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Abstract 

Författare: Patrick Olérs 
Titel: Ett samhälle i miniatyr – en socialsemiotisk kritisk 

diskursanalys av Lego 

Masteruppsats SOCM04, 30hp 
Handledare: Mikael Klintman 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 
Sammanfattning: Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som 

semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt 
diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på 
produktserierna Lego City respektive Lego Friends 
representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem 
åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar 
till barn. Syftet med studien är främst att illustrera hur till synes 
triviala vardagliga sociokulturella praktiker kan bidra till att 
reproducera och förändra sociala strukturer, samt hur leksaker 
bidrar till att forma barns självbild, identitetsbyggande, 
samhällsförståelse och världsbild. Studien har använt sig av en 
socialsemiotisk visuell grammatik för att analysera 
legokataloger från 1955-2019 och faktiskt Lego. Studien fann 
att Lego förmedlar en mycket specifik modernistisk, 
kommersiell, teknokratisk världsbild, samt erbjuder 
könsstereotypa budskap till pojkar och flickor, liksom hur dessa 
budskap förändrats sedan 1950-talet till idag. Studien fann 
också att systemet erbjuder förhållandevis stor frihet för 
kreativitet vad gäller barns möjligheter att representera egna 
identiteter, samhällen och världar genom denna leksaksgenre.    
 

Nyckelord: leksaker, diskurs, ideologi, lego, semiotik, makt, genus  
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Populärvetenskaplig presentation 
 

Detta examensarbete i sociologi behandlar en av världens mest sålda, använda och kända 

leksaksprodukter. Den omåttligt populära byggklossen Lego som här studeras som en form av 

maktutövning. Studiematerialet består främst av legokataloger från åren 1955-2019. 

 

Genom att analysera Lego som ett språk identifieras de system av idéer som präglar ett sådant 

uttryckssätt och hur detta bidrar till att forma barns världsbild och vårt samhälle. Lego som 

språk förmedlar en kommersiell och teknologisk syn på världen där naturen upplevs som 

något främmande. 

 

Studien kikar även närmare på och tolkar de två samhällsföreställande produktserierna Lego 

City, samt ”flickserien” Lego Friends. Hur dessa samhällen ser ut, vad som skiljer dem åt, hur 

de har förändrats genom årens lopp och vilka budskap de förmedlar till barn.  

 

Studiens visar på hur leksaker som Lego kan bidra till att forma barns självbild, 

identitetsbyggande och samhällsförståelse, genom att förmedla stereotypa sociala 

förväntningar från vuxenvärlden. Exempelvis vad det innebär att vara pojke respektive flicka i 

dagens samhälle. Barn tränas till att bli pojkar respektive flickor genom dessa produktserier. I 

sortimentet ser vi också hur manssynen och kvinnosynen förändrats över tid, i synnerhet vad 

gäller synen på kvinnan. Kvinnan har exempelvis gått från att vara en omsorgsfull hemmafru, 

till en extravagant modekonsumerande och semesterfirande djurvän.  

 

Vidare framhålls att leksaken Lego, i jämförelse med många andra leksaker, erbjuder barn 

stora möjligheter att bygga egna världar. 
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1. Inledning 
Almost from the moment of birth and for many years thereafter, children are in frequent and 
intense contact with toys in a great variety, of diverse types, complexity, and composition. These 
toys are, from a very early age, an important part of the child’s experientially perceived reality, 
operating in several related ways over and above their more manifest recreational purpose. For 
example, they function as socializing mechanisms, as educational devices, and as scaled down 
versions of the realities of larger adult-dominated social world (Ball, 1967: 447).  
 

Att leka med leksaker ses som en fundamental del av den moderna idén om barndomen. 

Föreliggande studie analyserar denna sociala aktivitet som en form av maktutövning, hur barn 

genom leksaker lär sig att bli människor och förstå världen. Arbetet avhandlar en av världens 

mest kända leksaker, Lego. Det danska leksaksföretaget Lego A/S (The Lego Group) 

exporterar idag leksaker och undervisningsmaterial till över 140 länder (Lego, 2019a), över 

400 miljoner människor bygger och leker årligen med Lego (Svenska Dagbladet [SvD], 2011, 

2014) och det går upp emot hundra legobitar per människa på jordklotet (Johnson, 2014: 

307). Dessa sinnrika små byggklossar och figurer i plast är med andra ord en av världens mest 

sålda och använda leksaksprodukt.  

 

Lego är en synnerligen kreativ och fantasieggande leksak och komponenterna kan kombineras 

ihop till att föreställa nästan vad som helst. Produkterna levereras dock huvudsakligen i form 

av tematiskt ordnade byggsatser med tydliga förslag på hur komponenterna är menade att 

monteras ihop. Främsta fokus för denna studie är två produktserier som föreställer ett mer 

eller mindre samtida fiktivt västerländskt samhälle: Lego City och Lego Friends. Vad är det 

för världsbild som avspeglas, framställs och förmedlas genom dessa färgglada plastklossar 

och byggsatser? Vad är det för miniatyrvärld barnen erbjuds och uppmanas att bygga och leka 

med efter ritningar och narrativ?  

 

1.1. Syfte & frågeställning 
Jag anser det relevant och intressant att blottlägga och sociologiskt analysera de diskursiva 

aspekter som genomsyrar en så vida använd leksak som Lego. Dels därför att klossarna 

avspeglar vår samtid, dels på grund av dess konsekvenser för identitetsskapande och social 

praktik. Problematiserande kultur- och samhällsvetenskapliga studier om Lego lyser dock 

med sin frånvaro och min förhoppning är att detta arbete skall fylla en kunskapslucka i det 

avseendet. På ett övergripande plan är syftet att kritiskt belysa och skapa djupare förståelse 

för hur till synes vardagliga och triviala sociokulturella praktiker bidrar till att reproducera 
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och förändra sociala strukturer. Mer specifikt vill jag visa hur barn genom leksaksvärlden 

erbjuds världsbilder, föreställningar, värderingar, normer och ideologier från vuxenvärlden, 

samt tränas till att bli en del av den. 

 

Jag har valt att utgå från en kritisk diskursanalytisk ansats, där jag med hjälp av 

socialsemiotiska metoder analyserat leksaken Lego, dels som semiotisk resurs, dels som en 

berättelse eller representation, i termer av makt. Empirin består huvudsakligen av (faktiskt) 

Lego samt legokataloger och studien har vägletts av följande forskningsfrågor: 

• Vilka möjligheter och begränsningar har Lego som semiotisk (meningsförmedlande) 

resurs och vilka subjektiviteter ger det upphov till? 

• Hur ser Legos bild av samhället ut och hur har det förändrats genom åren? 

• Hur representeras genus och andra sociala kategorier som ålder, klass och etnicitet? 

• Hur skiljer sig Lego City och Lego Friends? 

Med dessa frågor öppnar jag upp för vidare diskussion rörande eventuella konsekvenser för 

barns självbild, världsbild och samhällsförståelse, samt vilka normer och ideologier som 

förmedlas till pojkar respektive flickor. Ambitionen är i grund och botten att ställa en 

samhällsdiagnos; teoretisera vart detta samhälle är på väg; inbjuda till problematisering; samt 

beredda utrymme för alternativa sätt att föreställa sig världen. Enligt min mening en vital del i 

ett demokratiskt samhälle. 

 

1.2. Ämnesområden & vetenskapsteoretiska ansatser 
Disciplinärt rör sig studien i gränslandet mellan pedagogik, kulturstudier och sociologi (med 

tyngdpunkt på den senare) och tematiskt faller den under forskningsområdet leksaksforskning 

respektive visuell kommunikation. Studien utgår, till skillnad från många andra typer av 

diskursanalyser, från ett kritiskt realistiskt perspektiv som något förenklat förkunnar att det 

finns ”en värld där ute” som existerar oavsett hur vi konstruerar den, men att språket på ett 

fundamentalt vis strukturerar vår världsbild, formar våra identiteter, sociala praktiker, våra 

samhällen och indirekt vår fysiska värld (Fairclough, 1992, 2010; Sayer, 2000). Jag 

uppehåller mig alltså vid socialkonstruktivistiska frågeställningar, inom en kvalitativ 

forskningstradition. Jag anser detta lämpligt då mitt studieobjekt Lego är att betraktas som ett 

kulturföremål – en sorts text som kan läsas, tolkas och förstås diskursivt.  

 



 3 

1.3. Arbetets disposition 
Nästföljande kapitel avhandlar delar av Legos historia, samt viss massmedial kritik som 

riktats mot företaget. Därefter följer en redogörelse av tidigare forskning, dels om Lego, men 

framförallt om leksaker generellt. I metodkapitlet motiveras först undersökningens 

studieobjekt, samt den empiri som uppbådats för att besvara studiens frågeställningar. 

Därefter behandlas diskursbegreppet och diskursanalys, samt vad som särskiljer den kritiska 

diskursanalysen från övriga diskursanalytiska ansatser. Slutligen behandlas semiotiken, samt 

socialsemiotikerna Gunther Kress och Theo Van Leeuwens visuella grammatik som jag 

använt mig av som metodologisk resurs när jag analyserat mitt material. Analysen är 

sedermera uppdelad i två delar, där den första främst fokuserar på leksakssystemets 

möjligheter och begränsningar som genre och semiotisk resurs. Den andra delen fokuserar 

främst på de två produktserierna Lego City (med föregångare) respektive Lego Friends (med 

föregångare), vad de föreställer för samhälle och vad som skiljer dem åt. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning av studiens slutsatser, med förslag på vidare studier, samt en bredare 

diskussion och reflektion.  
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2. Bakgrund  

I följande kapitel presenteras delar av företagets historia, samt viss kritik som riktats mot 

Lego under senare år. Uppgifterna om Lego är främst hämtade från deras officiella webbplats 

(Lego, 2019a), från legokataloger, samt ett internetbaserat uppslagsverk för legoentusiaster 

(Fandom, 2019). Kapitlet är menat som en bredare introduktion till studiefenomenet.  

 

2.1. Legos historia 
Familjeföretaget Lego grundades 1932 i Billund, Danmark, av snickaren Ole Kirk Kristiansen 

och ägs fortfarande till större delen av dennes familj. 1942 fick företaget sitt nuvarande namn 

Lego, en sammanslagning av de danska orden ”LEg GOdt” (lek bra). Till en början 

tillverkades enbart träleksaker, men från 1946 började företaget även producera leksaker i 

plast. 1949 lanserades förlagan till dagens legobit – Automatic Binding Brick – en snarlik 

kopia av Kiddicraft Self-locking Building Brick, som bestod av ihålliga byggklossar i plast 

med fyra respektive åtta fästdubbar på ovansidan. 1953 bytte produkten namn till Lego 

Mursten och 1955 lanserades System i Leg (system i lek), ett system legokomponenter med 

byggklossar i olika former, samt komponenter som fönster, dörrar, träd, vägskyltar, fordon 

och en stadsplan. Meningen var att barnen, efter ritning eller egen fantasi, skulle bygga en 

egen stad och samtidigt lära sig trafikregler. 1956 kompletterades systemet med mänskliga 

invånare i form av figurer som föreställde trafikpoliser, cyklister och motorcyklister, samt 

komponenter som föreställde växtlighet. 1958 fick legobiten sin nuvarande och mer stabila 

form med ihåliga rör på undersidan för fästdubbarna att låsa fast i, uppfunnen av Oles son 

Godtfred Kirk Kristiansen. Produkten patenterades och en kommersiell världssuccé var född. 

Från slutet av 60-talet specialiserades sortimentet alltmer efter specifika målgrupper. De 

större byggklossarna Duplo lanserades 1969 till yngre barn och Expert Builder-serien 

(förlagan till dagens LEGO Technic) lanserades 1977 till äldre barn med fokus på maskiner, 

teknik och mekanik. Den numera välkända Legofiguren Minifigure lanserades 1978 och 

föregicks av Homemaker Figures1 och Legoland Minifigures2. Under samma period 

lanserades även ett antal teman och produktserier varav flera, i en eller annan form, 

förekommer än idag. Exempelvis det breda stadstemat Lego Town som idag lyder under 

namnet LEGO City. 

                                                
1	Ett	huvud	med	torso	och	rörliga	armar,	där	övriga	delar	konstruerades	med	vanliga	legokomponenter.	
2	En	snarlik	förlaga	till	dagens	legofigur,	men	utan	ansiktsdrag	och	rörliga	kroppsdelar.	
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2.2. Kritik mot Lego 
Lego anses vara ett av världens mest respekterade och välansedda varumärke, men har trots 

det inte helt skonats från kritik. Lego har bland annat beskyllts för att vara könsstereotypt och 

för att ensidigt rikta sig till pojkar (Dagens Nyheter [DN], 2012; SvD, 2011; The Guardian, 

2014c, 2014d). Andra har kritiserat Lego för att – på bekostnad av kreativitet – med tiden 

blivit alltmer auktoritärt och målstyrt efter en på förhand given plan, genom bygginstruktioner 

och specialdesignade bitar ämnade för specifika byggsatser (Expressen, 2012). 

Leksaksforskaren Krister Svensson utrycker det som att Lego gått från att vara ”en kloss med 

tusen möjligheter” till ”tusen klossar med en möjlighet” (SvD, 2011). 

 

2014 riktade miljöorganisationen Greenpeace stark kritik mot Legos mångåriga samarbete 

med oljebolaget Shell (Greenpeace, 2014a; The Guardian, 2014a). De genomförde aktioner 

mot nöjesparkerna Legoland Billund i Danmark, samt Windsor i Storbritannien, genom att 

simulera ett oljeutsläpp från en oljeplattformsmodell i Lego (DN, 2014). I samband med 

biofilmen The Lego Movie, regisserade Greenpeace även Youtube-videon LEGO: Everything 

is NOT awesome (Greenpeace, 2014b), som skildrar oljeborrande legofigurer prydda med 

Shells logotyp i arktisk miljö som dränks i olja, med sluttexten: ”Shell is polluting our kid’s 

imagination”3. I samband med detta upprättades även en namninsamling om krav på Lego att 

upphäva samarbetet med den Nederländska petroleumjätten (Aftonbladet, 2014; Daily Mail, 

2014; Daily Mirror, 2014; Time Magazine, 2014), något som ledde till att Lego valde att inte 

förnya sina avtal med Shell (The Guardian, 2014b) – ett samarbete som, från och till, pågått 

sedan sextiotalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3	http://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4	
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3. Forskningsöversikt 

I följande kapitel presenteras den forskning jag funnit relevant utifrån arbetets studieobjekt, 

syfte och forskningsfrågor. Litteraturen behandlar till viss mån Lego speciellt, men 

framförallt leksaker generellt, och omfattar såväl internationell som svensk litteratur. Kapitlet 

är menat som en introduktion till forskningsområdet leksaksforskning, men ger även vissa 

inblickar i studiens utgångspunkter och resonemang, samt metodologiska val.  

 

3.1. Forskning om Lego 
Det visade sig tämligen svårt att finna problematiserande kultur- och samhällsvetenskapliga 

studier om Lego. De artiklar jag funnit har avhandlat ämnen som: hur Lego förutspår och 

främjar matematisk utveckling (Wolfgang et al., 2010); hur Lego Mindstorm tränar framtida 

ingenjörer (Beutlich et al, 2010); hur Lego tillämpats som socialt redskap för barn med 

diagnosen autism (Legoff & Sherman, 2006); samt organisationsstudier rörande Legos 

omstrukturering och framgångsrika arbete med sitt välansedda varumärke (Hatch & Schultz, 

2009). Ett flertal studier behandlade även Legos tilltagande ”medialisering” i form av (bl.a.) 

licensbaserade produktserier (Hjarvard, 2004; Lauwaert, 2008; Karmark, 2009).  

 

En artikel med en liknande infallsvinkel som min egen studie fokuserar på den gulfärgade 

legofiguren Minifigure (Johnson, 2014). Den problematiserar hur Lego genom åren 

representerat etnicitet och hur detta förändrats med introduktionen av licensbaserade 

legoprodukter.  

 

3.2. Leksaksforskning 
Problematiserande kultur- och samhällsvetenskapliga studier om leksaker finns det gott om 

och forskningsfältet tycks ha en relativt lång historia. Flertalet studier fokuserar på dockor av 

olika slag (Almeida, 2009; Ball, 1967; Berg, 1986; Pearson & Mullins, 1999; Van Leeuwen, 

2009; Wohlwend, 2009, 2012), andra på sällskapsspel (Fridman, 2010; Glasberg, Maatita, 

Nangle & Schauer, 1998), krigsleksaker (Machin & Van Leeuwen, 2009), Pokémon 

(Bainbridge, 2014), eller Transformers etc. (Berg, 1986).  
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I artikeln Towards a sociology of toys från 1967 beskriver sociologen Donald W. Ball 

leksaker som en socialisationsagent fylld med kulturell mening och konstaterar att syftet med 

leksakerna tycks vara att förbereda och lära barn utföra diverse sociala roller. Han skriver: 
 
… although at one level toys may be ”mere things” or objects, at another they may be invested 
with social meaning which have their own consequences for socialization, especially as regards 
roles, identity, situational definition, or more generally, the social construction of reality itself 
(Ball, 1967: 449). 
 

Ball menar att leksaker avspeglar och reproducerar dominerande samhälleliga föreställningar, 

värderingar, normer och ideologier, exempelvis genom det oproportionerligt stora utbudet av 

ljushyade dockor i sextiotalets USA.  

 

Ball utgår i sin studie från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, en gren inom sociologin 

som ofta associeras med George Herbert Mead och som betonar vikten av lek och rolltagning 

vid formandet av barns kompetenser som sociala aktörer (Best, 1998; Mead, 2012). Semiotik, 

hermeneutik (Pennel, 1994), samt diverse diskursanalyser (Francis, 2010; Fridman, 2010; 

Ogata, 2004; Pearson & Mullins, 1999) hör annars till vanliga ansatser inom senare års 

leksaksforskning. I synnerhet kritisk diskursanalys och socialsemiotik (Almeida, 2009; 

Caldas-Coulthard & Van Leeuwen, 2001; Machin & Van Leeuwen, 2009; Van Leeuwen, 

2009; Wohlwend, 2009, 2012).  

 

Svensk leksaksforskning  
Leksaksforskaren och pedagogen Birgitta Almqvist fastslår i boken Barn och Leksaker (1991) 

att leksaker är en typ av kulturföremål som funnits så länge det funnits mänsklig civilisation 

och att de ”alltid återspeglat den tidsepok och det samhälle där de existerar” (Almqvist, 1991: 

13). Studiet av leksaker är därmed en studie av samhället och samhällsutvecklingen.  

 

Almqvist liknar leksaker vid en sorts kommunikation mellan vuxna och barn (1991: 39) där 

det främst är de vuxnas perspektiv som kommuniceras, eftersom det är dem som utformar, 

producerar och köper leksakerna till barnen (ibid.: 11). Hon menar att när föräldrar ”ger 

leksaker till sina barn ger de samtidigt besked om vilka värderingar de vill förmedla till 

barnen” (ibid.: 39). Följaktligen fungerar vuxna som socialisationsagenter, vilket innebär att 

de medvetet eller omedvetet ”överför sina egna värderingar och uppfattningar till barnen. 

Barnen i sin tur bearbetar i sina lekar dessa uppfattningar och värderingar utifrån den 

verklighet de själva upplever” (ibid.: 49). Almqvist konstaterar vidare att barns 
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leksakspreferenser kan ”tolkas som uttryck för de uppfattningar och attityder de har 

förvärvat” (ibid.: 42) samt att det från föräldrars håll går att styra barns val av leksaker (ibid.: 

41). Detta kallas habituering och syftar till att barn tidigt vänjer sig vid att leka med vissa 

typer av leksaker och att föräldrar därmed grundlägger sina barns leksakssmak (ibid.: 41). 

Barn vänjer sig helt enkelt vid de leksaker de förses med, har tillgång till, eller på annat vis 

uppmuntras att leka med.  

 

I en doktorsavhandling i pedagogik från 2002 utgår författarna (Nelson & Nilsson) från en 

semiotisk syn på leksaker som meningsbärande tecken som ofta föreställer och betecknar 

något utanför sig själva, det vill säga de imiterar fenomen i den materiella och sociala världen. 

Leksakerna erbjuder vad författarna kallar meningserbjudanden. Utifrån ett egenhändigt 

utformat klassificeringssystem för leksaker teoretiserar författarna om skillnader i preferenser 

och leksaksinnehav hos pojkar respektive flickor; samt urskiljer dominerande ideologier och 

värderingar inom svensk barnomsorg.  

 

3.3. Två forskningsteman 
Två teman dominerar den litteratur jag granskat. De överlappar varandra på flera punkter och 

utgör egentligen två aspekter av samma resonemang: att barn genom leksaker lär sig sociala, 

praktiska, kognitiva färdigheter och sociala roller; samt mer eller mindre implicita normativa 

föreställningar om hur världen är (och bör vara) beskaffad, vilket får konsekvenser för social 

praktik och identitetsskapande.  

 

Leksaker som pedagogiskt redskap  
Föremål har i alla tider använts för att lära eller utbilda barn, men idén om att lek och leksaker 

kan (och bör) tjäna pedagogiska syften anses vara en effekt av västerländska modernistiska 

tanketraditioner med rötter i upplysningstänkandet (Caldas-Coulthard & Van Leeuwen, 2001; 

Ogata, 2004). Idag anses det självklart att leksaker delvis bör ha som uttalat syfte och mål att 

på något vis höja barns potential – antingen fysiskt, kognitivt, intellektuellt, språkligt, socialt 

eller emotionellt. Leksakerna förväntas alltså producera ”bättre” barn, ”bättre” 

samhällsmedborgare, ett ”bättre” samhälle och i förlängningen en ”bättre” framtid. Attityden 

till lek har därmed blivit alltmer positiv: 
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Leken anses nu allmänt vara av fundamental betydelse för barns personlighetsutveckling. Därmed 
har även leksakerna fått en allt större betydelse. Troligen är det en av orsakerna till att pedagoger, 
psykologer och sociologer under senare delen av 1900-talet på allvar börjat studera leksakers 
betydelse för barns utveckling (Almqvist1991: 30). 

 
Idén om leksakernas nytta har i sin tur gett upphov till en lukrativ industri av så kallade 

”kreativa” och ”pedagogiska” leksaker – ofta uppbackade av experter från vetenskapliga 

discipliner som psykologi och pedagogik (Caldas-Coulthard & Van Leeuwen, 2001; Ogata, 

2004). Begreppen kreativa leksaker och pedagogiska leksaker används flitigt av 

leksaksföretagen i sina försök att övertala föräldrar och andra vuxna att ta sitt ansvar och köpa 

utvecklande leksaker till sina barn. I föräldraskapslitteratur liknas leken ofta vid ”barnens 

arbete”, och leksakerna marknadsförs som barnens ”arbetsredskap” eller ”verktyg för 

lärande” – stort fokus läggs på att få barn att leka med ”rätt leksaker” i ”rätt ålder” (ibid.). 

Leken framställs (paradoxalt nog) både som underhållning, träning och jobb (ibid.).  

 

Leksaker förväntas alltså främja barns utveckling på ett (utifrån samtidens vuxenvärld) 

tillfredställande vis. De förväntas producera barn med färdigheter som skall göra dem 

användbara, produktiva och anställningsbara (Ogata, 2004). Önskvärda förmågor och 

färdigheter tenderar dock ständigt förändras. Från att främst ha handlat om didaktisk inlärning 

av kunskap, samt kroppsliga och kognitiva förmågor (motorik, hand öga koordination, IQ 

etc.); eftersträvas idag ofta det mer svårfångade begreppet kreativitet (Almqvist, 1991: 60-69; 

Ogata, 2004) – ett ideal som tycks klinga väl med studieobjektet Lego. 

 

Könsrollstypiska leksaker 
Almqvist menar att barn genom könsrollstypisk lek får ”så olika erfarenheter att det anses 

bidra till könsskillnader i kognitiv och social utveckling” (Almqvist, 1991: 45). Flera andra 

studier visar också på hur barn lär sig könsroller genom leksaker (Almeida, 2009; Fine & 

Rush, 2018; Francis, 2010; Murnen, Greenfield, Younger & Boyd, 2016; Pennel, 1994; 

Wohlwend, 2009). Det vill säga sociala och kulturella förväntningar på respektive kön. 

Förutom könsrollsspecifika kognitiva och praktiska färdigheter avser detta även aspekter som 

intressen, smak och värderingar, samt ledtrådar till vilka yrkesområden män och kvinnor 

förväntas inta i samhället. Almqvist beskriver det som att pojkar tenderar att ”socialiseras mot 

en yttre sfär, karakteriserad av utåtriktad verksamhet, samhällsengagemang och politisk 

aktivitet” (Almqvist, 1991: 87); medan flickor socialiseras ”mot en inre sfär med familj och 

omvårdnad som huvudtema” (ibid.: 87-88). 
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Pojkar och flickor sägs föredra ungefär samma slags leksaker under sina första 

levnadsmånader (Almqvist, 1991: 87). Vid ettårsåldern börjar barnen emellertid att utveckla 

skilda leksakspreferenser, något som intensifieras vid tre-sexårsåldern då även leksakerna blir 

mer könsstereotypa (Almqvist, 1991: 91; Fine & Rush, 2018). Det är då främst pojkar som 

inte vill bli förknippade med flickleksaker (ibid.). Vissa menar att dessa preferenser beror på 

biologiska dispositioner, men de flesta anser idag att det till stor del har sociala förklaringar 

(ibid.). Almqvist skriver: 
 
[föräldrarna] utgår från sina egna preferenser när de förser sina barn med leksaker. Föräldrarnas 
preferenser beror på vilka attityder de har till sina egna könsroller. Könsrollsattityderna styr deras 
förväntningar på barnens könsrollbeteende. Förväntningarna slutligen fungerar som ledtrådar för 
barnen som lär sig vilka slags leksaker flickor respektive pojkar ’bör’ leka med. Kort sagt – barn 
fostras att tycka om vissa typer av leksaker (Almqvist, 1991: 87). 

 
Pojkar och flickors skilda leksakspreferenser kan alltså delvis förstås i ljuset av en 

socialiseringsprocess, de kan vidare bidra till att reproducera och cementera existerande 

föreställningar om genus och följaktligen sociala praktiker och samhällsstrukturer knutna till 

dessa. 

 

Könsspecifika leksaker är inget nytt fenomen. Historiskt sett har leksaker sedan urminnes 

tider uppdelats efter kön, vilket samtidigt återspeglat och förmedlat samtidens uppfattningar 

om män respektive kvinnors roller i samhället (Almqvist, 1991: 85; Caldas-Coulthard & Van 

Leeuwen, 2001). Pojkar har övat ”mansroller med miniatyrkopior av vapen och jaktredskap” 

och flickor har fått ”dockor att öva modersrollen på och små köksredskap för att lära sig sköta 

hushållsgöromål” (Almqvist, 1991: 85-86). I dagens moderna leksaksvärld tenderar flickor 

enligt ett flertal studier att framställas som hjälplösa och passiva (beroende) objekt, tysta, 

vackra, mjuka, definierade genom grupptillhörighet (eller genom kungligt giftermål), 

omhändertagande, vänliga, empatiska, intresserade av mode och shopping, samt förtjusta i 

pastellfärger som rosa; pojkar tenderar tvärtom att framställas som aktiva och självständiga 

autonoma (handlande) subjekt, högljudda, dristiga, intresserade av konstruktion och 

teknologi, samt förtjusta i mörka, starka och intensiva färger som blå (Almeida, 2009; Fine & 

Rush, 2018; Francis, 2010; Murnen et al., 2016; Pennel, 1994; Wohlwend, 2009).  

 

3.4. Summering 
Utifrån den forskning jag presenterat ovan kan leksaker ses som en kulturell text som 

betecknar fenomen i den materiella och sociala världen. De återspeglar, framställer och 
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förmedlar kort sagt vissa perspektiv på denna värld. Leksaker är i den meningen en typ av 

ojämlik och ideologisk kommunikation mellan vuxna och barn – barn förses med leksaker 

från vuxna och erbjuds därmed deras syn på världen. Det kan handla om att normalisera och 

legitimera diverse föreställningar om sociala roller, men också andra dominerande 

värderingar, normer och ideologier knutna till vuxenvärldens kulturella idévärld. Om de 

accepteras och internaliseras som sanna, naturliga, eller rentutav nödvändiga, får detta 

rimligtvis konsekvenser för barnens självbild, identitetsskapande och världsbild. Genom 

leksakerna övas dessutom barnen i de sociala, fysiska och kognitiva färdigheter som behövs 

för att spela dessa sociala roller, de tränas och socialiseras (disciplineras med ett mer 

foucauldianskt klingande begrepp) till en viss typ av samhälleligt önskvärda sociala aktörer 

(eller subjekt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4. Metodologi 

I följande kapitel motiveras arbetets studieobjekt och den empiri som uppbådats utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter avhandlas diskursbegreppet och diskursanalysen 

som samhällsvetenskaplig metod, samt vad som särskiljer den kritiska diskursanalysen från 

andra diskursanalytiska ansatser. Slutligen behandlas semiotiken, socialsemiotiken och den 

visuella grammatik jag använt som metodologisk resurs när jag analyserat min empiri.  

 

4.1. Studieobjekt 
Detta är alltså en studie om leksaker. Vi kan från föregående kapitel konstatera att leksaker är 

fysiska kulturella objekt, en sorts text – ”skriven” av vuxna och ”läst” av barn – som ofta 

föreställer fenomen i den sociala och materiella världen. De avspeglar, framställer och 

förmedlar också dominerande värderingar, normer och ideologier om denna värld. Eftersom 

leksaker idag anses vara en så viktig del av barndomen och då de äntrar barnens liv i en så 

pass tidig och avgörande ålder, har de rimligtvis också en stark inverkan på deras självbild 

och världsbild, vid sidan av och igenom institutioner som familj, vänner, barnomsorg och 

skola. Det är trots allt i ung ålder grunden läggs för vilka sociala aktörer vi blir och vilka 

subjektspositioner vi intar i det vi kallar samhället. Genom leksaker konsumerar och skapar 

barn mening, vilket hjälper dem förstå och bemästra sin värld, samt finna sin plats i den. 

Leksaker bidrar kort och gott till att forma barns sociala identitet. 

 

Lego är en av världens mest använda leksak och byggsatserna föreställer ofta samhälleliga 

fenomen och är därför, enligt min mening, en självskriven kandidat för sociologiska studier. 

Denna vuxenvärldsimiterande legovärld äntrar barnens liv tidigt, exempelvis genom gåvor 

från föräldrar eller andra vuxna, genom syskon eller vänners leksaksinnehav, genom den 

institutionella barnomsorgen och utbildningsväsendet, samt genom media. Vad som gör Lego 

speciellt (och särskilt intressant) är att det principiellt tillåter barnen att använda bitarna som 

de själva vill. Det är en konstruktionsleksak som är designad för att kunna föreställa nästan 

vad som helst. Detta ger utrymme för en förhållandevis hög grad av frihet vad gäller barns 

möjligheter att själva konstruera mening. De måste med andra ord inte nödvändigtvis följa de 

meningserbjudanden som tillhandahålls genom leksakskataloger, tv-serier, 

produktförpackningar, instruktionsböcker etc. Konstruktionen medför dock, som vi skall se, 

vissa praktiska, strukturella och kinetiska begränsningar.  
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I ett försök att avgränsa mig i det alltmer omfattande och varierande legosortimentet, samt för 

få en tydligare sociologisk prägel på mitt arbete, har jag valt att främst fokusera på 

produktserier som är menade att föreställa ”verkliga” fenomen, i mitt fall representationer av 

ett mer eller mindre samtida (förvisso fiktivt) västerländskt samhälle. Detta som kontrast till 

produktserier som bygger på uppenbara ”fantasivärldar” (med drakar, utomjordingar och 

andra fiktiva inslag), eller licenserat Lego som bygger på narrativ från böcker, tv-serier eller 

filmer (exempelvis Lego Star Wars och Disney Princess). Jag har även valt att exkludera 

historiska representationer såsom produktserier med cowboy-, pirat- eller riddartema. Min 

studie fokuserar istället på två mycket populära produktserier: Lego City med föregångare, 

samt Lego Friends med föregångare.  

 

Empiri 
Empirin, eller ”ursprungsmaterialet till mina funderingar” som semiotikern Roland Barthes så 

träffande uttryckt det (2007: 9), utgörs av ett par hundra kataloger utgivna av Lego i syfte att 

marknadsföra sina produkter. De sträcker sig från 1955 till 2019 och är insamlade från 

leksaksaffärer eller nedladdade som PDF-filer från en webbplats för legoentusiaster 

(Worldbricks, 2019). Noggrann granskning av dessa kataloger har gett mig god överblick 

över de byggsatser och produktserier som kommit och gått genom åren, samt hur karaktären 

på Legos samhälle förändrats. I övrigt har Legos webbplats samt Brickipedia, ett 

internetbaserat uppslagsverk av och för legoentusiaster (Fandom, 2019), bistått med 

kompletterande information om byggsatserna (Lego, 2019b). Av Lego distribuerade youtube-

videor, som bygger på narrativ från de två produktserierna Lego City och Lego Friends, har 

ytterligare bistått med kontextuell information (Lego, 2019c). 

 

För att bättre kunna studera Lego som semiotisk resurs (inte bara hur det marknadsförs och 

representeras) har jag även använt mig av faktiskt Lego i form av två adventskalendrar, en 

från Lego City (60133) och en från Lego Friends (41131), där varje lucka innehöll en mindre 

byggsats med figurer och tillbehör. Detta för att bättre förstå de fysiska, kinetiska och 

strukturella möjligheter och begränsningar som komponenterna och framförallt figurerna 

tillhandahöll.  
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4.2. Diskursbegreppet & diskursanalys 

Jag har i denna studie valt att använda mig av en samhällsvetenskaplig metod kallad 

diskursanalys, ett omfattande och spretigt teoretiskt metodologiskt fält. Betydelsen av 

begreppet diskurs är på grund av sin komplexa historia och att det använts på så olika vis av 

olika teoretiker minst sagt problematisk att fastslå (se Mills, 1997: 1-8).  

 

En vardaglig förståelse av begreppet diskurs är: en diskussion eller ett samtal om något, 

medan det inom lingvistik avser: sammanhängande passager av skriftlig text eller tal (Hall, 

Evans & Nixon, 2013: 29). Inom samhällsvetenskaperna förstås diskurs generellt sett som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” som ”inte neutralt 

avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av dem” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7). Tillika som en 

uppsättning sanktionerade utsagor med viss institutionell makt, som har djupgående 

inflytande på individers tänkande och beteende (Mills, 1997: 62).  

 

Den diskursanalytiska synen på språket stammar från strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori (Mills, 1997: 8; Winther Jørgensen, 2000: 9) som slår fast att vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket och att språket inte är transparent, det vill säga en 

”kanal” som neutralt och oproblematiskt avspeglar och förmedlar kunskap om en värld ”där 

ute”, utan snarare en ”maskin” med egna regler och begränsningar, som i en eller annan 

mening konstituerar världen (Mills, 1997: 8; Winther Jørgensen, 2000: 16).    
 
Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av 
en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att 
verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen 
finns också, men den får bara betydelse genom diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 15). 

 
Med språk avser jag i detta arbete ett meningsförmedlande representationssystem i bred och 

inkluderande mening – det vill säga även icke-lingvistiska inslag som bilder, skulpturer, 

arkitektur, kläder, ansikts- och kroppsspråk etc. Leksaker, i mitt fall Lego, är i detta avseende 

att betraktas som ett språk som (bland mycket annat) kan konstruera representationer av ett 

samhälle, och som kan läsas och analyseras diskursivt likt en text.  
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Kritisk diskursanalys 
De flesta samhällsvetenskapliga diskursanalytiker är på ett eller annat vis inspirerade av den 

franske filosofen Michel Foucault som (bland annat) definierat diskurs som “praktiska 

handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om” (2011: 70). Foucaults 

diskursbegrepp är minst sagt omfattande och innefattar, som citatet antyder, såväl text som 

social praktik, som därför tenderar att sammansmälta inom det samhällsvetenskapliga 

diskursbegreppet. Detta gör att nästan vad som helst kan benämnas som diskurs, eller 

åtminstone förstås i diskursiva termer. 

 

Lingvisten Norman Fairclough och socialsemiotikern Theo van Leeuwen (medskapare av den 

visuella grammatiken) har båda definierat sina diskursbegrepp inspirerande av Foucault. van 

Leeuwen som: “semantic constructions of specific aspects of reality that serve the interest of 

particular historical and/or social contexts […]” (2008: vii); och Fairclough som: “a mode of 

action, one form in which people may act upon the world and especially upon each other, as 

well as a mode of representation” (1992: 63). Värt att förtydliga är att Fairclough använder 

diskursbegreppet på två vis: dels abstrakt, som språkanvändning förstått som en aspekt av 

social praktik (något han även benämner som semiosis); dels konkret, som positionerade sätt 

att representera världen, i vilket fall det går att tala om bestämda diskurser – en av tre typer 

av diskursiva praktiker (Fairclough, 2010). Min syn på diskurs harmonierar med dessa två 

teoretiker som båda identifierar sig som kritiska diskursanalytiker.  

 

Faircloughs kritiska diskursanalys erbjuder, till skillnad från många andra diskursanalytiska 

angreppssätt, textnära och konkreta metoder att studera diskurs på, som metodologiskt bygger 

på lingvistik (Fairclough, 1992; 2010), eller som i mitt fall, socialsemiotik (Kress, 2010; Kress 

& van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2008). Grundidén är att texter och diskursiva praktiker 

(sätt att producera, distribuera, tolka och konsumera texter) bidrar till att reproducera och 

förändra sociala praktiker och i förlängningen sociala strukturer, samt vise versa i en 

dubbelriktad dialektiskt process (se figur 1). Diskurs ses därmed både som en konsekvens av 

och förutsättning för social praktik och är med andra ord både konstituerad och 

konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 26).  
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Faircloughs kritiska diskursanalys erbjuder också, till skillnad från exempelvis Foucault, en 

normativ plattform att bedöma diskursiva ideologiska effekter från: 
 
Critical approaches differ from non-critical approaches in not just describing discursive practices, 
but also showing how discourse is shaped by relations of power and ideologies, and the 
constructive effects discourse has upon social identities, social relations and systems of knowledge 
and belief, neither of which is normally apparent to discourse participants (Fairclough, 1992: 12). 
 

Diskurs fungerar alltså ideologiskt genom dess ideologiska effekter och målet för den kritiska 

diskursanalysen är att dels klarlägga sambanden mellan språkbruk och social praktik, dels 

kritisera dess effekter från en normativ ståndpunkt. Exempelvis när en grupp människor 

underkastas en annan, eller när världsbilder leder till miljöproblem. Den kritiska 

diskursanalysen är med andra ord inte neutral, utan ser det som sin uttalade uppgift att rätta 

till eller förbättra vad som upplevs som sociala fel konstruerade genom texter och diskursiva 

praktiker4.  

 

Diskursiva praktiker & interdiskursivitet 

Enligt Fairclough medieras förhållandet mellan en social händelse och sociala strukturer av 

sociala praktiker i en dubbelriktad dialektisk process. De diskursiva aspekterna av dessa tre 

nivåer kan sägas vara förhållandet mellan en text och språk, som medieras av en 

diskursordning (även kallat semiotisk ordning), vilket består av en specifik uppsättning 

diskursiva praktiker (Fairclough, 2010: 74, 94, 132, 294, 503-4, 95, 265). Fairclough 

                                                
4	Här	ligger	den	kritiska	diskursanalysen	närmare	marxistisk	teori	än	många	andra	diskursanalyser.	
Fairclough	är	exempelvis	influerad	av	Antonio	Gramscis	hegemonibegrepp	(Gramsci,	2012).	Men	där	den	
ortodoxa	marxismen	ser	ett	enkelriktat	orsaksförhållande	mellan	bas	och	överbyggnad	rymmer	det	
kritiska	diskursbegreppet	en	dialektisk	process.	

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (2010: 133) 
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identifierar tre typer av diskursiva praktiker: Genre, diskurser (i bestämd form) och stil, varav 

jag i denna studie kommer fokusera på de två första. Dels därför att jag tycker begreppet stil 

är aningen svåridentifierat och således svårt att applicera på mitt studieobjekt, dels därför att 

Fairclough själv inte konsekvent använder begreppet i sina studier. 

En genre beskrivs som språkanvändning förknippat med en viss typ av social aktivitet, det vill 

säga specifika reglerade sätt att agera och interagera diskursivt (Fairclough, 2010: 75, 96, 213, 

232, 291, 358, 418, 3443-4, 500). Olika genrer fungerar alltså som produktionsmedel i 

skapandet av text (ibid.: 174). Fairclough nämner bland annat jobbintervjuer som exempel 

och jag har i detta arbete funnit det fruktbart att tänka kring den sociala aktiviteten att leka 

och bygga med leksakssystemet Lego i termer av en genre. 

En diskurs (i bestämd form) är ett sätt att diskursivt (eller semiotiskt) beteckna eller 

representera världen, eller aspekter av den (sociala praktiker och den fysiska världen), från ett 

visst perspektiv, exempelvis genom politiska diskurser som nyliberalism och socialism 

(Fairclough, 2010: 75, 96, 174-5, 213, 232, 291, 358, 418, 443, 500). I detta arbete har jag 

funnit det fruktbart att tänka kring de två produktserierna Lego City och Lego Friends i termer 

av diskurser som domineras av ett manligt respektive kvinnligt perspektiv på samhället. 

Diskurser kan sägas skapa ett sorts historiskt kulturellt betingat ”common sense-vetande” om 

den sociala och materiella världen. 

Interdiskursivitet är ett begrepp Fairclough använder för att förklara diskursiv och följaktligen 

sociokulturell förändring. Det beskrivs som en kreativ process av ändlösa kombinationer av 

genrer, diskurser och stilar, artikulerade genom texter (Fairclough, 2010: 95,96, 175, 360). 

Interdiskursivitet kan leda till nya sätt att (diskursivt) agera och interagera, representera, förstå 

och vara i världen, vilket i förlängningen bidrar till att förändra sociala praktiker och 

strukturer. Intertextualitet är en speciell form av interdiskursivitet som åsyftar att texter aldrig 

börjar från början, de figurerar i ett nätverk och bygger på andra tidigare texter och händelser, 

förstått som en intertextuell kedja (ibid.: 420). De legokataloger jag studerar kan förstås som 

en sådan kedja, liksom de två produktserierna Lego City och Lego Friends med sina 

föregångare av olika karaktär. Varje år byts vissa komponenter och byggsatser ut, nya 

tillkommer, och gamla återvänder. Med tiden förändras karaktären på Legos representation av 

samhället. Idag betecknar exempelvis Lego ett sekulärt samhälle utan religiösa inslag, men 

1958 fanns exempelvis en kyrka representerad i Legos stadsbild. 
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Socialkonstruktivism & Kritisk Realism 

Trots att Faircloughs kritiska diskursanalys (i egenskap av just en diskursanalys) oundvikligen 

uppehåller sig vid socialkonstruktivistiska frågeställningar, utgår den i grund och botten från 

en kunskapsteoretisk inriktning kallad kritisk realism (se Sayer, 2000).  
 
Working with a realist and specifically critical realist ontology which assert that there is a real 
world which exists independently of our (always limited) knowledge of it and of whether or how 
we represent it, rejects versions of discourse theory which collapse the distinction between reality 
and discourse, yet also asserts that the real world is socially and discursively constructed 
(Fairclough, 2010: 164).  
 

Fairclough menar att sociala strukturer, till skillnad från den fysiska världen, existerar till 

följd av mänsklig handling, vilka bland annat konstrueras genom diskurs, samt att den sociala 

och fysiska världen kan förstås genom olika diskurser (2010: 4-5, 355). Vidare, att diskurs 

alltid bygger på sociala praktiker förankrade i och inriktade mot en materiell verklighet 

(Fairclough, 1992: 66; Fairclough, 2010; van Leeuwen, 2008: 4-6). En verklighet som det 

enligt en kritisk realistisk utgångspunkt går att vinna adekvat – snarare än ”sann” – 

vetenskaplig kunskap om (se Sayer, 2000). Diskurs är alltså inte helt och hållet en produkt av 

idéernas fria spel i folks huvuden, utan i slutändan delvis bestämt av ett icke-diskursivt och 

fysiskt ”yttre” (Fairclough, 1992: 66). Vad som helst kan inte konstrueras. Vidare menar 

Fairclough att eftersom diskursiva praktiker står i ett dialektiskt förhållande till sociala 

praktiker kan idéer, mening och motiv som härleds ur dem ses som orsaker i 

samhällsvetenskapliga termer och bidra till reproduktion eller förändring av sociala strukturer 

(2010: 202, 205).  

 

Viktigt att förtydliga här är att diskurs enligt Fairclough blott ses som en (om än för 

senmoderniteten viktig) aspekt av social praktik, vilket förutsätter att det även finns andra 

aspekter än de diskursiva, som följaktligen fungerar efter andra logiker och som kan förstås 

med hjälp av andra vetenskapliga teorier5. Fairclough förespråkar därigenom en sorts svag 

socialkonstruktivism (Fairclough, 2010: 4-5, 348) och likaså ett tvärvetenskapligt angreppssätt 

(ibid.: 3). 

 

 
                                                

5	Här	avviker	Fairclough	från	Foucaults	mer	diskursfundamentalistiska	arkeologi	och	genealogi	(Foucault,	
2003;	2010;	2011;	2012a;	2012b).	Foucault	förnekar	förvisso	inte	existensen	av	en	”yttre”	materiel	
verklighet,	men	kapitulerar	inför	uppgiften	att	vinna	kunskap	eller	överhuvudtaget	säga	något	om	den	
(liksom	att	uttala	sig	normativt)	eftersom	det	skulle	innebära	att	se	världen	från	en	plats	”utanför”	
diskurserna,	något	han	uppfattar	som	en	omöjlighet.	Diskurs	är	så	att	säga	det	enda	vi	har,	det	är	det	som	
skapar	kunskap	och	sanningar	om	världen	och	det	är	främst	det	som	intresserade	Foucault	i	sina	studier.		
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Makt & ideologi 
What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only 
weight on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, 
forms of knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network which 
runs through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is 
repression (Foucault, 2012b: 307). 
 

Fairclough delar Foucaults syn på makt som en produktiv snarare än en repressiv kraft (även 

om den också kan fungera repressivt), men avviker genom sitt bruk av begreppet ideologi. 

Ideologi har inom marxistisk teori bland annat refererats till som ”falskt medvetande”, 

”systematiskt förvrängd kommunikation” eller ”härskarklassideal” (Fairclough, 2010: 311)6 

och behovet av begreppet bottnar i Faircloughs normativa ambitioner: 
 
I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the physical world, social 
relations, social identities), which are built into various dimensions of the forms/meanings of 
discursive practices, and which contribute to the production, reproduction or transformation of 
relations of domination (Fairclough, 1992: 87). 
 

Ideologi är kort sagt mening i maktens tjänst. Texter och diskursiva praktiker är ideologiska i 

den mån de upprätthåller (eller utmanar) diverse sociala dominansrelationer. Eftersom 

ideologier är som mest effektiva när de agerar i det fördolda, när de inte märks utan uppfattas 

som helt naturligt självklart ”sunt förnuft” (Fairclough, 1992: 87; 2010: 30), blir uppgiften för 

den kritiske diskursanalytikern att ”av-naturalisera” eller ”exotisera” språkbruket, blottlägga 

och avslöja dess ideologiska effekter, och på så vis göra folk mer medvetna och kapabla till 

reflektion. Därmed öppnas möjligheter upp till förändring genom alternativa sätt att föreställa 

sig världen. Den kritiska diskursanalysen har i det avseendet en emancipatorisk agenda med 

syfte till samhällsförbättring i olika avseenden, mycket likt den så kallade Frankfurtskolan 

(Horkheimer, 2012; Horkheimer & Adorno, 2012; Marcuse, 2002). I den meningen är också 

den kritiska diskursanalysen ideologisk till sin natur och står alltså inte utanför de diskursiva 

spelen. 

 

Subjektssyn 

Makt och ideologi fungerar produktivt eftersom det producerar sociala subjekt eller 

subjektspositioner, ”en position som under vissa betingelser kan intas av olika individer” 

(Foucault, 2011: 149), samt reglerar dess förhållande till andra subjektspositioner. Barn och 

förälder, kvinna och man, arbetsgivare och löntagare, läkare och patient, tjuv och polis, läsare 

och författare, är exempel på subjektspositioner ordnade som binära motsatspar. 

                                                
6	Foucault	invänder	mot	dessa	ideologibegrepp	därför	att	de	antyder	att	det	skulle	finnas	en	sannare	
sanning	dold	bakom	dessa	ideologier	(Foucault,	2012b:	307).	
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Denna syn på subjektet, som skapad och formad genom diskurs och maktrelationer, avviker 

drastiskt från den västerländska humanismens autonoma och enhetliga ”a priori”-subjekt, och 

bygger på Lois Althussers strukturmarxistiska individuppfattning (Winther Jørgensen, 2000: 

9). Enligt en sådan (foucauldiansk eller poststrukturalistisk) subjektssyn har människan inga 

inre eviga essenser, utan är helt och hållet skapad genom diskurs. Detta gör att subjektet 

uppfattas som splittrat då en människa kan inta flera olika (ofta motsägelsefulla) 

subjektspositioner i olika sociala sammanhang. Vad det innebär att vara människa skiljer sig 

alltså åt vid olika historiska tidpunkter och i olika kulturella kontexter. Själva upplevelsen av 

subjektivitet kan även delvis tillskrivas diskurs. 

 

Fairclough delar i stort sett denna subjektssyn (som socialt formad genom diskurs och 

maktrelationer) men invänder mot Foucaults deterministiska syn (Fairclough, 1992: 64). 

Fairclough betonar att människor inte är passiva i förhållande till diskursiva praktiker utan 

aktiva, vi kan använda dem som resurser utifrån egna motiv (ibid.: 61): 
 
Foucault’s insistence upon the subject as an effect of discursive formation has a heavily 
structuralist flavour which excludes active social agency in any meaningful sense. The position on 
discourse and subjectivity […] is a dialectical one, which sees social subjects as shaped by 
discursive practices, yet also capable of reshaping and restructuring those practices (Fairclough, 
1992: 45). 
 

Faircloughs hållning bottnar i den kritiska diskursanalysens dialektiska syn och representerar 

som jag ser det en ambition att upphäva den inom samhällsvetenskapen vanliga analytiska 

distinktionen mellan aktör och struktur – diskurs gör människor och människor gör diskurs. 

Begrepp interdiskursivitet är som bekant en nyckel i detta resonemang. 

 

4.3. Semiotik & tecken 
Eftersom Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på lingvistiska analyser av tal eller 

skriven text har jag, till följd av karaktären på mitt forskningsmaterial, behövt ta hjälp av 

andra metodologiska redskap. Jag har här valt att använda mig av semiotik (eller semiologi), 

det vetenskapliga studiet av tecken samt dess roll som kulturell meningsförmedlare (Hall et 

al., 2013: XXII; Rose, 2012: 105-109). De semiotiska metoder jag använder bygger till stor 

del på Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Pierce och Roland Barthes syn på tecken och 

möjliggör analyser av allt från visuella bilder, filmer, kroppsspråk, skulpturer eller andra 

kulturfenomen (inklusive leksaker) som på något viss förmedlar mening. 
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Saussure räknas som en av strukturalismens grundare, enligt honom bestod ett tecken av två 

beståndsdelar: det betecknade (signified) och det betecknande (signifier). Det betecknade 

avser det objekt, mentala koncept eller idé som tecknet hänvisar till, medan det betecknande 

avser den fysiska form som är menad att signalera detta, exempelvis en färg, en gest, ett ord, 

ett ljud, en bild, en figur, en byggsats etc. Ett tecken är alltså en sammanslagning av form och 

mening (Barthes, 2007: 205; Hall et al., 2013: 16-18; Kress, 2010: 54-55; Rose, 2012: 113). 

Saussure sägs ha menat att det inte finns något nödvändigt samband mellan det betecknade 

och betecknande, att förhållandet dem emellan är ”godtycklig” och till stor del byggt på 

sociala konventioner (Barthes, 2007: 218; Hall et al., 2013: 16; Kress, 2010: 63; Kress & van 

Leeuwen, 2006: 12; Rose, 2012: 112). Detta är ett socialkonstruktivistiskt argument som 

(draget till sin spets) antyder att tecknet inte bestäms av den verklighet den refererar till – 

”Världen säger inte själv hur den skall uttryckas” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 16)7. 

Saussure skiljde även mellan langue och parole, där langue avser den regelstyrda struktur 

som möjliggör (eventuellt unika) uttalanden, det vill säga den abstrakta potentialen hos ett 

språk eller representationssystem, medan parole avser det specifika faktiska uttalandet som en 

individ gör genom detta system (Hall, et al., 2013:18). I mitt fall representerar langue Lego 

som leksakssystem, medan byggandet och byggsatserna kan sägas representera parole. I 

analysen kommer jag dock referera till det mindre abstrakta begreppet semiotisk resurs, i linje 

med den socialsemiotiska synen på tecken (Kress & van Leeuwen, 2006: 9). 

 

Charles Sanders Pierce, betraktad som en av grundarna av den amerikanska pragmatismen, 

introducerade sedermera begreppet referent och återaktualiserade därmed ”världen där ute” 

som delaktig grund för meningsskapandet – i linje med Faircloughs kritiska diskursanalys (se 

ovan). Referent avser den faktiska person, objekt eller händelse som tecknet hänvisar till (Hall 

et al, 2013: 19; Rose, 2012: 113). Att det finns något ”där ute” som inverkar på när vi skapar 

mening är ett viktigt argument utifrån en kritisk realistisk utgångspunkt. Pierce skiljde vidare 

mellan tre kategorier tecken, allt efter hur de skapar och förmedlar mening. Ett tecken som till 

sin form liknar det som det hänvisar till (mening) kallas ikon (Kress, 2010: 63; Kress & van 

Leeuwen, 2006: 8; Rose, 2012: 119). Exempelvis ett fotografi eller som i mitt fall Lego som 

föreställer och avbildar fenomen i världen. Ett tecken som på något vis pekar på ett objekt 

eller en händelse, där det finns en inneboende relation mellan det betecknade och 

betecknande, kallade Pierce index (ibid.). Exempelvis när någon pekar på något. En symbol är 

                                                
7	Saussure	ville	istället	förstå	hur	tecknets	betydelse	skapas	genom	dess	relation	till	andra	tecken	i	ett	
strukturellt	nätverk	(eller	system)	av	skillnader.	
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slutligen en social kulturell överenskommelse mellan det betecknade och betecknande (ibid.). 

Exempelvis när färger som rosa och blått används för att symbolisera genus, eller när ett 

hjärta betecknar kärlek. I fallet med ikoner och index är förhållandet mellan det betecknade 

och betecknande uppenbarligen inte godtyckligt. Däremot krävs det som regel en viss 

kulturell förtrogenhet att tolka dem och ännu mer så i fallet med symboliska tecken. Det skall 

tilläggas att tecken i olika grad kan använda sig av dessa tre semiotiska egenskaper, 

kategorierna är alltså inte att betraktas som exklusiva. 

 

Roland Barthes delade i sina semiotiska betraktelser av diverse kulturfenomen upp tecken i 

två nivåer: denotativa respektive konnotativa tecken (Barthes, 2007: 207; Hall et al., 2013: 

21-26; Rose, 2012: 120). Denotativa tecken är deskriptiva och relativt enkla att avkoda (för 

den som är hyfsad bekant med kulturen ifråga), medan konnotativa tecken (som utgör 

summan av de denotativa tecknen) är mer diffusa och mångbottnade. De utgör en sorts 

textberättelse, en andra nivå av mening kopplad till bredare samhälleliga kulturella teman, 

koncept och ideologier. Barthes använder denna uppdelning för att analysera och tolka 

fenomen som tidningsomslag, wrestling och leksaker, genom att först identifiera de 

denotativa tecknen och sedan koppla dessa till konnotativa tecken, eller ”myten” som han 

även kallar det (Barthes, 2007) – något jag även försöker göra i denna studie. 

 

Socialsemiotik och den visuella grammatiken 
Socialsemiotik, eller multimodal semiotik som det även kallas, är en gren inom semiotiken 

som lägger stor vikt vid den sociala kontext som tecknet figurerar (Kress, 2010; Kress & van 

Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2008: 150). Den kan ses som en del av, eller bidrag till, det 

kritiska diskursanalytiska fältet (Kress & van Leeuwen, 2006: 14; van Leeuwen, 2008). 

Utmärkande för socialsemiotiken är att tecken inte uppfattas som godtyckliga, utan som 

motiverade av upphovsmakarens (teckenskaparens), mer eller mindre medvetna, intresse och 

motiv i en specifik social situation (Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 2006: 8, 12).  
 
The sign which the sign-maker has made gives us an insight into their ‘stance’ in the world, with 
respect to a specific part of the world, that part framed by the interest of the sign-maker. As a 
general principle we can take all signs to be precisely that: an indication of the interest of the sign-
maker in their relation to a specific bit of the world that is at issue; an indication of their 
experience of and interest in the world. Signs are shaped by that and give us a sense of the criteria, 
the principles, the interest, which led to that representation. In doing that they give us an insight 
into the subjectivity of the sign-maker (Kress, 2010: 77).  
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Som citatet antyder är aktörskap (liksom hos Fairclough) en viktig del av den 

socialsemiotiska teorin. Fokus är på teckenskapande – tecken skapas av aktörer i sociala 

interaktioner med de kulturella semiotiska resurser som finns tillgängliga (Kress, 2010; Kress 

& van Leeuwen, 2006: 8). Leksakssystemet Lego fungerar som en sådan resurs. Ett annat 

viktigt kännetecken för socialsemiotiken är insikten att mening aldrig skapas genom blott ett 

medium, eller ”modes” som det kallas på engelska (Kress, 2010; van Leeuwen, 2006: 177). 

Mänsklig kommunikation är ”multimodal” och olika medium samspelar och erbjuder olika 

möjligheter och begränsningar för meningsskapande. Lego är en exempelvis en 

leksaksprodukt som betecknar mening genom tredimensionell form, strukturell och kinetisk 

design, material, färg, skriven text, bild, film etc. 

 

Jag har i denna studie använt mig av en visuell grammatik för att analysera mitt material, 

utformad efter Kress & van Leeuwens socialsemiotiska syn på tecken. Det är en (minst sagt 

omfattande) systematiserad begreppsapparat som beskriver de kompositionella strukturer 

som genom historien etablerats som konventioner i västerländskt bildspråk (Kress & van 

Leeuwen, 2006: 1): ”… images, like language, will display regularities, which can be made 

the subject of relatively formal description. We call this a ’grammar’ to draw attention to 

culturally produced regularity (ibid.: 20). Den visuella grammatiken kan med fördel 

appliceras på andra typer av visuellt material förutom bilder, exempelvis tredimensionella 

objekt som leksaker (ibid.: 239-258). Jag skall i resterande avsnitt redogöra för de begrepp jag 

funnit användbara i analysen av mitt studieobjekt Lego. 

 

Kress och van Leeuwens visuella grammatik är (liksom Faircloughs textanalyser) baserad på 

lingvisten Michael Hallidays systemfunktionella grammatik som urskiljer tre språkliga 

metafunktioner (Kress & van Leeuwen, 2006: 41-44): (1) Den idémässiga metafunktionen, 

som avser språkets potential att representera objekt samt dess relation i världen; (2) Den 

interpersonella metafunktionen, som avser språkets potential att upprätta ett specifikt 

förhållande mellan producent och konsument av texter; och slutligen (3) den textuella 

metafunktionen, som avser hur språket skapar sammanhängande texter (komplex av tecken) 

med internt samt extern koherens. Vi skall i följande avsnitt avhandla de två första. 

Avslutningsvis redogör jag för hur den visuella grammatiken kan appliceras på studiet av 

tredimensionella människoliknande figurer eller dockor. 
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Den idémässiga metafunktionen: narrativa och konceptuella representationer 

Den idémässiga metafunktionen avser kort sagt språkets förmåga att representera skeenden, 

människor, platser, fenomen och objekt samt dess relation i världen, något som i tal och skrift 

kan liknas vid att berätta och beskriva något. Visuella representationer kan vara både 

narrativa och konceptuella, de är alltså inte exklusiva kategorier utan kan figurera sida vid 

sida i samma representation – en tenderar dock vara mer framträdande än den andra (Kress & 

van Leeuwen, 2006: 45-113).  

 

Narrativa representationer beskriver skeenden, processer, händelser och handlingar. Detta 

betecknas i visuellt bildspråk genom vektorer, som fungerar likt ett verb i tal och skrift (Kress 

& van Leeuwen, 2006: 46). Vektorer representerar relationen mellan två objekt och beskrivs 

som en linje mellan två representerade deltagare, det vill säga människor, platser, fenomen 

eller objekt, något som i tal och skrift kan betecknas med hjälp av ett subjektiv. Vägar, 

kroppsdelar, redskap, vapen, verktyg, abstrakta pilar etc. kan användas för att beteckna 

vektorer (ibid.: 59)8. Narrativa representationer innehåller alltid en vektor och minst en, oftast 

två eller fler, representerade deltagare (ibid.: 47-48). Vanligtvis har narrativa representationer 

två primära deltagare: en aktör och ett mål eller mottagare (Kress & van Leeuwen, 2006: 50; 

van Leeuwen, 2008:142). Aktören (som oftast är den mest framträdande) är den som vektorn 

utgår från, medan den deltagare som vektorn pekar på är målet. Det vill säga, en aktör riktar 

en handling mot något, någon eller några (Kress & van Leeuwen, 2006: 50, 59). Narrativa 

representationer kan också vara dubbelriktade, deltagarna agerar då aktör och mål gentemot 

varandra och kallas då interaktörer (ibid.: 66). När vektorn betecknas genom en blick – när en 

representerad deltagare tittar på något – kallas processen reaktion (Reactional). Aktören kallas 

då för reaktör och målet fenomen (ibid.: 67-68, 75).  

 

Narrativa representationer kan också innehålla sekundära deltagare, deltagare som 

sammanbinds med de primära deltagarna genom andra medel än vektorer, och som på olika 

vis hjälper till att definiera händelsen eller handlingen. Dessa kallas omständigheter och finns 

i tre typer: (1.) Rumslig omständighet (locative circumstance) är den omgivning eller miljö 

som omger deltagaren, eller deltagarna – i mitt fall byggsatserna i förhållande till 

legofigurerna. (2.) Medel (Circumstance of means) är de redskap aktören använder i en 

handling, legofigurerna kommer exempelvis ackompanjerade med diverse tillbehör bland 

                                                
8	Vektorer	kan	i	vissa	fall	också	vara	”sammansmält”	med	aktören	(Kress	&	van	Leeuwen,	2006:	59).	
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annat i form av verktyg. Ett fordon kan likaså tjäna som ett medel. (3) Kompletterande 

omständigheter (circumstance of accompaniment) är aningen svårdefinierat och betecknar en 

sekundär deltagare som medföljer (men som inte kan räknas som en miljö eller ett verktyg) 

och som bidrar till att definiera en handling eller ett skeende (Kress & van Leeuwen, 2006: 

72). Exempelvis bebisar eller djur som medföljer vissa byggsatser i Legos värld. 

 

Konceptuella representationer å andra sidan representerar deltagare i termer av 

generaliserade, mer eller mindre stabila och tidlösa essenser, genom logiker som 

klassificering (taxonomi), struktur (analytiska) och mening (symboler)(Kress & van Leeuwen, 

2006: 59, 79). Vi skall här behandla de två senare. 

 

Analytiska representationer relaterar representerade deltagare i termer av delar och helhet – 

där helheten kallas bärare (carrier) och delarna attribut. Strukturen är menad att beteckna hur 

flera deltagare ”passar ihop” och hur de tillsammans utgör en helhet. Analytiska strukturer 

används alltså för att beteckna vad något eller någon essentiellt sett består av (Kress & van 

Leeuwen, 2006: 50, 87). Legofigurerna med dess kroppsdelar, rekvisita, målade detaljer, 

frisyrer etc. är ett bra exempel på detta, där delarna betecknar en människa, en identitet eller 

en social roll. Det kan också förstås i ljuset av ett samhälle och dess grundläggande 

beståndsdelar, exempelvis polisväsende, brandkår och sjukhus etc., eller en familj bestående 

av en mamma, pappa och barn. Av pedagogiska skäl tenderar analytiska representationer vara 

förenklade och schematiska, eftersom för mycket realism och detaljer kan distrahera från det 

analytiska syftet, bara de väsentligaste attributen behöver representeras (ibid.: 88): ”Analysis 

always involves selection. Some attributes or characteristics of the Carrier are singled out as 

criteria in the given context […] while others are ignored, treated as non-essential and 

irrelevant” (ibid.: 88). Analytiska representationer är med andra ord en högst selektiv process 

och inte på något vis uttömmande, neutrala eller objektiva. De avspeglar som bekant 

författarens, eller teckenskaparens, syn på världen, i mitt fall företaget Lego och i 

förlängningen en slags allmän dominerande ideologi.  

 

En bärare kan också betecknas genom symboliska representationer, vilket avser vad något 

betyder eller är. Bäraren får då sin identitet fastställd i relation till ett symboliskt attribut 

(Kress & van Leeuwen, 2006: 105, 249). En sådan symbolisk representation kallas för 

symboliskt attributiv, men om det symboliska attributet är frånvarande och den symboliska 



 26 

meningen fastställs på andra sätt, exempelvis genom färgsättning (ibid.: 228-238), kallas detta 

för symbolisk suggestiv (ibid.: 105-106).  

 

Den interpersonella metafunktionen: Blick & modalitet  

Den interpersonella metafunktionen avser språkets potential att upprätta en specifik interaktiv 

relation mellan den som producerar (säger, skriver, illustrerar, designar etc.) och den som 

konsumerar (lyssnar, läser, känner, bygger, konstruerar, leker, ser etc.)(Kress & van 

Leeuwen, 2006: 114-153; van Leeuwen, 2008: 137-141). Alltså dem som faktiskt 

kommunicerar, i mitt fall företaget Lego (genom vårdnadshavare) och barn. Dessa refereras 

till som interaktiva deltagare (Kress & van Leeuwen, 2006: 48) och utgör en sorts 

subjektspositioner i foucauldiansk mening. De är som kontrast till de representerade 

deltagarna vi behandlat i föregående stycke verkliga människor.  

 

Betecknandet av sociala relationer mellan interaktiva deltagare uppnås i visuellt bildspråk 

genom aspekter som distans (Kress & van Leeuwen, 2006: 124-129), horisontala och 

vertikala vinklar (ibid.: 129-143), blick (ibid.: 116-124) och modalitet (ibid.: 154-174). Detta 

kan göras med hjälp av en representerad deltagare, som då fungerar som en ”avatar” eller en 

”dubbelgångare” för den verkliga interaktiva deltagaren, det vill säga producenten eller mer 

abstrakt företaget bakom representationen (ibid.: 116). I mitt fall fungerar legofigurerna som 

en avatar för företaget Lego. Jag skall nedan diskutera aspekter som blick och modalitet.  

 

En åskådare kan välja mellan att bli adresserad av en representerad deltagare genom att möta 

dennes blick. Detta förutsätter att den representerade deltagaren har ögon (eller något 

liknande). Blicken betecknar skillnaden mellan begäran och erbjudande (Kress & van 

Leeuwen, 2006: 116-124): 
 
… the participant’s gaze (and the gesture, if present) demands something from the viewer, 
demands that the viewer enter into some kind of imaginary relation with him or her. Exactly what 
kind of relation is then signified by other means, for instance the facial expression of the 
represented participant […] Other pictures address us indirectly. Here the viewer is not object, but 
subject of the look, and the represented participant is the object of the viewer’s dispassionate 
scrutiny. […] – it ’offers’ the represented participants to the viewer as items of information, 
objects of contemplation, impersonally, as though they were specimens in a display case (Kress & 
van Leeuwen, 2006: 118, 119).  
 

Begäran kan alltså användas för att beteckna personlig social intimitet, en uppmaning att 

interagera, medan erbjudandet betecknar en mer opersonlig analytisk och social distans, ett 
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erbjudande om information9. Stora väldefinierade ögon lånar sig speciellt till begäran inom ett 

tredimensionellt medium som Lego. 

 

Modalitet är ett begrepp inom lingvistik som berör hur sanningsvärdet, eller trovärdigheten, i 

en utsaga konstrueras och kan även appliceras på visuellt material (Fairclough, 2010; Kress & 

van Leeuwen, 2006: 154-174): 
 
The concept of modality is equally essential in accounts of visual communication. Visuals can 
represent people, places and things as though they are real, as though they actually exist in this 
way, or as though they do not – as though they are imaginings, fantasies, caricatures, etc. (Kress & 
van Leuwen, 2006: 156). 
 

Hög modalitet betyder högt sanningsvärde eller trovärdighet, men kriterierna för vad som 

uppfattas som sanning kan i bildspråk (liksom i andra sammanhang) skilja sig avsevärt mellan 

olika kontexter. Sanning är som bekant något som enligt Foucault konstrueras diskursivt 

genom sanningsregimer (Foucault, 2012b: 311). Utifrån ett naturalistiskt perspektiv avser 

sanningskriteriet överensstämmelse mellan den visuella representationen och hur världen 

vanligtvis ser ut när vi tittar på den med blotta ögat (Kress & van Leeuwen, 2006: 158). Detta 

är det mest vardagliga tolkningsschemat för att bedöma huruvida visuella representationer 

upplevs som verkliga eller inte. Ett vetenskapligt/teknologiskt realistiskt perspektiv å andra 

sidan definierar sanning i termer av vad något är rent objektivt, det vill säga generiskt och 

regelbundet (ibid.: 158). Här avser sanning det vi kan veta baserat på vetenskapliga metoder 

som att räkna, väga eller mäta (ibid.: 164). Kress och van Leeuwen identifierar även ett 

sensoriskt modalitetskriterium som har som ambition att åberopa subjektiva affektiva 

känslotillstånd och en ”mer-än-verklig” effekt genom visuella representationer, något som är 

vanligt inom exempelvis marknadsföring eller viss typ av konst (Almeida, 2009: 490-491; 

Kress & van Leeuwen, 2006: 163-165).  

 

Modalitet kan uppnås genom aspekter som detaljrikedom och färgsättning, såsom 

färgmättnad (färgintensitet), färgdifferentiering (diversifierad bruk av färgskala) och 

färgmodulation (nyanser)(Kress & van Leeuwen, 2006: 160): 
 
Flat colour may be perceived as simple and bold in a positive sense, or as overly basic and 
simplified. Modulated colour, similarly, may be perceived as subtle and doing justice to the rich 
texture of real colour, or as overly fussy and detailed […] Flat colours is generic colour, it 
expresses colour as an essential quality of things (’grass is green’), while modulated colour is 
specific colour (’the colour of the grass depends on the time of day and the weather’), it attempts 

                                                
9	Samma	effekt	kan	uppnås	i	tal	och	skrift	genom	att	du	som	läsare	tilltalas	direkt	eller	anonymt.	Det	
senare	är	vanligt	i	många	vetenskapliga	texter.	
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to show the colour of people, places and things as it is actually seen, under specific lightning 
conditions (Kress & van Leeuwen, 2006: 234).  
 

Konceptuella analytiska representationer tenderar att i högsta möjliga grad använda sig av ett 

förenklat och reducerat färgschema. Om färger överhuvudtaget används görs detta i analytiska 

syften och domineras då av starka intensiva mätta primärfärger utan nyanser (Kress & van 

Leeuwen, 2010: 165). Kort sagt, abstrakta och schematiserade, rena enkla och tydliga färger – 

overkliga sett från en naturalistisk synpunkt, realistiska sett från ett vetenskapligt/teknologiskt 

perspektiv. Denna typ av färgschema dominerar generellt sett dagens färglada leksaksvärld 

och likaså Lego. Flickleksaker tenderar dock i högre grad att följa naturalistiska 

modalitetsideal (ibid.: 255). 

 

Design av sociala roller och identiteter genom dockor och figurer  

van Leeuwen har i en studie om leksaksgenren Playmobil anpassat och applicerat den visuella 

grammatikens principer på de figurer som ingår i systemet (van Leeuwen, 2008: 149-161; 

2009). Här illustreras hur Playmobil betecknar roller och identiteter med hjälp av mänskliga 

eller människoliknande figurer.  

 

Roller: Dockor och figurer kan vara designade med eller utan rörliga kroppsdelar som barnen 

kan manipulera. Har de rörliga delar är de kinetiskt designade. Dessa kan i sin tur vara 

interaktiva, det vill säga primärt designade för interagera med barnet, eller låta barnet göra 

saker mot dem. Kinetiskt designade figurer kan också vara aktiva, det vill säga designade för 

att göra saker mot andra figurer eller inta diverse poser. Om den kinetiskt aktiva figuren kan 

utföra en eller fler autonoma rörelser kallas denne aktör. Om figuren istället är kinetiskt 

designad för att posera kallas denne modell (van Leeuwen, 2008: 151; 2009: 302)10.  

 

Identitet: Dockor och figurer kan vara specifikt (unika) eller generiskt (typer) representerade. 

Som ett resultat av massproduktion är dockor och figurer – likt legofigurerna – som regel 

generiska i dagens leksaksvärld. Generiska figurer kan vidare vara namnlösa eller namngivna. 

Namnlösa generiska figurer betecknar ofta en sorts generella standardtyper – identifierbara i 

termer av deras funktion eller klass. De är menade att beteckna typer som kvinna, man, polis, 

brandman etc. Namngivna generiska figurer betecknar som regel standardkaraktärer (van 

Leeuwen, 2008: 152; 2009: 303) – exempelvis tonårsvännerna Andrea, Emma, Mia, Olivia 

och Stephanie i Lego Friends. Dockor och figurer kan också vara designade och 
                                                

10	En	figur	kan	både	ha	interaktiva	och	aktiva	egenskaper,	samt	vara	designad	som	modell	och	aktör.	
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marknadsförda kollektiv eller individuellt. I fallet med kollektivisering fastställs figurernas 

identitet genom dess medlemskap i en grupp, som kan betecknas med hjälp av gemensamma 

attribut eller på andra vis (van Leeuwen, 2008: 152; 2009: 303). Attributen kan i dockornas 

värld vara antingen kulturella eller fysiska. Kulturella attribut är de som är menade att kunna 

bytas ut. Fysiska attribut å andra sidan är designade för att inte bytas, utan representeras som 

givna (van Leeuwen, 2008: 153; 2009: 304). 
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5. Analys: Lego som diskurs 

I detta arbete argumenterar jag för att leksaker med fördel kan förstås i kritiskt diskursiva och 

socialsemiotiska termer (Fairclough, 1992, 2010; Foucault, 2003, 2010, 2011, 2012a, 2012b; 

Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2008, 2009). Jag skall i följande 

analys applicera de resonemang samt metodologiska och teoretiska redskap (koncept och 

begrepp) som avhandlats i föregående avsnitt på mitt studieobjekt, leksakssystemet Lego.  

 

Att bygga och leka med Lego kan med Faircloughs terminologi förstås som en form av social 

praktik som (liksom all social praktik) innefattar diskursiva praktiker vilka genomsyras av 

maktrelationer. Lego kan vidare förstås i termer av en genre, varigenom barn och vuxna 

agerar och interagerar diskursivt – de designar, producerar, distribuerar, förmedlar och 

konsumerar mening i form av representationer (texter) såsom byggsatser och lekar. De två 

produktserierna Lego City och Lego Friends kan i sin tur förstås som diskurser (i bestämd 

form), som selektiva sätt att representera världen utifrån ett bestämt perspektiv, där ett 

manligt respektive kvinnligt perspektiv på samhället dominerar. Legosystemet är i det stora 

hela att betraktas som en semiotisk resurs, en resurs för meningsskapande som kan användas 

av teckenskapare i mänsklig kommunikation i en specifik social kontext. 

 

I analysens första del tittar jag närmare på Legos potential och begränsningar som semiotisk 

resurs, där leksakssystemet analyseras likt ett språk eller representationssystem (Hall et al., 

2013: 4-5, 18). Det vill säga som ett regelstyrt kommunikativt system som gör det möjligt för 

ett subjekt att producera och kommunicera meningsfulla utsagor. I analysens andra del, i den 

mer textnära analysen (se Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys s. 16), tittar 

jag närmare på de två produktserierna Lego City och Lego Friends. Dessa analyseras här likt 

föregående avsnitt dels som semiotiska resurser, dels som diskurser, det vill säga hur Legos 

representationer av olika fenomen i samhället avspeglar och förmedlar vissa föreställningar 

om exempelvis klass, etnicitet och framförallt genus. Kort och gott hur Lego bidrar till att 

konstruera världen utifrån dominerande uppfattningar, värderingar, normer och ideologier 

som barn konsumerar.  
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5.1. Lego som semiotisk resurs: en kantig värld 
The material qualities and kinetic possibilities and limitations of toys and other objects for small 
children create a specific cultural microcosm. Within the confines of this environment, as 
facilitated and mediated by parents or other carers, children explore and develop their cognitive 
and motor abilities, and become specific kinds of socio-cultural actors, with specific kinds of 
subjectivities (Caldas-Coulthard & van Leeuwen, 2001: 157). 
 

När barn leker med leksaker innefattar detta, i socialsemiotiska termer, två typer av 

interaktiva deltagare (subjektspositioner i foucauldiansk mening): dels en författare eller 

producent, dels en läsare eller konsument av den mening leksakerna, medvetet eller 

omedvetet, oundvikligen förmedlar. Det är frestande att dra slutsatsen att det uteslutande är de 

som designar, producerar och marknadsför leksakerna, det vill säga leksaksföretagen, som 

under alla förutsättningar är producenter medan barnen är den mer eller mindre passiva 

konsumenten av mening. Något som flera tidigare leksaksstudier implicit eller explicit antytt 

(se Almeida, 2009; Ball, 1967; Best, 1998; Francis, 2010; Machin & van Leeuwen, 2009; 

Murnen et al., 2016; Pennell, 1994). Förhållandet är emellertid inte nödvändigtvis så 

enkelriktat, vilket flera andra leksaksstudier också poängterat (Glasberg, 1998: 131; Johnson, 

2014: 323; Fine & Rush, 2018; van Leeuwen, 2008, 2009; Wohlwend, 2009, 2012). Leksaker, 

i mitt fall Lego, bör snarare förstås i ljuset av Faircloughs dialektiska process, eftersom de 

också kan användas av barnen för att konstruera egna texter, det vill säga producera mening. 

Barnen är exempelvis fria att använda legobitarna på andra sätt än de är designade eller 

avsedda för. De kan också avvisa alternativt omtolka den kulturella mening de förmedlar. 

Legosystemet fungerar i den meningen som en semiotisk resurs, ett semiotiskt redskap för att 

uttrycka sig i en ålder då tal, läs- och skrivförståelsen tenderar att vara begränsad eller 

obefintlig. Produktserier som Lego Duplo riktar sig exempelvis idag till barn från 2 års ålder.  

 

Lego är en konstruktionsleksak som genom sin grundprincip – designad efter en enkel 

låsprincip av dubbar och rör – erbjuder häpnadsväckande representationsmöjligheter. 

Matematiker har kommit fram till att sex stycken av den välkända ”legobiten” (se bild 1), med 

4 fästdubbar i två rader, kan kombineras på 915 103 765 olika vis (SvD, 2011). Om vi tar i 

beaktning de över 500 miljarder legokomponenter av olika slag som producerats genom åren 

(ibid.), samt det faktum att dessa är inbördes kompatibla, inser vi att 

kombinationsmöjligheterna för detta representationssystem är praktiskt taget oändliga. 

Komponenterna kan monteras ihop till att föreställa, eller avbilda, i princip vad som helst. 

Genom sin formbarhet erbjuder Lego följaktligen en förhållandevis hög grad av frihet jämfört 
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Bild 1. Klassisk röd ”legobit” och Godtfred Kirk Kristiansens patentansökan. 

med andra mer statiskt designade leksaker, som genom sin mer eller mindre rigida design inte 

lika oproblematiskt lånar sig till andra meningar än de är designade och avsedda för.  

  

 

Konstruktionsleksaker, som ofta förknippas med pojkar, sägs fostra särskilda förmågor och 

färdigheter hos barn (Almqvist, 1991; Fine & Rush, 2018; Francis, 2010; Nelson & Nilsson, 

2002) – de bidrar exempelvis till att ”stimulera barns kognitiva utveckling genom att de 

väcker barns behov av att vilja uppfatta och förstå matematiska och naturvetenskapliga 

begrepp” (Almqvist, 1991: 44). Barn tränar också rumslig förmåga, fin- och grovmotorik, 

logiskt tänkande, perception, fantasi, verbal förmåga, kvantitativa begrepp, minneskapacitet 

och planering genom dessa typer av leksaker (Almqvist, 1991: 48, 102, 117). Studier har 

också visat på att Lego främjar matematisk utveckling (Wolfgang et al., 2010), samt har 

påvisat hur Lego Mindstorm fostrar framtida ingenjörer (Beutlich et al., 2010). Med tanke på 

detta är det kanske inte så konstigt att just Lego är så populärt idag och återfinns i så många 

svenska utbildningsinstitutioner för yngre barn. Detta är trots allt egenskaper som får anses 

värdefulla i dagens samhälle och ekonomi. Lego fungerar på så vis som ett pedagogiskt 

träningsredskap för kulturellt och ekonomiskt önskvärda subjekt. Denna tendens får kanske 

sitt tydligaste uttryck i produktserien Lego Technic som riktar sig till äldre barn med särskilt 

fokus på maskiner, teknik och mekanik – i regel pojkar sett till de barn som ses leka med 

produkterna i katalogerna (se bild 2 & bilaga 1 & 2). Sett utifrån ett foucauldianskt perspektiv 

är Legosystemet till sin helhet att betraktas som en teknologi och maktapparat (Foucault, 

2003, 2010, 2012a, 2012b), vars syfte tycks vara att stegvis producera (manliga) ingenjörer, 

tydligt illustrerat i exemplet nedan (se bild 2 & bilaga 3, 4, 5). 
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Form 
Som fallet med vilken semiotisk resurs som helst innebär Legos design också vissa praktiska 

begränsningar. Till följd av komponenternas generellt sett kantiga former och systemets 

standardiserade horisontella symmetriska logik av räta vinklar är det exempelvis en utmaning 

att representera organiska former eller strukturer. Det vill säga de böjda, runda och 

oregelbundna former vi stöter på i naturen, annat än genom de schematiskt designade 

komponenter som är menade att beteckna djur, växtlighet och geologiska strukturer i Legos 

värld. Systemet, med de komponenter som erbjuds, lånar sig snarare till representationer av en 

kantig, konceptuell, modern mekanisk värld fylld med motordrivna fordon, maskiner och 

blockformig arkitektur11, och är därmed i viss mån predisponerad (om än inte determinerad) 

till sådana representationer. Exempel på motsatsen skulle kunna vara målarfärg eller 

modellera, exempelvis Play-Doh, en leksak (tillika semiotisk resurs) som i andra avseenden 

erbjuder en betydligt högre grad av representationsfrihet än Lego, i synnerhet vad gäller 

organiska representationsstrukturer. Så även om vi kan konstatera att barn principiellt är fria 

att använda sig av Lego för att själva uttrycka mening och inte på något vis är bundna till 

Legos egna narrativ (som diskuteras mer i nästa analysdel), sätter systemet ändå vissa ramar 

och begränsningar för den frihet som kan utövas inom det.  

                                                
11	Många	arkitekter	använder	faktiskt	Lego	som	inspiration	när	de	designar	byggnader.	

Bild 2. Ett åldersbaserat schema av typen som ofta återfinns i början av legokatalogerna. Notera att flickorna 
faller bort på vägen till ”målet”, Lego Technic och Lego Mindstorm – som är förbehållet ”professionella”. 
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Enligt den visuella grammatiken kan geometriska former användas i visuellt bildspråk för att 

symbolisera och förmedla mening och världsbilder (Kress & van Leeuwen, 2006: 54-55). 

Kvadrater och rektanglar är exempelvis former som associeras med en mänskligt konstruerad 

mekanisk och teknologisk ordning, de präglar vårt samtida västerländska samhälle och utgör 

modulerna och byggstenarna med vilka vi konstruerar vår värld. I naturen finns inga räta 

vinklar utan den präglas istället av runda och oregelbundna former som istället associeras med 

en icke-mänskligt skapad naturlig ordning.  
 
Angularity we associate with the inorganic, crystalline world, or with the world of technology, 
which is a world we have made ourselves, and therefore a world we can, at least in principle, 
understand fully and rationally. The world of organic nature is not of our making, and will always 
retain an element of mystery. Curved forms are therefore the dominant choice of people who think 
in terms of organic growth rather than mechanical construction, in terms of what is natural rather 
than in terms of what is artificial (Kress & van Leeuwen, 2006: 55). 
 

Enligt detta resonemang skulle Lego sett till sin fysiska form och struktur vara predisponerad 

mot ett tekniskt distanserad och modernistiskt tänkande, som i breda drag bygger på idén om 

att människan, genom förnuft och rationalitet, kan (och bör) tämja, dominera och förbättra 

naturen genom industriella teknologiska framsteg – något jag vill kalla en modernistisk 

teknokratisk diskurs. Värt att notera är förövrigt att bokstäverna i Lego Friends logotyp har 

rundare former (med ett hjärta som prick över i:et) som kontrast till Lego Citys blockformiga 

bokstäver. Lego Friends representeras i den meningen som närmare naturen än Lego City, 

något vi skall diskutera mer i analysens andra del. 

 

Färg 
Lego använder färger för att på olika vis beteckna mening genom sina produkter. Färgerna är 

som regel mätta, rena, omodulerade, klara och saknar därmed (som motsats till den ”verkliga 

världen”) nästan helt nyanser – de är alltså orealistiska och har låg modalitet sett utifrån ett 

naturalistiskt perspektiv.  

 

Legosystemets färgsättning har å andra sidan hög modalitet sett utifrån ett 

vetenskapligt/teknologiskt realistiskt perspektiv. Färgerna är analytiska, abstrakta och 

schematiska vilket passar för att förmedla och lära ut vissa grundläggande koncept, snarare än 

att beskriva världen med alla dess kontextuella nyanser, då de lätt kan kokas ner till några få 

relativt enkla och urskiljbara essenser. Barn lär sig exempelvis att polisbilar är blå och vita 

medan brandbilar är röda. Detta modernistiskt klingande färgschema lånar sig alltså i 

synnerhet till konceptuella analytiska representationer. Lego fungerar därigenom (återigen) 



 35 

som ett pedagogiskt redskap och erbjuder, som vi skall se i nästa analysdel, en sorts analytisk 

konceptuell karta över vad ett samhälle essentiellt sett består av.  

 

Utifrån ett sensoriskt perspektiv har Legos färgschema hög modalitet. Detta modalitets-

kriterium tenderar att dominera dagens leksaksvärld, som kontrast till de naturalistiska 

modalitetsideal som dominerade den leksaksvärld Barthes skrev om i sin essä från 1950-talet 

(2007: 58-61). Kress och van Leeuwen skriver följande om dagens moderna leksakvärld:  
 
Many toys, especially toys for young children, have exactly the same kind of modality 
configuration: abstract and schematized, ’conceptual’, from the point of view of colour; ’un-
naturalistic’ primary colours, colours for the sake of pleasure rather than naturalistic representation 
(2009: 254). 
 

Färgerna är i detta avseende menade att tala till känslorna, vilket säkerligen delvis har 

kommersiella syften. Lego (likt alla kommersiella produkter) måste sticka ut, vara svåra att 

ignorera samt upplevas som attraktiva från butikshyllorna. Lego är trots allt en kommersiell 

leksaksprodukt vars existensvillkor är att den säljer, något den är mycket bra på.  

 

Material  
Socialsemiotiken poängterar vikten av att analysera det material som används i 

framställningen av visuella representationer, eftersom de har inverkan på meningsskapandet, 

samt skvallrar om den bredare sociala kontext i vilket kommunikationen sker (Kress & van 

Leeuwen, 206: 215-238).  

 

Legokomponenterna är gjutna i ett mycket tåligt plastmaterial kallat ABS-plast, med flera 

speciella egenskaper, varav en är känslighet för UV-ljus, vilket gör produkten opassande för 

utomhusbruk. Huvudingrediensen är såklart olja, vilket skvallrar om det samhälle som gett 

upphov till denna leksaksprodukt – ett högteknologiskt oljebaserat industrisamhälle. Lego 

förutsätter nämligen, till skillnad från exempelvis byggklossar i trä, ett industriellt 

produktionssätt. Den standardiserade mikroskopiska precisionen som gör att komponenterna 

kan kopplas samman och med lätthet monteras isär igen, samt kvantiteterna, är svårt (för att 

inte säga omöjligt) att åstadkomma hantverksmässigt genom naturmaterial som trä. Här kan 

det vara värt att belysa närvaron av oljebolag som ESSO, Exxon, Shell och numera det fiktiva 

Octan i Legos sortiment (se bild 3 & bilaga 6, 7, 8, 9). Lego som i övrigt varit i det närmaste 

besparad från andra kommersiella varumärken än sitt eget, det vill säga fram till de moderna 

licensbaserade legoserierna intåg runt millennieskiftet.  
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Plastleksaker blev standard efter andra världskriget (Ogata, 2004: 137), före dess 

producerades leksaker främst i trä, tyg, porslin eller metall, något återigen Barthes skrivit 

inspirerat om i sin essä om leksaker (2007: 59). Plasten har gjort att leksakerna kunnat 

massproduceras, de har blivit billigare och därmed tillgängliga för fler barn. Dess förmedlade 

budskap och pedagogiska egenskaper kan därigenom nå fler, vilket gör dem extra intressanta 

och relevanta att studera. En annan effekt av detta produktionssätt är att leksakerna blivit 

alltmer generiska och standardiserade i sin design, något som exempelvis märks i de 

minifigurer vi skall diskutera i nästa analysdel. 

 

Samlande konsumenter 
För att åstadkomma organiska former och strukturer med hjälp av Lego (som inte ser ut som 

robotar) krävs det att legomodellernas skala förstoras avsevärt, så att alla oundvikliga små 

hack och ojämnheter inte syns så tydligt. Sådana typer av representationer – som ofta liknar 

en sorts skulpturer – kan exempelvis ses i leksaksbutikernas skyltfönster eller på 

Bild 3. Shell-oljeplattformsmodell: Offshore Rig with Fuel Tanker (373), från 1977 inklusive de gamla 
Legoland Minifigures. 
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nöjesparkerna Legoland runt om i världen12. Denna typ av konstruktion kräver dock, vid sidan 

av ett avsevärt tålamod och skicklighet, mycket Lego. Ju fler legokomponenter du har, desto 

fler representationsmöjligheter får du, och eftersom privatpersoner i regel inte kan framställa 

dessa själva (till skillnad från många andra typer av semiotiska resurser13) blir du förpassad 

till en marknad för att köpa Lego, som kostar en hel del. För att utrycka dig genom detta 

representationssystem blir du alltså hänvisad till subjektspositionen konsument. Du blir också 

beroende av att företaget designar och producerar de komponenter som passar just dina 

representationsbehov. Desto mer pengar du har, desto mer Lego kan du köpa, och desto mer 

representationsfrihet får du i Legos värld. Detta gör Lego till en semiotisk resurs förbehållen 

barn som växer upp under relativt välbärgade förhållanden vilket också tydligt avspeglas i 

Legos representation av samhället. 

 

Lego uppmanar liksom många andra kommersiella leksaksprodukter till ett fortgående 

samlande, där systemets kapacitet blir större, ”bättre” och mer komplett, desto mer 

omfattande din samling är. En följdeffekt av detta är att komponenterna sällan slängs. Till 

skillnad från många andra leksaksprodukter på dagens marknad är Lego ingen ”slit- och 

slängprodukt” utan sparas och ärvs ofta av yngre generationer. Detta är möjligt eftersom Lego 

har väldigt lång hållbarhetstid, under förutsättning att leken och byggandet sker inomhus. 

 

Interdiskursivitet: kreativt blandande 
Det bör nämnas att barn inte uteslutande behöver hålla sig till leksakssystemet Lego när de 

konstruerar och leker, det vill säga hålla sig inom genrens ramar och logik när de konstruerar 

mening. Lego kan med fördel kombineras med andra typer av leksaker eller objekt i skiftande 

form, färg och material, något som kan ses som ett exempel på interdiskursivitet. Fairclough 

beskriver som bekant interdiskursivitet som ett oändligt mixande av diskurser, genrer och 

stilar av aktörer (subjekt) och menar att denna kreativa diskursiva process bidrar till 

sociokulturell förändring. Nya unika blandningar av diskurser, stilar och genrer ger nämligen 

upphov till nya sätt att uttrycka sig, representera, förstå och föreställa sig världen, och därmed 

sätt att vara och agera i den. I det avseendet bör barn av vårdnadshavare uppmuntras att 

blanda olika typer av leksaker och andra objekt i sina lekar, något som förvisso säkerligen kan 

gå intuitivt emot den vuxnes känsla för ordning och reda. 

                                                
12	Se	även	legokonstnären	Nathan	Sawayas	utställningar	och	verk.	
13	Bokstäver	behöver	exempelvis	inte	köpas	utan	kan	skrivas	med	hjälp	av	alla	möjliga	material,	till	
exempel	en	pinne	i	sanden,	nya	ord	kan	spontant	skapas	av	aktörer	i	mänsklig	interaktion	etc.	



 38 

Summering del 1: Ett modernt och postmodernt uttryckssätt  
Min förhoppning är att denna inledande analys av Lego som genre och semiotisk resurs 

illustrerar hur produktion och konsumtion av texter alltid är begränsad, samt intimt kopplat 

till det samhälle som gett upphov till dem och följaktligen dess dominerande ideologier. I 

detta fall ideologin från ett kommersiellt modernistiskt oljebaserat högteknologiskt 

industrisamhälle, där naturen uppfattas som något främmande. Lego präglas vidare av en 

västerländsk medelklassnorm. Lego som leksakssystem är i det avseendet en avspegling av 

vårt samhälle samt en bidragande orsak till reproduktionen av detta samhälle och ett bra 

exempel på Faircloughs dialektik – samhällsstrukturen med dess sociala och diskursiva 

praktiker ger upphov till representationer (texter) och vise versa. Legos flexibilitet gör också 

att systemet tillåter och uppmuntrar till kreativitet och ständig förändring, i synnerhet i 

(interdiskursiv) kombination med andra genrer. Den inneboende förändringspotentialen i 

systemet, att barnen i något avseende är menade att blanda bitarna i all oändlighet och 

ständigt bygga nytt, fungerar förövrigt som en träffande metafor för det postmoderna 

samhället. Vi bygger och kombinerar de bitar som finns tillgängliga för oss.  
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5.2. Lego City & Lego Friends: konstruktion av ett manligt och 

kvinnligt subjekt  
Konstruktionsleksaken Lego kan, som vi sett i föregående analysdel, förstås som en semiotisk 

resurs, tillika genre, som fungerar som ett produktionsmedel för teckenskapande och 

meningsförmedling, men som även sätter ramar för och reglerar vad och hur något kan 

uttryckas samt av vem.  

 

Lego är även att betraktas som en föreställande leksak, något vi skall titta djupare på i 

följande avsnitt där jag gör en mer textnära analys av två berättelser, eller myter (Barthes, 

2007), producerade och författade av företaget Lego. Det vill säga de berättelser som erbjuds 

genom de två produktserierna Lego City respektive Lego Friends, med spontana 

tillbakablickar på deras respektive föregångare. Dessa sträcker sig tillbaka till Town Plan 

även kallat System i leg (1955-1970), via Legoland (1969-1978), Town (1978-1996), Town 

Jr. (1997-2000, 2002) och World City (2003-2004); respektive Homemaker även kallat Doll 

Furniture (1971-1981), Paradisa (1992-1997), Belville (1994-2009) och Scala (1997-2001). 

Anledningen till valet av dessa produktserier är som sagt att de på ett tydligt vis är menade att 

föreställa ett samtida samhälle (se bild 4, 5 & bilaga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

De är i semiotiska termer i hög grad ikoniska produktserier. Gemensamt för dessa 

produktserier är att det medföljer flera, mer eller mindre tydliga, ledtrådar till hur dessa två 

legosamhällen är menade att se ut, samt hur delarna skall sättas samman och lekas med. 

Exempelvis genom bygginstruktioner, animerade filmer, texter och bilder på produkter och 

lekande barn i katalogerna, samt texter och bilder på produktförpackningar.  

 

Föreställande leksaker sägs stimulera och träna barns förmåga till inlevelse och förståelse för 

sitt eget och andras beteende – genom rollekar låter de barn gestalta, låtsas och dramatisera 

(Almqvist, 1991: 117). Barn tränas med andra ord i vad som brukar kallas social kompetens 

och bistås genom dessa produktserier med en första introducerande förståelse för vad ett 

mänskligt samhälle innefattar och hur det fungerar, samt vad det innebär att vara människa. 
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Bild 4. Torg i Lego City: City Square (60097). 
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Bild 5. Stadslandskap Lego Friends. Emma’s House (41095), Olivia’s Garden 
Pool (41090) Stephanie’s Pizzeria (41092), Hartlake Hair Salon (41093), Mia’s 
Roadster (41091) och Hartlake Shopping Mall (41058). 
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Norm- & ”flicklego” 
Lego City och Lego Friends är produktserier som av Lego rekommenderas till barn från 5 år, 

en ålder då barns leksakspreferenser tillika leksakerna tenderar att bli allt mer könsstereotypa 

(Almqvist, 1991: 91; Fine & Rush, 2018) – något som även präglar Legos design och 

marknadsföring. Lego Friends, liksom flertalet av dess föregångare, är förvisso den enda av 

de två produktserierna som explicit uppges vara speciellt riktad till flickor (se bild, 2 och 

bilaga 16). Lego tillhandahåller dock andra, mer eller mindre subtila, ”ledtrådar” till vem 

respektive produktserie främst är ämnad för (se bild 6 & bilaga 15, 17, 18, 19, 20). 

Exempelvis är de manliga karaktärerna kraftigt överrepresenterade i Lego City och likaså de 

kvinnliga i Lego Friends. Vidare tenderar de (faktiska) barn som i katalogerna leker med 

Lego Citys produkter (samt dess föregångare) i regel vara pojkar. De barn som ses leka med 

Lego Friends (samt dess föregångare) är som kontrast uteslutande flickor. Underförstått finns 

här ett antagande om att pojkar och flickor behöver och vill ha individer av samma kön att 

identifiera sig med; samt en myt om att flickor i undantagsfall kan leka med ”pojklego”, men 

att pojkar aldrig leker med ”flicklego”. Denna uppfattning tenderar som bekant vara 

förhärskande inom leksaksvärlden generellt, där pojkar ogärna vill förknippas med 

”flickleksaker”, eftersom barn redan i tidig ålder antas ana att det råder en hierarki mellan 

könen (Almqvist, 1991; Fine & Rush, 2018).  

 
Bild 6. Exempel på schema i legokatalogerna där flickor och pojkar skiljs åt vid 5 års ålder.  
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Att Lego City – den äldsta, största och kanske mest välkända av Legos samtliga produktserier 

– inte explicit behöver benämnas som speciellt riktad till pojkar kan tolkas som ett uttryck för 

en manlighetsnorm som genomsyrar Lego generellt. Liksom fallet med många andra 

kulturfenomen behöver det som anses vara norm sällan benämnas explicit. Det är så att säga 

normaltillståndet – ”common sense” – och anses därmed onödigt att poängtera. Det naturliga 

är istället att diskursivt definiera det som anses vara undantaget – det ”andra” – i detta fall 

flickor som leker med ”pojkleksaken” Lego, eftersom det i en given kulturell och historisk 

kontext upplevs som något avvikande, något som därmed måste specificeras och uttryckas 

explicit i förhållande till den implicita och tysta normen14. Lego, tillika Lego City, 

representeras följaktligen som främst menat för pojkar medan flickor förväntas att bygga och 

leka med till dem nischade produktserier som Lego Friends och tidigare Homemaker, 

Paradisa, Belville och Scala.  

 

Två färgglada samhällen  
Lego City och Lego Friends färgschema skiljer sig åt på vissa punkter. Lego City använder i 

större utsträckning starka, intensiva, mätta primärfärger som gul, blå och röd i sina 

komponenter; medan Friends i större utsträckning använder ljusare färger, såsom ljusgrönt 

och i synnerhet dämpade pastellfärger som rosa – en färg som är extremt sällsynt i Lego City 

och som enbart i undantagsfall används för att beteckna kvinnlig klädsel till den minoritet 

kvinnor som bebor staden. Lego Citys produktförpackningar är likaså klarblå medan Lego 

Friends präglas av rosa och ljuslila nyanser. Att blå betecknar pojkar och att rosa betecknar 

flickor är en vanlig färgkod inom marknadskommunikation (Fine & Rush, 2016; Pennel, 

1994) och det är tydligt hur Lego liksom många andra kommersiella produkter (i synnerhet 

leksaker) använder sig av detta för att beteckna och förmedla huruvida produkten är avsedd 

för flickor eller pojkar. Denna färgkod har många barn stiftat bekantskap med redan från 

födseln, exempelvis genom kläder och barnrum inredda av blivande föräldrar, vilket gjort att 

de vid fem års ålder torde vara bekanta med budskapet.  

 

Färgmättnad används inom visuell kommunikation för att uttrycka och ingjuta ”emotionella 

temperaturer” (Kress & van Leeuwen, 2006: 233), det vill säga känslointensitet. Ljusa 

                                                
14	Andra	exempel	är	världsmästerskapet	i	fotboll	då	det	kvinnliga	mästerskapet	ofta	måste	specificeras	
speciellt	och	refereras	till	som	damfotbolls-VM,	medan	männens	mästerskap	kort	och	gott	kan	kallas	
fotbolls-VM	i	egenskap	av	norm;	eller	när	maträtter	som	inte	innehåller	kött	beskrivs	i	termer	av	
vegetariska	alternativ	på	många	svenska	restauranger,	där	kötträtter	är	norm.	
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dämpade färger (såsom rosa och ljusgrön i Lego Friends) kan användas för att beteckna och 

förmedla dämpade eller nedtonade känslotillstånd av lugn och stillsamhet. Starkare färger 

(som utmärker Lego City) kan istället kan användas för att beteckna starka känslor. Lego City 

använder vidare en mer varierad färgpalett, alltså en större variation och mångfald av färger, 

medan Lego Friends rör sig inom en mer harmonisk färglogik. Detta betecknar i sin tur 

äventyrlighet, kontra mer enformiga färgskalor, som istället betecknar återhållsamhet, 

måttlighet eller blygsamhet: 
 
High colour differentiation and high saturation become signifiers of ’adventurousness’, with 
differentiation standing for the absence of monotony and routine, and saturation for an intensity of 
feeling, for living to the full’ and not being timid (Kress & van Leeuwen, 2006: 236). 
 

Utifrån färgsymbolik förmedlar Lego Friends följaktligen en känsla lugn medan Lego City 

representeras som mer actionspäckad. Mening kopplad till färg bör behandlas med stor 

försiktighet eftersom den är väldigt kontextberoende och tolkningsmässigt mångbottnad. Vi 

kan dock utifrån dessa aspekter konstatera att Lego förmedlar en klassisk konservativ bild 

över hur pojkar och flickor förväntas leka och bete sig. Även om färgerna inte bokstavligt 

talat ingjuter dessa känslotillstånd i de lekande barnen (en fråga för psykologin), har de 

potentiellt en indirekt effekt på deras självbild och identitetsskapande genom dess 

kommunicerade budskap. En sak är säker: färgerna fyller sin kommunikativa funktion när det 

gäller att förmedla till pojkar och flickor vilken produktserie som är ämnad för dem15.  

 

Fordon och byggnader  
Lego Citys byggsatser utgörs i högre grad än Lego Friends av ett maskindrivet fordon och i 

de fall då både byggnader och fordon medföljer tenderar fordonet vara dominerande och mer 

framträdande. I Lego Friends gäller det motsatta och faktum är att motordrivna fordon varit 

ytterst sällsynta i ”flickserier” genom åren – före introduktionen av produktserien Paradisa 

1992 fanns de överhuvudtaget inte representerade. Detta kan tolkas i termer av ett 

konceptuellt symboliskt attribut, där fordonet (ofta en bil) betecknar en manlig identitet i 

Legos mytologi. Vidare kan fordonen fungera som ett medel alternativt en kompletterande 

omständighet i en narrativ representationsstruktur, vilket återigen förmedlar bilden av det 

manligt kodade Lego City som en mer dynamisk och actionspäckad stad fylld av rörelse och 

fart. Mobilitet är något som är utmärkande för moderna leksaker riktade till pojkar (Fine & 

                                                
15	Detta	”flickiga”	färgschema	introducerades	först	i	produktserien	Paradisa	från	1992	(se	bilaga	14).	
Innan	dess	var	det	inte	möjligt	att	utifrån	färg	avgöra	huruvida	det	handlade	om	”flicklego”.		
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Rush, 2018; Francis, 2000; Murnen et al., 2016; Pennel, 1994). Numer har dock även flickor 

tillgång till snabba bilar i Lego Friends, om än i betydligt mindre utsträckning än pojkar.  

 

Invånarna i Lego City och Hartlake City: Minifigure & Mini-dolls figure 
Lego använder små standardiserade figurer för att beteckna invånarna i de två fiktiva 

samhällena Lego City respektive Hartlake City (observera tillägget från normen) som är 

namnet på staden i Lego Friends (se bild 7). Lego Citys invånare (som även återfinns i flera 

andra produktserier, inklusive den gamla ”flickserien” Paradisa) kallas för Minifigure och 

lanserades som bekant 1978. Över 4 miljarder av dessa figurer har producerats (Johnson, 

2014: 307). Hartlake Citys invånare Mini-doll figure (observera tillägget från normen) är ett 

senare tillskott och lanserades 2012 – främst men inte uteslutande företrädda av de fem 

tonårsvännerna Andrea, Emma, Olivia, Mia och Stephanie. Figurerna kan sägas fungera som 

en avatar för den verkliga interaktiva deltagaren, det vill säga leksaksföretaget Lego. Det 

finns även bebisar representerade i de två samhällena (se bild 8). Bebisar (liksom djur) kan i 

socialsemiotiska termer främst förstås som ett konceptuellt symboliskt attribut, alltså något 

som definierar vad någon eller något är i Legos värld. Exempelvis en mamma eller en pappa. 

De kan även fungera som en kompletterande omständighet, som hjälper till att definiera 

händelser i de två Legosamhällena. Exempelvis en pappa som promenerar i parken med sin 

bebis. 

 
Bild 7. Mini-doll figure till vänster och Minifigure till höger, samt respektive figurers uppbyggnad. 
Notera att Minifigures armar kan skiljas från kroppen, händerna från armarna och benen från bäckenet, något 
som inte framgår i denna illustration. 
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Vi har ovan konstaterat att Lego City och Lego Friends skiljer sig en aning vad gäller 

färgsättning, något som även går igen i de representerade figurerna. Den färg som betecknar 

hud i Lego City är utan undantag knallgul, medan Mini-doll figurerna har en mer 

verklighetstrogen hudfärg. Mini-doll figurerna har vidare olika nyans på huden, vilket 

förmedlar en bild av Hartlake City som ett etniskt heterogent samhälle, som kontrast till det 

etniskt homogena Lego City.  

 

Mini-dolls har även mer verklighetstrogna kroppsformer i jämförelse med Lego Citys 

schematiska minifigurer. De är längre, slankare och har mjukare former (ingen är överviktig), 

medan minifigurerna i Lego City (liksom Lego generellt) präglas av räta vinklar och en kantig 

kroppsbyggnad – en trapetsformad torso, med rektangulära ben och helt kvadratiska fötter. 

Respektive bebisar betecknas efter samma princip – Lego Friends bebis är mer rundad i 

formen än Lego Citys kantiga Bebis. Hartlake Ciyts invånare är med andra ord mer realistiskt 

representerade än Lego Citys invånare, sett utifrån ett naturalistiskt modalitetsideal. I båda 

fallen är måtten på figurerna standardiserade (de är lika stora i respektive serie) även om 

benlängd kan regleras i Lego City med hjälp av en förhållandevis nyintroducerad komponent, 

som utgörs av korta (kinetiskt orörliga) ben, som är menat att beteckna barn.  

 

Mini-dolls ansiktsdrag betecknas genom en kombination av färg och form. Munnen är 

ditmålad, medan haka, näsa och kinder betecknas genom form. Ögonen betecknas i sin tur 

genom en kombination, de är målade i små inbuktningar i huvudet. Lego Citys minifigurers 

ansiktsdrag, å andra sidan, betecknas uteslutande genom färg – deras huvud består av en enkel 

symmetrisk rundad cylinderform med dekorerade ögon och mun. Det skall också nämnas att 

Bild 8. Lego Friends Baby (Ola och Diana) till vänster och Lego Citys baby till höger. 
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Lego Citys minifigurer fram till början av 1990-talet uteslutande hade två små svarta prickar 

som betecknade ögon, samt en melankoliskt leende mun. Samtliga var sånär som till klädsel 

och huvudbonad identiska. Sedan 1992 förekommer även karaktärsdrag som ansiktshår, 

smink, blåmärken, ärr, glasögon etc., allt efter vilken social typ eller roll figuren är menad att 

beteckna16. Sedan dess har detaljerna och variationerna blivit alltmer sofistikerade och 

varierande, vilket kan tolkas som en avspegling av den tilltagande individualisering som 

utmärker samtiden. Detta som kontrast till de kollektivistiska ideal som dominerade 

skandinaviska samhällen under sjuttiotalet då minifigurerna först introducerades och som får 

antas vara referenten för representationerna sett till att Lego är ett danskt företag. 

 

En slående skillnad mellan dess två typer av figurer är förövrigt Mini-dolls betydligt större 

ögon, individuella ögonfärg och väldefinierade puppiller, aspekter som i synnerhet lånar sig 

till interpersonella representationer. Kress och van Leeuwen skriver följande i en studie om 

Playmobil:  
 
Some toys, of course, lend themselves more to this than others. Playmobil characters have small 
black dots for eyes. They are biased more towards the ’offer for information’ than towards the 
interactive ’demand’. […] The eyes of ’girls’ dolls (and many cuddly animal toys), on the other 
hand, tend to be large and highly detailed. While boys are steered towards a more manipulative 
relation to their dolls, for girls the look, the interactive dimension, is made to matter more (2006: 
251). 
 

Enligt ovanstående resonemang erbjuder Lego Citys figurer följaktligen information och 

distanserad analytisk granskning, medan Mini-dolls istället efterfrågar en relation. Karaktären 

på relationen betecknas i sin tur genom aspekter som det vänskapliga produktnamnet Friends, 

det specifika och kärleksfulla namnet på staden Hartlake City, invånarnas leende vänskapliga 

ansiktsuttryck, samt att figurerna är individualiserade, namngivna och tillskrivna 

personligheter genom så kallade generiska standardkaraktärer – musikern Andrea, 

skönhetsexperten och esteten Emma, intellektuella Olivia, äventyraren och djurvännen Mia, 

sportiga och sociala Stephanie etc. Dessa fem karaktärer är förövrigt som regel 

representerade kollektivt och får – förutom genom stil, intressen och utseende – sin identitet 

fastställd genom sitt medlemskap i vänskapsgruppen. Detta förmedlar i sin tur en mycket 

specifik bild av individualitet till små flickor, bundet till gruppidentitet. De större ögonen går 

förövrigt igen i den yngre befolkningen, bebisarna i Friends har mer framhävda ögon och är 

namngivna (Baby Ola och Diana) som kontrast till Lego Citys namnlösa anonyma bebis. 

                                                
16	Paradisas	invånare	(Minifigure)	introducerade	denna	logik	av	mer	individualiserade	ansiktsdrag.	
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Sammantaget ger Hartlake City intrycket av en idyllisk småstad där alla känner alla. Detta 

som kontrast till det anonyma men samtidigt mer allomfattande urbana Lego City, en 

storstadsmetropol som bebos av diverse generiska standardtyper – identifierbara blott genom 

deras yrke eller funktion. Lego Citys invånare är med andra ord, genom sin schematiska 

konceptuella analytiska design, primärt designade för att förmedla information – de är 

menade att representera sociala kategorier som kvinna, man, baby, gruvarbetare, vägarbetare, 

byggarbetare, lastbilschaufför, brandman, polis, skurk etc. Mini-Dolls är å andra sidan mer 

detaljerade och ser mer verklighetstrogna ut vilket gör dem lättare att uppfattas som faktiska 

människor, vilket också är meningen. Vidare förmedlar Lego Friends en känsla av empati och 

intimitet, genom att i högre grad representera figurerna som specifika individer och bildligt 

talat begär Mini-dolls framträdande ögon till en fiktiv vänskapsrelation till barnen, i detta fall 

en förmodad flicka. Dessa tendenser – naturalistiska representationer, stora ögon, 

individualisering, samt flera av namnen – går även igen bland Legos tidigare ”flickserier”, 

nämligen Belville och Scala, vars figurer närmast liknar Barbiedockor (se bilaga 19, 20, 40). I 

förlängningen förmedlar detta en myt om att flickor bör vara varma, vänliga, empatiska, 

relationsinriktade och sociala; medan pojkar konstrueras som mer analytiska, något som även 

noterats i andra leksaksstudier (Murnen et al., 2016). Att storstaden Lego City är etniskt 

homogent, medan småstaden Hartlake City är mer etniskt blandat förmedlar vidare en myt om 

kvinnor som mindre fördomsfulla än män. 

 

Kinetisk design  

Bägge typer minifigurer är kinetiskt designade, det vill säga de har rörliga kroppsdelar som 

barnen kan manipulera – de kan vrida på huvudet, hålla i saker, lyfta armarna och röra benen.  

 

Lego Citys minifigurer kan röra båda benen var för sig, samt vinkla dem bakåt, medan Mini-

dolls uteslutande kan röra båda benen samtidigt i en nittio graders vinkel. De kan med andra 

ord bara representeras som stående, (till viss mån) sittande och bugande, medan Lego Citys 

minifigurer även kan representeras som gående, springande, hoppande eller sparkande – de 

kan även fästas sittandes fast på byggsatser. I bägge fall kan figurerna röra armarna separat 

och de har samma mått på sina U-formade händer och kan därför greppa varandras respektive 

redskap, rekvisita eller andra attiraljer (som vi skall diskutera mer i nästa stycke). Till skillnad 

från Lego Citys minifigurer, kan Mini-dolls å andra sidan inte vrida på handlederna. Bebisen i 

Lego City kan förövrigt röra sig en aning, den har förvisso orörliga armar och ben, men kan 

greppa saker med händerna (eller rättare sagt kan bli greppad) och den kan även vrida på 
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huvudet och därigenom beteckna en narrativ representationsstruktur där vektorn utgörs av en 

blick. Lego Friends baby representeras å andra sidan som helt hjälplös, passiv och inpackad i 

ett bylte, den är inte kinetiskt designad, utan snarare i akut behov av omvårdnad. 

 

Minifigurerna (förutom Friends Baby Ola och Diana) är alltså kinetiskt designade, men Lego 

City erbjuder en betydligt högre grad av rörelsefrihet. Bägge är förvisso designade som 

modeller, de kan utföra diverse poser, men i Lego Citys fall är det med hjälp av figurerna 

lättare att representera narrativa representationer, alltså skeenden. Detta ger återigen 

intrycket av Lego City som en mer actionspäckad stad och förmedlar myten om pojkar som 

aktivt handlande subjekt, medan flickor som motsats representeras som passiva objekt, något 

som även noterats i flera andra leksaksstudier (Fine & Rush, 2018; Francis, 2010; Pennel, 

1994; Wohlwend, 2009) – ”Boys act and girls appear” (Murnen et al., 2016).  

 

Kulturella attribut  

I Legos värld betecknas ”kläder”, huvudbonader, hår, redskap och andra tillbehör genom så 

kallade kulturella attribut, de är designade och menade att vara utbytbara. Detta som kontrast 

till fysiska attribut som principiellt inte kan eller är menade att ändras av barnen utan 

representeras som något givet – exempelvis längd i Lego Friends eller hudfärg i Lego City. 

Genom den stora uppsättningen av redskap och annan rekvisita såsom sportutrustning, 

handväskor, mikrofoner, musikinstrument, walkie-talkies, köksredskap, hjälmar, 

huvudbonader, frisyrer, skägg (i de fall de inte betecknas med färg), kameror, fiskespön, 

fiskar, små husdjur, kakor, bakelser, hinkar, saxar, maträtter, rullstolar, parfymflaskor, smink 

etc. erbjuder Lego stora möjligheter för barnen att beteckna sociala roller och figurernas 

identitet, samt karaktären på de handlingar och händelser som de är inbegripna. Flera av dessa 

tillbehör är unika för respektive produktserie och vissa, men inte alla, är interkompatibla 

produktserierna emellan – de kan användas av bägge typer figurer oavsett i vilken kontext de 

säljs. Föga förvånande tenderar karaktären på Lego City och Lego Friends tillbehör vara av 

ytterst olika karaktär. Flera av Lego Citys tillbehör är exempelvis designade som aktörer, det 

vill säga de kan utföra autonoma rörelser. Exempelvis en vattenkanon som kan skjuta 

vattenkomponenter i Legos Citys senaste brandstation (60215).  

 

Kläder betecknas huvudsakligen genom kroppsdelar dekorerade i olika motiv och färger – i 

Lego City genom färg och i Lego Friends genom färg och form. Kroppsdelarna kan bytas ut 

och kombineras på olika vis men bara inom respektive produktserie, de är alltså inte 
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interkompatibla då måtten skiljer sig. Figurerna fungerar med andra ord som små exklusiva 

standardiserade byggsatser där olika figurationer kan beteckna en specifik stil eller social roll. 

Här erbjuder Lego Citys minifigurer en högre grad av frihet eftersom de består av åtta 

komponenter (exklusive huvud, huvudbonad eller hår), medan Mini-dolls består av blott två 

(exklusive huvud, huvudbonad eller hår), vilket ger färre konstruktionsmöjligheter (se bild 7).  

 

Samtliga tillbehör som är designade att kunna greppas med händerna är som bekant 

interkompatibla de två produktserierna emellan, en aspekt som inbjuder till interdiskursivitet. 

På grund av Mini-dolls stelopererade handleder är det dock svårare att representera figurer 

som gör något med redskapen, de kan i princip bara hålla upp dem likt ett symboliskt attribut, 

något som snarare bidrar till att beteckna identiteten på figuren. Med Lego Citys vridbara 

handleder är det alltså lättare att med hjälp av redskapen representera en händelse, det vill 

säga en narrativ representation, något som återigen förmedlar myten om pojkar som aktiva 

subjekt och flickor som passiva objekt. 

 

Tillbehör som fästs vid figurernas fötter – såsom skidor, skridskor, simfötter etc. – är till viss 

mån interkompatibla de två produktserierna emellan, då formen på fötterna skiljer sig en 

aning mellan de två typerna figurer, även om de interna måtten är samma (en del 

komponenter passar bägge typer andra inte). Mini-dolls sammangjutna ben försvårar dock 

återigen möjligheterna för narrativa representationer. Figurerna kan däremot stå eller fästas i 

varandras miljöer eller byggsatser, vilket återigen inbjuder till interdiskursivitet och kreativt 

blandande mellan serierna.   

 

Bägge typer figurer har en dubb på deras (utbytbara) huvuden och skallen har upptill identiska 

mått, vilket gör att respektive hårskrudar och huvudbonader är interkompatibla. Dessa 

komponenter tjänar ofta som ett symboliskt attribut, det vill säga de hjälper till att fastställa 

vad något eller någon är i Legos värld, exempelvis huruvida figuren är en kvinna eller en 

man, samt vad figuren arbetar med.  

 

Vad gäller hår finns här ett par slående skillnader serierna emellan. Lego Citys 

hårkomponenter är gjutna i samma plastmaterial som övriga legokomponenter, medan Mini-

dolls hår är gjutet i ett mjukare gummimaterial, en aspekt som i viss utsträckning gör det mer 

verklighetstroget, men framförallt får det att sticka ut i förhållande till övriga komponenter i 

serien. Mini-dolls hårskrud har dessutom håligheter vars syfte är att fästa små attiraljer, såsom 
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rosetter, hörlurar, solglasögon eller små partyhattar. Med detta förmedlar Lego en myt om att 

hår är en mycket viktigt symbol för kvinnlighet.  

 

Hjälmar och huvudbonader fungerar i Legos värld efter samma princip som hår. Som en 

konsekvens av detta har du som regel behövt välja huruvida du antingen skall montera en 

frisyr på huvudet, eller en huvudbonad. Sedan 2015 finns emellertid en bygghjälm, samt ett 

antal kepsar i olika färger, med långt hår som betecknar yrkesarbetande kvinnor i Lego City – 

något som först introducerades i flickserien Paradisa (då i form av en ridhjälm med hästsvans) 

och som funnits i Lego Friends sedan starten 2012 (i form av en ridhjälm och racerhjälm med 

hästsvans), menade att beteckna en hästtjej respektive en kvinnlig racerförare.  

 

Slutligen har vi de tillbehör som monteras runt halsen såsom stetoskop, flytvästar, syrgastuber 

eller ryggsäckar etc. Dessa är exklusiva för respektive produktserie eftersom halsen, eller 

dubbarna som huvudet fästs i, har olika mått. Lego City har i dagens sortiment ett betydligt 

större utbud av denna typ av kulturellt attribut. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Lego både möjliggör och begränsar möjligheten för 

barn att representera händelser och olika typer av människor genom de två produktseriernas 

figurer med tillbehör. Under förutsättning att du har redskapen och attiraljerna för ändamålet 

kan du förmedla figurernas sociala identitet – vad de gör, vart de jobbar, vilka intressen de 

har, vilken stil de har, huruvida det är en kvinna eller man etc. Även sådana figurationer som 

utmanar samtida normer och sociala konventioner görs möjliga. Systemets design tillåter och 

uppmanar även till interdiskursivt blandade produktserierna emellan (samt mellan Legos 

övriga produktserier), även om möjligheten till detta begränsas av systemens struktur. 

Generellt sett tillåter Lego City mer frihet än Lego Friends mer snäva representationslogik 

(och kinetiska design), såväl vad gäller konceptuella som narrativa representationer.  

 

Vi bygger ett samhälle  
Jag skall i avslutande analysavsnitt kontrastera de två samhällena Lego City och Hartlake City 

genom att analysera de bredare generella teman som utmärker och särskiljer dem, vad de 

föreställer och förmedlar för bild till pojkar respektive flickor, samt de förändringar som skett 

genom åren. De två produktserierna representerar två stadsbilder av ytterst olika karaktär, två 

olika diskurser, förstått som selektiva sätt att representera världen, eller aspekter av den, från 
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ett visst perspektiv associerat med en viss social position. Legos (högst selektiva) 

representation av samhället betecknas med hjälp av de minifigurer, medföljande kulturella 

attribut och byggsatser som behandlats ovan.  

 

Genus 

I Lego City betecknar en neutral eller ”omärkt” legofigur, det vill säga en figur utan 

ansiktsdrag (förutom ögon och mun) och kulturella attribut (förutom kroppsdelar), en man. 

Kvinnor betecknas i sin tur genom långt hår och smink. Därmed befäster Lego City bilden av 

mannen som norm (den naturliga utgångspunkten) medan undantaget kvinna måste betecknas 

ytterligare genom dessa två symboliska (skönhets) aspekter, som implicit anses fundamentalt 

definierande för kvinnlighet i Legos värld (se bild 9).  

 

 

I det mer individualiserade Lego Friends finns ingen neutral (manlig) figur, vilket bland annat 

är en konsekvens av hur genus betecknas i denna produktserie. I Lego Friends betecknas 

kvinna, vid sidan av det obligatoriska långa håret och sminket, med hjälp av kroppsform och 

ansiktsdrag. Lego Friends erbjuder därigenom fler alternativ och möjligheter att utmana 

stereotypa könsnormer. Exempelvis kan barn som leker med Lego Friends välja att sätta en 

mans ansikte på en kvinnokropp eller tvärtom, alternativt sätta en kjol på en i övriga 

avseenden manlig karaktär – ett plagg som förövrigt helt saknas i det manligt kodade Lego 

City.  

Bild 9. Till vänster: tidig legokvinna betecknad genom hår, till höger: samtida Legokvinna betecknad genom 
hår och smink.  
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I såväl Lego City som i Lego Friends ges barn idag däremot möjligheten att välja en avsedd 

”kvinnofrisyr” på en i övriga avseenden manlig karaktär, alternativt representera en skallig 

kvinna, något som däremot inte var möjligt i Lego City före sminket och de individuella 

ansiktsdragens intåg i början av 1990-talet. Om du interdiskursivt blandar kulturella attribut 

från de båda serierna kan du dessutom representera en skäggmålad Minifigure med vackert 

långt mjukt rosettprytt gummihår. På så vis erbjuder systemen vissa möjligheter att 

representera nya typer av identiteter, utöver dem som Lego själva tillhandahåller. 

 

Yrkesliv 

I Lego City finns betydligt fler yrken representerade jämfört med Hartlake City – för att inte 

tala om dess föregångare – något som förmedlar en myt om att offentligheten anses vara 

pojkarnas domän. Barn kan utifrån dagens Lego City sortiment leka och gestalta yrken som 

hamnarbetare, gruvarbetare, bonde, byggarbetare, sopåkare, skogsarbetare, vägarbetare, 

helikopterpilot, truckförare, järnvägsarbetare, lokförare eller polarforskare etc. – utöver 

standardyrken som polis och brandman. De yrken som finns representerade i Hartlake City är 

betydligt färre till antalet och många gånger är det oklart huruvida det handlar om en 

fritidsaktivitet eller ett yrke, i synnerhet när byggsatserna föreställer teman som djurskötsel 

eller diverse estetiska uttrycksformer. Hartlake Citys arbetsmarknad präglas annars av 

kvinnodominerade serviceyrken, såsom kafé- eller affärsbiträde (se bilaga 21, 22, 23) – en 

möjlig effekt av att figurerna ofta är menade att representera tonåringar, som kontrast till de 

vuxna i Lego City. Eftersom yrkena i Lego City till högre grad betecknas med hjälp av ett 

fordon och tvärtom genom byggnader i Lego Friends, tenderar Lego Citys yrkesliv förövrigt 

präglas av mobilitet, vilket återigen förmedlar myten om pojkar som aktiva subjekt. 

 

Fram till början av 1990-talet betecknades Lego Citys kvinnliga befolkning enbart genom det 

symboliska attributet hår (se bild 9). På grund av systemets praktiska begränsningar kunde en 

kvinna då inte ha huvudbonad (då betecknades en man), vilket stängde dem ute från stora 

delar av arbetsmarknaden, vars yrkesroller i stor utsträckning betecknats genom just 

huvudbonader – poliser, brandmän, byggarbetare, vägarbetare, racerförare etc. Sminket 

banade (ironiskt nog) väg för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Numer finns även 

möjligheten att använda en bygghjälm eller keps med ”kvinnlig” frisyr, även om Lego själva 

konsekvent använder smink som ett komplement till detta då de betecknar yrkesarbetande 

kvinnor. 
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Polis och brandkår är de två institutioner som dominerar Lego City stadsbild men som helt 

saknas i den idylliska småstaden Hartlake City (se bild 10, 11 och bilaga 10, 11, 12, 13, 24, 

25, 26, 27, 28), vilket bland annat förmedlar bilden av Lego City som en tyngre kriminellt 

belastad stad, rentutav en polisstat sett till den stora andel av befolkningen som arbetar som 

poliser17. Denna tendens är konsekvent från Legos tidigare ”flickserier”, vilket förmedlar en 

myt om att polis och brandman är yrken avsedda för män. Liksom budskapet till pojkar om att 

polisväsendet är den kanske viktigaste samhällsinstitutionen vi har i samhället. 

 

 

 

                                                
17	Karaktärer	som	representerar	skurkar	gjorde	entré	i	Lego	City	1993,	då	betecknade	genom	en	randig	
fångvårdströja	med	nummer,	sedermera	genom	en	karaktäristisk	mössa,	ett	lömskt	smil,	guldtand,	
skäggstubb,	ögonmask,	tatueringar	och	kofot	i	diverse	figurationer.	Numer	förekommer	även	kvinnliga	
skurkar	i	Lego	City,	dock	i	minoritet	till	de	manliga.		

Bild 10. Delar av polissortimentet från 2019 års katalog: Police Station (60141), Tow Truck Trouble (60137), 
High Speed Chase (60138) och Mobile Command Center (60139). 
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Den första representerade människoliknande figuren i Legos sortiment någonsin var en 

trafikpolis (i H0-skala vanligt inom modelljärnvägsbygge) som lanserades 1956 (se bilaga 

24). Dagens Minifigure (tillika polis) lanserades som bekant 1978, men det dröjde ända fram 

till 1998 med lanseringen av byggsatsen ”Command post central” (6332) före en kvinnlig 

polis introducerades i Legos sortiment – betecknad genom hår, smink och uniform, i 

katalogen representerad som arbetande på stationen (inte i fält). Legos första kvinnliga 

brandman såg dagens ljus först 2013, i samband med lanseringen av ”Fire station” (60004) – 

även hon betecknad genom smink – trots att brandstationer funnits representerade sedan 1958 

och brandmän sedan 1975. Numer är kvinnliga poliser och brandmän ett stående inslag i Lego 

City och eftersom de konsekvent betecknas med hjälp av smink kan de även följa med på mer 

actionspäckade uppdrag, som att jaga skurkar på motorcykel och släcka bränder utrustade 

med hjälm och brandmask (se bild 12). Kvinnor är dock fortfarande i kraftigt undertal, vilket 

Bild 11. Delar av brandkårsortimentet från 2019 års katalog: Downtown Fire Brigade (60216) och Barbecue 
Burn Out 60212). 
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återigen förmedlar en (förvisso nedtonad) bild av att dessa yrken fortfarande främst (men inte 

uteslutande) anses ämnade för män. 

 

Andra centrala samhällsinstitutioner såsom sjukhus har figurerat mer sporadiskt i Lego City 

med föregångare (se bilaga 29, 30), liksom i nuvarande Lego Friends, även om de varit en 

vanlig syn i Legos tidigare ”flickserier” (se bilaga 17). Hartlake City domineras istället av 

veterinärmottagningar (Bild 17), något som aldrig förekommit i Lego City eller dess 

föregångare. Idag förmedlar Lego alltså en aningen nedtonad och reviderad bild av den 

klassiskt omhändertagande kvinnan, som generellt sett dominerat leksaksvärldens 

kvinnorepresentationer (Fine & Rush, 2018; Francis, 2010; Murnen et al., 2016). Kvinnans 

omsorg riktas nu istället till djur snarare än patienter (eller barn) i Legos värld. 

 

         

 

Hemmet  

Kvinnans primära plats i Legos värld har klassiskt varit till synes välbärgade hemmiljöer av 

olika slag, oftast inomhusmiljöer med teman som heminredning, matlagning, städning och 

barnpassning – i synnerhet under 1950- och 60- och 70-talet, men även senare (se bilaga 15, 

16, 17, 19, 20). Lego har historiskt representerat kvinnorna som omsorgsfulla och 

omvårdande, bland annat genom att inkludera bebisar och barn som flitigt förekommit i 

Legos ”flickserier” ända sedan Homemaker-serien – ett produktnamn som förövrigt tydligt 

skvallrar om den kvinnosyn och ideologi som dominerade samtiden. I dagens Lego Friends är 

bebisar förhållandevis fåtaliga och barn helt frånvarande (med undantag för tonåringar).  

 

Bild 12. Från vänster: tidig (manlig) polis, nutida (kvinnlig) polis, tidig (manlig) brandman, nutida (kvinnlig) 
brandman.  
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Bebisar har förövrigt varit helt frånvarande i Lego City och dess föregångare fram till 

lanseringen av den medialt uppmärksammade byggsatsen ”Fun in the Park” från 2016 (se bild 

13). Här ses (bland annat) en familj: en skäggprydd minifigur iklädd rutig skjorta (fadern) 

skjutsa runt en bebis i barnvagn, medan en sminkad och långhårig minifigur (modern) står i 

bakgrunden med en nappflaska. I Lego Friends byggsats ”Andrea´s park performance” ses 

återigen fadern (Steve) skjutsa runt en bebis (Diana) i vagn hållandes en nappflaska, medan 

de tar del av Andreas show (se bild 14). 

 

 
Bild 13. Fun in the park – City people pack (60134). Notera de korta benen som betecknar barn. 
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Med tanke på att legobebisarna i de tidigare ”flickserierna” varit ymnigt representerade och 

som regel haft kvinnliga vårdnadshavare, samt att de varit helt frånvarande i klassiska 

”pojkserier”, tycks det som att Legos bild av föräldrarollen förändrats en aning genom åren. 

Från en konservativ traditionell bild som förmedlar en myt om att det är moderns uppgift att 

ta hand om barnen, till en mer modern syn där mödrar och fäder delar på ansvaret. Kvinnans 

plats i Legos värld är alltså inte längre primärt att sköta om hem och barn, så som i 

begynnelsen. Det skall dock nämnas att Hartlake Hospital (41318) är den enda av de två 

städernas sjukhus som har en BB-avdelning (se bilaga 29). 

 

 

Bild 14. Andrea’s Park Performance (41334). 

 

Bild 15. Till vänster: bloggaren Andrea’s Bedroom (41009), till höger: esteten Emma’s Deluxe Bedroom 
(41342). 
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Tendensen att representera hemmiljöer i Legos ”flickserier” är dock fortfarande intakt. I Lego 

Friends finns exempelvis ett stort utbud av byggsatser som föreställer huvudkaraktärernas hus 

(se bild 5 & bilaga 31, 32, 33), samt inomhusmiljöer föreställande deras sovrum (se bild 15 & 

bilaga 34, 35, 36, 37).  

 

Byggnaderna i Lego City är å andra sidan uteslutande av offentlig karaktär. Sist en privat 

bostad lanserades i en samhällsföreställande ”pojkserie” (som inte var en del av ett 

släcknings- eller rivningsarbete) var 1990, då under namnet Town (staden tycks ha växt sedan 

dess)(se bild 16). Under åttiotalet var privata bostäder däremot vanliga, ett årtionde då det 

sammanträffande nog inte fanns någon samhällsföreställande ”flickserie”. Med detta 

förmedlar Lego myten om att hemmet fortfarande är kvinnans domän, medan mannens är det 

offentliga.  

 

 

Tonårsvännernas hem i Hartlake City bebos utan undantag av en mamma och pappa till 

karaktären ifråga och de bor (liksom samtliga figurer någonsin i Legos värld) i en villa – sånär 

som på Andrea vars hem i skrivande stund ännu inte lanserats som byggsats. Tidigare 

representationer av hem i ”flickserier” har likaså, som regel innefattat en kärnfamilj med barn 

eller bebis. Lego Friends representation av hemmet genomsyras på så vis av ett 

medelklassperspektiv och en heteronorm. Likaså Lego Citys sortiment i de sällsynta fall då 

Bild 16. Villa (6592). 
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familjer är representerade – inte sällan i form av campande familjer (se bilaga 38). Två 

pappor, två mammor eller en ensam pappa med barn hade aldrig representerats i varken Lego 

City eller Lego Friends, fram tills nämnda byggsats ”Andrea’s park performance”. Med detta 

förmedlar Lego en myt till barn, såväl pojkar som flickor, att en familj består av en mamma, 

en pappa och ett barn bosatta i en villa. Det skall dock tilläggas att ingenting hindrar barnen 

från att bygga sina egna familjer med de figurer och tillbehör de har tillgängliga i sin 

leksakssamling, eller bygga lägenhetskomplex för den delen (vilket förvisso kräver en hel del 

Lego). 

 

Kvinnan som omsorgsfull djurvän 

I nästintill samtliga Lego Friends byggsatser medföljer ett (ofta fler) djur av olika slag och här 

finns ett betydligt större och mer varierat utbud av komponenter som är menade att beteckna 

djur. Hartlake City har med andra ord en betydligt mer omfattande fauna än Lego City, vilket 

delvis kan förklaras av att (den förmodade) småstaden Hartlake City har närmare till naturen, 

något som även indikeras av det större utbudet av gröna komponenter som betecknar 

växtlighet – en trend som går tillbaka till 1990-talets ”flickserier”.  

 

Djuren i Hartlake City representeras konsekvent som ofarliga och harmlösa, de är ofta ungar 

och/eller tamdjur, såsom hundvalpar, kattungar, sköldpaddor, hästar, lamm, hamstrar, kaniner 

etc., och är som regel namngivna. I de fall vilda djur förekommer, såsom igelkottar, 

björnungar, pandaungar, tigerungar och apor, är de (liksom de tama djuren) i behov av vård 

eller undsättning av något slag (se bild 17). Djuren representeras med andra ord som vänner i 

Lego Friends, något som även går igen i de äldre ”flickserierna” Paradisa, Belville och Scala. 

Djuren i Hartlake City har förövrigt en hålighet i huvudet att fästa attiraljer såsom rosetter och 

partyhattar, vilket ger barnen (förmodade flickor) möjligheten att ytterligare individualisera 

dessa potentiella husdjur.  
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I de fall djur förekommer i Lego City är de å andra sidan nästan uteslutande vilda, hotfulla 

eller attackerande, såvida det inte handlar om en hund. Djur som skorpioner, självlysande 

spindlar, pumor, hajar, skunkar, björnar och till och med utdöda djur som sabeltandade tigrar 

är i katalogerna som regel representerade i actionfyllda narrativa representationer (se bild 

18). 

 

I detta avseende förmedlar Lego en myt om kvinnan som omsorgsfull djurvän och mannen 

som modig äventyrare och hundmänniska. Vidare representeras kvinnan återigen som 

närmare naturen, medan det från ett manligt perspektiv representeras som något främmande, 

skrämmande och hotfullt. 

Bild 17. Puppy Training (41088), Bunny & Babies (41087), Little Foal (41089), Vet Ambulance (41086) och 
Vet Clinic (41085). 
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Den sociala, semesterfirande och trendmedvetna tonåringen 

Hartlake City domineras annars av fritids- och semesteraktiviteter, sociala festligheter, 

kändisskap, lyx, skönhet och shopping – tendenser som gjorde entré i ”flickserierna” under 

1990-talet, även om damfrisörsalonger funnits längre tillbaka i tiden än så. I sortimentet 

besöker Mini-dolls exempelvis semesterresorter; födelsedagsfester; accessoar- och 

klädesbutiker; frisör- och skönhetssalonger; ett shoppingcenter (komplett med klänningar, 

ringar, diamanter, hårprodukter, nagellack, pedikyrstol, handväskor, cat-walk och spa); de 

åker privatjet; semestrar på lyxbåtar; checkar in på lyxhotell; samt umgås med, stylar sig och 

uppträder tillsammans med den kända sångstjärnan Livi (se bild 5, 15, 19 & bilaga 14, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47).  

 

 

Bild 18. Attackerande björn och självlysande spindel i Lego Citys byggsats Mining Experts Site (60188). 

 



 63 

 

 

Detta är en bild som i stora drag påminner om den som så kallade ”influencers” ofta 

förmedlar. Tonåringen Andreas sovrum inkluderar förövrigt ett sminkbord, med smink, 

hårprodukter, exklusiva parfymer och andra modeaccessoarer, samt en laptop där hon – enligt 

Legos produktbeskrivning – uppdaterar sin blogg före vännerna kommer på besök (se bild 

15). Detta förmedlar dels myten om flickor som sociala och relationsinriktade, men 

framförallt vikten av att vara åtråvärd, vacker och populär, vilket diskursivt konstruerar 

kvinnan som ett objekt, ett objekt för en (förmodad) manlig blick – sett utifrån Legos 

heteronorm. Produktnamnet Mini-Dolls figure kan ses som symptomatiskt för detta. 

 

 

 

Bild 19. Stephanie, Olivia, Andrea och Mason semestrar vid Hartlake City Resort (41347). 
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Fåfänga är något som generellt sett utmärker samtidens leksaksvärld riktad till flickor (Fine & 

Rush, 2018; Murnen, et al., 2016; Pennel, 1994; Wohlwend, 2009), exempelvis de populära 

modedockorna (tillika tonåringarna) Bratz (Almeida, 2009; Francis, 2010). Danielle Almeida, 

professor i visuell semiotik och socialsemiotik, skriver följande i sin studie om nämnda 

dockor:  
 
Contemporary advertised representation of women such as the US dolls under investigation, 
strongly emphasize women’s physical appearance, and their heavy reliance on fashion trends and 
beauty necessities regulates them to a position of subservience in relation to the industry of 
consumerism (Almeida, 2009: 499). 
 

 

Lego Friends avspeglar med andra ord den ideologi som dominerar vårt samtida 

konsumtionssamhälle. Sortimentet förmedlar tydliga skönhets- och livsstilsideal till små 

flickor som förväntas att identifiera sig med och interagera med dessa tonårsfigurer och de 

Bild 20. Emma shoppar loss i Butterfly Beauty Shop (3187). 
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värden de förmedlar, om än inte så ensidigt som ovan nämnda Bratz-dockor. Det till synes 

motsägelsefulla budskapet om individualitet och social gruppidentitet är förövrigt något även 

Almeida identifierar i sin studie som konstaterar: ”Such depiction foster children’s 

identification and involvement with the dolls by enhancing a sense of group identity, 

solidarity, and encouragement of certain patterns of consumption through values such as 

positive self-fulfilment and fashion consumption” (Almeida, 2009: 499). Lego Friends 

förmedlar alltså, likt Bratz-dockorna, en mycket specifik form av individualitet bunden till en 

extravagant livsstil byggd på konsumtion, beundran och gruppidentitet till små flickor (se bild 

20).  

 

Lego (liksom resten av leksaksvärlden) tycks alltså i viss mån röra sig bort från den klassiska 

bilden av den omhändertagande hemmafrun, som karaktäriserat tidigare 

leksaksrepresentationer, mot den sociala, vackra, populära, åtråvärda, trendmedvetna och (till 

synes) självständiga kvinnan (eller dockan). Kvinnans omvårdande tendenser är nedtonade 

och riktas nu till hjälplösa djur, som i Lego Friends förövrigt kommer levererade med en 

uppsjö av miljöer och tillbehör som betecknar skönhetssalonger och/eller utställningstävlingar 

(se bild 21 & bilaga 48, 49). Alla, inklusive djuren, måste vara vackra i Hartlake City. 

 

Bild 21. Puppy Saloon (41302) med hunden Lara. 
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7. Sammanfattning och diskussion: Legos sociologi 

Att leka med leksaker ses i denna studie som en form av social praktik. Barn förväntas och 

uppmuntras på olika vis av vuxenvärlden att leka med leksaker – en aktivitet som i viss mån 

får anses utmärkande och definierande för den moderna idén om barndomen och som bidrar 

till att forma barns förståelse för den fysiska och sociala världen, samt tränar dem till att bli en 

del av den. Konstruktionsleksaken, tillika den föreställande leksaken, Lego är en av världens 

mest kända, sålda och använda leksaksprodukt. Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt och 

socialsemiotiskt perspektiv är plastleksaken Lego att betraktas som en genre som fungerar 

som en semiotisk resurs i kommunikationen mellan vuxna och barn. Sortimentet genomsyras 

vidare av normativa ideologiska föreställningar som bidrar till att forma en mycket specifik 

bild av världen och vad det innebär att vara människa.  

 

Lego är en förhållandevis dyr leksak och därför förbehållen relativt välbärgade barn och 

produkten är främst marknadsförd till pojkar. Att bygga och leka med detta leksakssystem 

sägs fostra särskilda förmågor som värderas av vår samtid, såsom matematiska och 

naturvetenskapliga kognitiva förmågor. Målet med systemet tycks i vissa avseenden vara att 

producera (manliga) ingenjörer. Lego erbjuder vidare en förhållandevis hög grad av 

representationsfrihet i förhållande till andra mer statiskt designade leksaker och desto mer 

Lego du köper, desto mer frihet får du. Genom sin färg, form och struktur lånar sig Lego 

främst till analytiska representationer av en kantig, modernistisk, teknologisk värld fylld med 

maskindrivna fordon. Lego är i det avseendet en avspegling av vårt teknokratiska, 

industriproducerande, oljebaserade, konsumtionssamhälle, där naturen uppfattas som något 

främmande och hotfullt (det ”andra”) – likaså ett postmodernt samhälle i ständig förändring. 

Lego fungerar reproducerande för ett sådant samhälle. 

 

Vi kan även konstatera att produktserierna Lego City och Lego Friends genom deras 

representation av de två fiktiva samhällena Lego City och Hartlake City samt dess invånare 

(Minifigure och Mini-dolls figure) förmedlar ideologiska budskap till pojkar respektive 

flickor om vad ett samhälle innefattar och innebär. Samt erbjuder stereotypa könsroller, med 

normativa budskap om vad det innebär att vara pojke/man respektive flicka/kvinna i dagens 

västerländska samhälle. Pojkar och män, som utgör normen i Legos värld, representeras i 

breda drag som analytiska och aktiva subjekt vars domän är det offentliga rummet, de 

värderar (ett actionfyllt) yrkesliv före fritid och definieras inte sällan med hjälp av en bil. 
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Flickor och kvinnor betecknas genom smink och långt hår som ”det andra”, de representeras 

som sociala, relationsinriktade, kärleksfulla, vackra, passiva objekt, mindre fördomsfulla än 

män, samt närmare naturen. De värderar i högre grad fritid och arbetar som regel inom 

omsorgs- och serviceyrken. Vidare förmedlar dessa två produktserier att hemmet är kvinnans 

domän, ett hem som i regel består av en mamma, pappa och barn som bor i en villa 

(alternativt semestrar i husbil eller husvagn), vilket avspeglar ett heterosexuellt 

medelklassideal. Dessa representationer fungerar som meningserbjudanden och förväntningar 

på lekande barn som, utifrån den kritiskt diskursanalytiska teorin, potentiellt kan påverka 

deras självbild och identitetsbyggande, samt bidra till att reproducera könsstereotyper och 

rådande samhällsstruktur. Barn lär sig helt enkelt att vara ”flickor” och ”pojkar” genom dessa 

två produktserier. 

 

I sortimenten avspeglas även hur synen på kvinnan respektive mannen förändrats en aning 

genom åren, framförallt vad gäller synen på kvinnan. Den omsorgsfulla hemmafrun har bytts 

mot den populära, trendmedvetna, åtråvärda, modekonsumerande och bloggande tonåringen. 

De kvinnliga omvårdande tendenserna – som i Legos värld traditionellt riktats till bebisar, 

barn eller patienter – riktas nu istället till harmlösa och hjälplösa djur av olika slag (ofta 

ungar). Vidare kan kvinnor i Lego City numer arbeta inom polis- och brandväsende (de 

absolut viktigaste institutionerna i denna stad), även om dessa yrken fortfarande representeras 

som främst avsedda för män. Slutligen förväntas män numer hjälpa till med att ta hand om 

barn, något som avspeglar en mer modern syn på föräldraskapet. Legos förändrade bild är att 

betraktas som en avspegling av förändrade normer och ideologier i samhället i stort och dessa 

representationer kommer, enligt den kritiskt diskursanalytiska teorin, samtidigt vara en 

bidragande kraft till denna förändring. 

 

Bägge produktserier erbjuder även barn möjligheten att representera alternativa identiteter 

som utmanar rådande, om än i olika grad och på olika sätt. Interdiskursivt blandande mellan 

de två produktserierna (eller andra produktserier) ger ytterligare dimensioner till detta. Det är 

exempelvis möjligt att representera identiteter som inte passar in i det binära motsatsparet 

manligt och kvinnligt – exempelvis transidentiteter – även om Lego själva inte erbjuder 

sådana representationer. Barnen kan även bygga egna familjer och samhällen efter tycke och 

smak med blandade komponenter från de två produktserierna. En sak är dock säkert, så länge 

barnen håller sig inom systemets ramar kommer det vara en ganska fyrkantig värld. 
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7.1. Vidare studier 
Samhällsvetenskaplig teori skulle såhär i efterhand kunna appliceras på de slutsatser jag 

presenterat ovan. Humanekologen Alf Hornborgs teorier om den moderna människans skeva 

uppfattning av teknologi (Hornborg, 2012), George Herbert Meads teori om rollspelens 

betydelse för medvetandet och självets uppkomst (Mead, 2012), eller antropologen Sherry B. 

Ortners tankar om kvinnan som natur och mannen som kultur (Ortner, 2006), hade 

exempelvis kunnat ge djupare förståelse för de tendenser jag identifierat i Legos sortiment. 

Något som dessvärre inte varit möjligt inom ramen för denna uppsats. 

 

Det känns som att mitt arbete blott ”scannat” studieobjektet, men förhoppningen är att detta 

kan leda till nya studier om Lego eller andra leksaker. Observationsstudier i hur barn faktiskt 

bygger och leker med Lego i olika konstellationer och sammanhang vore exempelvis 

önskvärt, något som sociologen Joel Best efterfrågar i sin kritik av tolkande leksaksstudier 

likt min (1998) – en påfallande brist med min studie. Blandar barnen komponenter från serier 

när möjlighet ges? Bygger de efter ritning eller fantasi? Hur ser barnens representation av 

världen ut när de får bygga ”fritt”? Vad följer lekarna för narrativ? Mottar och reproducerar 

barnen Legos ideologiska budskap i sina lekar, modifierar de dem, eller finner de på helt egna 

budskap? Observationsstudier som dessa skulle (liksom mitt arbete) med fördel kunna 

använda sig av diskursanalytiska och socialsemiotiska metoder, där leken blir att betraktas 

som en (högst synlig) manifestation av läsande och skrivande, där barn både ses som 

konsumenter och aktiva författare av mening. Som socialsemiotikern Karen E. Wohlwend 

konstaterar: “… children are neither cultural dupes at the mercy of global corporation nor 

cultural geniuses who shrewdly access and expertly manipulate vast networks of gendered 

multimedia for their own purposes” (Wohlwend, 2009: 79). 

 

Det hade förövrigt varit önskvärt att analysera ett färre antal bilder eller byggsatser djupare. 

Jag upplever nämligen att den visuella grammatiken inte är optimalt till ett så omfattande 

bildmaterial som jag arbetat med. Rigida kvantitativa metoder hade kunnat användas för att 

upptäcka generella tendenser i Legos världar. Det hade även varit intressant att studera 

produktserier som Duplo som riktar sig till ännu yngre barn för att se vad för budskap som 

förmedlas till dem. Slutligen hade det varit intressant att se hur beslutsleden för vilka 

byggsatser som når butikshyllorna ser ut – vilka har inflytande och hur ser processen ut? 
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7.2. Reflektion & diskussion  
Det skall tilläggas att denna studie – i linje med den kvalitativa forskningstraditionen – är min 

tolkning av leksaken Lego, en tolkning jag funnit stöd för i min empiri och som jag uppfattar 

som väl underbyggd utifrån de frågeställningar jag konstruerat. Med det sagt är det inte på 

något vis den enda uttömmande tolkning som kan göras, eller det enda sättet att förstå 

studieobjektet Lego på. Den kritiska diskursanalysen står som bekant inte utanför de 

diskursiva spelen och även denna uppsats kan ses i ljuset av Faircloughs teori och 

metodbygge. Uppsatsen är exempelvis en del i en intertextuell kedja i det att den bygger på 

och refererar till tidigare texter, genren är en masteruppsats inom den samhällsvetenskapliga 

disciplinen sociologi med allt vad det innebär, och den använder sig av diskurser i form av 

bland annat kritisk diskursanalys och socialsemiotik för att förstå och representera 

studieobjektet. Bakom dessa val står jag som författare. Med annan empiri, andra teorier, 

metoder eller inom en annan genre, hade säkerligen andra frågor, perspektiv och andra (sämre 

eller bättre underbyggda) tolkningar eller förklaringar framträtt. Jag upplever dock att den 

kritiska diskursanalysen varit ett metodologiskt fruktbart och intressant sätt att förstå leksaken 

Lego på, och i förlängningen vårt samhälle. En sak är säker, mitt studieobjekt har hjälpt mig 

förstå den kritiska diskursanalysen och har fungerat som ett pedagogiskt exempel (fullt med 

metaforer) för hur diskurs fungerar. Jag har även fått stifta bekantskap med den visuella 

grammatiken och på så vis vidgat mina möjligheter att utföra vidare diskursanalyser av 

visuellt- och tredimensionellt material. Dagens informationssamhälle är trots allt i allt högre 

utsträckning en visuell kultur, som förmedlar representationer av världen genom bildspråk.  

 

Som uppvuxen med och tämligen förtjust i Lego har jag funnit det både utmanande och roligt 

att kritiskt granska denna ”heliga” leksak. Jag har med andra ord goda minnen av Lego från 

barndomen. I vuxen ålder har jag byggt och lekt med Lego först tillsammans med mina 

syskonbarn och numer min tvååriga son, som redan börjat samla på sig en imponerande 

samling Lego Duplo, genom gåvor från släkt och vänner i samband med födelsedagar och 

andra högtider. Genom mitt arbete på en förskola i Malmö har jag också ägnat en beskärd del 

av min tid med lekande och legobyggande barn och tycker mig ha noterat vissa intressanta 

detaljer. Som studien antyder är det något som främst (men inte uteslutande) intresserar 

pojkar. Vidare skiljer sig barn åt i sitt legobyggande i den meningen att vissa insisterar på att 

metodiskt bygga efter de ritningar som tillhandahålls, medan andra blandar komponenter för 

att göra egna representationer (detta påverkas såklart av hur Legot förvaras och presenteras 
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för barnen). Vidare märks det att barnens lekar och representationer ofta är starkt influerade 

av narrativ från olika barnprogram.  

 

Ambitionen med studien var som bekant att vidga tankarna och att sätta ramarna för vad som 

anses normalt i gungning, vidga dem och belysa att det finns (till synes vardagliga och 

triviala) maktfaktorer som påverkar oss utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det. Jag vill 

med det bereda utrymme för nya bilder att framträda. Min övertygelse är att dagens samhälle 

är i behov av nya bilder och berättelser. Dels därför att barn begränsas i sina möjligheter att 

bygga egna identiteter oberoende av könstillhörighet, samt att detta ger upphov till en ojämlik 

samhällsstruktur knuten till könsroller. Men även därför att mänskligheten idag står inför 

gigantiska ekologiska utmaningar som jag inte tror kan lösas genom teknologiska framsteg, 

utan främst bör ses som ett kulturellt problem, där Legos representation av världen onekligen 

har en del i detta.  

 

Efter denna studie ställer jag mig först och främst frågande till huruvida barn överhuvudtaget 

behöver moderna leksaksprodukter i plast eller andra material. Små barn använder som 

bekant nästan vad som helst i sina lekar (inte nödvändigtvis dedikerat designade leksaker) 

trots att de förses med sådana från födseln och följaktligen det ideologiska bagage de bär på. 

Barn behöver leka, de behöver andra människor (barn och vuxna) att leka och identifiera sig 

med, men kanske inte nödvändigtvis fler leksaker. En barndom utan kommersiella leksaker 

behöver inte nödvändigtvis vara en dålig barndom. Mitt råd till föräldrar och institutioner är 

att köpa mindre leksaker. Skall det nödvändigtvis köpas plastleksaker är i och för sig Lego 

kanske inte en så dålig idé, sett till dess hållbarhet och formbarhet. 

 

Vidare ställer jag mig frågande till huruvida det genom leksaker går att skapa den idag så 

åtråvärda (och svårdefinierade) förmågan kreativitet på målrationellt vis. Kanske bör barn 

ägna mer tid ute i naturen och leka med de naturmaterial som tillhandahålls där, som inte är 

designade och därför inte har en specifik avsedd funktion eller mening definierat av vuxna. 

Den moderna urbaniserade människan är på ett filosofiskt plan bortkopplad från naturen (även 

om vi utgör en del av den och är beroende av den som biologiska varelser) vilket delvis kan 

förklara varför vi behandlar den som vi gör. Jag tror barn (och vuxna) behöver komma 

närmare, både på ett mentalt och fysiskt plan, och att leka med naturmaterial skulle kunna 

vara ett sätt att göra det. Här blir det upp till barnen själva att definiera vad objekten betyder 

och hur de kan användas, vilket om något bör gynna deras kreativa utveckling. Naturmaterial 
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går att jobba med såväl praktiskt som estetiskt (exempelvis land art) och bäst av allt är det 

som regel gratis, vilket gör det önskvärt för mindre välbärgade familjer eller den 

institutionella barnomsorgen.  

 

Slutligen ställer jag frågan huruvida pojkar i större utsträckning bör få chansen att bekanta sig 

med ”flickleksaker” sett till de humanistiska budskap och egenskaper som tenderar förmedlas 

genom dem, även om de kommersiella och fåfänga tendenserna kan upplevas som mindre 

önskvärda.  

 

Jag vill även klargöra att min agenda med denna studie inte på något vis är menad att 

demonisera företaget Lego. Lego sitter inte på en ondskefull plan över hur de menar att 

samhället bör se ut, som de sedermera realiserar genom sina produkter och representationer. 

Lego står inte ensam ansvarig för rådande samhällsordning. Som kommersiell produkt följer 

Lego bara de normer och ideologier som råder i samhället, annars skulle de antagligen inte bli 

sålda. Jag använder snarare Lego som ett passande exempel för att upptäcka, identifiera och 

belysa samtida normer och ideologier som florerar och som av många anses naturliga, 

självklara och vid första anblick kanske rentutav önskvärda. Lego har som sagt flugit under 

radarn för kritiska studier, alla älskar ju Lego, vilket ur ett diskursanalytiskt perspektiv gör 

den än mer relevant att studera. Lego och leksaker är makt, en synnerligen effektiv sådan i det 

att det knappast upplevs som maktutövning att designa, köpa, skänka, bygga och leka med 

Lego. Representationerna det tenderar ge upphov till är dock ett oljeberoende teknokratiskt 

konsumtionssamhälle med plattan i mattan på väg mot ekologisk katastrof.  

 

Studien lämnar mig slutligen med intrycket av att kommersiell kultur som regel tenderar vara 

reproducerande, ska produkterna bli sålda i stor omfattning får de inte upplevas stötande eller 

kontroversiella, vilket begränsar deras möjligheter att representera en ny värld – i synnerhet 

leksaker. Det blir ett samhälle satt på repeat. Förändring måste ske utanför marknaden där vi 

som samhällsmedborgare funderar över vilket samhälle vi vill ha och tänker på det 

ideologiska bagage som leksakerna vi köper till våra barn bär på. Kanske leder det oss till 

insikten att vi inte behöver köpa fler leksaker. Vi bör kanske prova att tillverka egna, men 

framförallt, vi bör umgås mer med barnen och kommunicera med dem, även utan hjälp av 

kommersiella kommunikationsmedium. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Tre pojkar som bygger och leker med konstruktionsmaskiner från Lego Expert Builder Sets (förlagan 
till Lego technic). Från 1979 års katalog. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Pojke som leker med en liten helikopter från Lego Technic, notera Lego Technic figuren som ingår. 
Från 1986 års katalog.  
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Exempel på ett tidigt leg-schema som stegvis leder till Expert Builder Sets, från 1978 års katalog. 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Exempel på ett mer utstuderat Lego-schema, med fler steg. Här börjar Legos sortiment förgrena sig 
till många olika produktserier. Från 1983 års katalog.   
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. Exempel på ett Lego-schema utformat som en tabell. Från 1984 års katalog. 
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Bilaga 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6. Esso Filling Station (1310), med inkluderad tankbil och bensinpumpar, en del av produktserien 
System i Leg/Townplan från 1956. 
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Bilaga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7. Shell Service Station (325), en del av produktserien System i Leg/Townplan från 1966 

 



 84 

Bilaga 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8. Formel 1 bil med Shell logotyp under ett bilrace i Lego Town 1989. I bakgrunden ses de Shell-prydda 
bygsatserna Metro Park & Service Tower (6394) och Victory Lap Raceway (6395).   
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Bilaga 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9. Octan Service Station (60132), från 2016. 
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Bilaga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10. Plastic Town Plan Board (200) från 1957 års Town Plan serie. Notera kyrkan till höger, Esso 
Stationen längst ner, samt brandstationen näst längst till vänster 
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Bilaga 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11. Stadslandskap (Legoland) från 1970 års katalog. Fire Station with Mini Cars (347), Vintage Car 
(603), Bungalow (344), Baggage Carts (622), Fire Truck (602), White Car and Camper (623), House with Mini 
Wheel Car (345), Fire Truck (620), House with Car (346), Tow Truck (601), Shell Tanker Truck (621) och 
Ambulance (600).  
 



 88 

Bilaga 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 12. Stadslandskap (Town) från 1979 års katalog. Notera Exxon tankbilen längst ner till vänster samt 
polishelikoptern som patrullerar staden. 
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Bilaga 13 

 

 

 

 

Bilaga 13. Gatuvy (Town) från 1983 års katalog. Polis patrullerar med motorcykel och helikopter.  
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Bilaga 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 14. Stadsvy från ”flickserien” Paradisa från 1992. Denna serie introducerade ett ”flickigare” 
färgschema, flera nya djur och individuella ansiktsdrag såsom solglasögon, mustasch och smink. Med denna 
serie fick flickorna för första gången tillgång till bilar och utomhusmiljöer. Produktserien kretsar som regel runt 
teman som romantik och semesterparadis.  
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Bilaga 15 

 
Bild 15. Lego till flickor från 1955 års katalog. Flickorna uppmanas att bygga möbler och inreda 
inomhusmiljöer i Lego, kanske något deras dockor kan bo i? 
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Bilaga 16 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 16. Den första explicit dedikerade ”flickserien”, inomhusmiljöer med tema heminredning och 
matlagning från 1971. 
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Bilaga 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 17. ”Flickserie” från 1979, fortfarande med inomhusmiljöer och tema hem- och husgöromål: Family 
Room (268), Bathroom (261) och Kitchen (269). Inkluderar en familj i form Homemaker Figure. Notera att den 
konventionella Minifigure i denna kontext betecknar en bebis. 
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Bilaga 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 18. Två flickor leker med Homemaker byggsatsen Hospital (231) i 1980 års katalog.  
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Bilaga 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 19. Exempel på produktutbud från ”flickserien” Scala ur 1999 års katalog. Flashy Pool (3117), Kitchen 
(3115) och Sunshine Home (3119). I mitten Scalafigurerna Baby Thomas, Olivia, Christian och Emma som 
närmast liknar barbiedockor.  



 96 

Bilaga 20 

 

 

Bilaga 20. Exempel på produktutbud från ”flickserien” Belville ur 2004 års katalog. Doll House (5940), Cat 
Show (5944), Riding School (5941) och Pop Studio (5942). Temana känns tydligt igen från dagens Lego 
Friends. 
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Bilaga 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 21. Emma’s Art Café (41336) från 2019 års katalog. 
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Bilaga 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 22. Andrea’s Accessories Store (41344) från 2019 års katalog. Setet inkluderar bland annat en kjol i 
riktigt tyg, något som kan tolkas som ett symboliskt attribut.  
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Bilaga 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 23. Olivia’s Cupcake Café (41366) från 2019 års katalog. 
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Bilaga 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 24. Traffic Police (1271) från 1956, Legos första mänskliga invånare, lanserade som del i produktserien 
System i Leg. Kunde med fördel kombineras med modelljärnvägar. 
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Bilaga 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 25. Police Heliport (354) från 1972 som en del i stadstemat Legoland. 
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Bilaga 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 26. Police Headquarter (370) från 1976, inklusive de tidiga Legoland Minifigures. 
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Bilaga 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 27. Fire Station (308) från 1958, lanserad som del av Town Plan-serien. 
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Bilaga 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28. Fire Truck (485) från 1976 med tre brandmän i form av Legoland Minifigure. 
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Bilaga 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 29. Hartlake Hospital (41318) från 2017. Notera den (förmodade) nyfödda Baby Ola vid entrén. 
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Bilaga 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 30. Helicopter Rescue (4429) från 2012 är det senaste sjukhuset som figurerat i Lego City. 
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Bilaga 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 31. Olivia’s House (3315) från 2012. Olivias pappa Oliver grillar kyckling medan mamma Anna klipper 
gräs. Katten Kitty spanar från balkongen medan Olivia ser ut att vara på väg ut med sin hanväska. På den 
mindre bilden ses mamma Anna laga mat, medan pappa Oliver sitter i soffan i tv-rummet och Olivia hänger 
med Kitty på sitt rum.  
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Bilaga 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 32. Mia’s House (41369) från 2019. Huset har lantlig karaktär och är nära naturen. Mias pappa Angus 
matar hästen Metzie medan Mia håller i tyglarna, mamma Ann fotar. På trappan står kaninen Twister och ser 
på.  
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Bilaga 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 33. Stephanie’s House (41314) från 2017. Pappa James hämtar tidningen, mamma Alicia står på 
balkongen och Stephanie tar det lugnt i hammocken. Längst till vämster syns en damsugare och längst till 
höger Stephanies kaninunge Chilli.  
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Bilaga 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 34. Olivia’s Deluxe Bedroom (41329) från 2018. Rummet avspeglar karaktärens (natur) vetenskapliga 
personlighet. Setet inkluderar även assistentroboten Zobito. 
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Bilaga 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 35. Stephanie’s Bedroom (41328) från 2018. Stephanie spelar minigolf och rummet avspeglar hennes 
sportiga personlighet. Hundvalpen Dash tittar på. 
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Bilaga 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 36. Mia’s Bedroom (41327) från 2018. Inkluderar bland annat en träkoje-liknande sängkonstruktion, 
kaninen Twister, en walkie-talkie och en skateboard, menat att beteckna äventyraren och djurvännen Mias 
personlighet. 
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Bilaga 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 37. Andrea´s Bedroom (41341) från 2018. Rum som avspeglar karaktärens musikaliska personlighet. 
Inkluderar bland annat papegojan (Sgt.?) Pepper, piano, högtalare, mikrofon gitarr, laptop och parfymflaskor. 
Sängen kan fällas upp och bilda ett omklädningsrum med spegel.  
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Bilaga 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 38. En campande familj i byggsatsen Pickup & Caravan (60182) från 2018 års Lego City sortiment. 
Pappan ses tillaga en (förmodan) nyfångad fisk, medan sonen fiskar krabbor och mamman fotar. 
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Bilaga 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 39. Exempel på tidig fåfänga i ”flickserier”, Hair Salon (296) från Homemaker 1977. 
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Bilaga 40 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 40. Exempel på temat fåfänga och mode i Scalaserien från 1999, Scalafigurer med tillbehör i form av 
kläder i tyg: Girl’s Wild Windbraker (3139), Marie Doll (3134), Emma in Spring Dress (3132), Ladie’s 
Fashion Wear (3138) och Olivia in Flower Pants (3135).  
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Bilaga 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 41. Mia, Maya och Andrew semestrar på lyxyachten, Dolphin Cruiser (41015) från 2013.  
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Bilaga 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 42. Strandmiljö: Andrea’s Speedboat Transporter (41316), Hartlake Surf Shop (41315) och Sunshine 

Catamaran (41317) från 2017.  
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Bilaga 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 43. Festligheter med djur: Birthday Party (41110), Party Train (41111), Party Cakes (41112), Party Gift 

Shop (41113) och Party Styling (41114) från 2016.   
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Bilaga 44 

Bilaga 44. Kändisliv med sångidolen Livi: Pop Star Recording Studio (41103), Pop Star Dressing 
Room (41104), Pop Star Show Stage (41105), Pop Star Tour Bus (41106) från 2015.  
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Bilaga 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 45. Lyxhotellet Hartlake Grandhotel (41101) från 2015 inkluderar figurerna Andrea, Stephanie, Olivia, 
Nate (Piccolo) och Susan. 
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Bilaga 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 46. Olivia och Matthew flyger privatjet i byggsatsen Hartlake Private Jet (41100) från 2015. 
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Bilaga 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 47. Emma speglar sig och provar läppstift i byggsatsen Butterfly Beauty Shop (3187) från 2012. 
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Bilaga 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 48. Lyxiga och vackra hundvalpar: Puppy Parade (41301), Puppy Championship (41300), Puppy 
Playground, 41303), Puppys Treats & Tricks (41304) och Puppy Salon (41302) från 2017. 
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Bilaga 49 

 
Bild 49. Hartlake Dog Show (3942) från 2012.   

 


