar ta för sig, och den kvinnliga kroppen är i stället mindre 

rörlig och förväntas göra hushållssysslor eller klä av och på sig kläder.     
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7. Avslutande diskussion  

 
7.1 Föräldrar och barn  
 

Intresset för denna studie väcktes av andras studier om olika svenska jämställdhetsprojekt. 

Tanken att Sverige skulle vara ett genus-neutralt föredömesland har varit en attraktiv tanke i 

nationalbygget. Det har också varit en tanke som har kritiserats, eftersom vi är en del av det 

internationella samfundet. Föreställningen av hur jämställt Sverige är grundas, delvis i skolan 

och förskolans arbete för en mer genus-neutral miljö för barn. Men något som inte får 

glömmas bort enligt Wernersson (Skolverket, 2013-01-10) är interaktionen mellan 

vårdnadshavare och skola. Leksaksbutikerna är en plats där det går att utföra en studie om 

hur detta samspel mellan vuxna och barns vardagsdilemman och diskussioner går till. Denna 

undersökning har utgått från frågeställningen; hur ser samspelet mellan vuxna och barn ut 

när de konsumerar dockor/ figurer i leksaksbutikerna? 

 

Det visade sig finnas värderingar som föräldrar ville följa, hur dessa värderingar såg ut var 

individuella. Även om föräldrarnas åsikter inte matchar med leksaksbutikernas utbud släppte 

man sitt barn fritt i leksaksbutikerna. Detta blev ett envig, om att kunna ha sina barn i en 

leksaksbutik, men samtidigt försöka lotsa sina barn i den önskvärda riktningen. Samtidigt 

tränade en del föräldrar sina barn till konsumenter och fungerade som ”konsumentcoachar” 

genom att de gav en summa pengar till sitt barn som sedan kunde använda den för att göra 

önskade inköp. I andra fall valde föräldrarna vilka inköp som skulle göras och rådfrågade 

sedan barnen om de tyckte inköpet var något som föll i smaken. Detta tyder på att det finns 

förväntningar och förutfattade meningar om vad den andra vill eller borde ha. Men viktigt att 

tillägga är att konsumtionsprocesserna ser olika ut beroende på vilka familjemedlemmar som 

befinner sig i leksaksbutikerna. Att tränas till att konsumera är inte något som sker endast 

mellan vuxna och barn. Barn kan exempelvis bli påverkade av andra barn i sin omgivning, 

vuxna kan bli påverkade av andra vuxna, och även av sina egna nostalgiska resor.  

 

För att kunna förstå vad vuxna och barns relation till dockor och figurer i leksaksbutikerna 

ser ut när de konsumerar användes en familjevlogg på Youtube. I avsnittet kunde jag se 

föräldrarnas egen relation till leksaker och hur denna överfördes på barnen, genom att de 

skapade känslor och händelseförlopp. Leken som barnen lekte ändrades genom att de 
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instruerades kring vad som skulle göras. Detta visar att föräldrar inte bara kan fungera som 

”konsument-coachar” utan även ”lek-coachar”. Vart dessa känslor och händelseförlopp 

kommer ifrån är svårt att veta, kanske egna nostalgiska minnen? Samspelet mellan barn och 

vuxna ser olika ut, men i de flesta fall blir det en kamp genom lek och diskussion om 

ekonomi och värderingar.  

 

Föräldrarnas ekonomi är en betydelsefull del i vilka möjligheter som finns för föräldrarna att 

kunna erbjuda sina barn leksaker. Om föräldrar inte har en tillräckligt god ekonomi går det 

inte att handla de leksaker som barnet önskar. I samhället finns det dessutom påtryckningar 

om att inhandla de ”rätta” leksakerna. Dessa kan komma från flera olika platser, exempelvis; 

reklam, barnkalas, andra barns föräldrar, vänner eller syskon. Om inte ekonomin är 

problemet kan det vara att leksakerna inte matchar föräldrarnas värderingar. Vilket också 

tyder på att det finns påtryckningar av omgivningen, dessa gör det svårt att hålla emot. 

Föräldrarnas upplevelser och minnen av leksaker är en därför en del i hur inköpen av 

leksakerna går till.  

 

Leksaksbutikerna bidrog till att konsumenter, både vuxna och barn, blir socialiserad till att 

konsumera. Därför blir det viktigt att inte endast fokusera på att barnen blir socialiserade till 

att bli konsumenter. Det är nämligen inte bara under barndomen som socialisationen pågår, 

utan även som vuxen anpassar men sig efter kulturella koder (Liliequist, 2004: 13). Sen 

kanske barn använder ny information på ett annat sätt och vill anpassa sig till vuxnas koder.  

 

7.2 Fiktiv eller mänsklig?  
 

Hur framställs dockor/ figurer i form av berättelser, bilder och ljud i leksaksbutikerna? Vilka 

idéer och ideal förmedlas?  

 

Skälet till att jag i denna studie påstår att ”dockor är för tjejer och figurer är för barn” är 

baserat på, i första hand, hur dockorna och figurerna kategoriserades på butikens hemsida. 

Innan jag besökte butikens hemsida hade genusstrukturer förståtts utifrån förståelse av färg 

samt dess laddning. Skillnaden på vad en docka och en figur är fortfarande 

osammanhängande, dock bidrar denna studie med att gestalta vad som får kallas respektive 

kategori. 
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Dockor och figurer förstås utifrån att de är objektiva material som speglar subjektiva idéer i 

samhället, och på så sätt är de båda leksaksbutikerna gestaltningar av mänskliga drag. 

Skillnaden är att figurer illustrerar manliga diskurser och dockor kvinnliga. Skälet till att 

mina informanter och omgivningen uppfattar dockorna som mänskliga är diskursiva idéer 

som leksakerna har laddats med. Men det finns materiella skillnader i leksaksbutikerna som 

bidrar till att upprätthålla dessa subjektiva idéer. Exempelvis, visar det sig att dockor har 

mänskliga ansikten, samtidigt som figurerna har masker som järnridåer som täcker deras 

mänskliga drag.  

 

Samtidigt som man kan sammanlänka dockor med begrepp som ”feminin” och ”mänsklig” 

och figurer med ”maskulin” och ”fiktiv” är detta också en förenklad bild som diskuteras i 

analysen. Dockor kan exempelvis vara lika fiktiva genom att föreställa feer och sjöjungfrur, 

medan figurer kan ha mänskliga ansikten och agera mänskligt. Figurer är dessutom en 

kategori som är bredare än dockor, eftersom inom kategorin kan det finnas flertal former och 

färger som inkluderar både maskulina och feminina diskurser. Kategorin är på så sätt riktad 

till båda könen. Därför specificeras kategorin som är en gestaltning av maskulina diskurser 

till ”actionfigur” i min undersökning.  

 

7.3 Funktionalitet 
 

Anledningen till att leksakerna Barbie och Actionfigurer studeras är att skolor och förskolor 

har exkluderat dessa leksaker. Anledningen till att det studeras en parallell mellan genus och 

dessa leksaker, är för att skolor och förskolors jämställdhetsprojekt till mestadels handlar om 

genus. Det blir då intressant vad barbie och actionfigurernas kroppar säger om genus?  

 

Jag väljer att inkludera en bild från Youtube av Barbiedockor som låg/ satt ner på marken 

efter barnet hade lekt med den. Att Barbie inte har en kropp som kan stå på egna ben är talade 

i sig, eftersom det kan kopplas till en diskurs om kvinnokroppar inte kan stå självständigt. 

Hennes kropp går inte att användas på samma sätt som en Actionfigurs kropp, och den kan 

inte stå eller hålla i föremål. De materiella kropparna blir en del i hur diskurser om kvinnligt 

och manligt produceras i samhället.  

 

Kläder och ombyten är Barbies största intresse, detta är hennes kropp utformad till. En 

funktion som Barbie har är att hennes kropp är skapade till olika klädbyten och hårstilar. 



 90 
 

Denna funktion har inte Actionfigurer, deras kläder går inte att plockas av och på. Däremot är 

deras utrustning gjord för att kunna ta av och på, och figuren kommer dessutom med olika 

funktioner av ljud eller rörelser.  

 

Hur leksakernas funktioner utspelade sig i olika hem är en komplex fråga. Under studies gång 

visade det sig att leksakerna kan vara en del av hemmets inredning, samt hur leksakerna kan 

förlora sin attraktivitet efter några timmar av lek. Exemplet fanns hos familjen som hade gjort 

en familjevlogg. Där hade dottern önskat sig en docka och fått den i födelsedagspresent. Men 

under loppet av samma dag hade dockan gått från familjens höjdpunkt till att bli slängd på 

golvet med de andra leksakerna. Storebror i familjen tog sin systers docka, band fast den i ett 

rep, och flickan blev uppmuntrad att rädda sin nya docka. Om inte pappa hade uppmuntrat 

flickans räddningsuppdrag, hade dockan legat kvar på marken då?  

  

 

 

 7.4 Jaget 
 
Frågor om ”jaget” ställdes när jag läste reklam på en leksaksbutiks hemsida. Vem riktade de 

sig till? Målgruppen är både vuxna och barn, men när de riktar sig till barnen i texten leker de 

med tanken att leken som objektet ska användas till av konsumenten är antingen i ”jag”-form 

eller ”jag leker med min kompis”. På detta sätt gör jag kopplingar från frågan; vilka idéer och 

ideal förmedlas? Till; hur idéer och ideal förmedlas genom barnens lek i jag-form.  

 

Under mina analyser av Youtube-klipp upptäckte jag att man som tittare kan ta del av hur 

barnen använder jaget i relation till sin leksak. Flickan My behandlar sin docka som att det är 

hennes kompis och bebis som hon ska ta hand om. Vilken relation hon har till dockan kan 

variera. När hon exempelvis tar tag i sitt eget hår och drar det mot dockan för visa att hon har 

samma hårfärg som dockan. Denna rörelse uppmuntras av hennes mamma som tycker att det 

är fint att dockan och flickan delar liknade färger. Hur My såg på detta är oklart, kan det varit 

hennes sätta att tycka det var roligt att se ut som sin kompis? Eller var jaget i flickans 

iscensättning en ”mamma” i en ”mamma och dotter” lek?  

 

My leker inte bara med dockan i familjevloggen, utan hon leker också med sin storebrors 

figurer. När My leker befinner hon sig i hennes fantasi i en strid mellan olika figurer, detta 
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antydder hon med ljudeffekter och rörelser hon uträttade med leksakerna. Hennes ”jag” är nu 

förflyttat, och hennes fantasi drar henne in i en lek där hon är figurerna som strider.  

 

Klippen som gestaltar figurer och dockor visar hur barn uppmuntras till att leka och hur deras 

kroppar förväntas att användas. I My’s fall leker hon enligt den bilden. Hon lekte som hon 

förväntades att leka, eftersom hon använder dockan och figurerna som de marknadsfördes i 

de tidigare filmklippen. Det får dock inte uteslutas att pappan har en stor del i hur My väljer 

att leka, hans uppträdande kan liknas med en filmproducent i My’s val av lekar. Där han styr 

in henne i riktningar av lek, med hjälp av uppmuntran, som han önskar se sin dotter i. Detta 

gör att händelserna som utspelar sig är producerade av föräldrarnas tycke. I detta fall My’s 

pappa.   

 

Med föräldrar och reklam visar det sig inte bara hur barn uppmuntrades till att leka, utan även 

hur deras kroppar förväntas användas. De erbjöds ett handlingsutrymme som bestämde vilka 

identitetsmöjligheter som stod till buds (Öhlander, 2005:). Det som erbjöds blev sedan en 

förkroppsligad kunskap, genom lekar och inlevelser i olika former av ”jaget”. Berättelserna 

som visar sig genom rollspel av ”jaget” består inte av sig själva, de refererar alltid till en 

verklighet någon annanstans. Som tittare på Youtube behöver man ha en viss kännedom 

kring handlingen, vilket de flesta människor oftast har. Detta diskuterar Arvidsson (2004) 

genom att förklara att vi får en naturlig kulturell kompetens genom att leva i samhället. Och 

att barn lär sig dessa generella koder och får en kulturell kompass genom att leva ut olika jag-

former är troligt. Dock tolkas inte bara berättelser utifrån en kollektiv diskurs utan från ett 

individuellt perspektiv (Arvidsson, 2004: 137).  

 

 

 

7.5 Jämställda ämnen   
 

Hur ställs idéer och ideal i leksaksbutikerna i relation till jämställdhetsarbeten i förskolor/ 

skolor? Skolor och förskolor jobbar med att inkludera ämnen som förebygger jämställdhet 

för barn och ungdomar. På Skolverket är informationen av vad jämställdhet är samt betyder 

diffus, och ses som en diskursiv föreställning. Men samtidigt finns det inte, enligt pedagogen 

och läraren som jag har intervjuat, en konkret mall av vad jämställdhet är, det blir därför 

oftast en fråga om genus. Eftersom den diskursiva föreställningen enligt mina studier antyder 
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att jämställdhet endast är en genusfråga. Andra identiteter blir därmed lidande och 

uppmärksammas inte i samma utsträckning.  

 

För att försöka förstå vad jämställd är i skolor behövds ämnen som verkade för detta, något 

som båda informanterna var överens om. Hur och vilka dessa ämnen ska vara för att skapa en 

inkluderade miljö är något som ingen av de intervjuade riktigt kan svara på. Däremot är min 

informant Whitney kritisk till den nuvarande strategin av att ”måla flaggor” en gång per år. 

Hon önskar att lärare ska ha en djupare förståelse för hur exotifiering av barn i skolan kan 

leda till att barnen känner sig utanför det normativa idealet i samhället.  

 

Under mina intervjuer hittar jag ingen annan eller bredare diskussion om andra identiteter än 

genus. Men om det inte handlade om genus blev det i stället en diskussion om etnicitet. Det 

är mycket som inte kom upp under dessa samtal, vilket tyder på att det inte finns någon tydlig 

linje för anställda att förhålla sig till. Jämställdhet är ett vagt begrepp som tolkas fritt i flera 

sammanhang i min studie. Intersektionalitet är inte något som nämndes varken på Skolverket 

eller i intervjuerna. Begrepp hade kunnat vara användbart i att få en bredare överblick i vad 

som behövs lyftas i diskussioner om jämställdhetsmål. Detta leder till frågan; behöver skolan 

och förskolan ett nytt tillmötesgående för att kunna nå sina mål? Och vad är det för mål de 

egentligen vill uppnå?  

 

En av de offentliga sektorns strategier som studien uppmärksammar är exkluderingen av visa 

leksaker. Men att det inte finns trendleksaker kanske inte har med genus i sig att göra? Under 

intervjuerna verkar inte problemet med Barbie och Actionfigurer endast handla om genus. 

Pedagogen uttryckte sig genom att förklara de leksaksserier som ”Frozt” är ”för mycket”, 

”Frozt” är motsatsen till det ”neutrala” enligt henne. Det handlade inte om att det är en 

Barbiedocka. För Barbieliknade dockor finns på förskolor och skolor, men inte som en 

trendleksak och från märket ”Barbie”. Det var alltså en Barbielik docka som hade samma 

utseende som Barbie i butiken. Men den Barbielika dockan saknar en lika detaljerad 

berättelse runt sig, och en karaktär som har producerats fram i marknadsföringssyfte. Att inte 

dessa leksaker får tillträde till det offentliga rummet kanske i stället handlar om att skapa en 

plats för barn där kapitalism inte finns. Det var den enda skillnaden som kunde hittas i 

studien, mellan den Barbielikadockan och företagsmärkets ”Barbies” docka.  
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Det är viktigt för båda mina informanter att lekandet görs i ett slags lärosyfte. Lek ska inte 

endast vara för nöjes skull, utan det går att integrera in i all typ av kunskapshämtande. Enligt 

pedagogen sker denna lära genom små knep. Exempelvis berättar pedagogen; hur en enkel 

berättelse vid middagsbordet kunde bli en lek som också blev en tid för lärande. Dessa knep 

av integrerad kunskap kan ses som en del i hur mångsidig kunskap kan förmedlas.  

 

 

7.6 Inkludering av föräldrar?  
 

Wernersson (Skolverket, 2013-01-10) ifrågasätter hur man på skolor brukar beskriva flickor 

som mer stressade och att deras psykosociala situation skulle vara värre än för pojkar. Hon 

fortsätter, att det kanske inte nödvändigt behöver förstås utifrån detta perspektiv, eftersom 

pojkar i skolan upplever att de inte får lov att erkänna sina känslor. Wernersson (Skolverket, 

2013-01-10) uppmuntrar till att pojkar i skolan ska få komma till tals, och att detta kan bli en 

slags befrielse. Det som hon inte tar upp kring problematiken om pojkars förhållande till 

känslor är att deras socialisering också sker utanför skolan.  

 

Den offentliga sektorn diskuterar genom Skolverket dessa typer av frågor, men bara med 

skola och förskola. Detta blir en av deras utgångspunkt hur de ska hantera könsstereotypa 

roller. Någon diskussion med föräldrarna är något som inte inkluderat. Enligt denna studie 

kan inte skolan ses som isolerad mark, och samhället kommer interageras med den offentliga 

sektorn. Oavsett om de vill eller inte.  

 

Båda informanterna som arbetade på förskolan och skolan upplever att det är föräldrar som 

tar initiativet till att diskutera jämställdhetsfrågor. Många föräldrar är engagerade i 

jämställdhet enligt mina intervjuer, om inte, är de involverade i barnens utveckling och deras 

”bästa” enligt deras kunskap. Det finns helt enkelt ett intresse hos både föräldrar och lärare/ 

pedagoger att skapa en tryggare och mer jämställd miljö för barnen. Men det finns ingen 

uppstyrd diskussion mellan parterna om dessa ämnen. Dessutom har ingen någon klar bild av 

vad jämställdhet är.   

 

7.7 Mediauppmärksamhet  
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Olikheterna i förståelse för kön och etnicitet yttrade sig genom hur leksaksbutikerna var 

uppbyggda i ljud och materiell design. Och heteronormativa och postkoloniala strukturer kan 

tydas genom att studera framför allt färg och ljud. De ljusa färgerna knöts till idéer om det 

feminina, de mörka till det maskulina, samtidigt symboliserade den ljusa färgen vit hudfärg 

och västerländsk överlägsenhet. Serier som Barbie visar att det finns en medvetenhet i vilka 

människor som är exkluderade från den objektiva representationen. Eftersom dockorna 

började att tillverkas från ett mer ”verklighetstroget” perspektiv. Var dessa dockor finns att 

köpa i Sverige är fortfarande oklart, eftersom de inte finns representerade och tillgängliga på 

hyllorna i leksaksbutikerna.  

 

Frågor om leksaksbutiker i Sveriges utbud har den senaste tiden fått mediauppmärksamhet. 

Insamlingen av material till denna studie pågick från år 2018 till år 2021, under denna tid 

förändrades samhället. Black Lives Matter rörelsens protester bröt ´´´´t under 2020 och spred 

sig som en löpeld genom världen. Leksaksindustrin och leksaksbutiker innehåll och utbud var 

en av frågorna rörelsen uppmärksammade och kritiserade i media.  

 

Leksakskedjan som är en av platserna där denna studie analyserade blev en av platserna för 

kritik. Enligt konsumenter har de inte tillräckligt brett utbud av leksaker. Malin Wigen som är 

skribent på Aftonbladet uppmärksammade en afrosvensk konsument som har gjort ett inlägg 

på Facebook med en bild på en hylla fylld med blonda dockor. Med koppling till bilden skrev 

kvinnan;  

 
Hur speglar detta vårt samhälle? Vilka känslor tror ni skapas när ett afrosvenskt barn kliver in i en leksaksaffär, 

ingen leksak speglar barnets utseende som det kan identifiera sig med? (Malin Wigen, Aftonbladet, 2020-08-20) 

 

 

Kvinnan fortsätter med att uppmana konsumenter till att ifrågasätta utbudet;  

 
Kan vi alla efterfråga dockor som inte är vita, smala, blonda och blåögda? Tydligen är det butikerna som 

bestämmer vad som ska köpas in. Det handlar inte endast om afrosvenska barn utan man tar även bort 

möjligheten för vita barn att köpa en svart docka. Möjligheten att visa sina barn mångfald och attityder i tidig 

ålder saknas. Kan vi tillsammans se till att skapa en leksaksaffär som representerar vårt samhälle? (Malin 

Wigen, Aftonbladet, 2020-08-20) 

 

Leksakskedjans vd besvarar kritiken;  
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Utbudet av dockor från de stora leksaksleverantörerna påminner till stor del om det som personen beskriver. Det 

Lekia centralt har gjort är att vi har tagit in ett eget sortiment av dockor. Detta kommer konsumenterna märka av 

under hösten. När jag går en runda i vårt eget showroom på huvudkontoret utanför Malmö, ser jag att vi numera 

har en betydligt större bredd i docksortimentet. Bifogar några bilder så du ser hur vi tänkt. Nu gäller det för oss 

se till att det även syns i våra butiker också. (Malin Wigen, Aftonbladet, 2020-08-20) 

 

 

Skillnaden kring vad som syns på hyllorna mellan år 2018 till 2021 har nog till stor del med 

politiska och mediala påtryckningarna att göra. Under observationerna har det synts att 

företagen valt att inte köpa in mörka dockor, eftersom de inte funnits på hyllorna. Men de har 

funnit tillgängliga att beställa i dockserien, enligt observationer av vad leksaksmärket har 

erbjudit.  

 

 

Källor och litteratur  
 

Otryckta källor  
 

Intervjuer  

Varuhuset  

Familjen; Anders, Camilla, Nikita, Marielle (fingerade namn) 2018-12-16 

Simon (fingerat namn) 2018-12-11 

Väninna 2018-12-20 

Åsa 2021-08-07 

Ingrid 2021-08-07  

 

Butiken  

Anna (fingerat namn) 2020-05-06 

Anställd kvinna (fingerat namn) 2020-04-05 

Marie, Viktor (fingerade namn) 2020-05-06 

Emma (fingerat namn) 2020-05-06 

Ivar (fingerat namn) 2020-05-06 
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Observationer 

Varuhuset  

2018-11-28 

2018-12-06 

2018-12-11 

2018-12-16 

2018-12-20 

 

Butiken  

2020-04-01 

2020-04-05 

2020-05-06 

Tryckta källor  
 

Skolverket, 2021-04-21: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan#h-

Skolansjamstalldhetsuppdragiskollagenochlaroplanerna  

 

Inga Wernersson, Youtube, Skolverket, 2013-01-10:  
https://www.youtube.com/watch?v=bFIzjBqwR1E  
 

 

Barbie Dreamtopia, 2018-03-01, Dolls Unboxning Toy Review, visningar: 50,249; 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZhdylTT40c&t=567s 

 

Elsa & Anna, Frozen 2017-11-29, Youtube, Princess Bedroom Holiday Routine – Frozen 

Arendella Castle Doll House, visningar 2021-09-12: 9,327,243; 

https://www.youtube.com/watch?v=mBOiwPUG_uY&t=326s 

 

 
Marvel Avengers, Titan Hero Series Captain America, 2021-09-11 
 
https://www.lekia.se/figurer-robotar/marvel-avengers-titan-hero-series-captain-america 
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Barbie, Dreamtopia, fantasidocka, sjöjungfru, brunett, 2021-09-11:  
 
https://www.lekia.se/dockor/barbie-dreamtopia-long-hair-fantasy-doll-asst 
 

 

Humble heart, 2018- 05-05 

https://www.youtube.com/watch?v=X8_Ij4Qhb_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=pY-loog0DTI  

 

Lekia, Skrållan, 2018-02-08 

https://www.youtube.com/watch?v=oMU6C4gmvfs 

 

Sparkle Girlz, 2019-04-26 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKnScBC0Nl8 

 

Transformers, 2019-03-02 

https://www.youtube.com/watch?v=YmRZyBUmwt8  

 

Dockor, 2021-05-06, Lekia; 

https://www.lekia.se/dockor/  

 

Figurer och robotar, 2021-05-06, Lekia; 

https://www.lekia.se/figurer-robotar/ 

 

Spindelmannen, 2021-05-06, Lekia; 

https://www.lekia.se/spiderman-samlarfigur-25-cm 

 

 

Kategori, se allt i leksaker, 2021-03-04, Lekia; 

https://www.lekia.se/leksaker/  

 

Vlogg, 2019-04-14, Mollie fyller tre år & dockan Skrållan fyllat in Vlogg, Youtube, 
visningar 2021-09-12: 9,239; 
https://www.youtube.com/watch?v=BkiLIwap6aA&t=632s  
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Wigen, Malin, Aftonbladet, 2020-08-20;  
https://www.aftonbladet.se/family/a/2GLRg4/kritiken-mot-leksaksjattens-utbud  
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Bilaga 1 
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2020-05-02  

 

Vem köper du leksaker till?  

Hur gammal är barnet?  

Vem väljer vilka leksaker som ska köpas?  

Hur resonerar ni när ni köper leksaker?   

Vad är viktigt för dig när du köper leksaker till ditt barn?  

Tycker ditt barn om dockor?  

Har ditt barn någon favorit docka?  

Varför tror du att just den är favoriten?  

Brukar barnet klä ut sig?  

Vad är skillnaden på en docka och en figur?  
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