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Begrepp som "flicka" och "tant" är tänjbara och ibland mot

sägelsefulla. De kan vara uttryck för genus, men också för

bundna med kultur, kroppsideal, livsförlopp och normer. 

I Att konstruera en kvinna använder författarna flickan, tjejen, 

kvinnan och tanten för att skärskåda ålders- och könsordningar 

och tillgängliggöra forskning om kön, ålder och åldrande. 

Flickan ser vi oftast som ett barn, men ordet har också kommit 

att användas om tjejer och unga kvinnor. Tanten i sin tur har 

kommit att bli en symbol för" det lilla livet" med hantverk och 

långkok, men även för självständighet och kritisk blick: hon 

söker inte behaga utan kan säga emot och visar civilkurage. 

Både tanten och flickan används ibland på ett åldersöverskri
dande och subversivt sätt. 

Författarna diskuterar hur kulturella föreställningar skapas 

och återspeglas i medierade sammanhang: i skönlitteratur, 

tidningar, tecknade barnfilmer, bloggar och olika populärkultu

rella sammanhang- men också i människors egna berättelser. 

Har vi idag ett uppluckrat ålderslandskap där människor är 

friare från normer om "passande beteende"? Är det lättare nu 

att iscensätta våra liv som vi önskar utan att behöva förhålla 
oss till sociala tidtabeller? 
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KAPITEL 2 

Flickfantasier och fantasiflickor 
Johanna Sjöberg 

Kommersiella producenter och marknadsförare tänker mycket på flickor 
och tjejer. Vad de kan tänkas vilja ha, vilka flickor och tjejer egentligen 
är, och säkert också på vilka de borde vara för att konsumera så mycket 
som möjlige. Flickor och tjejer är därför inte bara verkliga människor. 
De är också en konsumentmålgrupp, eller kanske många: fantasier 
befolkade av ideala flick- och tjejkonsumenter. Utifrån dessa fantasier 
skapar producenter och marknadsförare produkter som de tänker sig att 
verkliga flickor vill ha. De utformar produktkoncept och hela världar för 
flickor att krypa in i och att uttrycka sig själva igenom. Ett exempel på 
produkter för flickor är de många färgsprakande tidningar som saluförs 
för gruppen. I Sverige erbjuds idag omkring tjttgo olika tidningar som 
riktar sig till flickor och tjejer i åldrarna 3-18 år (Egmonc publishing, 
Varumärken; Tidningskungen). Detta är tidningar som kan betraktas 
som kulturella resurser för flickor och tjejer att "praca och tänka med" 
(Kehily 2003). De ger uttryck för relationer och sociala normer som 
rör flickor (Driscoll 2002). 

Det här kapitlet handlar om vad tidningar framtagna för flickor och 
tjejer erbjuder for innehåll och vad det säger om den ideala flick- och 
tjejkonsumenten. Tidningarna som granskats är Barbie, Prinsessan, 
Pets och Julia, producerade av tidningsutgivaren Egmont Kärnan. De 
samlades in genom helårsprenumerationer med start vid årsskiftet 
2010/2011 som del av mitt avhandlingsprojekt om barn, reklam och 
konsumtion (Sjöberg 2013). 

Tidningarna är exempel på det som kallas produktfragmentisering, 
vilket innebär att likvärdiga produkter, i det här fallet underhållnings
tidningar, tas fram för olika grupper eller målgruppssegmenc. När det 
kommer till produkter för barn är produktfragmentisering vanligt. 
Lego är en sådan produkt, som ursprungligen tillverkades och mark-
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nadsfördes som en könsneurral leksak men som senare gjorts om i 
ålders- och flick- och pojkanpassade varianter i olika utföranden och 
färger (Brembeck et al. 2001). De skilda utformningarna säger någon
ting om hur respektive målgrupp betraktas och vad gruppen förväntas 
tycka om och intressera sig för. 

Barbie, Prinsessan, Pets och Julia har, till skillnad från exempelvis 
de flesta leksaker och böcker, tydliga målgrupper som kommuniceras 
utåt. Det sker för att möjliggöra för potentiella annonsörer att publicera 
sina annonser i tidningar med precis den målgrupp som de själva vill 
nå. Därmed kan tidningen ges ett mer enhetligt uttryck där alla delar 
talar till en och samma tänkta konsumentgrupp (Goldman 1992; 
Sunderland 2006). 

Som stort företag specialiserat på produkter för barn och unga har 
Egmont Kärnan ett kommersiellt intresse av vad unga människor tycker 
om och vilka produkter de vill ha. För att ta reda på vad det är, använder 
företaget olika typer av fokusgruppsintervjuer, marknadsundersökningar 
och tester (Egmont Kärnan, Annonsinfo). Genom att sortera människor 
utifrån aspekter som kön, ålder, intressen och personlighet mejslas 
målgrupper fram för att kunna bemötas med anpassade produkter och 
"rätt" visuellt tilltal (Dahlqvist & Linde 2009; Jobber 2007). Den här 
anpassningen gör att det kan förefalla som att tidningarna helt enkelt 
tillverkats som svar på vad grupper av verkliga flickor vill ha. Men 
omvänt innebär det också att konsumenttyper konstrueras som del av 
en marknadsföringsprocess (Kemper 2003; Goldman 1992). Flickor 
klumpas samman och "görs" som en enhetlig grupp. 

Så hur bemöts läsarna av Barbie, Prinsessan, Pets och Julia? Vad 
uttrycker tidningarna och hur informerar producenten Egmont Kärnan 
om vilka målgrupper man vill locka? 

Tidningar för barn 

Tidigare forskning som undersökt svenskpublicerade tidningar för barn 
har intresserat sig för det redaktionella innehållet i serier, artiklar och 
insändare ( ex. Magnusson 200 5; Hällström 201 1; Johansson 2004, 
2005). Andra forskare har istället granskat reklamannonser som pub
liceras i dem (ex. Mauthe 1996; Björkvall 2003; Brembeck et al. 2001; 
Prinsessmujfins och chokladägg 2008; Sandberg 201 o). Genom att skilda 
forskare granskat redaktionellt innehåll å ena sidan och reklamannonser 
å andra sidan repeteras en ide om att redaktionellt tidningsinnehåll och 
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klam är enkelt separerbara från varandra. I själva verket är gränsen 
:ellan redaktionellt material och marknadsföring flytande (Hackley 

2002; Rosengren 2008a). 
Istället för att förstå reklam som enbart det som sker i traditionell 

annonsform kan reklam definieras som något som utformats för att 
skapa eller öka försäljning, för att påverka konsumtionsbeteenden o_ch 
attityder, för att skapa varumärkeskännedom och/eller skapa relatto
ner mellan företag och konsument (Rosengren 2008b; Grusell 2008; 
Koder, Armstrong & Parment 2011; Dahlqvist & Linde 2009). Där
med kan reklam existera i andra sammanhang än på köpt annonsplats. 
Idag tas dessutom produkter för barn ofta fram och marknadsförs i 
en samverkan mellan flera företag på sätt som korsar och löser upp 
gränser mellan olika produkter och medier (Hagen & Nakken 20 lo; 

Buckingham 2000). Tidningarna är alltså mer komplexa än att vissa 
sidor skulle vara reklamfria, till skillnad från dem med reklamannonser. 
Mot bakgrund av det diskuterar jag hur tidningarna ser ut i sin hel
het och hur flickkonsumenten tilltalas och "görs" i såväl redaktionellt 

innehåll som annonser. 
Ett antal internationella studier har tidigare undersökt tidningar 

som specifikt vänder sig till flickor. Att målgruppen, i termer av kön 
och ålder, är just flickor tas då som en given utgångspunkt och står 
inre som en fråga för granskning. Fokus läggs främst på vilka budskap 
som förmedlas till flickor genom tidningarna. Bland annat har inne
håll, layout och färger i japanska tidningar för flickor i förskoleåldern 
undersökts. Studien visar att tidningsinnehållet i stor utsträckning rör 
mat, kläder, frisyrer och mediekändisar och att rosa är den domine
rande färgen. Tidningarna erbjuder därmed flickor ett innehållsligt 
och visuellt könsstereotypt uttryck (Hata 2014) . I en studie av den 
australiska Barbie för flickor i åldern 6-IO år framförs liknande kritik 
då det beskrivs att den på ett stereotypt sätt introducerar flickor till 
konsumtionsbegär, sexualitet och en massproducerad ytlig femininitet 

(O'Brien 1997) . 
Kritik framförs även mot hur flickor och kvinnor avbildas i tidning

ar för flickor i åldern 5-1 5 år i Australien. Representationen av såväl 
etnicitet som kroppsbyggnad visar sig vara mycket snäv eftersom en 
majoritet av flick- och kvinnokropparna i tidningarna är vackra, vita 
och smala eller vältränade. En tydlig skönhetsnorm kommuniceras 
alltså för flickor att förhålla sig till. Dessutom innehåller tidningarna 
starka budskap om vikten av att det egna jaget och kroppen skapas 
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och piffas till med hjälp av diverse konsumcionsprodukcer (Napoli & 
Murgolo-Poore 2003; Brookes & Kelly 2009). 

Detta att fomininitet, kropp och konsumtion sammanstrålar i popu
lärkulturella produkter och tilltal till just flickor är något som ofta 
uppmärksammas (ex. Driscoll 2002; McRobbie 2008; Jackson & 
Wesrrupp 2010). Angela McRobbie (2008) skriver att det jagskapan
de som förmedlas till flickor uppmuntrar en könad individualistisk, 
tävlingsinriktad och självcentrerad attityd och att budskapet som för
medlas är att det enbart är genom ständig konsumtion som man kan bli 
nöjd med sig själv. Detta menar hon allt mer har kommit att fungera 
som en sannihg för unga tjejer (McRobbie 2008). Få studier om tid
ningar för flickor later dock de unga läsarna själva komma till tals. Etc 
undantag är Mary Jane Kehily (2003), som lyfter fram att läsningen är 
en förhandlande aktivitet och att vi inte på ett enkelt sätt kan slå fast 
hur läsarna skapar mening utifrån innehållet. Genom intervjuer med 
brittiska flickor i åldrarna I 3-16 år har hon visat att tidningsläsande är 
en social verksamhet som flickor gör tillsammans. Tidningarna fung
erar som utgångspunkt för diskussioner om föräldrar, killar, vänskap 
och beteende11. Flickorna tolkade dessutom tidningar riktade till olika 
målgrupper som markörer i en ucvecklingsprocess. D et fanns för dem 
en given ordning i vilken specifika tidningar skulle läsas i relation till 
ålder (Kehily 2003 ). 

I det följande kommer jag att diskutera det första mötet med tid
ningarna Barbie, Prinsessan, Pets och Julia, alltså respektive tidnings 
förpackning och vad det säger om tidningen som produkt. Därefter 
behandlas det redaktionella och marknadsföringsmässiga innehållet. I 
kapiclets sista del fördjupas diskussionen om hur målgruppen flickor 
definieras av Egmont Kärnan och skapas genom det visuella tilltalet. 

Tidningen som hybridprodukt 

T idningarnas omslag ä.r talande även för resten av tidningen . Det 
signalerar vad som går att läsa i den och det görs på ett sådant sätt att 
tilltalet ska locka rätt konsumentgrupp att vilja köpa den. Framsidan 
sätter tonen för tidningen och säger någonting om vad konsumenten 
förväntas tycka om och intressera sig för, och därmed vem den ideala 
konsumenten är. Framsidorna på Barbie, Prinsessan, Pets och Julia kan 
beskrivas som en grafisk explosion av text- och bildelement i främst 
rosa och pastelliga färger. Cen tralt under tidningens titel finns en 
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större bild placerad. Rune omkring finns infogade bilder och rubriker 

meddelar vad detta nummer av tidningen innehåller. Hjärtan, som 
stjärnor, blommor och gnistrande stjärnblänk är flitigt använda som 

exrra utsmyckning . . 
När man som konsument för första gången stöter på ett nytt num

mer, kanske vid tidningshyllan i en mataffär eller kiosk, är det dock 
inte de färgglada framsidorna med tidningens titel på som syns mest. 
Tidningarna är nämligen oftast förpackade i gertomskinlig plas t, i vilken 
rnedskickade bonusprodukter döljer framsidan. Dessa bonusprodukter 
kan förefalla som en gåva till läsaren, vilket förstärks av skrivningar som 
"till dig", "extra" och "du får" som står tryckt på framsidan eller inuti 
ridningen. I själva verket ingår förstås de här sakerna i priset och har 
som främsta syfte att locka till lösnummerköp (Sjöberg 2013). De är 
alltså lockvaror. Att de syns mest gör att det inte är säkert att flickan 
som står framför tidningshyllan i butiken upplever lockvaran som ett 
tillägg till tidningen. Det kan lika gärna framstå som att tidningen är 
en bifogad extra gåva medskickad med den synligare och kanske mer 
intressanta saken (Magnusson 2005). 

Plastförpackningen och lockvaran innebär att tidningen inte går att 
undersöka före köp vilket gör att lockvaran och den mindre synliga 
framsidan säljer en i övrigt osedd tidning. Tillsammans utgör tidning 
och bonusprodukt en "hybridprodukt", alltså en kombinationspro
dukt, som i butiken konkurrerar dels med andra tidningar, dels med 
helt andra typer av produkter, som leksaker (Finch & Geiger 2010). 

I och med att lockvaror följer med varje nummer är Barbie, Prinses
san och Pets konsekventa hybridprodukter. Vad gäller Julia följde en 
lockvara med 15 av de 25 nummer under året jag prenumererade. Vad 
jag fick var sådant som plasdeksaker, klistermärken, små skrivset, smink 
och smycken. Sakerna är oftast till för att göra sig fin med (smycken , 
smink och accessoarer 2 1 stycken) eller att pyssla, rita och skriva med 
(18 stycken). Färgerna på lockvarorna och deras förpackningar är över
väldigande rosa. Bara som komplement syns aridra färger som gult och 
ljusblått. På framsidor och på paketering beskrivs lockvarorna med 
ord som "fin", "glittrande", "söt", "gullig" och "tjusig". En skillnad 
finns mellan de olika tidningarnas lockvaror och det är att Barbie och 
Prinsessan flera gånger skickar med plastsaker som liknar riktiga saker 
men som inte fungerar. Det är till exempel en låtsas-walkie-calkie, en 
leksakskamera, en mobiltelefon, ett kreditkort och ett plascläppstift. 
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S~yck~~a är också ofta av plas.t oc~ se~ ut som tillbehör till utkläd. 
nmgsklader. D etta medan det I Julia nasran enbart skickas med fi 
designa~e sn_iyc~en i metall eller h~lc vanli~t s~_ink som fungerar 

0
~ 

som enligt udnmgen har testats for att halla ratt kvalitet. Det tyd 
på att Egmonr Kärnan tänker sig att Barbies och Prinsessans läsare ~r 
lekande barn som nöjer sig med sådant som enbart har ett värde i leke~r 
medan Julias läsare på ett seriöst sätt ska vilja använda produkterna' 
och det till att betona och förstärka sin skönhet. ' 

Tidningarnas övergripande teman 

Med färggranna lockande framsidor samt lockvaror som målgruppen 
förväntas rycka om kan man säga att tidningarna är utformade för att 

marknadsföra och sälja sig själva. Men vad är det då flickorna får för 
innehåll när de köpt en tidning? 

Barbie är en tecknad pyssel- och serietidning där dockan Barbie och 
hennes företrädesvis kvinnliga vänner och systrar står i centrum. På tid
ningens framsida poserar den leende Barbiefiguren i tecknad version och 
i ett mindre fotografi intill syns en eller flera Barbiedockor som läsaren 
har chans att vinna. Korta rubriker meddelar att tidningen innehåller 
en tävling, pyssel och en saga. I varje nummer finns en berättelse om 
Barbie i serieformat men främst innehåller tidningen aktiverande knep 
och knåp som bilder att färglägga och uppgifter att lösa, som att ringa 
in och para ihop bilder. Läsaren uppmuntras ofta att identifiera sig 
med Barbie och till exempel hjälpa henne att bli sminkad till festen 
(färglägga bilden), hitta hennes hund som gömt sig, välja vad hon ska 
ha på sig och hitta hem genom labyrinten när hon ridit vilse. I vissa 
nummer finns enkla recept och beskrivningar på klipp-och-klistra-pyssel. 
Tidningen är övervägande ceriserosa, accentuerat av ljusrosa, gult och 
lila. D en bygger på bildberättande med relativt lite text. Många bilder 
är stora och enkla men många bildelement och mycket utsmyckningar 
ger tidningen ett dynamiskt eller rörigt intryck. 

Exempel på teman i Barbie är mode, shopping, scyling, vänner och 
yrken. Ledmotivet är Barbie som den moderna lyckade unga kvinnan 
som är positiv, självständig, framgångsrik och omsusad. Hon är en stjärna 
som alltid gör bra ifrån sig och är klädd i de finaste kreationer. Precis som 
den riktiga dockan har Barbie i tecknad form en vacker, oproportionerligt 
slank, utvecklad kvinnlig kropp och stort svallande hår. Hon förflyttas 
mellan olika scenarier och diverse roller, som veterinär, modedesigner, 

FLICK FANTASIE R OCH F AN TA S IFLI CKOR 

... na och älva. Ständige är hon hjälpsam och rättrådig. Hon verkar 
tJ:rn engar att spendera för att göra sig själv och tillvaron trevligare 

go:ckra!. Tidningen Barbie utgör en fantasivärld där estetik, vänskap 
aktivitet beskrivs som att de gör livet gott att leva. 

astellfårgade tidningen Prinsessan är liksom Barbie en tecknad 
D~~ ~ch serietidning med stora bilder och förhållandevis lite text. 

~in en är centrerad kring Oisneys mest kända prinsessfigurer som 
1i_ n g Snövit Askungen och den lilla sjöjungfrun Ariel. Nyskrivna Torn rosa, , . ,, 
ucknade berättelser om prinsessorna i serieform med mlar som En 

· k dag" "Lyssna till ditt hJ.ärta'' och "Tidlösa vänner" varvas med ,omanns , .. . . 
knep och knåp där läsaren ska färglagga, ~~na fem fel, ~ara. ihop bilder 
och liknande. Tidningens grafiska form for tankarna nll bilderbokens 

etik men med mer utsmyckningar och stjärnblänk. På framsidan syns 
est av de tecknade Disneyprinsessorna i helfigur, en välformad kvinnlig 

:OPP iklädd en vacker b~l~ännin~ med .ett inbj~da~de le~nde. Ett 
fotografi av en flicka i femarsaldern ar ofta mfogat vid sidan. Aven hon 
" klädd i finkläder och bär ibland ett diadem, en krona eller ett par 
:etshandskar vars beskrivning följer med tidningen för den som vill 

öra ett par själv. Rubriker berättar att tidningen innehåller en pyssel
~krivning och en poster. Längst ner på sidan finns alltid påståendet 

·ou är också en prinsessa!" 
I Prinsessan synliggörs läsargruppen genom att första sidan innehåller 

inskickade prinsessteckningar och att "Månadens prinsessa" presenteras 
j bild och text. "Månadens prinsessa" är i ett nummer femåriga Emilia 
som i rosa prinsessklänning presenteras med en beskrivning av favorit
mat (köttbullar), favoritprinsessa (Törnrosa) och vad hon rycker om att 
göra (sjunga, dansa, rita och bada). Invid henne finns informationen 
an läsaren, om hon skickar in ett foco och information om sig själv, 
också kan bli "Månadens prinsessa" och få synas i tidningen. 

l varje nummer finns en nyskriven serieberättelse om den av Dis
neyprinsessorna som står i centrum i just detta nummer. Berättelser
na, som har en sagoinramning med attribut som balklänningar, slott, 
tiaror och hästdragna vagnar, handlar om vänskap, magi och romantik. 
Genom sagoanknytningen har de ett lantligt, nostalgiskt och snällt 
anslag. Tidningen bjuder in läsaren till en vacker fantasivärld där allt 
alltid har ett lyckligt slut. 

I tidningen Pets rör sig det mesta kring gulliga husdjur. Namnet bety
der sällskapsdjur på engelska och högst upp på framsidan presenteras 
den som "Tidningen för oss som älskar djur!" Att det är en djurtidning 
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~ärks också på de många fotografier av främst luddiga smådjur och 
djurungar som pryder omslaget. I mitten finns en större bild av en 
hund, katt eller kanin med stora blanka ögon. Rubriker meddelar 
t~dningen bland annat kommer att handla om ett specielle djur, so: 
siamesen, boxern eller hermelinkaninen, same exempelvis de största 
och de minsta djuren, "vinterdjur" eller kändisars djur. Här berättas 
också att ridningen innehåller tävlingar och rester. 

Tidningens färgskala går i ljusrosa, ljusblått och lila. Den har vecko
tidningens upplägg med korta faktanotiser om djur samt uppslag som 
visar internationella popstjärnor och Hollywoodskådespelare. Här finns 
även rester, tävlingar, pyssel, film- och speltips, recensioner och insända
re. Typiskt för Pets är frekvent infogade pratbubblor med humoristiska 
uttalanden invid bilderna av djur. Exempelvis syns en ullig kyckling med 
utbredda vingar som säger "Jag ska bli pilot". Läsarna bjuds i hög utsträck
ning in att själva bidra till ridningens innehåll genom att de uppmanas 
att skriva citat till olika djurbilder; skicka in roliga historier, gåtor och 
berättelser om hjältemodiga djur; ställa djurfrågor; söka brevvänner och 
"hälsa till" sitt favoritdjur. Närmare en femtedel av tidningen innehåller 
och uppmuntqr rill läsarbidrag. Den övergripande tematiken utgörs av 
en värld av kol!ekriva fantasier om kärleken mellan djur och människor, 
närhet och omhändertagande. Det är en värld där information om vad 
djur gör och kan göra blandas med en ström av fotografier som låter 
läsaren frossa i bilder av söta, oskyldiga och spralliga djur. 

Framsidan av tidningen Julia utgörs av en stor närbild av en leende 
ung kvinna, en kändis, vars namn går att läsa på introduktionssidan 
när bladet vänds. Kring det centrala fotografiet finns mindre foton av 
kända unga kvinnor och män samt bilder av kläder och smink. Längst 
ner presenteras tidningsinnehållet på följande vis: "Alltid i Julia: skönhet, 
pinsamt, insändare, posters". Färgskalan är främst rosa men komplet
teras ofta av starka pasteller, mörka accenter och svart. 

Detta är en tidning som kan definieras som en veckotidning och 
som påminner om ridningar riktade till vuxna kvinnor (Hirdman 2001; 

Lövgren 2009). Namnet på ridningen är det vanliga flicknamnet Julia. 
Att använda ett förnamn är vanligt på tidningar för kvinnor och det ger 
den en slags personlig identitet samtidigt som det indikerar att flickor 
är intresserade av andra flickor (Lövgren 2009). Det grafiska utföran
det bygger på fotografier med färgglada ramar och utsmyckningar och 
tidningen innehåller artiklar om internationella film-, pop- och medie
kändisar. Tidningen tipsar om mode, smink, styling och trender. Där 
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finns personlighecscester, recensioner, tips, horosk_op, k.~ep_ och k~åp 
ch recept. Tidningen är fylld av fotografier av verkliga manmskor, vilka 

0 
äsran enbart är unga personer som av olika anledningar är kända för 

nå onring. Vilka de är och varför de är kända ät det dock inte säkert att 
:d~ingen upplyser särskilc ingående om. Det tas ofta för självklart att 
läsarna känner till dem sedan tidigare. Det syns i texter som inte säger 
mer om personerna än namnet eller presentationer av följande slag: 
"'Harry Potter' -stjärnan Daniel Radcliffe", "Kace Middleton, som är 

ifc med prins William", "Som ni kanske hört kommer varken Jessica 
~zohr eller Taylor Momsen vara med i femte säsongen av långgående 
serien 'Gossip gir!'" (Julia 2011:4-7). Läser rnan flera nummer åter
kommer dock samma kändisar, vilket bit för bit socialiserar in läsarna 

i en bekantskap med dem. 
Om kändisarna berättas vad de gör och vad de rycker om, medan 

frågerester låter läsaren själv undersöka sin egen personlighet och sina 
preferenser och insändare låter henne få inblick i andra flickors ~iv. I 
hög utsträckning synliggör Julia läsargruppen ~enom att läsarna bidrar 
till tidningen med insändare av olika slag. De uppmanas att skicka 
in frågor om kändisar, kärlek och mens, berättelser om pinsamheter 
samt roliga historier och att annonsera efter brevvänner och uttrycka 
sina åsikter och förslag. Tidningen har en dubbelhet genom att den 
fokuserar på en kändisvärld långt borta från läsarnas egna erfarenheter 
samtidigt som läsarbidrag återknyter till en vardaglighet med skola, 
familj och kompisar. Tidningen utgör alltså en fantasivärld befolkad 
av framgångsrika skådespelare och artister på samma gång som den 
framställer en mer vardaglig berättelse att spegla de egna erfarenheterna 
i. I båda dessa världar är skönhet och utseende, men också hur man är 
mor andra och vad man gillar, framträdande teman. 

Tematiska likheter och skillnader 

Barbie, Prinsessan, Pets och Julia är ridningar sotn är både lika och olika. 
Barbie och Prinsessan innehåller kortare tecknade berättelser och mycket 
pyssel som aktiverar läsaren att med pennor engagera sig i ridningens 
innehåll. Läsaren får se Barbie byta roll ett flet-cal gånger i varje num
mer. I ena stunden är hon popsångerska, i andra läkare; hon klär om, 
rider, åker skateboard och bakar. I ett snabbt tempo tar hon för sig av 
tillvaron. Prinsessorna i Prinsessan är däremot i huvudsak prinsessor 
utan yrken och sysselsätter sig med sådant sorn att ordna fest, sjunga, 
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lösa mindre bekymmer, sy och dansa. De existerar i en sensuell och 
förtrollande värld med svepande klänningar, magiska väsen, utflykter i 
naturen, god mat och musik. I båda ridningarna är vänskap, glädje och 
~acker estetik viktigt. Båda två urgör också fantasivärldar tätt kopplade 
ull barndom då Barbie i grunden är en docka och Disneyprinsessorna 
har sitt ursprung i sagor och populära filmer för barn. 

Gemensamt för alla tidningarna är att relationer och vänskap är åter
kommande teman. Barbie har många vänner som liknar henne själv. 
Prinsessorna har vänner i form av djur eller magiska varelser och 
den speciella vännen "Prinsen" . I Barbie och Julia är samvaron flickor 
emellan viktig och i Pets är vänskapen och kärleken riktad mot gulliga 
djur. Relationerna som skapas i Pets är mellan flickor och djur, men 
också mellan flickor och flickor genom att läsaren får ta del av andras 
djurkärlek. En normalisering av intresset för djur skapas och möjliggör en 
känsla av tillhörighet. Det skapas en föreställd Pets-gemenskap, liksom 
det görs en föreställd gruppgemenskap via Julia. Genom insändare 
kan också läsarna mötas, dels via tidningstexten och dels faktiskt 
genom att svara på de förfrågningar om brevvänner som publiceras 
i dem. Tidningarna har alla ett uppmuntrande drag som säger t ill läsa
ren att hon är bra. Hon är precis som Barbie hjälpsam och duktig på 
saker som hon provar på. Hon är liksom huvudkaraktärerna i Prinsessan 
också en prinsessa, fin och snäll. I Pets är det flickornas intresse för djur 
som uppmuntras och Pets-läsaren positioneras att vara precis som andra 
Pets-läsare. Julia-läsaren uppmuntras till att känna sig som en "vanlig" 
tjej, samtidigt unik och speciell, och som del av Julia-gemenskapen. Trots 
den uppmuntrande eonen säger tidningarna också att läsaren ska sträva 
framåt, hjälpa andra, tänka på vad hon vill ha för yrke när hon blir stor, 
lära sig mer om djur, lära sig mer om sig själv och om kändisar. D e kan 
därför samtidigt uppfattas som stärkande och som påpekanden om att 
läsaren faktiske inte är som huvudkaraktärerna eller de andra läsarna. 
Kan hon inte identifiera sig med dem eller med de teman som lyfts fram 
förefaller läsaren vara avvikande. Inte heller ser hon ut som de karak
tärer hon får läsa om. Det är inte många flickkroppar med platta bröst 
och raka former som syns, trots att många av läsarna själva troligen har 
kroppar av det slaget. Istället är det figurer och personer med kurviga 
utvecklade kroppar som syns mest. Detta låter läsaren aspirera uppåt i 
åldrarna och identifiera sig med en framtida kvinnlig kropp. 

I tidningarna syns då och då prinsar, pojkar och män. Kända unga 
män, ofta kallade "snyggingar" och "hunkar" ges stor plats i Julia, 
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precis som tidningar för vuxna kvinnor i övrigt mest visar fram 
so:kra kvinnor och flickor (Hirdman 2001). De manliga snyggingar
v: blir ibland intervjuade under rubriken "Julias Romeo" och ramas 
n ndra gånger in med citat som "Världen är full av härliga pojkar! Mer 
~ ongodis kommer här! " (Julia 2011:43). De flickor som läser Julia 
;;rväntas således ha, och uppmuntras till, ett heterosexuellt intresse för 

unga män. På det här s~ttet f~amträ~er se~ualicec i ti~ning~n, ~en
0 

det 
är på ett sätt som just lat:r flickor ~a avstan~ sp~na 111 poJ~ar, 1 nagot 
nummer "lära sig pussas och se bilder av kand1sar som hanglar. Sex 
är inte ett ämne som uttryckligen tas upp. Om än inte lika uttalat som 
i Julia är pojkar och män även i Barbie och Prinsessan positionerade 
som intressanta sidofigurer som "vi flickor" intresserar oss romantiskt 
för. Disneyprinsessorna är tätt sammankopplade med sina namnlösa 

prinsar och Barbie har pojkvännen Ken. , _ .. , 
Att det i Barbie och Prinsessan finns fa totografier och darmed fa 

bilder av riktiga människor gör att de helt domineras av fantasivärldar
na befolkade av dockan Barbie respektive sagoprinsessorna och deras 
vänner. Detta till skillnad från Pets och Julia som i veckotidningsform 
utgör visuella världar som mer liknar "verklighet". De gör anspråk på att 
i sina artiklar tala om hur saker är och det visuella innehållet är främst 
fotografier, inte teckningar. Kändisarna i Pets och Julia kan betraktas 
som en "vuxnare" parallell till Barbie och Disneyprinsessorna, som på 
många sätt ju också är en slags kändisar. De ä.r lika verkligt overkliga 
och lika möjliga att fantisera kring och önska sig att få komma nära 
på olika sätt. Dockvärlden, sagovärlden, husdjursvärlden och kän
disvärlden är lika fantastiska, skimrande och icke-vardagslika. De ger 
alla samma möjlighet att drömma sig bort och sjunka in i fantasier. I 
slutändan är den mest framträdande likheten mellan tidningarna att 
läsarna posicioneras som flickor som vill drömma sig borr och leva sig 
in i fancasivärldar där de kan spegla sig i drömmar. 

Reklam 
Annonser och lösbladsreklam 

Till detta tidningsinnehåll kommer reklamannonser, oftast i helsides
format, och bifogad lösbladsreklam med skiftande utformning. I för
hållande till antalet sidor är annonserna få, vilket gör att tidningarna 
framstår som självständiga produkter snarare än annonsytor trots att 
annonsörer i olika hög utsträckning kan föra in reklam i dem. 
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För reklam publicerad i tidningar för barn under I 8 år gäller att 
den ska vara särskilt lätt att förstå som just reklam (ICC 2011 . s··· , JO-
berg 20 I 3). Att regelverket ställer sådana krav är Egmonc Kärnan 
medvetna om, vilket syns på den hemsida där företaget informerar 
potentiella annonsörer om villkoren för annonsering (Egmont Kärnan 
1:11nonsin.~o). I s~älva verket är annonserna väldigt lika den tidning; 
vilken de ar publicerade. Ett vane öga kan visserligen känna igen dem 
~~~ ~eklam, me.n färgskalor och bilder i dem liknar oftast tidningarna 
i ovngt. Huruvida unga läsare känner igen reklamen som reklam är 
därmed svårt att avgöra. 

Annonser och tidningsinnehåll görs än mer lika genom att det redak
tionella nästan uteslutande görs reklam för Barbieprodukter i tidningen 
Barbie och Disneyprodukter i Prinsessan och att Egmonc Kärnan är den 
mest frekventa annonsören, med reklam för exempelvis "Prinsessans 
pysselklubb" och Julias hemsida på nätet. Det är samma figurer och ett 
liknande tilltal i det redaktionella tidningsinnehållet som i reklamen. 

D~ produkter som marknadsförs i annonser och lösblad är i hög grad 
Barbiedockor och Barbiefilmer, Disneyfilmer samt klubbar och tidning
ar producerade av Egmonc Kärnan. Men där finns också utomstående 
annonsörer, som i Prinsessan marknadsför leksaker som djurfigurerna 
Zhu Zhu Babies, My Litcle Pony och Teacup Piggies. I Pets annonse
rar till exempel hästtillbehörsföretaget Hööks Hello Kitty-kläder på 
modeilande ljuslockiga flickor, Emils trädgård uppmanar läsarna att 
sälja fröer för att tjäna extrapengar, Djurens vilda värld marknadsför 
prenumeratioher på samlarkort med djur- och naturbilder och bokklub
barna Girl:it och Pollux hästbokklubb vill värva medlemmar. Julia är 
den tidning som innehåller mest reklam och där är rrosskyddsmärkena 
Libresse och Always frekventa annonsörer. Andra produkter som mark
nadsförs i Julia är spel, böcker, språkresor, pennor, mat, väskor, jackor 
från Didriksons och talang- och fototävlingar, och det görs reklam för 
att bli säljare för Världsnaturfonden WWF. Tidningarna blir dessutom 
korsvis marknadsförda i varandra på så vis att till exempel annonser för 
Pets ofta syns i Julia och annonser för Julia i Pets. 

Förutom att annonser och lösbladsreklam liknar tidningarna i fårg 
och bildspråk sker sammanblandningar mellan redaktionellt material 
och reklam genom att också andra delar av tidningarna mer eller mind
re målinriktat utformas för att påverka försäljning och konsumtions
beteenden, öka läsarnas varumärkeskännedom och skapa relationer 
mellan företag och konsument. Alltså gör även de delarna av tidning-
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en reklam. Tidningsläsarna lämnas inte ifred för att bara njuta av en 
nyinköpt tidning eftersom även det redaktionella materialet bemöter 
dem som konsumenter som bör köpa mer. 

Reklamtidningarna Barbie och Prinsessan 

Tidningen Barbie görs i samarbete med Barbie™ Matte! Inc. och Walc 
Disney Company äger rättigheterna till de prinsessor som går att läsa 
om i Prinsessan. Att Prinsessan är en Disneyproduktion syns redan på 
framsidan, men namnet Matte! finns sällan utskrivet inuti tidningen 
Barbie eller som avsändare till annonserna för andra Barbieprodukter. 
Istället för Mattels varumärke är det den varumärkesskyddade figuren 

Barbie som syns. 
Allting inuti en ridning, oavsett om det är annonser eller redaktionellt 

cidningsinnehåll, konkurrerar om uppmärksamhet (Rosengren 2008a). 
Men i Barbie har risken för konkurrens minimerats. Annonserna, berät
telserna och pysslet visar nästan enbart Barbie. Dessutom är innehållet 
sammankopplat med nya serier av Barbiedockor och/eller Barbiefilmer. 
Nya produktkoncept, som exempelvis "Barbie. Ett modeäventyr", syns 
såväl i annonser som i serieberättelserna. I serieform syns Barbie i rollen 
som en filmstjärna som berättar om sin senaste film, alltså den aktuella 
film som på riktigt finns till försäljning. Tidnihgens fantasivärld blan
das samman med den riktiga värld i vilken läsaren kan gå ut och köpa 
fler Barbiesaker. Barbie är en visuell symbol som står i centrum för en 
gigantisk kommersiell produktion av leksaker, filmer och annat. H on 
är ett starkt varumärke som varje gång hon syns, som huvudperson i 
tidningen eller som docka, stärker varumärket och företagen bakom. 
Sammantaget gör det att själva tidningen gör reklam och att den hela 
tiden marknadsför alla de produkter som är kopplade till varumär
ket Barbie. Detsamma gäller Disneys prinsessor. Det gör att de båda 
tidningarna Barbie och Prinsessan kan betraktas som reklamtidningar 
man får betala för. D essa båda tidningar exemplifierar hur kommersi
ella koncept för barn ofta produceras och marknadsförs idag. Genom 
samarbeten, som här mellan Egmonc Kärnan, Matte! och Disney, söker 
företag att via många medier samtidigt skapa varumärkeslojalitet och 
få varumärken att tidigt bli en del av barns liv. Detta sätt att arbeta 
stärker och repeterar varumärken och gör det svårt att uppfatta att det 
är reklam som görs (Hagen & Nakken 2010). 
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Produkt- och varumärkesplacering i Pets och Julia 

I Julia och Pets lyfts andra produkter och varumärken fram än sådan 
s?~ är koppl~de t.ill tidningen som sådan. Det sker i anslutning til~ 
tavlmgar, stylmgnps och notiser om nyutgivna medieprodukter. I 
varje nummer av Pets finns sidan "Uppnosat" som tipsar om film 
spel och böcker som finns till försäljning. I Julia visas kläder, h;;~ 
produkter och smink tillsammans med bifogade prisuppgifter under 
rubriker som "Toppentips för din hårryp", "Höstsnygga accessoarer" 
och "Vintermode". Det är ett synliggörande av konsumtionspro
dukter_ och varumärken som kan beskrivas som produktplacering på 
redakt10nell plats. 

I varje nummer av Julia finns en frågespalt som kallas "Frågor & svar 
om mens". Dit kan läsarna skicka funderingar om mens och bredvid 
trosskyddsproducenten Libresses varumärke få svar från en barnmorska. 
Spalten, som är ert uttryckligt samarbete mellan Julia (Egmont Kärnan) 
och Libresse, innebär en form av varumärkesplacering i vilken Libresse 
etablerar sig som ett seriöst och hälsokunnigt företag med god erfarenhet 
av att bemöta ovana menstruerande tjejer. Att Libresse också är en frek
vent annonsör i tidningen repeterar och stärker varumärket ytterligare. 

En annan typ av produkt- och varumärkesplacering sker i Julia 
under hösten 201 I då filmen Breaking dawn del I i filmserien Twi
light går upp på bio. Filmen marknadsförs inte i annonser men är 
ändå en av de mest aktualiserade produkterna. Den visas fram i bilder 
i anslutning till tävlingar, i ett frågetest som ska ge svar på vem av fyra 
manliga filmkaraktärer läsaren passar ihop med samt i flera posters att 
sätta upp på väggen. Till detta kommer att filmens huvudkaraktärer 
och skådespelare syns upprepade gånger i reportage och på tidningens 
framsida. Twilight och Breaking dawn del I var vid tillfället väldigt 
aktuella och det är lätt att tänka att Julias läsare gärna ville veta mer 
om dem. Men genom uppmärksamheten blir resultatet att filmen och 
filmserien marknadsförs som en inbäddad del av tidningen. Det visar 
hur starkt sammankopplad populärkulcuren som sådan är med mark
nadsföringen av den. 

Rapunzel kliver ut 

Ett ytterligare exempel på att tidningarna används som marknads
föringsarenor är lanseringen av det nya produktkonceptet Trassel. Filmen 
Trassel gick upp på bio under insamlingsperioden, men konceptet är en 
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större helhet än en film. I en annons publicerad i Prinsessan beskrivs det 
som "ett hårresande äventyr" som man kan möta i böcker, tidningar, 
ev-spel och leksaker och på bio. Filmen Trassel är ett nav för konceptet, 
i vilket mängder av produkter tagits fram och sedan marknadsförs i 
samspel med varandra. Det är huvudpersonen Rapunzel som är den 
figur och det varumärke som produktionen och marknadsföringen 
kretsar kring. Med hennes bild marknadsför alla konsumtionspro
dukterna varandra, så att filmen lockar till konsumtion av leksakerna 
och leksakerna lockar till konsumtion av filmen (Buckingham 2000). 

Första gången Rapunzel syns är i annonsen publicerad på en baksida 
av Prinsessan. Därefter visas hon i anslutning till en tävling i Pets där 
Trassel-filmen går att vinna. Sedan syns hon alle oftare i Prinsessan, i 
annonser för specialtidningen Trassel aktivitetspåse och "Disney on ice", 
men främst för att hon slutligen blir införd som en huvudkaraktär i 
ridningen. Hon figurerar då på medskickade lockvaror, i serierna och 
på pysselsidorna. I det första numret av Prinsessan år 201 2 tillägnas hon 
hela framsidan och finns på första uppslaget, där hon med ett personlige 
rilltal, like en redaktör, presenterar tidningens innehåll: 

Hej alla Prinsessor! 
Vad har du för favoritbok? Jag älskar att läsa men har inte så många 
böcker. Hur det går när jag vill läsa något nytt får du snarr veta! Två 
andra berättelser finns också med i det här numret, en om Askungen 
och hennes musvänner och en om Belle och en magisk trädgård. 
Pyssel finns det också så klart, precis som vanlige. 

Kramar från Rapunzel (Prinsessan 201 2 : 3) 

Detta personliga tilltal, som är vanligt även i de andra tidningarna, ger 
Prinsessan ett realistiske anslag trots dess tecknade fantasifulla visualitec. 
Rapunzel framställs som om hon vore en riktig person som talar till 
läsarna. Att hon dessutom kallar dem prinsessor positionerar prinses
san Rapunzel och läsarna på ett jämställt sätt. Det blir som en lek där 
fantasifiguren och den riktiga flickan möts. 

Rapunzel, som genom upptrappning av synlighet slutligen integreras 
med redan väletablerade Disneyprinsessor i Prinsessan, gör under året 
en resa från att vara en ny och okänd figur till att vara en välbekant 
kamrat infogad i en existerande och levande del av barnkulturen. Att 
hon dessutom syns på lockvaror gör att hon förflyttas ut ur medierna 
och det bidrar till att hon får en plats i flickors vardag, lekar och egna 
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bildskapande. På insändarsidan i Prinsessan, dit flickor skickar 1· · . n sina 
egna rolknmgar av Rapunzel, syns att hon fått en sådan plats. Hon h 
transfor~_erats uts~endemässigt och kan bli laddad med nya betyde~: 
ser och varden. D1sney tappar då delvis kontrollen över varumärk 
~apunzel, samtidigt som det aktiveras och stärks genom att flickor:: 
mtegrerar det i sina egna vardagsliv och i sin egen kultur. Unga flicko 
aktiviteter blir därmed del av en marknadsförande kedja som kan fö;: 
varumärket Rapunzel vidare till andra barn (Sparrman 2002). 

Bidra och berätta vem du är 

Prinsessteckningarna som publiceras i Prinsessan är, liksom andra läsar
bidrag i tidningarna, exempel på att det sker konkreta samspel mel
lan läsare och tidningsproducent. När flickor skickar in bidrag som 
publiceras i tidningarna blir de delaktiga i att skapa och utforma den 
produkt de sedan kan köpa. Det innebär en sammanblandning av 
produktion och konsumtion, vilket ger konsumenten en ny roll som 
producent-konsument eller "prosument" (Ritzer & Jurgenson 2oio; 
Toffler 1980). Flickorna som skickat in teckningar, frågor, insändare 
och annat bidrar till att ge tidningarna ett autentiskt intryck som får 
ridningarna att se ut som art de görs av flickor för flickor. Det knyter 
samman läsarna med varandra och skapar en kollektiv röst som i sin 
tur ger en normativ bild av flickor och deras verklighet (Driscoll 2002). 
Det låter också läsarna formas efter varandra. 

Att uppmuntra till olika former av prosumtion är något som används 
som en medveten strategi av företag eftersom de som bidrar delar med 
sig av någonting om sig själva (Ruckenstein 201 1). För Egmont Kär
nan är det alltså lönsamt att engagera de flickor som läser tidningarna, 
för att de bidrar både med innehåll och med information om vilka de 
är. Det är information som kan användas för att säkerställa att flickor 
även framöver vill köpa ridningarna. I Pets syns Egmont Kärnans vilja 
att få information för att kunna anpassa tidningen till målgruppen. 
Där publiceras ett formulär där läsarna lockas med chansen att vin
na vackert inslagna "superhemliga paket" om de fyller i och skickar 
in information om sig själva och sina åsikter om tidningen. Egmonr 
Kärnan skriver: "Vi tycker det är så kul att du läser Pets, världens bästa 
tidning för oss som gillar djur. Vi skulle vilja veta vad du tycker om 
tidningen och lära känna dig li te bättre." Efter frågor om ålder och kön 
och huruvida läsaren har något eget husdjur ställs frågor som "Vilken 
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sida i tidningen är din favoritsida?", "Varför tycker du att just denna 
sida är så bra?", "Vilka andra tidningar brukar du läsa?" och "Brukar 
du hänga upp Pers-posters i ditt rum?" och avslutningsvis ska läsaren 
kryssa för om det .är -~ågot ~peciellc i

0

nneh~ll i tidnin.?en som hon ~.ill 
se mer av. Liksom 111sandarb1dragen later frageformularet Egmont Kar
nan komma närmare sina konsumenter. Tidningen och reklamen kan 
då vidareutvecklas i ännu tätare anpassning till målgruppen (Zwick, 
Bonsu & Darmondy 2008; Comor 2oro). 

Tidningarna både använder flickors egna intressen och skapar dem. 
De blir en rundgång som ger flickor vad de vill ha och skapar flickor 
till sådana som vill ha just det de får. I slutändan betyder det att pro
ducenten låter läsaren skapa tidningen och eldningen skapa läsaren. 
Därmed är det dags att diskutera hur tidningarna framställer och" gör" 
flickor och tjejer som målgrupp. 

Målgruppsskapande 
Flickor i två världar och pojkar i en 

Ar 2011 fick Egmonc Kärnan sror medial uppmärksamhet. D et berod
de på ett pressutskick de gjorde som berättade att två nya tidningar 
skulle lanseras. Den ena ridningen, Goal junior, skrevs fram som "en 
cool forbollscidning för killar i åldern 6 till 10 år [ ... ] som garancerat 
tilltalar yngre fotbollstokiga killar" medan den andra, Emma, beskrevs 
som en "pysslig och tjejig" tidning för flickor (Egmonr Kärnan, Press
meddelande). Emma lanserades som en "lillasyster till Julia" och Goal 
Junior som en introduktion till tidningen Goal som med en målgrupp 
av äldre pojkar och män handlar om internationell manlig fotboll. 
Båda var alltså ett slags spinoff-produkter på redan etablerade tidningar. 
Med redan fungerande koncept verkade målet vara att på ett enkelt 
sätt vinna konsumenter längre ner i åldrarna. 

Men Egmonc Kärnan fick stark kritik för att de förmedlade stereo
typa könsroller till barn genom att antyda att bara flickor rycker om 
att pyssla och bara pojkar tycker om fotboll (ex. Salmsson & Tomicic 
2011). Producenten försvarade sig genom att påpeka att tidningarna 
tagits fram med hjälp av barn i fokusgrupper. Det var flickor och 
pojkar själva som efterfrågat just dessa produkter, och om föräldrar 
inte tyckte om tidningarna var det deras ansvar att se till att de och 
deras barn lät bli att köpa dem. Man såg det inte som sitt uppdrag 
att ca fram genusneutrala produkter som kunde cillrala många. En 
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talesperson för Egmont Kärnan medgav dock att pressmeddelandets 
formulering var något olycklig eftersom företaget inte ville exkludera 
utan ville ha så många läsare, alltså konsumenter, som möjligt. Att man 
backade från uttalandet innebar dock inte att man skulle göra några 
innehållsliga förändringar av tidningarna (Anden 20 II; Haraldsson 

~? I 1). Vad s?m ändå_ k~m ar~ ändras var målgruppsbeskrivningen 
for Goal Junior, som 1stallet for art presenteras som en tidning för 
"killar i åldern 6 till IO år" hädanefter sades vara för "flickor och 
pojkar i åldern 6- 10 år" (Egmont Kärnan, Annonsinfo). Genom att 
lägga till order "flickor" skapades ett intryck av att tidningen utfor
mats med hänsyn till både flickors och pojkars önskemål, trots att 
den var särskilt framtagen för att möra pojkars önskemål. Det visar 
att Egmont Kärnan inte är helr öppna med vem man vill locka med 
sina tidningar. D et synliggör också att man behandlar flickor och 
pojkar på skilda sätt. 

Tidigare forskning visar att produkter för barn ofta utformas för att 
i första hand appellera till pojkar. Detta då producenterna tror sig veta 
att flickor uran problem konsumerar pojkprodukter medan pojkar inte 
antas vara intresserade av produkter som tagits fram för flickor (Seiter 
1993 ; Buckingham 2007; Auster & Mansbach 2012). Med det som 
bakgrund tyder Egmont Kärnans ändring av målgruppsbeskrivning
en för den coola fotbollstidningen Goal junior, men inte för pyssliga 
Emma, på art flickor i högre utsträckning än pojkar föreställs kunna 
och vilja överskrida genusgränser. Tror sig Egmont Kärnan veta att 
flickor intresserar sig för produkter som blivit framtagna för pojkar, 
verkar det exkluderande och diskriminerande att marknadsföra dem 
som tidningar enbart för pojkar. M en tänker man sig samtidigt att 
pojkar inte vill ha tidningar med det innehåll som finns i tidningar 
för flickor blir det möjligt att utan att bli lika kritiserad renodla och 
marknadsföra flicktidningar ännu mer som just flicktidningar. Pojkar 
erbjuds en enda pojkig värld, medan flickor kan få delta i den mer 
statusfyllda pojkiga världen och dessutom fa tillgång till ett helt eget 
"homosocialt medierum" (Hirdman 2001) . 

Bara for tjejer 

Barbie, Prinsessan, Pets och Julia utgör en sorts rum för flickor att vistas i 
och skapa identifikation inom. Till dessa rum är pojkar inte bjudna. Det 
syns i hur tidningarna via text och visualitet talar till läsaren (Hirdman 
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001
) . Sällan används ordet flicka men Prinsessan hälsar välkommen 

2 
ed orden "Hej alla prinsessor!" och Barbie, som i annonsinformationen 

: eskrivs som en tidning för den könsneutrala målgruppen "barn", könar 
läsaren med frasen "Hej Barbie-tjejer!" Julias spalt om mens tydliggör 
art läsarna förväntas vara flickor medan Pets främst visar med färger 
och insändarnas namn att den har utformats för flickor. 

I cydliggörander av att tidningarna är menade för flickor är den åter
kommande gemensamma färgen rosa oerhört viktig. Rosa är en vanlig 
färg i och på tidningar för flickor (Hata 201 4 ) och kvinnor (Koller 

2008). Människor uppfattar också och förhåller sig till rosa som en färg 
sammankopplad med femininiret (Koller 2008; Ambjörnsson 2011). 

Vad gäller leksaker visar studier att rosa, ljuslila och andra pastellfärger 
dominerar produktutbudet för flickor, samtidigt som färgerna sällan 
syns i utbudet för pojkar (Ausrer & Mansbach 2 0 12). Det_ i~neb~r att 
der rosa i sig utesluter pojkar genom att vara kulturellt femmmr konar. 
J förhållande till en maskulin norm blir färgen provocerande för att 
den därför lätt kopplas till manlig homosexualitet (Ambjörnsson 2011; 

Koller 20 08). Det gör att ridningarnas fårger utesluter och mycket väl 
kan fungera avskräckande för pojkar vid tidningshyllan i affären. Detta 
är inte tidningar för dem. 

Två olika reklambilagor som medföljer Pets och Julia illustrerar på 
ett mycket tydligt sätt hur tidningarna lyfter fram flickor som målgrupp 
och skapar flickor som en väldigt specifik grupp. De båda bilagorna, i 
rosa med ljusblå och gula detaljer, hjärtan, stjärnor, fjärilar och bakelser, 
erbjuder medlemskap i bokklubben Girl:it. Namnet på bokklubben 
knyter an till den litterära genren chicklir, som står för skönlitteratur 
för kvinnor om kvinnor. Ofta handlar böckerna om unga ensam
stående kvinnor i storstadspuls. Med humor rör berättelserna arbete, 
livsval och romantiska relationer (Oas 2015 ). Chick som är engelsk
amerikansk slang för tjej har i Girl:ir bytts ut till det snällare och yngre 
gir/. Möjligen är böckerna som klubben erbjuder också en snällare och 
flickigare variant på chicklitböckerna. Det välkomstpaket som en ny 
bokklubbsmedlem får innehåller boken Bara for tjejer om "vänskap, 
självförtroende, kärlek och frihet" samt ett sminkset, armringar, klis
termärken, en medlemstidning och en rosa eller ljusblå mp3-spelare. 
Det är vänskapligt leende flickor som bjuder in betraktaren till G irl:it
världen och presenterar premierna som "Coola tjej prylar! .. . som du 
bara måste ha!" Att pojkar inte är inbjudna till tjejvärlden understryks 
av rubriken på reklambladets framsida. Ovanför en bild av tre flickor 
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står med stora bokstäver: "BARA FÖR TJEJER!" Här rillåcs flick 
vara flickor och intressera sig för flickor uran att pojkar tränger si ~r 
Därmed framställs reklambladet, bokklubben och välkomst ·g pa. 

. k h . . gavans 
smm oc armnngar samt temauken "vänskap, självförtroende k·· I k 

h fi ·h " . , ar e oc n er som nagot exklusivt för flickor. 
Catherine Driscoll, som skriver om flickor i populärkultur 

d , menar 
att pro ucenter och marknadsförare genom att konstruera specifika 
konsumencgrupper som naturligt intresserade av särskilda typer 
produkter gör det möjligt att sälja en ide om tillhörighet till en .av 

( 
• V~ 

grupp Dnscoll 2002) . Marknaden för flickor är beroende av ide · 
fi . h nt1-

ermg, menar on, och den sysselsätter sig med att sälja identitet och 
me~lemskap till tjejgruppen, och med det en specifik tjejkultur som 
Dns.coll. k~lar girlh~od. Det innebär art vad som syns i utformningen 
av flICkndnmgarna ar ett skapande av flickighet och ett definierand 
vad flickighet innebär. Girl:it inbjuder till medlemskap, eller först;r~: 
medlemskap, i tjejkulturen girlhood. Tidningarna och Girl:its böcker 
o~h prylar blir då, liksom den rosa färgen i sig, något som görs till en 
given del av rätt sorts flickbarndom. 

Målgrupper och den visuella ålderstrappan 

På den. hemsida där Egmonr Kärnan beskriver sitt tidningsucbud för 
porennella annonsörer beskrivs vilka målgrupper Barbie, Prinsessan, Pets 
oc~Juli~ (Egmo?t Kär~an, Annonsinfo) riktar sig till. Barbies målgrupp 
sknvs da fram pa ett konsneurralc sätt, som barn i åldrarna 4-9 år. Att 
tidn_inge~ är f'or fl!cko.r behöver inte sägas med ord uran syns tillräckligt 
tydl1~t p~ den .~'.nnl1ga. dockan i en rosa värld. Prinsessans målgrupp 
var vid nden for msamlmgen framskriven som "flickor i åldern 

4 
till 

I.? år" (~gmoh~ Kärnan, M~diainfo 2010). Idag har åldersmålgruppen 
sankcs ull 3- 8 ar. Pets beskrivs vara för tjejer i åldrarna 7-13 och Julia 
anges vara för tjejer 9-14 år (Egmonc Kärnan, Annonsinfo) . 

. Utifrån hur målgrupperna skrivs fram riktar sig alltså tidningarna cill 
fl1eko~ och. tjej.er i ?el:is s;<llda åldrar. Att tidningarna ges målgrupper 
s~m nkta.r m sig pa olika alderskategorier skapar en slags ålderstrappa, 
dar Barbie och Prinsessan är startpunkten för att sedan avlösas av Pets 
och slutligen Julia. De olika tidningarna blir delstationer i ett växan
de ~ch. en ri~tning mot feminin vuxenhet. Därefter står en uppsjö 
~v udnmgar J samma stil som Julia riktade till unga kvinnor i andra 
aldersgrupper redo att ta över läsarna (ex. Frida, Veckorevyn, Solo och 
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Damernas Värld). Denna ålderstrappa knyte~ a~ till de intervjuade 
flickorna i Kehilys studie som menade att ndnmgar fun~erar som 

körer i en utvecklingsprocess där ålder är centralt (Keh1ly 2003) . 
rnar f d . h 
Precis som Kehilys flickor lyfter Egmonr Kä'.nan rarr:1 att ~_i mngar ar 
rned ålder att göra och att det finns en specifik ordnmg for hur de ska 
läsas. Tidningarnas framskrivna målgrupper är överlappande, vilket 
visar att Egmont Kärnan vill erbjuda något för alla åldrar och faser av 
utveckling. Man vill kunna täcka in så många som möjligt i et~ så långt 
åldersspann som möjligt och förhoppningsvis intressera vaqe grupp 
för fler än en tidning. I tidningarna synliggörs överlappningen mellan 
målgrupperna i och med att de blir korsvis marknadsförda i ~ar~ndra 
vilket gör det möjligt för läsarna att få upp ögonen för andra ndnmgar 
än den de just sitter och läser. Sammantaget visar detta att Egmont 
Kärnan i grunden betraktar flickor som konsumenter, konsumenter 
som de vill hålla ett starkt grepp om. 

Visuellt synliggörs att konsumentmålgruppen delas in i skilda 
ålderssteg. Till de yngsta används tecknade serier och pyssel med 
stora bilder och färgfält. Julia och Pets innehåller mer text i liren 
stil, fördjupande artiklar och fotografier. Tecknade fantasielement, i 
förhållande till fotografi och realism, skapar då en skiljelinje mellan 
det som riktar sig till de yngre respektive de ildre flickorna. Tecknat 
och seriefigurer ska inte onyanserat tolkas som ett barntilltal (Preston 

2005; Preston 2006), men graden av detaljrikedom, färgrikher och 
cextinformation skapar och aktualiserar ålder. Tidningarna utgör 
därmed tillsammans en slags rörelse från det enkla till det mer kom
plexa. Innehållsmässigt rör de sig från dockan och sagan i Barbie oc~ 
Prinsessan till djur i Pets och slucligen kändisar, killar och kropp 1 
Julia. Detta synliggör en utveckling från lek och barndom via levande 
varelser att ta hand om och gulla med till en vidare och glamorösare 
värld där kropp och relationer är av största vikt. Vad gäller konsum
tion och reklamtilltal skapas ålderstrappan genom att reklamtilltalet 
blir mer explicit ju högre upp i åldrarna tidningarna riktas. Barbie 
och Prinsessan är visserligen genomkommersiella men visar bara upp 
enstaka varumärken och innehåller färre anr;ionser. I Pets och Julia 
syns fler typer av produkter och företag och den reklam som görs. på 
redaktionella sidor görs på ett sådant inbäddat sätt att konsumuon 
blir ett intressant tema att läsa om i sig. Julia-läsaren kommer att veta 
vilka skönhetsprodukter och märken hon "behöver" och hon kommer 
att lära sig att de ständigt ersätts av nya och bättre varianter. Tidning-
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arna skapar _en stegvis bekantskap med ett allt större produktutbud 
och får slutligen produktnyheter att framstå som viktig kunskap och 
konsumtion som en självklar del av girlhood. 

Idealmålgrupper och fantasiflickor 

När ridningar och annonser vänder sig till en specifik tänkt målgru 
skapas en slags modell av en fiktiv läsare eller konsument (Björkv: 
2003). För Barbie, Prinsessan, Pets och Julia är den fiktiva läsaren en 
fantasiflicka, men den är utkristalliserad i fyra idealmålgrupper. Dessa 
fyra ideala fantasiflickor karakteriseras genom tidningarnas innehåll 
och utgör utvecklingsscegen i deras framställning av girlhood. 

Den läsare som blir till genom Barbie-tidningens visuella cillcal är 
det feminina barnet med intresse för en urban och modern form av 
prinsesslek. Med det menar jag att den klassiska prinsessan är ersatt av 
den rivigare och mer föränderliga Barbie som är poppis, framgångsrik 
och i farten. Fantasiflickan leker med dockor i en kommersiell värld 
där hon vill ha alla tillbehör och se alla filmer. Hon fantiserar om en 

värld fylld av vackra kläder och frisyrer och har intresse av tjejer som, 
precis som Barbie, är äldre än hon själv. Jag kallar idealmålgruppen 
"den lilla Barbietjejen", med vilket jag menar att den här fantasiflickan 
är lite tuffare än vad ordet flicka kan tänkas antyda, men hon är ung 
och gärna galen i modedockan Barbie. 

Prinsessans idealläsare älskar prinsessor och allt som kopplas samman 
med dem. Fina klänningar, kronor, smycken och slott väcker fantasier 
om en snäll, vacker och sinnlig värld. Hon vill själv vara prinsessa, 
vilket betyder fin i klänning och snäll. Det här är det feminina barnet, 
"den unga prinsessflickan". 

Idealläsaren som framträder i Pets-tidningen är en tjej som är fasci
nerad av djur och som älskar att få ca hand om dem som är söta. Den 
människa-djur-interaktion hon tycker om är verklighecsanknuten; hon 
vill veta vad djur gör och hur de är, samtidigt som fantasi och humor 
är lika viktigt. Hon tycker om allt som är gullige. Hon vill gärna veta 
mer om andra som tycker lika mycket om djur som hon själv, men 
allra helst vill hon ha egna. Om hon redan har egna djur är hon stolt 
över dem och tycker att de och hon förstår varandra. Den här fantasi
flickan är en variant på "häs ttjejen" för vilken det finns andra ridningar 
(ex. Min Häst och ITT-ndy). Hon är äldre än "den lilla Barbietjejen" och 
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"den unga prinsessflickan". Kanske rycker hon till och med att det är 
r e barnsligt med dockor och sagoprinsessor. Men precis som de ty~k
lt h n om att pyssla och pynta, kanske sätta klistermärken med dJur 

er O l d "b . " (s···b å brev och i sin dagbok. Hon har ämnat en arnigaste JO erg 
p . 5 5) barndomen bakom sig och tagit ett steg bort från lek och 
20I 3· ·· 

c som vi kulturellt kopplar samman med barndomen, mot storre ::;:m och feminint omhändertagande av andra. Jag kallar den här 

fantasiflickan "husdjurstjejen". . .. . 
Utifrån tidningen Julia utkristalliseras en ideallasare som vill vara 

del av en pulserande internationell kändisvärld. Hon vi~l vet~ ~ad so~ 
·· ct och inne vad gäller populärkultur och trender, vilket I sig ucgor uey .. 

grund för att vara konsument. Att konsumera och p1ffa sig snygg 
en hh k" er hon som viktigt och hon tar gärna emot tips om ur on s a gora 
~ec. Hon är inte helt säker på vem hon är och rycker därf~r ~~c p.e.~
sonlighetscester, horoskop och andras berätt~-~ser ~-tt s~egla ~1g splv I ar 
spännande. Hon är på väg mot den vuxna splvstandiga ~vm~an men 
kommer inte att vara där än på flera år. Hon har en kvmnl1g kropp 
som har gått eller snart kommer att inträda i puberteten och få ~ens. 
Hon har ett trevande heterosexuelle intresse men erfarenheterna stracker 
sig inte längre än att det kan vara bra .att få lä~~ o~ hur man p_ussas. 
När det oskuldsfulla cillcalec, som särskilt finns I msandarna, kolliderar 
med det sexiga som syns i bilderna av kändiskvinnorna smälter barnet 
och den vuxna kvinnan samman. Liksom en Lolica kan Julia-läsaren 
beskrivas som en oskuldsfull flicka som ibland samtidigt framstår som 
en vuxen förförisk kvinna och som någon som vacklar mellan dessa 
positioner (Walkerdine 1997). Den dubbeltydiga blandningen ringar 
jag in som "flick-kvinnan" (Sjöberg 2013). 

Fantasiflickan som konsument och ideal 

Vad jag nu kunnat visa är hur producenter och marknadsför~re bemö
ter fl ickor och tjejer genom Barbie, Prinsessan, Pets och Julia. I grun
den utgår bemötandet från en syn på dem som konsumenter och de 
tillskrivs en roll som intresserade aktörer i en konsumtionskulcur. Ett 
köp av en tidning är för Egmont Kärnan och deras annonsörer och 
samarbetspartners inte ett konsumcionsavsluc. Istället väcker ett köp en 
förhoppning om föresatt konsumtion, hjälp med spridning av varumär
ken och information från och om målgruppen. Tidningarna erbjuder 
flickor en alle mer ökande inkludering i en vidare konsumtionskultur. 
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Genom att ständigt erbjuda möjligheter at t identifiera sig sorn just 
flicka skapar och återskapar företagen målgruppen flickor och en ide 
om att flickors barndom är väsensskild från pojkars barndorn. Detta 
trots att flickor samtidigt antas kunna kliva över och ta del av de pojkiga 
produkterna och pojkkulturen. Flickor både ges ett eget fri rum och får 
tillgång till den barnkultur i vilken pojkar är norm (Sjöberg 2013). Det 
frirum som erbjuds bara flickor är fantastiska fantasivärldar byggda på 
skönhet och femininitet i vilka flickorna kan drömma sig bon. 

Genom tidningarnas innehåll, annonser och synliggörandet av 
en uppsjö av andra produkter och varumärken erbjuds flickorna 
medlemskap i girlhood. Flickornas egna åsikter och intressen ska till
fredsställas av produkterna och det är deras intressen som åtminstone 
delvis får styra innehållet i tidningarna. Men här finns inget utrymme 
för oppositiohella berättelser som komplicerar bilden av den flickiga 
flickan. Politik, idrott, kulcur, samhällsengagemang eller vetenskap 
ges ingen plats. De riktiga flickor som har sådana intressen stängs 
ute från tidningarnas tilltal. Inte heller ges det plats för de barn och 
unga som inte passar in i ett binärt tänkande om kön och sexualitet. 
De räknas inte in i Egmont Kärnans version av girlhood. Målgrup
pen som Egmont Kärnan och deras samarbetspartners vill locka är 
flickor, men målgruppen är inte bara en. Mot bakgrund av ålder har 
jag visat hur underkategorierna "den lilla Barbietjejen", "den unga 
prinsessflickan", "husdjurstjejen" och "flick-kvinnan" träder fram ur 
tidningarnas tilltal. Kanske finns de här typerna av flickor och tjejer 
på riktigt. Kanske är de inte bara fantasier producerade av marknads
förare och producenter som sammanställt information, gjort tester 
och frågat ut. Kanske finns det riktiga flickor som motsvarar Egmont 
Kärnans ideer av dem, och kanske finns de innan de fått möta "den 
lilla Barbietjejen", "den unga prinsessflickan", "husdjurstjejen" och 
"flick-kvinnan" . Kanske inte. Oavsett vilket blir de till av Egmont 
Kärnan. Genom tidningarnas tilltal skapas ett ramverk av flick- och 
tjej typer för riktiga flickor och tjejer att förhålla sig till. Att prata och 
tänka med och att identifiera sig med och bli som. Egmonc Kärnan, 
deras samarbetspartners och andra producenter som tänker på flickor 
och tjejer utifrån liknande ramar som de här materialiserar innebörden 
av girlhood och normaliserar vad det är att vara flicka i olika åldrar. 
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