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FÖRORD

Det känns litet vemodigt att lämna ett projekt som fyllt min tillvaro och mina tankar 
under en lång tid. Nu är ett skede avslutat men som vi alla vet är inget någonsin klart 
utan allt kan tolkas vidare och utvecklas till något nytt. Trots att det är med ett visst 
vemod jag tar avsked av min text, vet jag samtidigt att det jag skrivit kommer att finnas 
med mig också i fortsättningen. Många i min omgivning har frågat mig, först lugnt och 
försiktigt men på senare tid med en svag irritation i rösten: När blir du egentligen klar? 
Nu kan jag åtminstone ge dem ett datum för min disputation, men klar – det blir jag 
aldrig. Och i anslutning till detta vill jag tillägga att då man forskar i åldrande på ett 
eller annat sätt måste man i sann kulturforskaranda åldras själv för att förstå vad det hela 
handlar om i praktiken.  

I min avhandlingsprocess har många personer varit till stor hjälp. Man skriver ensam 
men orden blir till som ett resultat av dialoger med andra. Jag nämner här några namn, 
men alla som jag mött och som på något sätt varit intresserade av och frågat om mitt 
projekt är också värda ett tack. 

Först av allt vill jag tacka professor Helene Brembeck som varit förhandsgranskare och 
som ställer upp som opponent vid min disputation. Hennes kommentarer till mitt 
manuskript hjälpte mig finslipa och vässa tankegångarna i texten. Professor Visa 
Heinonen vill jag också tacka för den noggranna genomgången av mitt manuskript och 
för de idéer han gav mig för fortsatt utveckling av avhandlingen. 

Mitt avhandlingsprojekt hade varit omöjligt om professor Christian Grönroos inte hade 
antagit mig som doktorand. Under min doktorandtid har han visat intresse för min 
forskning och varit ett viktigt stöd som kollega. Tack för detta, Christian. 

Jag har haft glädjen att ha professor Lars-Johan Lindqvist som examenshandledare. Det 
är tack vare hans noggrannhet och visdom som jag har kunnat slutföra projektet. 
Professor Johanna Moisander har i sin egenskap av mångsidigt kunnig metodhandledare 
varit ovärderlig på många sätt men i synnerhet har hennes förmåga att inspirera gjort att 
jag klarat av utmaningarna i skrivprocessen. 

Jag vill också tacka professor Veronica Liljander för hennes intresse för mitt projekt och 
för god vänskap. Tack också för det finansiella stödet på slutrakan. 

Ekon.dr Hannele Kauppinen-Räisänen och doktoranden Tiina Vihtkari har erbjudit mig 
värdefulla och nyttiga kommentarer till mitt manuskript i samband med mitt 
manuskriptseminarium. Jag är dem evigt tacksamma. Mitt tack vill jag också rikta till 
ekon.dr Oskar Korkman och ekon.dr Martin Fougère som läst och kommenterat mina 
texter under processen och tillhandahållit viktiga referenser. Fil. mag. Anna Maria 
Gustafsson språkgranskade avhandlingen och gjorde den mera läslig. Tack för det. 

Doktorsavhandlingar blir sällan till utan finansiellt stöd. Jag vill därför tacka 
Liikesivistysrahasto, Ekonomföreningen Niord och Svenska handelshögskolan för att de 
trott på mitt projekt och gjort det möjligt för mig att vara tjänstledig och delta i kurser 
och konferenser. 
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Under största delen av min skrivprocess har jag jobbat på Hanken. Jag har trivts med 
mitt jobb tack vare mina genuint personliga arbetskamrater. Därför vill jag framföra min 
tacksamhet till mina närmaste kolleger på institutionen för marknadsföring och Hankens 
bibliotek.  Jag vill speciellt tacka Kicka Lindroos och Maria Schröder för att de berett 
mig möjligheten att skriva och arbeta parallellt. Jag vill också tacka alla de 
arbetskamrater som jag fått samarbeta och skratta med under processen. I synnerhet Tua 
Hindersson-Söderholm har gjort arbetsdagarna lättare. Tack för din hjälpsamhet, empati 
och våra viktiga samtal. Ett tack vill jag också rikta till Ralf Forsell för ett gott 
samarbete vid InfoBITen. Maria Holmlund-Rytkönen är jag också glad över att ha både 
som kollega och vän. Tack för trevliga pratstunder med god mat och gott vin. Karen 
Spens, min sångarsyster och kollega, tack för den värme och glädje du sprider. 

Det finns ju faktiskt också ett liv som pågår utanför avhandlingsprocessen. I det livet 
har min familj och mina vänner hjälpt mig finna ljuset i den tunnel som emellanåt 
kändes svårframkomlig. Similia-systrarna ekon.dr Birgitta Forsström, ekon.dr Ranja 
Frommer, ekon.dr Annica Isaksson och ekon.dr Barbro Schauman har både inspirerat 
mig att slutföra mitt projekt och introducerat mig till andra dimensioner av tillvaron. 
Tack för glädjande och allvarliga samtal. Mina barndomsvänner Mikaela Groop och 
Anneli Tahvanainen har båda erbjudit stunder av vänskaplig samvaro och förtroliga 
diskussioner, något som varit ovärderligt för den själsliga balansen. Min studiekamrat 
Leena Nummelin har sett till att livet inte blivit långtråkigt. Tack för festliga stunder i 
Helsingfors nattliv. 

Min familj har hållit mig förankrad i vardagen och gjort den omväxlande, känslosam 
och nyansrik. Emma, Leo och Ville – kära barn, tack för att ni orkat med en mamma 
som emellanåt vuxit fast vid sin bärbara dator. Älskade Lauri, tack för att du varit med 
och konstruerat både vardag och fest med mig och gjort livet lättare på alla sätt. Tack 
för att du fått mig att tro på mig själv.  

Till sist vill jag tacka mina föräldrar Ingeborg och Ralf för er kärleksfulla närvaro och 
omtänksamhet. Trots att ni båda lämnade detta liv under mitt sista doktorandår känner 
jag att ni är med mig och gläds i denna stund. 

Urskogen den 1.8.2008 

Maria Suokannas 

.
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1 INLEDNING 

Forskningsnarrativ 

Det är väl ganska klart att man börjar reflektera över sitt eget åldrande då man forskar kring temat äldre 
konsumenter och fördjupar sig i vad marknadsförare skapar vid kommunikation med den mogna 
marknaden. Häromdagen satt jag med några 40+-kolleger och diskuterade forskning och att bli äldre. Det 
var intressant att fundera på om vi verkligen ska tänka oss att ha tid för forskning i ”den här åldern” och 
ifall det alls är meningsfullt (”den här åldern” är ett ganska underligt uttryck som ganska noggrant 
stänger ut möjligheten att utveckla olika alternativ p.g.a. att man är äldre än något) Kanske jag skulle göra 
mer samhällelig nytta om jag utbildade mig till närvårdare och gjorde hembesök hos äldre?  I alla fall 
konstaterade en kollega att det är väl inte någon som vill bli äldre! Vad? Tänk på alternativet! Och det är 
väl klart att vi inte kan förbli evigt unga! Det är ju förstås ganska deprimerande om det skall kännas 
innehållsfattigt det här livet efter fyrtio och att det förväntas att det är så. Men det är väl bara en 
inställningsfråga, vill jag påstå.  

Har själv varit med om några skojiga incidenter på sistone, incidenter som fått mig att inse att nu är jag 
verkligen ålderskänslig p.g.a. min forskning. Det var på valborg, som jag ville gå på toaletten på 
Strindbergs café och frågade artigt portieren om jag borde betala för ett toalettbesök eller möjligtvis köpa 
en kaffe eller så. Portieren konstaterade lika artigt till mig att nog tillåts äldre att gå gratis på toa! Äldre, 
tänkte jag genast! Ser jag ut som en äldre person? Portieren såg visst att jag tappade hakan (som 
åtminstone inte ännu blivit dubbel) och tillade att stället enbart är noga med ungdomar… Håhåjaja… Nå, 
visst är jag äldre än ungdomarna men måste man nu poängtera det så här tydligt… 

Mitt ålderssensitiva jag fick också uppleva en annan åldersrelaterad incident en fredag vid lunch. Min 
väninna och jag beställde sallad och fick beställningsnummer 32. Då den utländska kocken, som bröt så 
charmigt på finska, ropade ut nummer 32, såg oss och insåg att det var våra sallader måste han ju påpeka 
att  ”ei ole ikä” (det är inte åldern)!!! Vad betydde den kommentaren? Såg vi definitivt äldre ut och ville 
han flirta och ge oss en komplimang? Varför trodde han då i så fall att vi ville se yngre ut? Vi diskuterade 
detta med min väninna en god stund och funderade på om vi skulle bli glada eller ledsna. Detta inledde vår 
diskussion om ålderstolkningar och min väninna berättade en ganska intressant historia om ett porträtt 
som en konstnär, en kvinna i 25-årsåldern, målar av henne. Väninnans barn hade sett porträttet i det 
stadium som det nu är i och konstaterade rättframt, på barns vis, att deras mamma såg ut som en 60-åring. 
Med sina 41 år så tyckte hon inte att det var så värst trevligt (för vi VILL ju se yngre ut). Konstnären 
påpekade att hon i alla fall uppfattat henne som en 50-åring vilket igen bevisar att vi tolkar ålder på så 
olika sätt och enligt vårt eget perspektiv. Den tjugofemåriga konstnären kände inte sin modell så bra och 
tolkade åldern som något som inte stämde överens med den kronologiska åldern, medan väninnans barn 
som kände sin mor inte tyckte att porträttet motsvarade mammans ålder.  Ju mer vi känner en person och 
hans eller hennes personlighet desto mindre betydelse får den kronologiska åldern kanske delvis av den 
orsaken att man är medveten om den. Kronologisk ålder styr trots det våra uppfattningar om en annan 
person då vi ilar förbi varandra i snabba möten. 

Forskningsnarrativ/Maria Suokannas våren 2005 

Kronologisk ålder är ett viktigt begrepp för det flesta av oss. Vi definierar, kategoriserar 
och positionerar oss gentemot andra människor med hjälp av dessa magiska siffror som 
avslöjar hur länge vi vandrat på jorden. De facto är den kronologiska åldern en lika viktig 
dimension som ras och kön (Kunda 1999) vilka vi använder för att kategorisera 
människor. Om någon gör något storartat som 10-åring är han en begåvning medan en 
80-åring inte beskrivs med samma ord vid samma prestation. Hur gammal blev hon eller 
han, frågar man ofta då någon dött och i den stunden den kronologiska åldern avslöjas 
mäter man den sorg som uppstår vid personens frånfälle. Det är ganska naturligt att det 
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känns meningslöst och mera sorgligt om någon är mycket ung då han dör medan man ofta 
upplever en liten tröst då personen är äldre och ändå fått uppleva många år av jordelivet. 
Kronologisk ålder ger oss visst information om livsskeden och kanske om vilka 
möjligheter det finns att förverkliga sina mål. Det som gör detta åldersbegrepp 
problematiskt är att det används utan urskillning som ett faktum eller som en autonom 
social kategori (Nikander 2002), vilket ofta varit fallet inom marknadsföringsdiskursen. 
Om t.ex. konsumenter undersöks enbart utgående från kronologisk ålder anser man att det 
går att definiera exakt hurudan personen med en specifik ålder är. Som 
forskningsnarrativen ovan exemplifierade är det uppenbart att ålder varken är exakt eller 
tydlig eftersom vår personliga åldersuppfattning inte nödvändigtvis möter omgivningens 
uppfattning. Åldern skapas och återskapas i möten med andra, i interaktion och 
kommunikation. I den här avhandlingen presenteras ett synsätt där detta åldersskapande i 
processer, tal och bild är i blickpunkten. Detta för avhandlingens resultat in på det spår 
Nikander (2002) stakat ut: 

[...] the focus in the current work is exclusively on the communicative and dialogic processes in 
and through which situational meanings of age and ageing emerge in interaction. (Nikander 
2002:13) 

I avhandlingen presenteras processer som lyfter fram den äldre konsumenten som tidigare 
varit anonym1. Dessa processer består främst av samtal med marknadsförare inom den 
finländska reklambranschen. Därutöver analyseras tidningstexter skrivna i en 
marknadsföringskontext och reklambilder används för att illustrera och understryka 
typiska sätt att tala om den äldre konsumenten. Samhälleliga diskussioner kring åldrande 
från andra genrer (t.ex. skönlitteratur) har också utnyttjats. I materialet låg fokus på 
ordanvändning och s.k. diskursiva praktiker, sätt att tala om ett fenomen. Forskningen om 
marknadsföring till äldre konsumenter har alltså inte här handlat om att definiera den 
äldre konsumentens kronologiska ålder för att ta reda på ett typiskt åldersrelaterat 
beteende. Att enbart definiera olikheter i beteenden via kronologisk ålder kritiseras här. 
Mathur & Moschis (1999) lyfter t.ex. hellre fram de processer genom vilka vuxna 
människor lär sig roller och normer förknippat med högre ålder. Istället för att stanna vid 
att definiera vem som kronologiskt sett är en äldre konsument och därefter försöka se 
detta som utgångspunkten för förklaringar av olika konsumtionsval och attityder, valdes 
ett synsätt där man ser hur den äldre konsumentens identitet konstrueras via 
marknadsförares sätt att tala om och via reklam representera den äldre konsumenten2.
Synsättet förtydligas i följande delkapitel som definierar marknadsföring som en 
diskursiv praktik. 

1.1. Marknadsföring som diskursiv praktik 

Marknadsföring har en ideologisk roll som inte kan förbises:

“I argue persistently (and repetitively) that a marketing mainstream can be discerned as a 
discursive construction and that it has a distinctive ideological character” (Hackley 2001:12). 

1 Anonym här i bemärkelsen okänd, utan namn och obemärkt 
2 Observera att den kronologiska åldern ändå finns inbyggd i ordformen äldre eftersom ordet äldre är en 
komparativ form och innebär att man jämför någon med någon som är yngre.  
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Marknadsföraren har en roll i skapandet av konsumentkategorier och marknadsförarnas 
diskursiva praktiker är betydelsefulla i ett s.k. symbolutbyte. Detta är ett synsätt som 
motsätter sig den traditionella synen på marknadsföraren som aktören och konsumenten 
som den passiva mottagaren. Bristor & Fischer (1993) anser exempelvis att retoriken 
inom marknadsföringen bygger på ett patriarkaliskt sätt att tala om relationen mellan 
konsument och marknadsförare och poängterar att denna retorik kan påverka hur vi ser på 
utbytet mellan dessa. Konsumenten (definieras som det feminina) är passiv medan 
marknadsföraren (definieras som det maskulina) är aktiv vilket gör att man lätt utesluter 
konsumentens roll i utbytet (Bristor & Fischer 1993).  

Att se marknadsföring som något som aktivt konstruerar eller skapar roller, identiteter 
och normer är inte utbrett och det finns främst en akademisk diskussion kring detta (t.ex. 
Hackley 1998, 1999, 2001, Penaloza & Gilly 1999, Hänninen 2004, Puustinen 2004). Om 
vi som marknadsförare använder begrepp som kategoriserar konsumenter utgående från 
marknadsföraren istället för från konsumenten skapar man lätt en bild av att konsumenten 
är en passiv mottagare av produkter, tjänster och budskap. Användningen av ett 
marknadsföringsspråk som baserar sig på t.ex. krigiska metaforer kan vara en följd av att 
marketing management-litteraturen erbjuder synsätt där marknadsföring är något som 
utförs av marknadsföringssubjekt i en objektiv och given värld och marknadsföringen 
finns till för att hantera eller besvara det som finns i omgivningen (Svensson 2003:9). 
Marknadsförare och deras ”verktyg” kan då uppfattas som något mycket neutralt och kan 
till och med ses som en smygjägare: 

These devices and analysis instruments are thought to make up the marketer´s own toolbox, by 
means of which he or she executes his or her marketing deeds. These tools are described as 
neutral as is a hammer or a screwdriver; they intervene silently upon the world, doing so without 
taking stand either for or against, only to disappear again without leaving behind comments and 
moral judgments of any kind (Svensson 2003:12 ) 

Kritik mot detta sätt att se på marknadsföringens roll har lyfts fram av Svensson (2003) 
och Hackley (2001). Svensson ser marknadsföringsverkligheten som något socialt och 
diskursivt konstruerat via praktiserande marknadsförares dagliga arbete. I den här 
avhandlingen omfattas detta synsätt eftersom reklamskaparnas samtal kring den äldre 
konsumenten anses ha en betydelse för hur identiteten hos äldre konsumenter formas. 
Detta innebär att enbart den ena parten på marknaden analyseras i detta skede och inte 
själva dialogen mellan konsument och marknadsförare. Detta innebär inte att 
konsumenten skulle ses som en viljelös marionett som får sig en identitet tilldelad genom 
marknadsförarens praktiker. Men genom att synliggöra hur olika sätt att representera en 
konsumentgrupp i tal och skrift kan skapa diskurser tillhandahålls gruppen viktig 
information som både befriar och begränsar. Dessutom ökar detta medieläskunnigheten. 
Firat & Dholakia (2006:134) kritiserar den moderna marknadsföringen (modern här 
definierad som motsatsen till postmodern) för att utesluta konsumenten genom att 
förstora klyftan mellan dem som agerar (marknadsförare) och dem som reagerar 
(konsumenten). Problemet ligger enligt dem i skillnaden mellan kommunikativ kunskap 
(communicative literacy) hos dem som agerar i förhållande till den allt sämre 
”läsförmågan” hos dem som reagerar. Den sämre läsförmågan hos konsumenten kan 
förorsakas av att marknadsförarna inte är uppmärksamma på vad som omger 
konsumenten i samhällets symboliska fält. Följden blir att marknadsföraren har svårt att 
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förstå konsumenten och kommunicerar så att konsumenten inte förstår marknadsförarens 
budskap. Det här är enligt mig ett problem och kan fortsätta att vara ett problem då man 
planerar marknadsföring till äldre konsumenter. De har inte involverats tillräckligt i 
planeringen av produkter, tjänster eller kommunikation trots att det finns enstaka exempel 
på att företag haft äldre konsumenter som konsulter.3 Dessutom har marknadsförare inte 
tillräckligt mycket beaktat olika kulturella praktiker som påverkar förståelse och 
läsförmåga. 

Att se marknadsföring som diskursivt konstruerande har haft följder för både mina 
kunskapsteoretiska antaganden och för sättet att strukturera innehållet i avhandlingen. En 
process där teoretiska ställningstaganden testas i det som kallas verkligheten och resultat 
presenteras som ett bevis på att något verkligen existerar där ute är inte förenligt med det 
synsätt som denna avhandling förespråkar. Eftersom verkligheten ses som socialt 
konstruerad måste man också se att det som är skrivet här är en social konstruktion och 
ett inlägg i diskussionen kring äldre konsumenter. Med det analyserade materialet vill jag 
lyfta fram nya teman för diskussion och via dessa teman påvisa svagheter i tidigare sätt 
att se på och behandla en äldre konsument. Målet med detta har varit att kunna öppna det 
som kan definieras som diskursiv slutenhet. Den diskursiva slutenheten definieras som en 
stagnerad diskussion kring temat äldre konsumenter. Den diskursiva slutenheten syns 
också i stereotyper om högre ålder och i en ovilja att marknadsföra till äldre konsumenter. 
Enligt Puustinen (2004) har det mest attraktiva marknadsföringssegmentet varit 
konsumenter i åldern 25–44 och både de som är yngre och äldre har lätt blivit 
bortglömda. I de utförda intervjuerna och i den samhälleliga diskussionen poängteras att 
konsumenter äldre än 44 år är och blir intressanta. Eftersom man varit ganska ovan och 
osäker inför vem den äldre konsumenten är har det inte existerat någon stark 
seniorkonsumentdiskurs och inte heller en typisk seniorkonsumentidentitet. Nu finns det 
möjligheter att beskriva olika praktiker som är med om att skapa en ny konsumentgrupp 
och dess identiteter.  Genom att synliggöra olika diskurser och diskursiva praktiker har 
syftet varit att skapa en känsligare inställning till dessa praktiker och på det sättet skapa 
en etisk (här i bemärkelsen hänsynstagande) utveckling av marknadskommunikationen på 
det som så småningom utvecklas till en s.k. mogen marknad. Om man som 
marknadsförare är medveten om varför man t.ex. inte vågar använda vissa ord och uttryck 
som ”senior” kan det väcka nya kreativa kommunikationsstrategier och möjligtvis 
användas som ett slags intervention (ingripande) som hindrar att någon diskurs växer sig 
för stark.  Marknadsföringsåtgärder kan alltså uppfattas som diskursiva praktiker med 
dynamikskapande samhällelig verkan. 

1.2. Avhandlingens syfte och kontribution 

Syftet med avhandlingen är att med hjälp av diskursanalytiska begrepp skapa förståelse 
för hur man genom sätt att tala om och avbilda äldre konsumenter i en 
marknadsföringskontext skapar ramar för hur man tolkar den äldre konsumentens 

3 Ett tyskt företag hade t.ex. äldre konsumenter med i planeringen av produktförpackningar. Bob Helsinki, 
en reklambyrå, har anställt en ”farfar” som besöker byrån en gång i veckan för att återföra personalen till 
verkligheten  (http://www.bobhelsinki.fi/asiakkaat/vaari.html hämtat 11.5.2007) 
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identitet och ålder. Genom detta tillförs ett kulturellt perspektiv på identitetsbegreppet 
och åldersbegreppet. Perspektivet blir kulturellt eftersom språkets identitetsskapande roll 
och dess sätt att skapa olika diskurser (typiska sätt att representera i tal och text) 
fokuserats. Detta innebär att kultur definieras som något som producerar och inte som 
något som ser kultur som skillnader4 (jmf Rosaldo 1989).  Eftersom det delvis handlar om 
kommunikation poängteras att kommunikation inte ses som en överföring av budskap 
från en varelse till en annan, utan kommunikationsprocesserna innehåller aktivt 
meningsskapande och aktiv tolkning i alla situationer (Puustinen & Ruoho & Mäkelä 
2006). Språket har definierats som ett säte för vad som är tillåtet att uttala eller inte, med 
andra ord som ett säte för ideologier. Språkets delvis arbiträra gränser återspeglar vår 
kultur. Då ingen diskurs har övertag eller ensam definierar den äldre konsumentens 
identitet kommer identiteten att vara stadd i omvandling. Marknadsföraren måste vara 
medveten om sin roll i denna omvandling. Den tid marknadsföringsåtgärder riktade till en 
äldre konsumentgrupp saknas börjar vara förbi. Detta innebär att vi står inför en situation 
där man via olika symbolkombinationer riktade till en äldre konsument kommer att skapa 
nya möjliga identiteter för denna. Det är därför viktigt att förstå att både reklam och andra 
marknadsföringsprocesser har en identitetsskapande och identitetsförstärkande roll. Inom 
en reklamkontext t.ex. är det viktigt att förstå hur innebörden i reklam påverkas av 
samhälleliga skiftningar som går att avläsa i språket. Diskussionen kring ålder och 
åldrande och hur den påverkar dessa skiftningar och utvecklar nya tolkningsramar för hur 
vi både skapar och läser t.ex. reklam  vill jag därför lyfta fram. 

Avhandlingens kulturella perspektiv är en fortsättning på både den språkliga och 
dekonstruktionistiska vändningen inom kulturstudier. Denna riktning influeras av 
poststrukturalismen som kännetecknas av att strukturer och grammatik aldrig fixeras eller 
stannar upp utan ständigt förändras (van Loon 2001:276). Eftersom avhandlingen 
influeras av den poststrukturalistiska riktningen inom kulturstudierna poängterar jag 
följande i enlighet med Alvesson & Sköldberg (2000): 

[...] the more specific contributions of PM/PS5 are associated with the following three points: 
first, their insistence on avoiding as far as possible the adoption of a definite viewpoint at the 
theoretical and interpretive level [...], and to minimize the harm that can result from this; 
secondly, the insistence that research should be alert to the notoriois ambiguities, differences and 
divergencies of things; and thirdly, the emphasis on the problem of authority-that all research is 
about the researcher ascribing to a particular phenomenon a certain definite, and thereby 
legitimized, meaning, which in turn upholds the authority of the researcher in relation to other 
voices. (Alvesson & Sköldberg 2000:185) 

Att undvika ett definitivt utgångsläge gällande teoretiska antaganden är en sann 
utmaning. Det har därför delvis försvårat metodvalet och analysen. Genom att använda 
och noggrant förklara vilka begrepp som använts i analysen och med ett mångsidigt 
empiriskt material har utmaningen antagits och arbetet burit frukt. Därutöver har olika 
diskursiva praktiker som omgiver åldrande inom en marknadsföringskontext lyfts fram 
(både material producerat inom en akademisk och en praktisk kontext). Ett annat svar på 
utmaningen är den stegvisa beskrivningen av tolkning och analys i kapitel tre. 

4 t.ex. skillnader mellan olika kulturer 
5 PM är förkortning av Postmodernism och PS av Poststructuralism  
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tar hänsyn till alla röster och möjligtvis tonar ned en del av dem. I den här avhandlingen 
har genusperspektivet delvis tonats ned eftersom det uttryckligen inte valdes som 
utgångspunkt. Forskaren, jag, är kvinna och jag bär med mig alla de kulturella 
konstruktioner som gör att jag definieras som kvinna och kan tänkas se på åldrande ur ett 
kvinnligt perspektiv. Reklambilderna som analyserats innehåller företrädesvis mera 
kvinnoansikten och pilotstudien tar upp detaljer kring den avklädda, äldre kvinnan inom 
reklamen men det är inte enbart mitt val av material som påverkat detta utan den rådande 
synen på konsumtion som något kvinnligt. Kvinnan har varit konsumenten med stort k 
sedan industrialismens begynnelse eftersom mannen arbetade och kvinnan skötte 
hushållet med därtillhörande inköp av dagligvaror (Puustinen & al. 2006). Vi ser därför 
lätt konsumtion som något kvinnligt och det blir utgångsläget. Denna premiss kan 
påverka att genus inte förtydligas på samma sätt. Genusteorierna har därför inte blivit en 
av de teoretiska utgångspunkterna. För att kunna hantera genus i mina diskurser borde 
intervjuerna tydligare ha förts in på det spåret. Det är redan en viktig uppgift att lyfta 
fram ålderskonstruktioner utan att ytterligare finfördela dem i olika perspektiv på 
genuskonstruktioner. Hur man definierar vad som t.ex. är feminint/maskulint eller 
feminint/maskulint konstruerat kan kritiseras (om maskulinitet i t.ex. Hearn 2007) och 
definitionerna kräver en noggrann begreppsgenomgång. Diskussionen kring genus inom 
konsumtion är mångfacetterad och svår vilket gjort att jag i denna avhandling väljer att 
lyfta fram genusperspektivet enbart som ett tema inom framtida forskning och beskriva 
det mera allmänt i samband med genomgången av diskurserna. 

För att uppnå syftet tillämpas en metodologi som baserar sig på diskursanalytiska 
begrepp och arbetssätt. Jag har analyserat samtal med reklamskapare, texter skrivna i en 
marknadsföringskontext och reklambilder. Diskursanalysen i sig har inte haft något starkt 
fotfäste inom marknadsförinsgforskningen p.g.a. av att den har mera kritiska premisser. 
Det finns trots detta allt större intresse för att utnyttja en diskursanalytisk ansats i en 
marknadsföringskontext (Svensson 2003, Ellis & Jack & Higgins 2005, Skålén & 
Fougère & Fellesson 2006). Det diskursanalytiska och kulturella perspektivet går här 
hand i hand, eftersom konsumentkulturell forskning ofta använder sig av ett 
diskursanalytiskt perspektiv (Moisander & Valtonen 2006).  Materialet har utmynnat i 
fem diskurser och kan utnyttjas som en viktig informationskälla för marknadsföraren i 
dialogen, kontakten med den äldre konsumenten och vice versa. Diskursanalysens olika 
möjligheter, perspektiv och kunskapsteoretiska bas diskuteras noggrannare i kapitel 2. 

1.2.1. Kulturellt perspektiv på identitet och ålder 

Ett kulturellt perspektiv på identitet och ålder utvecklas i denna avhandling genom att 
utnyttja diskursbegreppet. Målet är att skapa förståelse för hur man genom sätt att tala om 
och avbilda äldre konsumenter i en marknadsföringskontext kan skapa tolkningsmönster 
för den äldre konsumentens identitet och ålder. 

Dagens samhälle beskrivs alltmer via konsumtion, och det sägs att vi definierar oss själva 
via konsumtionen av olika produkter. Arnould & Thompson (2005) analyserar olika sätt 
att definiera s.k. consumer identity projects och avser med detta konsumtion genom vilka 

Alvesson & Sköldberg (2000) lyfter också fram problemet med att man som forskare inte 
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konsumenter både skapar och söker sig en identitet (2005:868). Då identiteten ses på 
detta sätt är produkter eller varumärken involverade. Konsumentkulturella teoretiker har 
börjat intressera sig mera för de praktiker på marknaden som skapar olika positioner för 
konsumenten. I avhandlingen handlar det om hur marknadsförares6 uttalanden som 
beskriver den äldre konsumenten kan skapa tolkningsramar för vilken identitet, 
subjektsposition konsumenten kan anta (mera om begreppen i kapitel 2). Tyngdpunkten i 
analysen ligger på de identiteter som skapas åt konsumenten via diskursiva praktiker. Här 
representeras dessa praktiker av analyserade intervjutexter, tidningstexter och 
reklambilder. Med följande citat poängteras valet av perspektiv på identitet och dess 
relation till marknaden: 

Consumer culture theorists have turned attention to the relationship between consumers’ identity 
projects and the structuring influence of the marketplace, arguing that the market produces certain 
kinds of consumer positions that consumers can choose to inhabit. While individuals can and do 
pursue personally edifying goals through these consumer positions, they are enacting and 
personalizing cultural scripts that align their identities with the structural imperatives of a 
consumer-driven global economy. (Arnould & Thompson 2005:871) 

Genom att poängtera kulturella skript fokuseras främst en samhällelig omformning av 
konsumtionen (”the social patterning of consumption” Holt 1997:327). Det handlar alltså 
inte om konsumentforskning där man anser att mening överförs via konsumtionsobjekt 
till konsumenten (Holt 1997) och samtidigt skapar identiteter. Därför handlar det inte 
heller om konsumtion av produkter och tjänster som konstruerar konsumentens identitet 
(Belk 1988, Elliott & Wattanasuwan 1998). Detta synsätt skulle frånse olika 
sociokulturella processer i samhället som påverkar konsumtionsmönstren (Mathur & 
Moschis 1999).  Hur man talar om ålder och åldrande i samhället påverkar hur man tolkar 
eller skapar innebörd i konsumtion och konsumtionsobjekt. Följande citat som tillför ett 
poststrukturalistiskt perspektiv på livsstilsforskning, är ett exempel på hur det som kallas 
cultural frameworks styr tycke och smak i en konsumtionskontext. Genom att undersöka 
dessa kulturella ramverk med andra ord vårt kulturella sätt att strukturera åldrande, 
erbjuds ett alternativ till hur man skall närma sig den äldre konsumenten: 

Cultural frameworks of tastes, then, organize interpretations of consumption objects and how 
they are consumed, give meaning to consumption objects, constitute the desirability of 
consumption objects and the preferred ways of consuming them, and structure the felt experience 
of consuming. (Holt 1997:332) 

Eftersom diskursteorin påverkat de diskursanalytiska begrepp som valts för analysen 
understryks att de kulturella ramverken, skripten eller strukturerna inte är något som finns 
i verkligheten (jmf kritisk realism). Dessa uppstår däremot i s.k. artikulationsprocesser 
där man identifierar och skapar den äldre konsumenten (i enlighet med Laclau & Mouffe 
1985). Hur en äldre konsument själv skapar sin identitet genom olika praktiker är inte i 
fokus utan däremot hur andra talar om och skapar den äldre konsumentens identitet. Jag 
poängterar ytterligare att avhandlingen omfattar Bergers (1966) uppfattning att man 
identifierar sig själv genom att identifieras i en gemensam värld. Med avhandlingen 
synliggörs den äldre konsumenten på ett sätt som inte baserar sig på grupperingar enligt 

6 Begreppet marknadsförare används i denna studie för att omfatta alla dem som handlar i syfte att skapa 
merkonsumtion. 
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kronologisk ålder eller subkultur. I stället poängteras en dynamisk inställning till krafter, 
diskursiva praktiker som skapar, omformar och befäster en konsumentgrupps identitet.  

Reklam och kultur är innästlade i varandra och genom att analysera ordval i tal med 
personer som arbetar med reklam, påvisas hur reklamfolk konstruerar den äldre 
konsumenten med hjälp av kulturellt tillgängliga tolkningsramar. Analysen har utmynnat 
i fem diskurser som namnges senior, radikal, förlängd ungdom, hedonism och lyx samt 
själfull och erfaren. Med dessa diskurser tillförs ett sätt att se på åldrande i en 
marknadsföringskontext som ligger närmast det som Katz (2005) kallar cultural aging. I 
stället för att tala om kulturellt åldrande använder jag här begreppet kulturell ålder som 
handlar om hur ålder konstrueras via representation, interaktion och kommunikation. 
Ålder anses inte vara enbart ett kronologiskt händelseförlopp utan den förhandlas från 
gång till gång, vilket har följder för hur man behandlar den äldre konsumenten. Begreppet 
kulturell ålder har sin motsvarighet i det som Gayle Rubin (1975) kallar för gender i
motsats till sex. I en ålderskontext skulle sex motsvaras av begreppet kronologisk eller 
biologisk ålder. Gender eller genus definieras som det sätt på vilket en roll som man eller 
kvinna skapas medan sex eller kön är de synliga skillnaderna, dvs. de medfödda 
skillnaderna mellan man och kvinna. I enlighet med detta har vi alla en specifik 
kronologisk ålder men också en kulturell ålder där vi formas till att definieras som t.ex. 
gamla eller unga.  

I stället för att via användningen av kronologisk ålder påtvinga en person en specifik 
åldersidentitet analyserar jag här hur åldersidentiteten skapas och återskapas via 
marknadsförares sätt att prata om eller representera den äldre konsumenten. Sätten att 
prata om skapar ramar för vilken innebörd begreppet äldre konsument kan få. De 
diskurser som beskrivs i kapitel fyra beskriver dessa ramar. Marknadsförares sätt att 
uttrycka sig om den äldre konsumenten påverkar t.ex. hur ett nytt postmodernt livslopp 
tar form och genom vilket nya möjliga åldersidentiteter skapas: 

[…] how is consumerism and its associated marketing vocabularies and technologies shaping  
new notions of maturity, fitness, human development, and sexuality around the central  
concept of lifestyle? […] how has the rise of positive images of growing older and the  
celebration of an anti-aging culture configured a new postmodern life course, moored to  
standards of timelessness and bodily perfection? (Katz 2005:189) 

Ålderns innebörd reproduceras och förhandlas vid kommunikation och interaktion i olika 
kontexter och ses inte som någon deterministisk inre entitet som har att göra med vilket år 
en person är född. Genom att välja denna väg att beskriva ålderns innebörd via ”yttre 
processer” blir perspektivet kulturellt med följande definition på begreppet kulturellt: 

[...]de koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller 
omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande” (Ehn & Löfgren 
2001:9).  

1.2.2. Kontribution 

Med begreppet kulturell ålder kontribuerar avhandlingen till ett synsätt där den äldre 
konsumenten analyseras ur ett konsumentkulturellt perspektiv (consumer culture) med 
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tyngdpunkten lagd på konsumentens befullmäktigande (consumer empowerment).
Eftersom  det är viktigt att konsumenten befullmäktigas kommer beskrivningen av de 
olika diskurserna att i första hand fokusera på konsumenten. 

Denegri-Knott & Zwick & Schroeder (2006:960) poängterar att konsumtionskontexten är 
diskursivt konstruerad och de efterlyser mera forskning som via berättelser beskriver 
diskursiva strategier i en kontext samtidigt som berättelsen strävar efter historisk 
förståelse.  Dessa berättelser tillhandahåller information om dynamiken i konsumtionen 
och dess kontext. Denna avhandling kan ses som en berättelse om hur diskursiva 
strategier i en marknadsföringskontext i början av det 21 århundradet skapar ramar för 
den äldre konsumentens identitet. Med denna berättelse deltar avhandlingen i den 
diskussion Denegri-Knott & al. (2006) initierat. Eftersom ordet berättelse används här bör 
läsaren uppmärksamgöras på att texten i avhandlingen försöker vara så icke-
objektiverande som möjligt och den karaktäriseras av en berättande stil där forskarens jag 
framträder.  

Med det perspektiv som valts och genom att avgränsa forskningen till att handla om äldre 
konsumenter kontribuerar avhandlingen till och skapar ny kunskap om något som kan 
kallas för konsumentgerontologi (consumer gerontology).7 Genom att koncentrera 
analysen på de processer som skapar ålder och åldrande frångår jag uppfattningen att 
kronologisk ålder kan förklara olikheter i konsumentbeteende. I stället anser jag att 
konsumentbeteendet påverkas av hur man talar om ålder och åldrande inom både en 
marknadsföringskontext och i vårt samhälle i övrigt.  Kunskap om och förståelsen för hur 
åldrande eller ålder konstrueras kulturellt och hur detta formar olika åldersupplevelser 
möjliggör en kommunikationskänslighet som kan utnyttjas inte bara vid kommunikation 
med den äldre konsumenten utan med konsumenter överlag. Analysen har resulterat i 
identitetskonstruerande diskurser som har en betydelse för hur olika konsumtionsmönster 
kan skapas i mötet mellan äldre konsumenter och marknadsaktörer.  

Begreppet kulturell ålder tillför ett sätt att närma sig den äldre konsumenten utan att utgå 
från kronologisk ålder eller en statisk syn på identitet. Puustinen uttrycker det så här: 
”Ålder tycks vara ett mycket inrotat sätt att kategorisera människo- och konsumenttyper 
och den åldersdefinierande (ikäistämisen) diskursen har en dominerande ställning i vår 
kultur”(Puustinen 2008:169). Med begreppet tillförs också ett synsätt där marknadsförare 
är aktiva medskapare av identitet och ålder och en deltagare i samhällets olika diskursiva 
praktiker. 

Alla som jobbar med skapandet av kommunikation, speciellt inom en 
marknadsföringskontext, har nytta av att se vad språkanvändningen avslöjar och hur 
identiteter konstrueras via det. Genom att känna till de identitetskonstruerande processer, 
som kan avläsas i språket kan man lättare förutse konflikter och anpassa sig till dem. 
Diskursanalysen och dess begrepp, såsom antagonism dvs. vad man tar avstånd ifrån och 
ekvivalenskedjor med vilka man poängterar att man hör till en viss kategori av 
människor, kan underlätta skapandet av kommunikation med konsumenten och erbjuder 

7 Gerontologi handlar om forskning kring åldrande i samhället och problem med åldrandet. 
Konsumentgerontologi handlar i enlighet med detta om forskning kring den åldrande konsumenten. 
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den känslighet för förändringar som behövs för att marknadsföraren skall kunna 
kommunicera på bästa möjliga sätt. Dessutom kan diskurser vara något som en 
marknadsförare kan ha som mål att splittra för att skapa nytt. Om man vill se 
konsumenten som självbestämmande (empowerment) och vill lyssna till henne är språket 
den viktigaste källan till information. Förstår man de olika diskurser som kämpar om att 
befästa sin ställning införs en ny känslighet för hur man skall kommunicera med sina 
konsumenter på ett etiskt och tilltalande sätt. Idealistiskt sett medför denna känslighet en 
hållbarare utveckling av den marknad av symboler (i olika budskap) som skapar ramar 
för möten mellan marknadsförare och konsumenter.8 Diskursanalysen som metod 
motiveras genom detta. 

Genom att jag besvarar de syften som ställts upp erbjuds marknadsföraren nya sätt att 
bemöta den s.k. ”mogna marknaden”. Marknadsföraren påminns om sin aktiva roll i 
skapandet av olika stereotyper och sin viktiga roll i skapandet av representation. Den 
enskilda konsumenten kan få medel för att förstå sin roll och marknadsförarens roll i 
olika utbyten av symboler, produkter och tjänster. Dessa medel verkar befullmäktigande 
(empowering) och ger konsumenten ord i diskussionen kring ålderism. I ett större mera 
altruistiskt sammanhang skall avhandlingen delta i diskussionen kring samhällets 
inställning till åldrande och erbjuda en dynamisk syn på hur vi alla behandlar detta tema. 

Med hjälp av Holts (2003) uppmaning till marknadsförare, som enligt honom behöver 
djupare kulturell och sociologisk kunskap för att komma närmare sina kunder, motiveras 
valet av perspektiv och metod ytterligare: 

Managers must learn to anticipate new contradictions and to select the one that best aligns with 
the brand´s political authority....Such knowledge doesn´t come from focus groups or etnography 
or trend reports- the marketer´s usual means for 'getting close to the customer'. Rather, it comes 
from a cultural historian´s understanding of ideology as it waxes and wanes, a sociologist´s 
charting of the topography of contradictions the ideology produces, and a literary critic´s 
expedition into the culture that engages these contradictions (Holt 2003:49)  (min understrykning) 

Holts uttalande kan också ses som ett startskott för användningen av befintligt material 
för undersökning av konsumenter i stället för att man skapar nytt undersökningsmaterial. 
Ideologier kan lika väl hittas i befintliga texter som producerats oberoende av mig som 
forskare. Detta motiverar valet av de tidningstexter som utnyttjats i avhandlingen. 

1.3. Kontexten 

Utgångspunkten och kontexten för avhandlingen är den förändrade samhälleliga 
åldersstrukturen i västvärlden som bäst kan åskådliggöras med befolkningspyramiden. 
Pyramiden har börjat anta nya former och är inte längre en pyramid utan liknar mer en 
vas med en smalare bas och en bredare topp (Se figur 1). Dessa demografiska fakta 
påvisar att vi skall förbereda oss för ett annorlunda samhälle med förändrade synsätt, 
eftersom vi har fler kronologiskt äldre människor i samhället än någonsin tidigare. 

8 Kommentar: sensitivity communication through discursive knowledge kunde beskriva vad detta handlar 
om.
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Figur 1

Den främsta orsaken till den nya situationen är att de s.k. stora åldersklasserna (på 
engelska ofta kallade baby-boomers9) närmar sig pensionsåldern samtidigt som de yngre 
åldersklasserna inte är lika stora som förut. I princip antar befolkningsstrukturen liknande 
former i de flesta västerländska länder men det finns skillnader som vid närmare 
betraktelse blir skönjbara. I USA ingår i den kategori som kallas baby-boomers personer 
som är födda mellan åren 1946 och 1964 (Kotler 2000), medan definitionen på 
tillhörighet till gruppen baby-boomers eller med andra ord de stora åldersklasserna 
varierar i Finland. Definitionen beror på om man talar om åldersklasserna som en politisk 
eller kulturell generation eller som ett slags befolkningsfenomen (Karisto 2005:18). Talar 
man om dem som ett befolkningsfenomen kan man definiera den kronologiska åldern 
enligt nativitetstal och då skulle de stora åldersklasserna enligt Karisto vara födda åren 
1945–1950.   Följande siffror beskriver den förändring de stora åldersklassernas åldrande 
förorsakar i Finland: År 2006 hade vi 16,5 % finländare som var äldre än 65 år (födda 
1941 och tidigare) medan motsvarande siffror år 2020 och 2030 är cirka 24 % respektive 
28 % (Befolkningsprognos 2007 efter ålder och kön enligt område och år 2006–2040, 
Statistikcentralen, Befolkningsprognos 2008)10. I Finland är tillväxtprocenten i 
ålderssegmentet 65 år och äldre från 2006 till 2030 cirka 69 %. Demografin talar alltså 
sitt tydliga språk. En större andel personer, som samtidigt pensioneras kommer enligt 
olika samhälleliga uttalanden att förändra innebörden i begreppet pensionär. I 
kombination med både en bättre hälsa och en bättre ekonomi finns alla förutsättningar för 
att finna nya konsumtionsmönster som man tidigare inte förknippat med pensionärer. 
Enligt Jari Pajunen (2005) från Taloustutkimus Oy11 förändras seniorernas konsumtion 
enligt följande: värderingarna och åldersbundenheten försvagas, seniorernas köpkraft 
bibehålls bättre än tidigare och seniorerna är en längre tid aktiva konsumenter.  

9 Begreppet baby-boomer beskriver en person som är född under de år det föddes mest barn  i   U.S.A. dvs. 
1946-1964 (Dann 2007). Jag använder begreppet för att beskriva dem som är födda år 1945-1950 i Finland 
enligt Karistos ( 2005) definition.  
10 Befolkningsutveckling utgående från antagandet att utvecklingen fortsätter som senaste år 
11 Föredrag vid seminariet Seniorikuluttaja december 2005 ordnat av IIR-Finland Oy 

öFinlands befolkningspyramider 2010 och 2030 (Väest : Terveyskirjasto 2007) 
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Det åldrande samhället kan betraktas olika beroende på perspektiv. De olika perspektiven 
problematiserar högre ålder på olika sätt: nationalekonomerna talar om följder för 
produktiviteten, arbetsmarknadsforskarna om kvantiteten av och kvaliteten på tillgängligt 
arbete, gerontologerna koncentrerar sig på åldersstereotyper och hur inställningen till 
äldre förändras. Kulturforskarna undersöker hur ålder konstrueras kulturellt och anser att 
åldrande inte är indviduellt (Ainsworth & Hardy 2004). Denna avhandling deltar i en 
diskussion som befinner sig i gränssnittet mellan gerontologi och kultur- och 
konsumentforskning, där siffror och kvantitet inte är centrala. 

Att befolkningspyramiden antar nya former har alltså följder för den nationella 
ekonomin, vilket kan mätas i siffror (t.ex. pensioner), men något som lätt glöms bort är 
det inflytande som förskjutningen i åldersstrukturen mot högre kronologisk ålder kan ha 
på samhällets ålderskultur.  Förstärks tidigare åldersstereotyper eller kommer de att få 
andra former t.ex. så att åldersrasismen inte gäller de äldre utan främst yngre 
åldersgrupper? Skapas helt nya stereotyper och är det skede vi nu befinner oss i  ett skede 
där något typifieras innan det stereotypifieras? Av särskilt intresse i denna avhandling är 
hur åldrande kommer att förändras i relationerna mellan olika krafter i samhället såsom 
media, marknadsförare (inkl. dem som skapar reklamkommunikation) och konsumenter. I 
dialektiken mellan dessa kan man redan skönja att något håller på att ske. Intresset för de 
äldre konsumenterna har vaknat vilket syns i efterfrågan på kunskap om dessa 
(seminarier ordnas, mitt kunnande har efterfrågats i olika mediesammanhang och 
föreläsningsserier). Det var inte heller svårt att få en möjlighet att intervjua olika aktörer 
inom reklambranschen eftersom alla gärna diskuterade hur man skall bemöta de äldre 
konsumenterna. 

En naturlig utgångspunkt för det vaknande intresset för den äldre konsumenten förklaras 
via de stora åldersklassernas ålder i dag år 2008. Enligt en definition är en representant 
för de stora åldersklasserna i dag omkring 60 år gammal (58–63). De stora 
åldersklasserna kan ha ett inflytande på hur man diskuterar, skapar och samtidigt 
konstruerar ålder inom marknadsföringskontexten och kan ses som ett slags katalysator i 
kommodifieringen12 av högre ålder. Att se de stora åldersklasserna som en viktig 
förändrande faktor är verkligen inget nytt. De stora åldersklassernas uppväxt har, enligt 
de texter som beskrivit fenomenet, förliknats vid en gets färd i boaormens buk 
(Dychtwald 1999) främst för att lyfta fram att samhället tidigare också varit tvunget att 
förändra sig p.g.a. att ett stort antal individer gått igenom samma livsskede. Det har varit 
fråga om att bygga ut bl.a. barnavården och bildningsväsendet men åldersklassernas stora 
antal har också påverkat andra funktioner i samhället. Enligt den brittiske historikern 
Marwick har det ”långa sextiotalet” från år 1958 till år 1974 (Marwick 1998), med andra 
ord de stora åldersklassernas barndoms- och ungdomstid, haft en lika stor inverkan på 
den västerländska kulturen som renässansen hade. Mycket av det som är kännetecknande 
för sextiotalet, används för att karaktärisera vad de stora åldersklasserna står för i dag: 
protester mot etablissemanget, viktigt att veta vad som är inne, ungdomens maktposition, 
spridning av innovationer, ökande levnadsstandard, strukturalism, poststrukturalism och 
postmodernism inom den akademiska världen, internationellt kulturutbyte, ingen 

12 Med kommodifiering menas den process som gör någonting kommersiellt. Här handlar det om att 
kommersialisera högre ålder. 
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särskiljning mellan hög och låg, öppenhet om sex, skönhet som en verklig trumf, 
kläderna som markörer för personligheten, populärkultur, kulturrevolution, 
förändringsiver, kamp och multikulturalism (Marwick 1998).13

De stora åldersklasserna har tidigare också varit intressanta ur ett 
marknadsföringsperspektiv eftersom de p.g.a. av sin storlek inneburit en lukrativ 
marknad, om man bara lyckats skapa rätt erbjudanden. Konsumtionskulturen hade sitt 
genombrott i det finländska samhället på 1950- och 1960-talet, då de stora 
åldersklasserna var barn och tonåringar, och en kommersiell ungdomskultur föddes 
(Heinonen 2005). Ungdomen blev föremål för ett kommersiellt intresse på grund av att 
många var unga på samma gång och ett nytt kundsegment formades (Heinonen 2003, 
Heinonen 2005, Heinonen 2007). Sparsamhet och egenhushållning var inte längre den 
enda dygden utan ett modernare konsumtionsinspirerat förhållningssätt tog plats 
(Heinonen 1998).  

Då marknadsförare fått upp ögonen för de stora möjligheter den stora baby-boomer-
gruppen inneburit, har följden varit att olika marknadsföringsåtgärder blivit vanliga och 
vardagsmat för denna åldersgrupp. En speciell kommersiell ålderskategori som kallades 
för subteens (Cook 2004) utvecklades till en marknad p.g.a. sin storlek och bestod helt 
enkelt av de stora åldersklasserna som inte ännu blivit tonåringar. Mycket i framlyftandet 
av denna subteens-marknads köpkraft liknar de diskussioner vi har i dag om de stora 
åldersklassernas viktiga konsumtionsroll. Vissa paralleller kan man också finna i den 
process där t.ex. barndomen blev en handelsvara (Cook 2004). Cook (2004) bidrar med 
sin studie till förståelsen för konsumentkultur och till hur ett konsumentbegrepp blir 
diskursivt konstruerat i ett historiskt perspektiv, något som har likheter med det som 
håller på att ske med den äldre konsumentgruppen: 

Essentially, the commodification of childhood refers to the ways in which this phase or stage in 
life cycle has taken on economic exchange values. (2004:6) 

Via marknadskrafter blev den tidigare osynliga barndomen synlig. På liknande sätt kan 
ålderdomen bli synlig vilket innebär att den tidigare osynliga och anonyma 
seniorkonsumenten får ett ansikte. Konsumtion har alltså en betydelse för hur t.ex. 
kommersiella aktörer skapas (se diskussionen om s.k. grön konsumtion i Moisander 
2001). Via inköp personifieras marknadsrelationer och ger en marknadskategori ett 
ansikte och en personlighet, dvs. den äldre människan kan tänkas bli synlig på ett annat 
sätt via konsumtion: 

The buyer here is elaborating a commercial persona-in a sense constructing a 'consumer self'-of 
the subteen girl, a construction that performs the cultural work of personifying a market relation 
by giving a face and personality to a market category. (Cook & Kaiser 2004:209) 

Inom marknadsföringsdiskursen verkar det som om den äldre konsumenten blir 
synliggjord nu då det finns köpkraft. Men relationen mellan elementen14 högre 

13 En intressant detalj är att jag forskar i fenomenet stora åldersklasser med utgångspunkten i ett 
poststrukturalistiskt synsätt dvs jag är ett barn av min kultur. 
14 Förklaring till de diskursanalytiska begreppen belyses genom följande citat: ”Tecknens betydelse är 
således en öppen fråga och diskursanalysen intresserar sig för hur denna betydelseskapande process, när 
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kronologisk ålder och konsumentbegreppet inom marknadsföringens diskurs är ännu inne 
i en artikulatorisk praktik15 och då den stabiliseras kan man anta att dessa element skapar 
en seniorkonsumentdiskurs. Jag definierar dagens situation som en artikulatorisk praktik 
eftersom det finns så många olika definitioner på vad en äldre konsument är. Det tycks 
finnas en vilja att definiera var gränsen går för att man skall kunna definieras som äldre 
konsument. Resultatet blir att man kompromissar och hellre motiverar varför man drar 
gränsen t.ex. vid 50 i stället för att se ålder som något som konstrueras åt en. I princip 
handlar diskussionen mycket om när man skall kalla någon gammal. Olika omskrivningar 
(mästerkonsumenter t.ex.) och det att man lägger ett plus-tecken efter åldern beskriver en 
försiktighet som är typisk i dag. Det är förstås oerhört svårt att definiera när någon är 
gammal varför man istället borde diskutera de processer som skapar våra 
åldersupplevelser och marknadsföringens roll i detta skapande. 

Definitionen ung konsument omges inte av liknande artikulatoriska praktiker eftersom 
man t.ex. inte diskuterar kronologisk ålder då man undersöker konsumentkategorin unga 
konsumenter. Något annat som påvisar en skillnad mellan den unga konsumenten och den 
äldre konsumenten är att man kan tala om en ung konsument (young consumer) men att 
tala om en gammal konsument (old consumer) är inte politiskt korrekt och man använder 
hellre ordet äldre konsument. Ordet äldre innehåller en jämförelse, dvs. man utgår från 
den unga konsumenten.16 Denna ordanvändning är ett tecken på en viss försiktighet och 
att man fortfarande är osäker på vad man skall kalla den konsument som inte längre är 
ung. Man kunde ju i stället diskutera gamla konsumenter och yngre konsumenter om man 
utgick från den gamla konsumenten. 

1.4. Genomgång av kombinationen äldre och konsumtion 

I den artikulatoriska praktiken spelar marknadsförares ageranden en viktig roll, och hur 
den äldre konsumenten bemöts är avgörande för vilka diskurser som befäster sin ställning 
och därmed erbjuder olika identiteter. Jämför med Denegri-Knott & al:s beskrivning av 
makten hos diskursiva praktiker:  

Hence, individuals are simultaneously objectivised by institutional discourses and disciplinary 
power and subjectivised by the practices of the self. (2006:961) 

Artikulationen syns i olika sammanhang t.ex. där man poängterar hur annorlunda den 
äldre människan är i dag. I det följande sammanfattas några typiska sätt att beskriva den 
äldre konsumenten inom marknadsföringsdiskursen och samtidigt belyses vilka 

tecknen får mening, går till. Stabiliteten i diskurser hotas alltid av betydelseskiften hos tecken [...]Element 
är de tecken som som är utsatta för ständig kamp och som förblir mångtydiga[...]En diskursifiering innebär 
att tecknen får en ökad stadga.” (Bergström & Boreus 2000:229) 
15 ”varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd av den 
artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir resultatet av denna 
artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella positionerna artikuleras inom en 
diskurs kallar vi dem moment. (Laclau & Mouffe1985:105 översättning i Jorgensen & Phillips 1999:33) 
16 I databasen Business Source Complete föreslår man att istället för ”old consumer” skall man använda 
”older people” medan young consumer är ett användbart sökord 
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diskussioner kunskapen bygger på och hur diskussionen om den äldre konsumenten 
artikuleras.  

Underhill (1999), som under flera år undersökt konsumenters shoppingbeteende, 
poängterar att babyboomern inte liknar den äldre konsument vi tidigare vant oss vid. 
Följande citat är ett exempel på hur han konstruerar en konsumentgrupp som kan kallas 
äldre konsumenter. Gruppen skall marknadsföras så att den blir intressant för dem som 
skall marknadsföra. I texten tar man avstånd från anspråkslöshet (bilen är en Alfa-
Romeo) och en lugn takt (kvinnan fräser omkring i stan) eftersom dessa beskrivningar 
inte är förenliga med storkonsumtion: 

”The little old lady of 2025 won´t have a spotless Ford Fairlane (that she drives once a week, to 
church) sitting in her garage, She´ll be buzzing around town in an Alfa-Romeo (standard 
equipment with hydraulic lifts), dressed head to toe in the Nike “Silver”line, parking in the 
plentiful spaces reserved for people who are old but not impaired (as mandated by the 2009 Perky 
Aging Americans Act). Thanks to improved health care, nutrition, fitness and cosmetic surgery, 
at seventy she´ll look and feel like her mother did at fifty”(Underhill 1999:129-130) 

Kotler (2000:163), som får stå som exempel för den traditionella 
marknadsföringslitteraturen, definierar de stora åldersklasserna som en viktig målgrupp 
och som en subkultur i likhet med latinamerikanska och afroamerikanska målgrupper. 
Aktiv livsstil sägs avgöra inköpen mera än ålder och det är just ordet aktivitet som 
poängteras i motsats till den stereotypa bilden av äldre, dvs. som inaktiva. Detta handlar 
kanske mera om att uppfattningen måste förändras. Kotler lyfter också fram realiteter om 
åldrande, såsom problem med för liten text på förpackningar eller förpackningar som är 
svåra att öppna.  

En utgångspunkt för det kommersiella intresset är de stora åldersklassernas köpkraft. 
Detta poängterar bl.a. Wolfe 1990, Carrigan & Szmigin 1998, Szmigin & Carrigan 2000, 
Björk & Lindqvist 2001, Tréguer 2002, Karisto & Konttinen 2004. Förutom detta 
poängteras att vi har ett nytt fenomen framför oss, nämligen det som kallas för den tredje 
åldern med nya livsstilar präglade av energi och aktivitet (Karisto & Konttinen 2004). 

En ny konsumentgrupp utvecklas nu i mötet mellan marknadsförare och konsumenter 
p.g.a. de stora åldersklassernas högre ålder. I en finländsk marknadsföringskontext har 
den äldre konsumenten inte varit föremål för akademisk forskning före år 1994 
(Alalääkkölä 1994). Tidigare forskning om äldre konsumenter är främst utländsk och har 
haft liknande innehåll som diskussionen i dag. Schiffman uttalar följande år 1971: 

Although the elderly are a major market segment, a review of marketing literature gives no 
indication of any systematic research effort to explain either the consumer motivation or the 
buyer behavior of the elderly (1971:33) 

Bartos (1980) som talar om ”den osynliga marknaden över 49” poängterar att ålder inte 
skapar tillräckligt med olikheter mellan konsumenter utan man måste förlita sig på t.ex. 
socioekonomiska variabler. Startskottet för diskussionen kring kognitiv ålder i en 
marknadsföringskontext avfyras av Barak & Schiffman (1981) då de poängterar att den 
kronologiska åldern inte talar om hur gamla människor känner sig. Visvabharathy & Rink 
(1985) å sin sida diskuterar den bortglömda osynliga målgruppen och viljan att identifiera 
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vem den äldre konsumenten är. Milliman & Erffmeyer (1989) undersöker reklam med en 
ung, medelålders och äldre modell och drar slutsatsen att det är viktigt att beakta 
målgruppens kognitiva ålder vid valet av ålder på modellen. Ett sista exempel på teman i 
tidigare forskning om äldre konsumenter är Dychtwald & Gables (1990) inlägg som 
poängterar att den framtida marknaden präglas av finansiellt starka konsumenter i mogen 
ålder. Moschis (2003) gör ett sammandrag av hur marknadsföringen till den äldre 
konsumenten har utvecklats och identifierar två trender. Den ena handlar om 
marknadsförarens försiktighet som beror på att de misslyckats tidigare och för att den 
”mogna marknaden” är invecklad och heterogen. Den andra trenden Moschis lyfter fram 
är att allt fler företag har fattat intresse för den äldre konsumenten.  

Översikten ovan kunde komprimeras i en artikel för att beskriva vad dagens diskussion 
kring äldre konsumenter handlar om, trots att artiklarnas teman omspänner dryga tjugo år. 
Det är detta som gör att jag definierar diskussionen kring den äldre konsumenten som en 
artikulatorisk praktik. Avhandlingen kan liknas vid en utforskning av vilka riktningar 
denna artikulatoriska praktik får och vilka möjliga diskurser som empirin fött fram. 

1.4.1. Den äldre konsumentens namn och ålder — ett frågetecken 

Benämningen på den konsument som inte är ung, och åldern på denna konsument är 
något som dryftats i flera artiklar och sammanhang. Det råder ingen konsensus om vilken 
term skall användas, vilket kan tolkas antingen som att ingen diskurs vuxit sig tillräckligt 
stark eller att det har vuxit fram en åldersfri och anonym diskurs där man undviker att 
definiera ålder och namnge en äldre konsument. Skall namnet t.ex. innehålla något som 
hänvisar till åldern eller något annat som är typiskt då människan åldras? I det inledande 
kapitlet nämnde jag hur man obehindrat använder begreppet young consumer medan man 
inte använder begreppet old consumer.  I stället använder man ett jämförande begrepp 
eller begrepp som beskriver en process: äldre konsumenter eller åldrande konsumenter 
(jmf finskans ikääntyvä kuluttaja). I en av intervjuerna hoppades en av informanterna att 
man snart skall hitta ett begrepp i stil med yuppies för att bättre veta vem man talar om. 
Osäkerheten kring begreppsanvändingen tolkar jag som en försiktighet som i sin tur talar 
om att man är rädd för att stämpla någon. Att man är rädd för att stämpla någon som äldre 
är ett tecken på att högre ålder inte uppfattas som något positivt. Denna artikulatoriska 
praktik berättar om vårt sätt att se på högre ålder. 

Beskrivande benämningar har framkommit både i akademiska och icke-akademiska 
texter. I analysen av mitt empiriska material beskrivs benämningar i den finska kulturen 
medan jag här lyfter fram några engelska benämningar. Carrigan (1998) talar om good 
timers, health seekers, affluents, affluent health seekers, companionables, directeds 
independents, indirected directeds där indelningen baserar sig på den äldre konsumentens 
ekonomiska ställning, hur mycket socialt stöd personen behöver och om det är inre eller 
yttre faktorer som motiverar. Moschis presenterar andra benämningar såsom healthy 
hermits, ailing outgoers, frail recluses och healthy indulgers (Moschis 1993) och utgår 
från sociala faktorer och den äldre konsumentens hälsotillstånd. Jean-Paul Tréguer, en av 
de praktiska experterna på den s.k. 50+-marknaden har namngett seniormarknadens olika 
segment och indelat de äldre konsumenterna i olika kronologiska åldersgrupper: the 
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masters (50-59 år), the liberated(60-74), the peaceful (75-84), the elderly (85+)" 
(Tréguer 2002:32). De begrepp som inte innehåller segmenterande element eller 
omskrivningar är older consumer (Moschis & Lee & Mathur 1997, Szmigin & Carrigan 
2001) och elderly consumers (Meadow 1981, Smith & Moschis 1989). Dessa mostvarar 
begreppet äldre konsument som jag använt parallellt med begreppet seniorkonsument17.

Åldern på den konsument som inte är ung är svår att fastställa eftersom man då gör sig 
skyldig till en gränsdragning. Trots detta har jag valt att låta dagens samhälleliga 
åldersdiskussion vara utgångspunkten för hur jag definierar åldern på de äldre 
konsumenterna i denna avhandling.  Diskussionen cirkulerar mycket kring de stora 
åldersklasserna och eftersom de är födda 1945–1950 betyder det att år 2008 är de i åldern 
58–63. Att definiera en exakt ålder är något jag kritiserar. Detta gör att det är 
problematiskt att fastställa hur gammal den äldre konsumenten är. För att problematisera 
det här ytterligare vill jag lyfta fram att jag inte undersökt någon person med en viss ålder 
utan jag har fokuserat på hur olika praktiker konstruerar ålder eller en känsla av att vara 
äldre. Min poäng är att vi kan vara äldre konsumenter som 35 om vi konstruerats så via 
riktad marknadsföring och specifikt kommunikation. Trots det har jag i intervjuerna 
utgått från att tala om de stora åldersklasserna eller seniorkonsumenter. För att lättare 
kunna besvara frågan om vem det handlar om har jag beslutat att låta de stora 
åldersklasserna och kohorttänkandet styra definitionen av ålder utan att ge avkall på att 
åldern skapas i en ständig interaktion. I delkapitel 1.4.5 som behandlar begreppet 
kulturell ålder diskuterar jag detta utförligare.  

1.4.2. Problem med begreppet kronologisk ålder 

Eftersom jag är intresserad av att utveckla ett begrepp som kallas kulturell ålder vill jag 
lyfta fram brister hos begreppet kronologisk ålder. I samband med temat äldre 
konsumenter eller den mogna marknaden har åldersbegreppet och åldrande dryftats 
genom att alternativ till det oftast använda kronologiska åldersbegreppet erbjudits som 
utgångspunkt för att förstå den äldre konsumenten bättre. Åldersbegreppet saknar inte 
variationer eftersom man kan tala om kronologisk, biologisk, psykologisk, social, 
institutionell, juridisk, funktionell, erfarenhetsmässig, kognitiv (“individual’s perception 
of how old he or she is” Gwinner & Stephens 2001:1 032) och subjektiv ålder samt tredje 
åldern (Schiffman & Sherman 1991;Laslett 1989). Trots dessa variationer har det 
kronologiska åldersbegreppet befäst sin ställning inom marknadsföringen. Den har 
utnyttjats som en användbar demografisk variabel för enkel segmentering (se t.ex. Kotler 
2000) och har utgjort en viktig del av marknadsförarens verktygslåda. Segmenteringens 
mål har ursprungligen varit att besvara och tillfredsställa konsumenters varierande behov 
(Smith 1956:6) och i detta syfte har dess uppgift varit motiverad. Segmentering blir 
däremot ett problem om den utnyttjar kronologisk ålder som segmenteringsgrund. Då 
utgår man från att två personer med samma kronologiska ålder har samma behov. 
Segmenteringstekniken utplånar då kulturell diversitet och speciella karaktäristika, vilket 

17 Begreppet seniorkonsument översatt till finska seniorikuluttaja är inte vanligt. I en sökning i ARTO, en 
referensdatabas för inhemska tidskriftsartiklar, får man inga träffar på ordet seniorikuluttaja men nog med 
andra kombinationer som t.ex. ikääntyminen+kulutus 
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Holt (2002) lyfter fram. Marknadsförarens roll i skapandet av åldersupplevelser hamnar 
då i skymundan.  

Segmentering av den mogna marknaden har haft en viktig funktion eftersom man därmed 
lyft fram äldre konsumenter. Marknadsförare har ofta fokuserat på unga konsumenter 
(yngre än 50) i stället för på dem som är över 50 och dessutom inte insett heterogeniteten 
hos det som kallats den mogna marknaden (Moschis & Lee & Mathur 1997). 
Segmentering i denna kontext är inget nytt utan har diskuterats de senaste 30 åren. Bone 
(1991) har sammanställt en tabell över 33 segmenteringsstudier som diskuterar den 
mogna marknaden och sträcker sig över åren 1973–1989. I dessa studier finns en 
osäkerhet om vem som skall omfattas av definitionen mogen marknad. Det finns mycket 
varierande sätt att definiera tillhörighet till en mogen åldersgrupp. Forskarna använder 
främst kronologisk ålder som utgångspunkt för segmentstillhörighet i 14 av de 33 
segmenteringsstudier Bone (1991) analyserat. De andra variablerna för segmentering är 
inkomster, hälsa, aktivitetsnivå och om den äldre är pensionerad eller inte. Man har alltså 
under trettio års tid ansett att den mogna marknaden inte är homogen utan innehåller 
enheter som kan segmenteras. Tyvärr har man oftast utnyttjat den kronologiska åldern för 
segmentering och då är utgångspunkten i alla fall att människor i samma kronologiska 
ålder på något sätt vore lika. 

1.4.3. Mogen marknad 

I flera artiklar problematiserar forskare visserligen definitionen av en mogen marknad 
dvs. en marknad bestående av äldre konsumenter. Problemet med att finna en definition 
handlar om gränsdragning av ålder. Forskarna har varit osäkra om gränsen skall dras vid 
55, 50, 45 eller någon annan ålder. Med denna gränsdragning utgår man enbart från ett 
kronologiskt åldersbegrepp för att undersöka de äldre konsumenterna och detta gör man 
eftersom det uppfattats som viktigt att definiera den exakta åldern på den äldre 
konsumenten. Ålderns multidimensionalitet har visserligen lyfts fram av t.ex. Moschis & 
Lee & Mathur (1997) och Vuori & Holmlund-Rytkönen (2005). Det mera 
mångfacetterade åldersbegreppet kognitiv ålder (Kastenbaum & Derbin & Sabatini & 
Artt 1972, Barak & Schiffman 1981, Guiot 2001, Barak & Mathur & Lee & Zhang 2001) 
har också tillfört åldersdiskussionen ytterligare en dimension. Vad man däremot inte 
reflekterat över är varför gränsdragningen är problematisk. En lösning är att man i 
enlighet med Catterall & Maclaran (2001) anser att ålder och åldrande är en social 
konstruktion eller något mera subjektivt vilket också Gana (1995) poängterar.  

Det är på sin plats att lyfta fram att den mogna marknaden inte existerar som sådan utan 
konstrueras då den äldre konsumenten och en marknadsföringsaktör möts och utbyter 
symboler. Utbytet eller dialektiken är alltså en utgångspunkt och idealet vore att det inte 
skulle handla om en subjekt-objekt relation där konsumenten är ett objekt utan både 
marknadsförare och konsumenter vore jämbördiga. Marknaden är alltså inte en entitet 
som kan beskrivas utan att beskriva vad som händer i utbytet mellan olika aktörer: 

The market is both a force to be reckoned with and a social terrain that consumers construct in a 
continuous, dialectical process with marketers towards their life projects and goals. 
(Penaloza&Venkatesh 2006: 311-312) 
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En mogen marknad kan alltså uppfattas som något man definierar via kronologiska 
åldersbegrepp eller som något som föds i mötet mellan marknadsförare och konsumenter. 
Nedan sammanfattar jag ett antal artiklar som definierat den mogna marknaden eller den 
äldre konsumenten. Artiklarna uppdagar också att det saknas ett begrepp som omfattar 
ålder och åldrande som påverkas av kulturella praktiker.  

Moschis & Mathur (1993) poängterar att vi inte skall fokusera så mycket på kronologisk 
ålder utan fokusera mera på människors beteende och attityder till livet i allmänhet. I sin 
segmenteringsmodell gerontographics utnyttjar Moschis & Mathur kunskap om 
biologiska, sociala och upplevelsemässiga aspekter på åldrandet. Dessa författare är 
pionjärer inom forskningen om äldre konsumenter och har publicerat flera artiklar där ett 
åldersperspektiv behandlas.  Mathur& Moschis (1994) använder trots det också 
kronologisk ålder för att jämföra olika åldersgrupper trots att de anser att ålder inte 
ensamt förklarar användning av t.ex. kreditkort, vilket undersöktes. De föreslår andra 
förklarande faktorer som förorsakar biofysiska, psykologiska eller sociala förändringar. 

Gana (1995) definierar ett annat åldersbegrepp som kallas subjektiv ålder. Detta begrepp 
innehåller alla kognitiva och affektiva representationer som kan sammankopplas med 
ålder och åldrande. 

Kennett & Moschis & Bellenger (1995) drar gränsen för att definieras som en mogen 
konsument vid 55 (+) och de kombinerar åldern med egenskaperna ekonomisk ställning, 
biofysiskt och psykosocialt åldrande. Med andra ord förklarar den kronologiska åldern 
inte ensam ett specifikt konsumentbeteende. 

Joyce & Lambert (1996) indelar sina respondenter i två åldersgrupper: personer under 30 
(ungdom) och 30–60-åringar (medelålder) och använder kohortanalys. Joyce & Lambert 
ansåg att gemensamma upplevelser i samma livsskede hade en betydelse för hur man 
utvärderar t.ex. en butiks image. De som är 60+ skapar enligt Joyce & Lambert den 
mogna marknaden, men inkluderades inte i studien. Studien fokuserade på psykologiskt 
åldrande. En grundhypotes var att människor föredrar butiksmiljöer de upplevt i sin 
ungdom. 

Oates & Shufeldt (1996) använder 65 år som åldersgräns och tillsammans med boende 
och inkomst bildar de variabler i undersökningen av äldre konsumenter. Oates & Shufeldt 
kallar den äldre konsumenten för elderly consumer. Psykografisk segmentering 
kombineras med demografisk segmentering 

Moschis & Lee & Mathur (1997) använder antingen 50 eller 55 som gräns eftersom de 
anser att personer med ett varierande behov av produkter och tjänster inkluderades. Med 
andra ord innebar detta att fem års åldersskillnad ansågs spela en roll för behoven. 
Moschis & Lee & Mathur  diskuterar också att den mogna marknaden är heterogen och 
därför kan segmenteras. De lyfter å andra sidan fram att åldrande är multidimensionellt, 
dvs. människor åldras biologiskt, psykologiskt och socialt. Det här är något som inte går 
hand i hand med segmentering eller kronologisk ålder. 
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Leventhal (1997) fokuserar på 50-åringar och babyboomers i sin artikel. I artikeln 
används inte kronologisk ålder som förklarande variabel utan den ”äldre marknaden” 
pejlas via fem värden: autonomi, kontakt, altruism, personlig utveckling och vitalisering. 
Leventhal tar också upp att den mogna marknaden är stereotyp. Han lanserar dessutom 
termen 50-something vilket kan tänkas anspela på tv-serien 30-something som visades på 
1980-talet.

Johnson-Hillery& Kang & Tuan (1997) vill med sin studie förbättra servicen för äldre 
konsumenter. Kronologisk ålder används här för att definiera vad en äldre konsument är 
och i undersökningen som de utförde var respondenterna 65 år och äldre. 

Silvers (1997) använder begreppet 50+ för att lyfta fram att denna grupp har blivit 
misstolkad. Gruppen jämförs med dem som är 70+ och i artikeln lyfter Silvers fram  att 
tolkningarna av hurdan 50+-marknaden är påverkas av uppfattningen om människor i 
åldern 70+. Här stöter vi på det intressanta plusfenomenet som innebär att forskaren inte 
vill gå in för noggrannare kronologisk ålderssegmentering. 

Mathur & Sherman & Schiffman (1998) använder 55 som åldersgräns i stället för att 
använda 65+ eftersom de anser att man därmed kunde fånga in det segment av äldre 
konsumenter som håller på att utvecklas. Undersökningen utnyttjade också begreppet 
kognitiv ålder för att ifrågasätta begreppet kronologisk ålder. Mathur & Sherman & 
Schiffman särskiljer på de s.k. new-age elderly och traditional elderly där new-age 
beskriver dem som är de nya äldre konsumenterna i motsats till de mera traditionella. 
Denna indelning framkommer även i min avhandlings intervjumaterial. 

Carrigan& Szmigin (1998), som hör till dem som skrivit mera om den äldre och mogna 
marknaden talar om en åldersgrupp som är över 50 år gammal. I sin artikel diskuterar de 
främst representationen av äldre modeller i reklamannonser. Artikeln diskuterar den äldre 
modellens vara eller inte vara genom att lyfta fram följande tema: Skall äldre modeller 
användas då man gör reklam för produkter som är skapade för äldre? Skapar den äldre 
modellen alienation hos yngre konsumenter? Hur påverkar den äldre modellen 
åldersneutrala produkter? Dessa både antagonistiska tongångar (alienation) och levda 
ideologier (bra med äldre men skapar de något negativt i form av alienation?) utmärker 
också en del av uttalandena i mitt intervjumaterial. Överlag beskriver Carrigan & 
Szmigin (1998) reklameffekter i de studier som citerats medan de i själva artikeln vill 
lyfta fram hur viktigt det är att användningen av äldre modeller skall motsvara samhällets 
demografi (dvs. procentuellt lika mycket äldre modeller som det finns äldre i samhället). 
De har då å ena sidan en vilja att idka forskning (emancipatorisk sådan) som förändrar 
medan detta kan rimma illa med reklameffektforskningens mera normativa idéer.  

Shufeldt & Oates & Vaught (1998) undersöker sambandet mellan livsstil och 
inköpsbeteende och diskuterar den äldre marknadens heterogenitet och segmentering. 
Dessutom poängterar de att den s.k. psykologiska åldern påverkar beteendet mera än den 
kronologiska åldern. 

Szmigin & Carrigan (2000) definierar här den äldre konsumenten som 50+ . Denna 
artikels resultat är ett tydligt exempel på levd ideologi: Hälften av respondenterna 
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poängterade i Szmigin & Carrigans undersökning att företag inte vill associeras med 
äldre människor men samtidigt betonade de att de äldre är en stor och viktig målgrupp 
och borde synas mera i reklamen (s. 135–136). Liknande tongångar hörs i både 
avhandlingens intervju- och tidningsmaterial. 

Catterall & Maclaran (2001) har ett synsätt som är närmast avhandlingens synsätt och 
kritiska hållning till kronologisk ålder och dess närbesläktade begrepp. Catterall & 
Maclaran kritiserar nämligen begreppet kognitiv ålder och erbjuder en alternativ lösning i 
form av begreppet social konstruktion av ålder. 

Szmigin & Carrigan (2001) motsätter sig däremot sättet att se ålder som en social 
konstruktion. Författarna uttrycker sin syn på ålder så här:”The problem with the social 
construction of aging...” (2001:1092) och”Such social construction has led to the 
devaluation of older people in consumption terms.” (2001:1092).  Författarna förknippar 
alltså social konstruktion av ålder med något negativt och ser en sådan som orsaken till 
åldersrasism inom marknadsföringskretsar. Jag tolkar det som att begreppet social 
konstruktion inte används i bemärkelsen att konstruera utan mera i bemärkelsen 
”societal” dvs. samhällelig i denna artikel. 

Sherman & Schiffman & Mathur (2001) jämför två grupper av äldre de s.k. traditionella 
äldre och de s.k. new-age äldre i åldern 55 och äldre. Undersökningen utnyttjar både 
kronologisk och kognitiv ålder och något som kallas för NAVO-scale (New-Age Value 
Orientation Scale). Det är speciellt de nya äldre som är i fokus. Begreppet new-age-
elderly användes också av Mathur & Sherman & Schiffman (1998). 

Gwinner & Stephens (2001) undersöker faktorer som korrelerar med kognitiv ålder. 
Dessa är: utbildning, hälsa, inkomster, socialt stöd och attityder till äldre. Resultatet av 
deras undersökning visar att kognitiv ålder kan vara ett bättre sätt att undersöka 
marknaden för segmentering än någon av de ovannämnda korrelerande faktorerna. 

Guiot (2001) använder ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och jämför subjektiv 
åldersuppfattning med kronologisk ålder. Begreppet subjektiv ålder är detsamma som 
kognitiv ålder i den här kontexten. Skillnaden mellan subjektiv ålder och kronologisk 
ålder anses enligt Guiot bero mera på en känsla av att vara ung än en vilja att sträva efter 
att vara ung. Det kan tänkas vara olämpligt att sträva efter att vara ung. 

Barak & Mathur & Lee & Zhang (2001) jämför kognitiv och önskad ålder med ett urval 
av respondenter i åldern 20–59. 

Hare (2003) kritiserar att marknadsförare fokuserar på den s.k. 50+-marknaden och anser 
att orsaken är att man har en stereotyp bild av dem som är 65+, dvs. att de inte har lika 
stora disponibla inkomster. Artikeln undersökte äldre konsumenters tillfredsställelse med 
olika faktorer vid shopping med resultat som påvisar att det finns mycket som kunde 
förbättras.  

Mattila & Karjaluoto & Pento (2003) satsar på ett äldre segment och definierar den äldre 
konsumenten som 65+. De diskuterar både det biofysiska och psykologiska åldrandet och 
den ”mogna marknadens heterogenitet”. De har alltså inte influerats av diskussionen 
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kring de stora åldersklasserna och ser också att åldrande skapar skillnader mellan 
människor (heterogenitet). 

Kim & Kim & Kim (2003) definierar den mogna marknaden eller den äldre konsumenten 
som 55 år och äldre. Det ambivalenta i denna artikel är att Kim & Kim & Kim definierar 
den äldre konsumenten via åldersgränsen 55 men trots det talar de om att de vill utreda 
vilka intentioner de som är 45+ har. Detta kan ha att göra med att man känner sig som 45 
trots att man är 55. 

Goulding & Shankar (2004) diskuterar den marknad som blir i kläm mellan 
ungdomsmarknaden och seniormarknaden. De som blir i kläm är konsumenter i åldern 
30–40 vilket innebär att artikeln anser att seniormarknaden består av människor i åldern 
40+. Artikeln tar upp det intressanta temat ”människor som inte åldras längre” vilket låter 
poststrukturalistiskt, dvs. man kan inte peka på vad det innebär att åldras. Därutöver 
problematiserar Goulding & Shankar användningen av kronologisk ålder och de lyfter 
samtidigt fram andra begrepp som kognitiv ålder och subjektiv ålder. 

Moschis & Curasi & Bellenger (2004) anser att 55 år är en vattendelare eftersom det 
enligt artikeln finns tydliga olikheter i motiven att bli stamkund. Moschis & Curasi & 
Bellenger poängterar som tidigare att det är viktigt att beakta den mogna marknadens 
heterogenitet vilket avslöjar en levd ideologi. Å ena sidan har de slagit ihop människor i 
olika åldersgrupper (<55 och > 55 år) och ser skillnader mellan dessa grupper medan de å 
andra sidan inte vill se grupperna som homogena. Denna levda ideologi är en del av 
problematiken med att se den äldre konsumenten som tillhörande den grå massan medan 
han eller hon å andra sidan blir individuellare med åren.  

Carrigan & Szmigin & Wright (2004) pejlar den äldre marknaden via etisk konsumtion 
och anser att de äldre konsumenterna är en bra målgrupp för etiska marknadsförare 
eftersom de äldre konsumenterna har ett kollektivt sinne för socialt ansvar. Här kan man 
se en parallell till att de äldre konsumenterna är sextiotalister som ville skapa radikala 
förändringar. Nu är det den etiska konsumtionen som är i blickpunkten medan det 
tidigare var andra fenomen. 

Vuori & Holmlund-Rytkönen (2005) fokuserar på 55+-åriga internetanvändare med ett 
urval respondenter som råkade bli kvinnodominerat. Medelåldern är 61 år och kravet för 
att få svara var 55.  Gränsdragningen för när man kan definieras som äldre är alltså 55. 
Vuori & Holmlund-Rytkönen poängterar ändå i artikeln att åldrande är 
mångdimensionellt trots att de väljer att dra gränsen vid 55. 

Mathur & Moschis (2005) ifrågasätter tidigare uppdagade faktorer som korrelerar med 
kognitiv ålder och vill poängtera att olika hälsorelaterade variabler är viktiga att beakta. 
Författarna lyfter också fram begreppet life course som utnyttjas av sociologer för att 
diskutera åldersrelaterade förändringar i livscykeln. 

Mathur & Lee & Moschis (2006) föreslår att användningen av livsskeden i skapande av 
segment ger bättre resultat än om man enbart använder ålder eller kohorter som bas. 
Segmenten gavs namn som the unruffled (de lugna), free birds, chronic strugglers och 
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full nesters. Medelåldern i segmenten var 51,6, 63,1, 48,4 och 42,0. 
Segmentbenämningarna är främst positiva och medelåldern visar att det inte är helt lätt att 
skapa gränser för när man är gammal. 

1.4.4. Från subkulturer till klaner — ett alternativ till segmentering 

Ett sätt att undvika för stark fixering vid kronologisk ålder är att utnyttja begreppet 
subkultur. ”The senior subculture is an extremely large market,” säger Solomon (2007) 
och kombinerar seniorer med begreppet subkultur. Även Schiffman & Kanuk (2004) talar 
om baby-boomer-marknaden, äldre konsumenter och cyber seniorer i en 
subkulturkontext.  

Begreppet subkultur innehåller något slags demonstration emot auktoriteter och är det 
centrala i den s.k. Birminghamskolan (Bennett 1999, Saaristo & Jokinen 2005). Enligt 
Bennett ansåg Birminghamskolan t.ex. att ett avvikande beteende hos ungdomen var 
deras kollektiva reaktion mot förändringar i det brittiska samhället (Bennett 1999:600). 
Subkulturbegreppet har ofta kombinerats med ungdomstiden och denna kombination har 
marknadsförare utnyttjat för olika marknadsföringsåtgärder. Inom en finländsk kontext 
finns det exempel på att marknadsförare kommersialiserade bl.a. rockmusiken som 
egentligen fötts som en reaktion mot den rådande kulturen på 1960-talet (Heinonen 
2007). På detta sätt utnyttjade marknadsförare idéer som kan karaktäriseras som ett 
subkulturellt motstånd.   Då de stora åldersklassernas radikalitet poängteras verkar det 
rimligt att man kunde tala om en ”seniorsubkultur”. Savioja & Karisto & Rahkonen & 
Hellsten (2000:63) uttrycker detta så här (min översättning): ”[...] förväntar man sig att 
de slutligen skall förnya pensionärslivet och ålderdomens levnadssätt.”  

Begreppet subkultur blir trots det för homologiserande som begrepp och undertrycker de 
individuella skillnader som åldrande för med sig. Ett annat problem med begreppet 
subkultur är att det inte innehåller information om de processer som skapar olika grupper 
i ett föränderligt, fragmenterat konsumtionssamhälle. Bennett föreslår att man i stället ska 
använda Maffesolis begrepp (Maffesoli 1996) tribe18 för att poängtera 
konsumtionssamhälllets ombytlighet. Med tanke på synsätt där identiteter är mera 
flytande (Firat & Venkatesh 1993) och varierar enligt olika konsumtionsmönster är detta 
begrepp mera lämpligt än subkulturbegreppet i diskussioner om åldrande. Enligt Cova & 
Cova (2002) sammanförs människor i s.k. postmoderna klaner via passionen för något. Vi 
har exempel på dem som blev anhängare av 60-tals rockmusik och det finns de som t.ex. 
samlar på gitarrer från denna tid, dvs. har en passion för detta och kan träffas kring detta. 
Cova & Cova poängterar också att dessa klaner inte är statiska utan fungerar så länge som 
medlemmarna delar ett passionerat intresse för att utföra vissa ritualer och lära sig om 
olika kulturobjekt. Andra typiska egenskaper som Cova & Cova (2002) lyfter fram är att 
man kan tillhöra olika klaner men inte olika subkulturer och att livstiden hos klanerna är 

18 Att översätta ordet tribe är inte enkelt eftersom det inte har att göra med varken släkt eller folkstam. 
Ordet grupp är för intetsägande. I ordböcker erbjuds också begreppet posse som översätts som skara, trupp 
eller hop. Skara låter som något som beskriver människor för lösryckt, trupp låter litet militant och hop har 
en innebörd som låter som om personer träffats tillfälligt. I detta skede använder jag därför ordet klan som 
också är en översättning.  
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kortare. De två viktigaste konklusionerna som Cova & Cova (2002) tillför denna 
avhandling är följande: marknadsförare skall i framtiden hellre tala om klaner av 
entusiaster i stället för konsumentsegment och inte idka kategorisering enligt traditionella 
variabler (som ålder) utan intressera sig för relationerna mellan medlemmarna i klanerna.  
Jag ser med andra ord att många problem såsom kronologisk åldersfixering och 
subkultursfixering i forskningen av äldre konsumenter kunde lösas genom att man väljer 
att undersöka hur olika klaner uppstår och vad som får äldre konsumenter att delta i 
sådana. Detta perspektiv passar både bra in i det postmoderna konsumtionssamhället och 
är förenligt med det synsätt där man koncentrerar sig på processer som skapar ålder och 
åldrande.  

1.4.5. Kulturell ålder — ett begrepp som behövs 

Man kan alltså konstatera att den äldre konsumenten inom den akademiska 
marknadsföringslitteraturen främst har konstruerats via segmentering, kronologiska 
åldersbegrepp och delvis via diskussioner som för forskningen in på områden som 
subkultur och kommunikation. Diskussioner kring ålder och specifikt åldrande som en 
social eller kulturell konstruktion är ovanligare. Att undersöka hur den äldres identitet 
konstrueras via samhälleliga processer och via sätt att tala om äldre har inte utforskats i 
en marknadsföringskontext. För att få mera förståelse för detta måste man stödja sig på 
andra diskurser såsom sociologi med inriktning på gerontologi (Katz begrepp cultural 
aging 2005), sociologi (t.ex. Aapola 2002 diskuterar dimensions of age och kulturell 
ålder) eller över huvud taget på ett mera tvärvetenskapligt sätt att se på åldrande i en 
social och kulturell kontext. Gullette (2004) poängterar t.ex. att många av dagens teorier 
saknar en åldersdimension och hon lyfter fram processen aged by culture, som handlar 
om hur samhälleliga ideologier formar våra olika livsstadier. Aged by culture kunde 
översättas fritt som ”kulturens föråldrande verkan”. Det är detta som begreppet kulturell 
ålder handlar om. 

Kronologisk ålder och till och med kognitiv ålder, som trots att det handlar om hur en 
person tolkar sin egen ålder, är lämpliga åldersbegrepp då man har en positivistisk 
forskningsansats och använder dem som en förklarande bakgrundsvariabel (Nikander 
2002:206). Med en mera tolkande, kulturell forskningsansats får ålder en annorlunda 
innebörd. Att bli äldre kan anses vara ett resultat av en interaktiv åldrandeprocess. Både 
högre ålder och att vara gammal är helheter som kontinuerligt produceras, förnyas och 
förändras (Jyrkämä 2001:276–77). Genom att blint lita på kronologisk ålder som en 
förklarande variabel till allt beteende koncentrerar sig marknadsförare för mycket på 
fenomen som inte stämmer överens med konsumentens identitet. Med ett kulturellt 
perspektiv på ålder beaktar man däremot processer som skapar en åldersidentitet för 
konsumenten och utanför konsumenten. Den kulturellt skapade åldersidentiteten, som jag 
kallar kulturell ålder, kan förklara dynamiken på marknaden (mötet mellan 
marknadsförare och konsumenter) bättre än ett deterministiskt sätt att skapa 
åldersidentitet utgående från kronologisk ålder. Det här är fallet eftersom man blir 
medveten om ideologiska skiftningar som syns i språk och representation överlag. Det 
kulturella åldersbegreppet omfattar också processer där vår ålder konstrueras genom att vi 
jämför oss med och jämförs av andra (med ungdom, barndom, äldre människor) vilket 
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Hazan & Raz 1997 poängterar. Att åldrande är en pågående, självuppfyllande process 
som omformas, definieras och förstärks av tillbudsstående bilder understryks ytterligare 
av följande citat: 

[…] we see ourselves as we imagine others see us, and therefore the behaviour of older people 
and their attitudes towards themselves are shaped and reinforced by society’s prevailing images 
of them. By adopting these images, the elderly in turn confirm and strengthen them. (Hazan 
2005:19) 

Det kronologiska åldersbegreppet är användbart men bär spår av ett traditionellt 
marknadsföringstänkande där man inte ser att konsumenten och marknadsföraren 
tillsammans konstruerar något. Tvärtom indikerar ett kronologiskt ålderssynsätt att 
marknadsföraren monolitiskt utför olika marknadsföringsoperationer utan att se sin roll 
som skapare av olika praktiker som konstruerar en konsumentkategori (jmf Penaloza & 
Gilly 1999). Vad jag vill poängtera är att marknadsföraren genom sina val skapar den 
äldre konsumenten och samtidigt dennas åldersupplevelser. Om en person i 50-årsåldern 
upplever att den inte är representerad i reklamen t.ex. så skapar detta en känsla av 
osynlighet vilket gör att personen känner sig överflödig och obefintlig. I stället för att 
fokusera på hur gammal en äldre person är kronologiskt borde marknadsförarna 
koncentrera sig på hur den äldre konsumentens identitet omformas som en följd av deras 
praktiker.

Ett inlägg i den aktuella åldersdiskussionen, som här tjänar som ett exempel på att man 
ser att åldersbegreppet förskjuts från att vara kronologisk till att mera ses som något 
konstruerat, framförs av Hamilton (2004): 

Kampen bygger på att åldersskillnader är sociala konstruktioner och kan förändras genom en 
förändrad attityd. Det är en ideologisk föryngringskultur som måste till. Och bakom anti-
åldersfascisternas tal om attityder är det ålderns sociala realiteter som skall påverkas. Som vanligt 
döljer den ideologiska kraftmätningen en kamp om resurser (2004:225-226)

Citatet ovan talar om en kamp och det starka uttrycket anti-åldersfascist används. Att se 
ålder t.ex. som en social konstruktion möts inte av alla med blida ögon speciellt om man 
ser ett maktspel bakom detta. Detta maktspel och denna kamp som jag hellre benämner 
”spänning” (tension) kommer att spela en stor roll i avhandlingen och är centrala i 
analysen.  

Kulturell ålder handlar sammanfattat om att åldersidentitet skapas av språk och bild som 
bär spår av olika ideologier. Åldern är i ständig omvandling i en kamp mellan dessa 
ideologier som antingen kan vara att man poängterar evig ungdom eller vishet och 
erfarenhet. 

1.5. Beskrivning över avhandlingens kapitel 

I kapitel 2 beskrivs kunskapsteoretiska synsätt och de teoretiska begrepp som behövs för 
att förstå syftet med avhandlingen. I de kunskapsteoretiska ställningstagandena ingår 
social konstruktionism, kulturforskning, poststrukturalism och det kritiska perspektivet. 
Till dessa hör även beskrivningen av diskursanalysen och dess olika inriktningar. 
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Eftersom diskurs både är ett begrepp och metodologi samtidigt som ett perspektiv 
presenteras den efter ontologin. I den teoretiska referensramen ingår också beskrivningen 
av reklamens roll som en viktig diskursiv praktik och de centrala begreppen kultur och  
identitet.  

I kapitel 3 beskrivs det analyserade materialet och hur det bearbetats samt tolkningens 
olika steg. Materialet består av intervjuer, tidningstexter och reklambilder. Hur materialet 
bearbetats beskrivs i var sitt delkapitel. Dessutom presenteras en historisk översikt över 
kombinationen av högre ålder och konsumtion (seniorkonsumentens olika namn). 
Exempel på teman som analysen utmynnat i sammanfattas i slutet av kapitlet med en 
tabell där utdrag ur tidningstexterna kombinerats med teman som den historiska 
översikten och intervjuerna genererat. På detta sätt har intertextualitet påvisats. 

I kapitel 4 presenteras fem diskurser som baserar sig på det empiriska materialet. 
Diskurserna är sammanfattningar av de teman som framkommit i kapitel 3 och dessa är 
ett slags byggmaterial för diskurserna. I beskrivningen av diskurserna har material från 
andra kontexter använts för att påvisa intertextualitet och i berättigande syfte. 

I kapitel 5 diskuteras resultaten med legitimering som syfte. Resultaten belyses genom 
begrepp som realism vs. relativism, validitet, realibilitet och generaliserbarhet. 

I kapitel 6 diskuteras resultaten med syfte att analysera både teoretisk och praktisk 
kontribution. Förslag till fortsatt forskning i olika begrepp presenteras också här. 
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2 RESAN FRAM TILL BEGREPPET KULTURELL ÅLDER 

I detta kapitel förklaras positioneringen av min forskning och de synsätt som ökar 
förståelsen för analysen och dess resultat. De kunskapsteoretiska antagandena och 
begreppshelheter (identitet och reklam) som presenteras i avhandlingen skapar 
förutsättningar för och förklarar begreppet kulturell ålder. 

Utgångspunkten är att jag anser att världen är socialt konstruerad i motsats till att se på 
verkligheten som möjlig att operationalisera (realism) eller som en mätning av kognitiva 
processer (Hackley 1998:125-127). Den sociala konstruktionisten ser alltså att världen är 
konstruerad i social interaktion och poststrukturalisten fördjupar detta synsätt genom att 
säga att kunskap är socialt konstruerad och ostabil, att språket är centralt och 
människosubjektet är decentraliserat (Gavey 1989). Poststrukturalismen använder jag mig 
av för att förklara min syn på hur identitet konstrueras, språkets roll i denna konstruktion 
och p.g.a. att den är en del av diskursanalysen.19

Med denna avhandling vill jag ytterligare bredda den sociala konstruktionismen genom 
att se verkligheten som kulturellt konstruerad. I denna kontext innebär det att det språk 
som används är ett resultat av det som var kulturellt tillgängligt för oss i den stund jag 
diskuterade äldre konsumenter med dem som intervjuades. Det som är kulturellt 
tillgängligt är igen ett resultat av rådande ideologier och en kamp om att tilldela olika 
begrepp mening i ett sammanhang. Dagens samhälleliga diskussion cirkulerar mycket 
kring de stora åldersklasserna och deras åldrande (se kapitel 1). Denna diskussion kan 
inte förbises och motiverar att jag valt att också tala om kulturella konstruktioner. Gergen 
& Gergen (2001) poängterar bl.a. att åldern inte bara är något som finns ”där ute” utan 
den påverkas av värderingar och olika ideologier såsom produktivitet och individualism. 
Dessa värderingar och ideologiers inverkan och existens definierar jag som kulturella 
konstruktioner. I avhandlingen förekommer de i de texter och bilder jag valt att analysera. 
Detta material är s.k. kulturella praktiker. 

Den diskursanalytiska infallsvinkeln klär min forskning i en kritisk mantel. Detta 
synliggörs via min diskussion om diskursernas befriande men också begränsande verkan. 
För att poängtera det kritiska i mitt förhållningssätt har jag också kort redogjort för och 
diskuterat kring kritisk forskning och anser att min intellektuella roll är ”att skapa 
förutsättningar för ett öppet samtal mellan olika sociala aktörer”(Alvesson & Deetz 
2000:155) . Kapitlet avslutas med synsätt på två begrepp som är centrala i avhandlingen 
nämligen identitetsbegreppet och reklambegreppet. 

2.1. Social konstruktionism och kulturstudier 

När jag valde synsätt och forskningsansats var det avgörande för mig att ta avstånd från 
ett logiskt-empiriskt synsätt och jag ansluter mig till Arndt (1985) som anser att det 
logisk-empiriska synsättet lätt utesluter viktiga nyanser inom marknadsföring.  

19 Alvesson & Sköldberg (2000:203) poängterar att diskursanalysen skiljer sig från poststrukturalismen 
främst p.g.a. av att den är inriktad på ett systematiskt och empiriskt sätt att forska 
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Avståndstagandet motiveras bl.a. av att det material (reklambilder, intervjuer, texter) som 
analyseras inte undersöks genom färdiga begrepp eller kategorier utan materialet självt 
skall generera det som undersöks vidare. Samtidigt anser jag att det inte finns någon 
enskild sanning som kan avskärmas och betraktas separat från all påverkan utan jag vill 
konstant vara medveten om verkligheten som mångfacetterad och nyansrik. Detta 
förklarar samtidigt att jag valt social konstruktionism som mitt synsätt.  

Social konstruktionism handlar om att världen konstrueras i  interaktioner och möten där 
värdesystem är påverkande faktorer. Den sociala konstruktionisten har ett annorlunda 
förhållningssätt till något som kunde kallas den objektiva världen. En social 
konstruktionist utesluter inte att världen existerar utan ord eller interaktion men anser att 
så fort vi börjar använda språket och orden för att förklara vad vi ser och uppfattar så 
avslöjar vi olika värdesystem och preferenser som baserar sig på dessa: 

...constructionism doesn’t try to rule on what is or is not fundamentally real. Whatever is, simply 
is. However, the moment we begin to articulate what there is-what is truly or objectively the case-
we enter a world of discourse-and thus a tradition, a way of life, and a of value preferences. 
(Gergen 2005:222) 

Enligt (Saaristo & Jokinen 2005:105) blev det socialt konstruktionistiska synsättet allt 
vanligare inom den sociologiska traditionen i slutet av 1900-talet och kan sägas vara nära 
besläktat med det som kan kallas den kulturella vändpunkten (Jokinen & Kovala 2004). 
Den kulturella vändpunkten innebär tre saker: Tyngdpunken inom sociologin flyttas till 
kulturen, man börjar använda begrepp som utnyttjats inom konstvetenskaper och man 
beaktar omvärldens olika symboler som meningsskapande och identitetsskapande 
(Saaristo & Jokinen 2005:105-106).  

Kultur kan definieras på olika sätt men i denna avhandling definieras den som något som 
alltid är i förändring, öppet och instabilt (Lewis 2002:13) och att språket inte har en 
fixerad innebörd. Kulturen definieras här också som ”de nätverk av betydelser som 
individer och gemenskaper använder sig av för att organisera sin verklighet och 
kommunicera med varandra” (Saaristo & Jokinen 2005:105). 

Genom att införa ett kulturellt perspektiv poängteras att konsumenten påverkas av och 
själv påverkar samhället i en pågående process och att hans/hennes sätt att kommunicera 
med omgivningen eller med olika fenomen återspeglar vilka ideologier som är 
förhärskande. Att känna till dessa kan underlätta hur man som marknadsförare kan 
anpassa sig bättre till konsumentkulturen och se var man stöter på motstånd. Ett 
kulturinspirerat synsätt är enligt Moisander & Valtonen (2006) efterfrågat inom 
marknadsförings- och konsumentforskningen, men också inom den praktiska 
marknadsföringen. Bevis på detta är att akademiska tidskrifter har grundats för att belysa 
kulturperspektivet (t.ex. Journal of Consumer Culture 2001). Dessutom kan ett ökande 
intresse för meningsskapande och symbolism inom reklambranschen och 
varumärkeshantering (brand management) skönjas (Moisander & Valtonen 2006:5).  

Kulturperspektivet inom konsument- och marknadsföringsforskningen är metodologiskt 
pluralistiskt enligt Arnould & Thompson (2005) som utvecklar det de kallar för consumer 
culture theory. Detta poängterar även Moisander& Valtonen (2006) och säger att det är 
nästan omöjligt att skapa ett överskådligt paradigm för en kulturell ansats. Detta kräver 
att en forskare som anammar detta perspektiv noggrant beskriver sina val i skapandet av 
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metodologi och teori eftersom det undersökta problemet kan kräva något olika lösningar 
från gång till gång.  

Också i andra kontexter har man uttalat att det finns vissa problem med kulturstudier eller 
kultursynsätt. Angela McRobbie talar om ”messiness of cultural studies” (McRobbie 
1992:722) men enligt lingvisten Threadgold råder trots allt konsensus kring vad som kan 
anses vara typiska drag för ett kulturellt synsätt: språket ses som en social konstruktion, 
verkligheten och subjektivitet skapas i och av språket, maktförhållanden konstrueras och 
dekonstrueras genom språkprocesserna och genom att berätta olika historier på ett nytt 
sätt så kan man förändra världen (Threadgold 2003:6). Denna konsensus omfattas här. 

2.2. Postrukturalismen och dess syn på språket 

Den poststrukturalistiska inriktningen inom studier med ett kulturellt perspektiv har sina 
rötter i strukturalismen, som var förhärskande inom de sociala vetenskaperna på 1950- 
och 60-talet (Holt 1997). Van Loon (2001) placerar poststrukturalismen inom den 
språkliga vändningen i kulturstudierna vilket också Hall (1980) delvis gör då han 
introducerar indelningen av kulturstudierna i paradigmen kulturalism och strukturalism. 
Införandet av begreppet diskurs och subjekt sker inom strukturalismen, som utvecklats av 
semiotiken och dess syn på språket (Hall 1980:70). Jorgensen & Phillips (1999:32) 
beskriver strukturalismen genom metaforen nät där språkliga tecken placeras i 
förhållande till varandra via bestämda positioner, dvs. knutar i nätet. Poststrukturalismen 
kritiserar detta sätt att se på tecknen som alltför fixerade och anser att positionerna också 
påverkas av olika processer: ”... det är genom konflikter, konventioner och förhandlingar 
i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i fråga” (Jorgensen & Phillips 
1999:32). Van Loon uttrycker detsamma på följande sätt: 

[...] it offers a perspective in which every structure, every grammar, is always in process of being 
undone, that is, every structure is merely in a process of construction [...] (Van Loon 2001:276) 

Strukturalisterna ser alltså språket som mera stabilt och detta är orsaken till 
meningsskiljaktigheterna mellan poststrukturalister och strukturalister. 
Poststrukturalisterna anser att man inte kan påstå att ett tecken är en sammansvetsning av 
två delar såsom strukturalisterna ser det (sign är uppdelat i signifier och signified) utan att 
kontexten avgör vad tecknet blir: 

The sign is not a unity of two fused parts, two sides of the coin; rather, poststructuralism suggests 
that signifieds are two operational layers which momentarily touch in an almost accidental 
intersection of highly unstable and temporary meaning. (Lewis 2002:159) 

På grund av olika uppfattningar om t.ex. tolkarens roll i skapandet av innebörd (meaning)
inom strukturalismen, uppstod småningom begrepp som bl. a. dekonstruktion och 
poststrukturalism (Holt 1997). Poststrukturalismen skiljer sig från strukturalismen främst 
genom att den anser att innebörd skapas i människors interaktion i en social kontext, som 
en symbolisk kedja som utvecklats historiskt (kallas ofta diskurs) och via en kulturell 
process som kallas intertextualitet. Dessutom anser poststrukturalismen att innebörden 
produceras via förhandling från gång till gång inom ramen för tillgängliga diskurser (Holt 
1997). Poststrukturalismen stöder här sättet att se på problemområdet och bekräftas 
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ytterligare av att målet för analysen är hur ålder skapas i det jag kallar för kulturella 
praktiker.

Med ett poststrukturalistiskt förhållningssätt poängterar man språkets betydelse för 
förståelsen av omvärlden, men man ser det inte som ett neutralt medium. Språket avslöjar 
ideologier, makt och historisk utveckling, vilka alla är typiska begrepp inom 
diskursanalys, som också används i denna avhandling. Språket ses som en diskursiv 
praktik (discursive practice) vilket involverar kunskapsöverföring medan ickediskursiv 
praxis (nondiscursive practice) handlar om aktioner som nog överför kunskap men utan 
användning av språk (ett exempel är tandläkaren som sköter sina patienter) (Wodak & 
Meyer 2001:56) .  I denna avhandling koncentrerar jag mig på den diskursiva praktiken 
men likställer den med det som kallas kulturell praktik.  I enlighet med Reckwitz (2002) 
benämner jag det som kallas praktikteorier (practice theories) kulturteorier (cultural 
theories) vilka har sina speciella egenskaper. Kulturteorierna grundar sig på ett 
annorlunda sätt att förstå handling (handling tillgriper symboliska meningsstrukturer) och 
kan indelas i fyra olika kategorier: kulturell mentalism, textualism, intersubjektivism och 
praxisteori. Textualismen blir den kategori som lämpar sig för avhandlingens synsätt. 
Enligt textualismen är nämligen symboliska strukturer inte inbäddade i medvetandet utan 
finns utanför medvetandet eller individen (t.ex. i språket): 

“For culturalist textualism, symbolic structures are not situated ’inside’ of mind. Instead they 
have their place ‘outside’-in chains of signs, in symbols, discourse, communication (in a specific 
sense) or ‘texts’“(Reckwitz 2002:248) 

Textualismen indelas i olika riktningar men i denna avhandling är det den 
poststrukturalistiska synen med betoning på externa skeenden som är utgångspunkten. 
Poststrukturalismen kännetecknas ytterligare av följande element: Kritik mot att se något 
som den absoluta sanningen, synen på språket som medlet genom vilket man utövar makt 
genom att poängtera vissa tolkningar, uppfattningen att identiteten aldrig anses vara 
stadigvarande utan får olika innebörd inom olika diskurser och målet att dekonstruera för 
att avslöja vissa ideologier (Fletcher 1992:32).  Med ett poststrukturalistiskt 
förhållningssätt poängterar man språkets betydelse för förståelsen av omvärlden, men 
man ser det inte som ett neutralt medium. Enligt min uppfattning ser poststrukturalisten 
kontexten som avgörande för vilken betydelse ett ord tilldelas. Detta innebär att i den här 
avhandlingen måste man komma ihåg att tolkningarna av de olika texterna befinner sig i 
en kontext som är beroende av interaktionen mellan forskaren och de olika texter som 
analyseras och att det handlar om en marknadsföringskontext med sina egna specifika 
ideologier. I avhandlingen betonas att t.ex. kronologisk ålder ofta tagits för givet och ofta 
använts för att definiera den äldre konsumenten. Denna sanning har tidigare poängterat 
vissa tolkningar och en identitet via segmenterande, stereotypierande begrepp och 
praktiker. Genom att införa begreppet kulturell ålder skall det kronologiska 
åldersbegreppet dekonstrueras. 

2.3. Kritiska ståndpunkter 

Eftersom den kritiska teorin har spelat en viktig roll inom det tolkande paradigmet i 
marknadsförings- och konsumentforskningen (Murray & Ozanne, 1991; Murray& 
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Ozanne & Shapiro 1994) förtjänar den ett omnämnande här. Murray & Ozanne, som är 
anhängare av ett mera kritiskt paradigm inom marknadsföringsforskningen, har dessutom 
varit förgrundsfigurer för ett projekt där målet varit att förbättra konsumenternas liv. 
Intressant är också att de har poängterat förhållandet mellan ”det inre privata” och ”det 
yttre offentliga”.  

Den kritiska teorin utgör en inspirationskälla i avhandlingen och syns främst i 
inställningen till språkets betydelse i skapandet av verkligheten.  En av utvecklarna av 
den kritiska teorin, Herbert Marcuse, uttrycker språkets makt så här: 

När folket talar sitt eget språk, så talar de också sina herrars, välgörares och annonsörers språk. 
Det uttrycker inte bara sig själva, sina egna kunskaper, känslor och önskemål utan också 
någonting som inte är de själva... ( Marcuse 1969:181 ) 

Inom marknadsföringsdiskursen kan man säga att den kritiska teorin fick sitt genombrott 
1987 på en konferens (AMA Educators Conference) där den kritiska teoretikern Poster 
uppträdde (Poster & Venkatesh 1987). Enligt Burton (2001) har den kritiska teorin inte 
nått någon prominent ställning inom marknadsföring p.g.a att synsättet inte är enhetligt 
och att man inom marknadsföringen främst upplevt att postmodernismen är den verkliga 
utmaningen. Den ursprungliga innebörden i ordet kritisk inom den kritiska teorin är inte 
negativ utan det poängterar ett förhållningssätt som kännetecknas av ifrågasättandet av 
positivistisk metodologi, vikten av forskarens självreflektion och språket som en 
utgångspunkt för representation (Burton 2001).   

Den kritiska forskningens tre viktigaste element är insikt, kritik och transformativ 
omvärdering enligt Alvesson & Deetz (2000). Insikten är en följd av att man undersöker 
olika systems (här språkliga och visuella) förhållande till varandra och hur dessa skapar 
olika möjliga tolkningsramar. Kritiken riktar sig mot vissa tolkningar som tas för givna 
och ”kritikens uppgift är att beskriva ... det sätt på vilket budskap skapas av, tränger in i 
och fungerar inom konkreta människors vardagsliv så att makt- och dominansstrukturer 
reproduceras och förvandlas” (Alvesson & Deetz 2000:159). Till sist vill jag med ett 
kritisk förhållningssätt möjliggöra nya sätt att agera genom att stimulera nya praktiker 
som ”präglas av kritisk insikt och etisk hänsyn”(ibid. 2000:168).  

2.4. Om rörelse och förändring  

Den metod jag använt för att lösa mitt forskningsproblem är inte enbart en 
säkerhetsbringande faktor, där jag vill visa att sanningen uppnås genom att jag går samma 
stig flera gånger och kommer till samma resultat, utan metoden handlar mera om att 
synliggöra och avslöja (Gadamer 2004:16-17). Eftersom avhandlingen skall analysera 
konstruktionen, skapandet av en konsumentkategori inom en marknadsföringsdiskurs vill 
jag i detta skede poängtera att då det är fråga om skapande kan man inte statiskt fokusera 
på endast en synvinkel och inte heller förstå något enbart via kausaliteter (Helenius 
1990:170) utan man måste beakta dialektiken mellan de olika aktörerna. En dialektiker 
kan undersöka med målet att ”se rörelse och förändring i en helhet...” (Helenius 
1990:103) och i denna avhandling handlar det om rörelse och förändring som skapas av 
olika aktörers sätt att skapa symboler på marknaden och utbyten av dessa. Genom de 
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bilder och ord som används för att beskriva, kommunicera med och attrahera den äldre 
konsumenten skapas den äldre konsumenten i en pågående dialektik, symbolutbyten 
mellan marknadsaktörer och konsumenter (jmf med Peñaloza & Gilly 1999, Peñaloza & 
Venkatesh 2006). Jag poängterar den pågående dialektiken som en viktig syn på hur en 
s.k. ”seniormarknad” (mature market) skapas trots att jag inte undersöker dialektiken i 
sig.

2.5. Det mångfacetterade och flerdimensionella diskursbegreppet 

För att beskriva mitt arbetssätt och hur diskursanalysen lagts upp beskriver jag först 
begreppet diskurs, som kan tolkas och användas på mycket olika sätt. Man talar t.ex. om 
diskurs som ett slags större enhet såsom den medicinska diskursen, men man kan också 
tala om diskurs i ett mindre perspektiv. Det handlar då om typiska talesätt kring ett 
fenomen. 

Ordet discursus härstammar från latinet och innebär samtal, men inom det 
diskursanalytiska fältet ges begreppet diskurs och diskursanalys ofta en vidare betydelse. 
Jorgensen & Phillips (1999:7) definierar diskurs som : 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Jorgensen & Phillips 
1999:7) 

Foucault skapade en ny innebörd för begreppet diskurs genom att poängtera att det inte 
bara är ett lingvistiskt koncept som begränsar sig till analys av ordföljd. Diskurs betyder i 
Foucaults anda ett sätt att skapa kunskap via språket (Hall 2003:44). Hall (2003) 
poängterar utgående från Foucault att det handlar om språk och praktik där man inte 
längre särskiljer mellan vad man säger och vad man gör. Hall poängterar ytterligare att 
begreppet diskurs inte handlar om vad som existerar utan varifrån en viss innebörd 
kommer (2003:45). I avhandlingens kontext innebär detta att de diskurser som 
presenteras representerar olika källor till innebördsskapande. 

Diskursbegreppet är inte helt entydigt och oproblematiskt eftersom man kan se det ur ett 
mera lingvistiskt, snävt perspektiv eller ett mera utvidgat perspektiv, som bl.a. Norman 
Fairclough gör. Man kan alltså analysera olika texter och fördjupa sig i ordanvändning 
(t.ex. metaforer), ordföljd, argumentation i texten och hur dialogen är uppbyggd men 
samtidigt ignorera den kontext texten producerats i. Bergström & Boréus (2000) kritiserar 
det lingvistiska sättet att ofta se det talade eller skrivna språket utan kontext och på så sätt 
frikopplat från den diskurs det ingår i. En diskurs kan nämligen handla om den ”summa
av interaktioner” (Bergström & Boréus 2000:223) som existerar inom en viss 
organisation och på det sättet skiftar man fokus från att enbart se på texten avskild från 
sammanhanget. van Dijk (1997), som också är lingvist poängterar och utvidgar samtidigt 
diskursbegreppet genom att konstatera att diskursanalysen ”handlar om tal och text i 
kontext” (van Dijk 1997:3 översatt i Bergström & Boréus 2000:223). En ytterligare 
utvidgning står Norman Fairclough för då han säger att språket är en social praktik och 
inte enbart en individuell aktivitet eller något som återspeglar en kontext (Fairclough 
2004:63). Det kan förstås orsaka problem i analysskedet om man analyserar texten 
iterativt, dvs. emellanåt analyserar texten och emellanåt kontexten. I avhandlingen 
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kommer analysen först att vara bunden till texten (eller bilden). Den omgivande 
kontexten som handlar både om hur den äldre konsumenten beskrivs inom en akademisk 
och praktisk marknadsföringsdiskurs och i samhälleliga diskussioner om åldrande, lyfts 
in i det skede då diskurserna beskrivs. 

Wetherell & Potter (1992) använder hellre begreppet tolkningsrepertoar utan att helt 
förkasta ordet diskurs, och detta främst för att lyfta fram att diskurser är flexibla resurser 
som används i social interaktion. Användningen av antingen begreppet diskurs eller 
begreppet tolkningsrepertoar påvisar vilka metodologiska antaganden diskursanalytikern 
gör enligt Edley (2001:202). I den Foucaultska traditionen används begreppet diskurs och 
det beskriver då t.ex. en medicinsk diskurs. Som anhängare av detta synsätt är man 
intresserad av hur makt kan subjektivera människor, dvs. tilldela dem olika identiteter 
(Edley 2001:209). Om man använder begreppet tolkningsrepertoar understryker man 
mänsklig makt (ibid.).  

Alvesson & Karreman (2000) har skapat ett ramverk för olika sätt att göra diskursanalys, 
för att reda ut det mångfacetterade och problematiska diskursbegreppet. De placerar 
diskursanalysen i fyra olika kategorier utgående från hur man relaterar till begreppet och 
hur man analyserar språket (1: micro-discourse approach, 2: meso-discourse approach, 
3: Grand Discourse approach, 4: Mega-Discourse approach Alvesson & Karreman 
2000:1133). Det första sättet att behandla diskursbegreppet analyserar detaljerat 
språkanvändningen i en avskärmad kontext. Det andra innebär att man är relativt känslig 
för språkanvändningen men analysen omfattar liknande kontexter för att hitta större 
mönster. I det tredje synsättet poängterar man en dominerande språkanvändning i ett 
sammanhang som t.ex. konsumentbeteende medan man enligt det fjärde synsättet talar 
om mera inrotade standardiserade sätt att konstruera ett fenomen som t.ex. åldrande. 

Avhandlingen antar mellandiskursperspektivet (meso-discourse) där man är relativt 
känslig för språkanvändningen i en kontext men med målet att finna större mönster 
genom att relatera resultaten till liknande kontexter. Eftersom jag positionerat min 
diskursanalys på en mellannivå (meso-discourse) vill jag poängtera att jag också befinner 
mig på en nivå som både beaktar den lokala kontexten och den ”större” sociokulturella 
kontexten. Eftersom analysen både bygger på ett Foucault-ramverk men också utnyttjar 
analysverktyg i den lokala analysen av texter (bilder, transkriberade intervjuer) pendlar 
diskursanalysen mellan mikrodiskursperspektivet och det s.k. stora diskursperspektivet 
(Grand Discourse-approach). Då den som gör en diskursanalys intresserar sig för hur ett 
uttalande kan relateras till andra uttalanden om samma begrepp kan man positionera 
diskursanalysen som en s.k. avståndsautonom diskursanalys (long-range autonomy
Alvesson & Karremann 2000:1135). Detta innebär att man ser diskurserna som mera 
autonoma i motsats till att se dem som bestämmande och att man är intresserad av en 
makrokontext i stället för en mera lokal kontext. I figur 2 beskrivs var ungefär 
diskursanalysen befinner sig i denna avhandling (utmärkt med ett X). Eftersom jag 
kommer att utnyttja utdrag ur texter som på sätt och vis är isolerade från sin kontext kan 
jag inte säga att jag i analysen är intresserad av den lokala situationen och t.ex. 
interaktionen mellan intervjuare och intervjuad (som i en konversationsanalys). Som jag 
beskrev ovan befinner sig min diskursanalys mellan det stora diskursperspektivet och 
mikrodiskursperspektivet vilket gör att positionen ligger mellan dessa (meso-discourse).
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Att jag positionerar diskursanalysen en aning mot den s.k. avståndsbestämmande dito 
beror på mitt kulturperspektiv och att jag behandlar mitt material på följande sätt: 

It is not the details of the account and its context as much as a perceived general tendency that is 
deemed significant to use, together with other material broadly pointing in a similar direction 
(Alvesson & Karremann 2000:1138) 

Long-range-interest

(macro-system context)

Close-range-interest

(local-situational context)

CLOSE-RANGE/AUTONOMYCLOSE-RANGE/DETERMINATION

LONG-RANGE/DETERMINATION LONG-RANGE/AUTONOMY

Micro-Discourse

Meso-Discourse

Grand Discourse

Mega-Discourse

Discourse

Determination

Discourse

Autonomy

collapsed tightly coupled loosely coupled               unrelated

Figur 2 Elaboration of core dimensions and summary positions in discourse studies (Alvesson & 
Karremann 2000:1135 min komplettering) 

2.6. Olika diskursanalytiska synsätt 

Diskursanalysen används här i samband med ett kultursynsätt vilket ställer egna krav på 
hur diskursanalysen skall behandlas. Som framgår i kapitel tre har jag valt att använda 
olika begrepp som ligger närmast identitetsskapande och utnyttjar en stegvis beskriven 
analys utvecklad av Carabine (2001). Detta gör jag för att skapa en synlighet för mina 
tolkningsprocesser. På sätt och vis är både kultursynsätt och diskursanalys 
tvärvetenskapliga och inte så stadgade eftersom det är deras mål att inte vara för 
definitiva eller hegemoniska. Detta är en utmaning som jag tagit och svarat på så att jag 
beskriver diskursanalysen mera som ett perspektiv och utnyttjar de delar av 
diskursanalysen som stöder besvarandet av avhandlingens syfte. Det här sättet att 
”utföra” analysen som leder fram till olika diskurser, må det då kallas diskursanalys, 
tillför ett slags metodologi till det kulturella perspektivet som kritiserats för att sakna just 
detta (Lewis 1997). 
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Diskursanalys används ofta i mycket varierande och tvärvetenskapliga sammanhang, 
vilket leder till att varje forskningsfråga kan skapa en egen helhet av de olika 
diskursanalytiska inriktningarna diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 
Det finns fler inriktningar än dessa, men eftersom avsikten inte är att utveckla 
diskursanalysen utan att tillämpa den i en marknadsföringskontext känns denna 
tredelning adekvat. I beskrivningen av de olika synsätten utnyttjar jag de delar som lyfter 
fram viktiga dimensioner om hur man arbetar med ett diskursanalytiskt perspektiv. 
Eftersom begreppet identitet är centralt i avhandlingen belyses de olika inriktningarna via 
det.  

Diskursteori 

Centrala diskursteoretiker är Laclau & Mouffe som definierar sig själva som 
postmarxister p.g.a. sin uppfattning om identitet och gruppbildning (om Laclau & Mouffe 
i Jorgensen & Phillips 1999). Enligt Jorgensen & Phillips (1999) anser Laclau & Mouffe 
att människornas identitet är”resultatet av kontingenta diskursiva processer och är som 
sådan en del av den diskursiva kampen” (Jorgensen & Phillips 1999:41). Ordet 
kontingent innebär att det är fråga om möjligheter men inte nödvändigheter. 
Diskursanalysens roll blir därför att poängtera vilka möjligheter som utesluts genom 
diskurserna och vilka diskurser som gör att vissa sociala fenomen upplevs som naturliga 
och självklara. Som exempel kunde man nämna begreppet senior som i en reklamdiskurs 
tillskrivs adjektiv som aktiv och penningstark. Dessa adjektiv tillskriver senioren möjliga 
identiteter men inte nödvändiga sådana, förutom om diskursen blir så stark att andra 
motsatta diskurser (t.ex. att senioren är passiv och fattig) förlorar fotfäste. Laclau & 
Mouffe (i Jorgensen & Phillips 1999:49) anser dock i diskursteoretisk anda att en diskurs 
aldrig kan bli så total att andra diskurser inte kan åstadkomma förändring. 

Diskursteorins sätt att se på subjekt och den individuella identiteten är ett viktigt stöd i 
analysen av hur seniorkonsumentens identitet kommer att konstrueras. Subjektet ses som 
något fragmenterat, vilket innebär att det inte är enbart en diskurs som ger en viss 
subjektsposition20 utan att flera diskurser erbjuder dessa (Jorgensen & Phillips 1999). En 
äldre konsument kan t.ex. vara en konsument som är sparsam, tillbakadragen och 
anspråkslös. Å andra sidan kan seniorkonsumenten ha en njutningslysten och lyxig 
livsstil vilket innebär en helt annan subjektsposition. De olika diskurserna erbjuder ett 
slags handlingsanvisningar för i det här fallet den äldre konsumentens identitet. Det kan i 
denna kontext handla om att man får anvisningar med hjälp av diskurserna hur någon 
definieras som en äldre konsument. Jorgensen & Phillips uttrycker det så här: 

Diskursen ger således vissa handlingsanvisningar till människor som identifierar sig som man 
eller kvinna, anvisningar som man mer eller mindre måste leva upp till om man av omvärlden vill 
bli betraktad som en (riktig) man eller kvinna.(Jorgensen & Phillips 1999:50)  

I avhandlingen omfattas bl.a. det diskursteoretiska synsättet på identitet, som innebär att 
subjektet inte ses som något enhetligt, dvs. det kan vara både fragmenterat eller 
decentrerat. Identiteten är föränderlig men blir diskursivt befäst via t.ex. 

20 Utförligare om begreppet i kapitel 2.7 
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ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna är kort sagt tecken  som tillsammans beskriver 
hurudan man är och inte är. Tecken kan i detta sammanhang ses som ord som söker efter 
en fixerad betydelse inom en diskurs. I avhandlingens kontext kan det vara fråga om 
tecknet senior som söker efter fixering inom t.ex. konsumtionsdiskursen eller 
reklamdiskursen. Diskursanalysen kan t.ex. gå ut på att man försöker hitta 
ekvivalenskedjor av tecken i texter av olika slag. Ett exempel på en ekvivalenskedja är då 
seniortecknet kombineras med tecknen stora åldersklasser, goda finanser, överloppstid, 
aktiv livsstil. Den diskursiva konstruktionen senior, som bildats via en ekvivalenskedja 
definierar hurudan senioren är och inte är. 

Andra diskursteoretiska begrepp som kan användas i en konkret diskursanalys är 
nodalpunkter, mästersignifikanter och myter, identitet, gruppbildning och representation, 
flytande signifikanter, antagonism och hegemoni (Jorgensen & Phillips 1999:57). De tre 
förstnämnda handlar om att finna ett slags centrala knutpunkter kring vilka tecknen 
ordnas diskursivt, för att dessa via ekvivalenskedjor skall få innehåll (se föregående 
stycke). Identitet pejlas via hur grupper görs lika/olika varandra och hur de representeras. 
Då man vill analysera konflikter mellan diskurser talar man om flytande signifikanter, 
antagonism och hegemoni.  

Låt oss se på ett exempel som har med kontexten att göra. Vi kan anta att det utvecklas en 
diskurs som kunde kallas för seniordiskurs, där begreppet, tecknet seniors innebörd 
fixeras.  Uppgiften som diskursanalytiker blir då att se hur olika nodalpunkter eller 
privilegierade tecken (Jorgensen & Phillips 1999) organiserar en diskurs, vilka 
mästersignifikanter som organiserar identiteter och vilka myter som ordnar ett socialt 
rum.21 I detta skede beskriver jag dessa diskursteoretiska begrepp på följande sätt: En 
nodalpunkt kan tänkas vara hög kronologisk ålder som organiserar seniordiskursen, 
mästersignifikant är ordet senior och det sociala rummet är konsumtion. Genom att se 
vilka ekvivalenskedjor som uppstår kring de olika tecknen kan man definiera diskurser, 
identiteter och sociala rum.  

Om seniordiskursen konfronteras med en annan diskurs och på så sätt förhindras eller om 
vi ser två identitetskonstruktioner som motsäger varandra, uppstår en konflikt som i ett 
diskursteoretiskt sammanhang kallas antagonism. Om t.ex. konsumentdiskursen försöker 
definiera en senior som aktiv, förmögen och konsumtionsbenägen (dvs. genom en 
ekvivalenskedja) så kan det tänkas att en diskurs som ser senioren som passiv och 
tillbakadragen tävlar om att befästa innebörden i begreppet äldre konsument på ett 
motsatt sätt. Man kan säga att det då uppstår en diskursiv kamp om den flytande 
signifikanten äldre konsument (begrepp som inte har en tydlig innebörd). Denna innebörd 
kan befästas genom en hegemonisk intervention. En sådan befäster innebörden hos den 
flytande signifikanten, här den äldre konsumenten.  Reklam kan uppfattas som en 
hegemonisk intervention eftersom den lyfter fram en viss sorts representation och gör att 

21 ”En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin 
betydelse. Inom till exempel läkarvetenskapen är kroppen en nodalpunkt kring vilken många andra 
betydelser utkristalliseras” Jorgensen & Phillips 1999: 33 
”Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll på just sitt sätt” (ibid 1999:35) 
”Lacan talar om mästersignifikanter, som vi med diskursteoretiska termer kan kalla identitetens 
nodalpunkter” (ibid. 1999:50) 
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begreppet äldre konsument får den innebörd som är förenlig med det som ideologiskt 
ligger bakom reklamen, dvs. merkonsumtion. 

Kritisk diskursanalys 

Begreppen från diskursteorin är centrala för hur det insamlade materialet analyseras i 
avhandlingen, men vissa egenskaper hos de andra diskursanalytiska synsätten behövs 
också som stöd. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen förklaras förhållandet mellan 
text och kontext, där jag ser texten som den diskursiva praktiken och kontexten som den 
sociala omgivningen där den diskursiva praktiken äger rum.  

I centrum för den kritiska diskursanalysen är relationen mellan språk och makt. Centrala 
är i synnerhet begreppen dominans, diskriminering och kontroll, som är manifesterade i 
språket (Wodak & Meyer 2001:2). Jörgensen & Phillips (1999) poängterar samma 
karaktärsdrag: 

”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, 
som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot 
mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.” 
(Jörgensen & Phillips 1999:69) 

Kritiska diskursanalyser (KDA) görs på något olika sätt beroende på om man betonar 
t.ex. historiska händelseförlopp (Wodak), multidisciplinaritet med inslag av kognition 
(van Dijk) eller social aktion som inom mediated discourse analysis (Scollon).  Det finns 
inga gemensamma teoretiska referensramar för en diskursanalys utan forskaren bygger 
upp sin egen referensram enligt sitt specifika problemområde (Wodak & Meyer 2001). 
Det kan därför ibland vara svårt att se om kritisk diskursanalys är en metod eller mera ett 
perspektiv på forskningen med rötter i synsätt som kritisk teori och poststrukturalism. 
Vissa gemensamma drag i en kritisk diskursanalys kan sammanfattas med några av 
Wodaks principer för en KDA med diskurshistoriskt perspektiv: Synsättet är 
interdisciplinärt, teorier och metodologi är varierande eftersom problemområdena är 
olika, synsättet är abduktivt dvs. forskaren pendlar konstant mellan teori och empirisk 
data. (Wodak 2001:69-70) 

Om forskaren valt det historiska perspektivet skall detta inlemmas i analysen vilket i 
denna avhandling skulle innebära att jag t.ex. skall lyfta fram hur seniorbegreppet 
utvecklats i Finland, eller hur samhället sett på åldrandet i Finland. Typiskt för den 
kritiska diskursanalysen är ytterligare att den ser språkets roll som både socialt skapad 
och socialt skapande: 

Language usage is a "socially and historically situated mode of action" which is socially shaped 
and socially shaping (Fairclough, 1995: 54-5) 

Med tanke på syftet i avhandlingen och begreppet identitetskonstruktioner är Faircloughs 
(2004: 64) synsätt på diskursernas konstruerande effekter i fråga om sociala identiteter, 
jaget, sociala relationer och olika kunskapssystem central. Identitetsfunktionen hänvisar 
till hur identiteter konstrueras i diskurser. Den relationella funktionen talar om hur sociala 
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relationer mellan deltagare i olika diskurser utspelas och avhandlas medan den 
ideationella funktionen lyfter fram hur texter ger världen och dess olika processer 
betydelse.

I kapitel 4 beskrivs de diskurser som analysen av det empiriska material utmynnade i. 
Diskursernas subjektspositioner beskrivs då som möjliga identiteter för den äldre 
konsumenten och hur de konstrueras (identitetsfunktionen). Den relationella funktionen 
behandlas så att diskursernas förhållande till varandra beskrivs främst genom begreppet 
antagonism. 

Ordet kritisk i kritisk diskursanalys får lätt en negativ klang. I den här avhandlingen skall 
man förstå ordet kritisk som ett förhållningssätt till forskarens roll och 
forskningsprocessen. Det handlar främst om att skapa distans till sitt material, förankra 
detta i ett socialt sammanhang och fokusera på att analysera med eftertanke (Wodak 
2001). En kritisk diskursanalytiker har i viss mån ett politiskt förhållningssätt till sina 
resultat eftersom han eller hon talar om att lyfta fram sådant som inte nödvändigtvis 
annars skulle vara tydligt (stereotyper t.ex.). Liknande tankegångar lyfter Lehtonen 
(2004) fram då han vill ”ha sönder självklarheternas banala yta”: 

Utgångspunkten för all forskning och nytt kreativt tänkande är förundran och den forskande 
blickens fokusering på sådana detaljer som verkar självklara, och att fråga sig i Brechtsk anda, 
”Varför är detta så här”? (Lehtonen 2004:13 min översättning) 

Ur den kritiska diskursanalysen extraheras främst dess mål att ändra en viss social 
diskursiv praktik, vilket i och för sig kan ses som målet för all forskning. Genom att lyfta 
fram nya synvinklar och poängtera det som är nytt strävar man efter att förändra 
människors handlingsmönster, med vilket avses både tal och handling. Fairclough (2004) 
talar om diskursens tre dimensioner där man i första hand analyserar texten (kan ses både 
som bilder och konkreta texter) i lingvistisk anda, och därefter ser hur texten produceras, 
konsumeras eller distribueras (diskursiva praktiker) för att sist övergå till att se diskursen 
som en social praktik. I den sistnämnda dimensionen belyses den sociala praktiken via 
begreppen ideologi och hegemoni med målet att skapa social förändring och lyfta fram 
olika maktförhållanden. I avhandlingen kommer detta att belysas i det fjärde kapitlet.22

Diskurspsykologi 

De tredje viktiga diskursanalytiska synsättet som tas upp här är diskurspsykologin, vars 
främsta budskap är ifrågasättandet av kognitivismen och dess syn på jaget. Som 
anhängare av diskurspsykologi är man inte intresserad av en människas inre eller mentala 
processer utan av det som är synligt i t.ex. ord och handling (Jorgensen & Phillips 
1999:97). Diskurspsykologi är inte heller ett enhetligt fält och kunde i första hand ses 
som en tillämpning av diskursteori inom psykologin, poängterar Edley (2001). 
Diskurspsykologer anser att då människor pratar om något så handlar det inte enbart om 

22 Enligt Juhila (2002:197) har Fairclough utvecklat sin egen analysmetod på basen av den s.k. 
tredimensionella modellen som talar om text, diskursiv praktik och social praktik. Textanalysen är en 
beskrivning, analysen av diskursiva praktiker är tolkning och analysen av de sociala praktikerna är 
förklarande. 
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att man återvinner lagrad information (ibid. 2001:190) utan den muntliga 
kommunikationen är kontextbunden och dessutom gör man olika saker med den. 
Diskurspsykologins syn på begreppet identitet och jaget har klara paralleller till hur jag i 
denna avhandling vill se på den identitet som konstrueras i samband med högre ålder. 
Identitet skapas t.ex. enligt Wetherell & Potter (1992) genom diskursiva handlingar, dvs. 
man pratar om vad man är och inte är . Genom att se på identiteten som något diskursivt 
tar man avstånd från det som socialpsykologer med kognitiv inriktning grundar sig på, 
nämligen att jaget är en ”autonom, avgränsad enhet med en uppsättning autentiska 
karakteristika”(Jorgensen & Phillips 1999:99). I centrum för forskningen blir i såfall 
tänkande och förnimmelse och hur människan genom processer kategoriserar sin 
omvärld.  Detta är grunden för bl.a. attitydforskningen där man ofta anser att variationer 
mellan attityder och handlingar är ovanliga och att man skall sträva efter föjldriktighet 
inom t.ex. marknadskommunikationen för att inte förorsaka obehagliga känslor som är en 
följd av t.ex. kognitiv dissonans. Potter & Wetherell (1987) poängterar motsatsen och 
säger att variationer t.ex. i människors tal och det att människor motsäger sig själva är 
vanligt. Orsaken till att någon uttalar sig inkonsekvent har mera att göra med den sociala 
situationen och individen och inte med kognitiva processer. Liknande variationer i tal kan 
skapa och återskapa människans identitet i mellanmänsklig interaktion och utgående från 
de tolkningsrepertoarer som finns till hands: 

”We want to argue that the identity and forms of subjectivity which become instantiated in 
discourse at any given moment should be seen as sedimentation of past discursive practices. A 
sense of identity and subjectivity is constructed from the interpretative resources-the stories and 
narratives of identity- which are available, in circulation, in our culture” (Wetherell & Potter 
1992:78) 

Den antikognitiva synen på det som analyseras, dvs. intresset för orden som sådana och 
inte vad de möjligen avslöjar om en inre verklighet, och identitetens diskursiva karaktär 
är det viktigaste som avhandlingen har gemensamt med diskurspsykologin. Eftersom 
Potter & Wetherell (1987) är de centralaste impulsgivarna inom diskurspsykologin är 
deras syn på analysskedet också central. Potter & Wetherell (1987) poängterar bl.a. att 
man vid läsandet av olika texter skall ta reda på vad som är motsägelsefullt, vagt och 
nyanserat: 

However, the discourse analyst is concerned with the detail of passages of discourse, however 
fragmented and contradictory, and with what is actually said or written, not some general idea 
that seems to be intended […] The analyst constantly asks: why am I reading this passage in this 
way? What features produce this reading? (Potter & Wetherell 1987:168) 

De diskurser som analysen av det empiriska materialet alstrat skall ses som exempel på 
hur innebörd konstrueras via ett slags symboliska kedjor. Dessa har skapats och 
återskapats historiskt (endlessly referring symbolic chains Holt 1997:329) och man kan se 
tecken på intertextualitet. Diskurserna ses som både berättigande (empowering) och 
begränsande (restricting). Eftersom de kan ses som källor till kulturell information är de 
nyttiga att känna till då man analyserar lämpliga marknadsmöten där den äldre 
konsumenten är involverad. 

Sammanfattningsvis poängteras att främst det diskursteoretiska synsättet utnyttjas i 
avhandlingen eftersom den huvudsakliga uppgiften varit att utreda när man försöker 
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skapa entydighet och det som kan kallas diskursiv slutenhet (Laclau & Mouffe 1985). 
Diskursiv slutenhet innebär enligt min uppfattning att man skapar språkliga barriärer som 
innebär att man inte får uttrycka ett visst fenomen på ett visst sätt p.g.a. rådande 
ideologier. Ett exempel är då man undviker att säga att någon är gammal och i stället 
använder olika omskrivningar för att beskriva en person i t.ex. 55-årsåldern. För analysen 
valde jag främst diskursteoretiska begrepp. De två andra diskursanalytiska synsätten har 
ingredienser som influerat och inspirerat mina tankegångar och framställningen av 
diskurserna. Före analyskapitlet beskrivs några begrepp och helheter. Dessa behövs för 
att förstå kontexten och de begrepp kring vilka de olika diskursiva praktikerna i 
avhandlingen cirkulerar. 

2.7. Identitetsbegreppet 

En av avhandlingens viktigaste teoretiska positioneringar finns i inställningen till 
identitetsbegreppet som i socialt konstruktionistisk anda ses som något som kan förändras 
och förhandlas. Åldrande är inte enbart naturligt utan påverkas av socio-kulturella 
faktorer som är historiskt förankrade (Blaikie 1999:3) Begreppet identitet är 
mångfacetterat och inte längre någon helhet. Olika diskurser skapar olika identiteter eller 
olika subjektspositioner för olika personer. Olika marknadsföringspraktiker, bl.a. 
reklamskapande ingår i denna process. Hur den äldre konsumentens identitet skapas är en 
källa till information om den konsumentkategori, som här kallas äldre konsument. Hall 
förtydligar detta på följande sätt: 

We can no longer conceive of the'individual' in terms of a whole, centered, stable and completed 
Ego or autonomous, rational 'self'. The 'self' is conceptualized as more fragmented and 
incomplete, composed of multiple 'selves' or identities in relation to the different social worlds we 
inhabit something with a history, ‘produced', in process. The 'subject' is differently placed or 
positioned by different discourses and practices. (Hall 1996:226) 

Identitetsbegreppet härstammar från latinets idem som betyder densamme (Lübcke 1993) 
och begreppet beskrivs i olika sammanhang just som något som kan särskilja en person 
eller en grupp från en annan, dvs. man anser att identiteten i viss mån är stabil. 
Identitetsbegreppet eller dess motsvarighet jagbegreppet har undersökts i olika 
discipliner, t.ex. inom antropologi, psykologi, medicin, psykiatri, sociologi, filosofi, 
lingvistik och litteratur (De Medeiros 2005:1). Också inom konsumentforskningen har 
jaget pejlats men främst som ett förhållande mellan produkt och jag (Belk 1988, Ahuvia  
2005).  

Att förklara och definiera begreppet identitet är komplicerat eftersom det både kan ses 
som något individuellt, skapat av dig själv, men också som något som någon annan 
skapar åt dig. Perspektivet att identitetsskapande finns i synliga processer återfinns i 
Geertz (1973) syn på människans tänkande som något socialt och offentligt och 
identitetsskapandet som något icke-kognitivt.  I avhandlingen poängteras detta synsätt, 
dvs. identitetsskapande är inte här kognitivt betingat utan sker i interaktion med 
omgivningen där olika processer erbjuder möjligheter för identifikation (t.ex. bilder, 
symboler). Synsättet är influerat av ett perspektiv där man anser att kulturen omformar 
individernas identitet (Mantovani 2000). Då en individ förflyttar sig från en social 
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(kulturell) kontext till en annan kan han eller hon uppleva en identitetskris eftersom 
identiteten inte skapas på samma sätt i de olika kontexterna (Ivanic 1997). Identiteten är 
inte fastställd utan den är på sätt och viss omstridd och påverkas av dominerande 
ideologier (Ivanic 1997:13). En äldre konsuments identitet som stereotypt befästs som 
skröplig, sparsam och tillbakadragen har skapats via processer i en kamp mellan 
ideologier. I nya sätt att tala om den äldre befästs identiteten på ett annat sätt i enlighet 
med rådande ideologier som lyfter fram aktivitet, spenderande och synlighet. 

Bergström & Boréus (2000) ser identitetskonstruktioner som en pågående process där 
självbilden och en sammansmältning av andra bilder ligger som grund. Samma 
perpetuum mobile-tankar framgår i Stuart Halls syn på identiteten som en ”mobil fest” 
som gestaltar sig och bearbetas i förhållande till de sätt på vilka vi tilltalas eller 
representeras i det omgivande kulturella systemet (Hall 1999). I samband med att man ser 
på identitet som något icke-konstant och instabilt tar man avstånd från modernismens 
synsätt där man utgått från motsatsen: Konsumentens beteende anses vara målinriktat, 
förutsägbart och lätt att förklara (Firat & Venkatesh 1993). Hall (1996:4) lyfter fram 
begreppen fragmentering och mångfald och att identiteten inte är enhetlig och att den 
innehåller spår av mot varandra kämpande diskurser, vilket också understryker mitt val 
av perspektiv på begreppet: 

…identities are never unified and, in late modern times, increasingly fragmented and fractured; 
never singular but multiply constructed across different, often intersecting and antagonistic, 
discourses, practices and positions. They are subject to a radical historicization, and are 
constantly in the process of change and transformation (Hall 1996:4) 

Marknadsförarens roll i det postmoderna samhället med fragmenterade konsumenter blir 
kanske till och med viktigare eftersom människor möjligen söker trygghet i den stabilitet 
som t.ex. varumärken kan erbjuda (Elliott & Wattanasuwan 1998). Marknadsförarnas roll 
är ansvarsfull eftersom de medvetet skapar representationer genom bilder och texter, 
vilka påverkar konstruktionen av identiteter. Denna process som erbjuder olika 
representationer avgör hur livet i framtiden gestaltar sig (Firat & Venkatesh 1993:246).  

I enlighet med Firat & Venkateshs tankar kan man anta att reklamskaparen och 
marknadsföraren får både en ansvarsfull och krävande uppgift i sin roll som 
identitetsskapare. Produkter ses ofta som symboliska och identitetsbeskrivande, något 
som marknadsförarna eftersträvat genom att skapa en kommunikation som skall träffa rätt 
och få oss att inse att det är just ett visst val som vi skall göra för att hitta den identitet vi 
vill ha. Produkter, reklam, mode och design är alla med om att skapa den kultur vi lever i 
(McCracken 1988) och erbjuder samtidigt flera identitetsalternativ. Om största delen av 
individerna befinner sig i ett liknande skede av identitetsskapande, kan det avspeglas på 
t.ex. konsumentkulturen. Om vi antar att konsumenten väljer produkter som definierar 
identiteten så kan det tänkas att yngre personer söker mera efter att konstruera sin 
identitet via valet av olika produkter p.g.a. den s.k. kommodifieringen av barndomen eller 
ungdomstiden. Den äldre marknaden och seniorkonsumenten har inte varit intressanta i 
marknadsförarens ögon tidigare vilket kan vara orsaken till att riktade 
marknadsföringsåtgärder inte gjorts i någon lika omfattande utsträckning. Man kan anta 
att en äldre person erbjuds flera identitetsalternativ via konsumtionen i framtiden 
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eftersom en kommodifieringsprocess23 är på gång.  Den äldre konsumenten har varit ett 
slags ”extra commercium” (Zelizer 1985) eftersom han eller hon stått utanför kommersen 
då marknadsförarna inte varit intresserade. 

Eftersom identitet i denna avhandling definieras som något som konstrueras i olika 
kontexter och som något icke-statiskt använder jag också begreppet subjektsposition. 
Positionsbegreppet poängterar starkare olika teckensystems möjligheter att ”sätta 
människor på plats” (Jokinen & Juhila 2002:68). Subjektspositionsbegreppet ersätter 
begreppet identitet då man anser att vissa uttryckssätt kan skapa människors identitet och 
att dessa sätt handlar om de processer där vi vill att andra skall se oss följdriktigt: 

Living persons are required to `take up' subject positions in discourse in order to make sense of 
the world and appear coherent to others. A subject position is that perspective or set of regulated 
discursive meanings from which discourse makes sense. To speak is to take up a subject position 
and to be subjected to the regulatory power of that discourse. (Barker 2001:13) 

Begreppet subjektsposition ses mera som ett resultat av vad diskurser och levda 
ideologier skapar för handlingsmönster åt en äldre konsument genom att erbjuda en viss 
innebörd till kombinationen äldre och konsumtion. Begreppet finns i bakgrunden under 
analysen men kommer främst fram i diskussionen kring de diskurser som skapats. 
Diskurserna som analysen resulterar i är en källa för information om vilka identiteter som 
kan byggas upp med lämpliga symboler och kommunikativa handlingar. Dessa kan 
utnyttjas för att inspirera de äldre konsumenterna till konsumtion. Dessutom är 
identitetskonstruktioner eller subjektspositioner en utgångspunkt för att se hur 
konsumtion är diskursivt konstruerad (Denegri-Knott & al. 2006) och ett sätt att analysera 
hur den utformar sig socialt (social patterning of consumption Holt 1997). Denna 
information är ett nödvändigt tillägg för att förstå hur man skall lyckas i 
marknadsföringen till den äldre konsumenten. 

Diskurserna som identitetskonstruktörer har likheter med begreppet mästarberättelse 
(master narratives) som existerar för att man skall kunna kommunicera kulturella värden. 
Dessa kan konstruera identiteten för den äldre konsumenten (de Medeiros 2005:6). Ett 

analyserat fram. Med mästarberättelser som hon kallar den självupptagna konsumenten, 
det vetenskapliga fixet och den fula utslagna kan man påverka hur normalitet konstrueras 
(i ett sammanhang där kirurgiska ingrepp och barns utseende diskuteras). I samband med 
en undersökning av äldre människors berättelser om det åldrande jaget ställde sig de 
Medeiros (2005) frågan om berättelserna belyste de äldres kulturella identitet så som 

av åldrandet. Mästarberättelserna återfanns i den personliga återgivningen av åldrandet. 
Liknande berättelser kan vi också finna om äldre personer i vårt samhälle och en del av 
dessa berättelser presenteras i kapitel 4 i form av diskurser. Samtalen med olika 
marknadsföringsaktörer, reklambilder och tidningstexter har analyserats med målet att 
finna dessa diskurser som skapar identiteter, subjektspositioner för den äldre 
konsumenten. Enligt Warner (2000:64) förstår människor sin omvärld genom att de 
förstår sitt språk och jag vill ytterligare poängtera att språkanvändningen reflekterar det 

23 Med kommodifiering menar jag att högre ålder blir en handelsvara (se Cook 2004) 

exempel på vad dessa berättelser kan vara är de tre mästarberättelser Lindemann (2006)

samhället ser på deras åldrande i stället för att belysa de äldres individuella upplevelser 
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som just nu är comme-il-faut då man talar om ett visst fenomen. Detta har konsekvenser 
för hur en identitet skapas. 

Som avslutning på avsnittet om identitet vill jag för läsaren återge en diskussion som jag 
initierade inspirerad av en föreläsning av professor Dominique Bouchet på en kurs i 
konsumtionskulturell teori sommaren 2005. I diskussionerna försökte jag få reda på hur 
identiteten konstrueras: via andra eller via det egna jaget? Min utgångspunkt var att 
identitetens konstruerande tar slut då man själv tar det sista andetaget, eftersom döden 
som metafor, kan ses som den ultimata stagnationen. Detta var alltså den hypotetiska 
frågan jag ställde professorerna.  Tre av fyra professorer ansåg att ens individuella 
identitet kan förändras trots att man dör. Att inte ens döden avslutar identitetsskapande 
förklarades med att vi skapar identitet i konversation med och om varandra och att denna 
konversation kan fortsätta trots att någon dött och inte längre deltar i konversationen. 
Identiteten hos den döda kan förändras, enligt en av professorerna, om det t.ex. dyker upp 
en hemlig älskare/älskarinna på en kvinnas/mans begravning och han/hon avslöjar ett 
långt kärleksförhållande med personen som dött (dvs. berättar om förhållandet). Från att 
den döda haft en identitet som trogen förändras den till en identitet präglad av 
promiskuitet. Den här åsikten om identitetens eviga förändring talar för att 
identitetsskapandet stagnerar och/eller försvinner först då man inte har någon som skapar 
den med eller för en. På samma sätt kan vi via skvaller om andra konstruera helt olika 
identiteter för dem än vad personen själv uppfattar som sin identitet. Om omgivningen, 
och i denna avhandlingskontext marknadsförarna inte är aktiva och skapar nya identiteter 
för den äldre konsumenten så kanske identiteten är liknande från år till år och bilden av 
den äldre blir mera stabil. Reklam kunde t.ex. ses som en katalysator för nya 
identitetskonstruktioner. Man kunde till och med definiera en konsuments ålder enligt 
vilka befintliga marknadsföringsaktiviteter som finns för att nå konsumenten. Ju färre 
möjligheter det finns för en person att hitta nya identifikationspunkter, desto äldre är 
personen.

Det fanns också en avvikande åsikt om identitetsprocessen. En av fyra professorer ansåg 
att den egna personliga hjärnan med dess perceptionsprocesser måste vara aktiv för att 
identitetsbegreppet skall fortsätta att förändras. Detta understöds av Cain (1991:212) som 
poängterar att identitet är”the way a person understands and views himself and is viewed 
by others”. Personens aktiva roll i skapandet av identitet lyfts fram trots att andra 
personers syn är viktig.  Inom detta synsätt kan det tänkas att man sätter likhetstecken 
mellan begreppet identitet och jag-begreppet. Identiteten är å andra sidan inte detsamma 
som jaget (de Medeiros 2005) utan riktar sig enbart till vissa utvalda delar av det. Jag-
begreppet omfattar inte det faktum att en människa kan ha flera identiteter, en del som är 
självvalda och en del som definieras av andra (de Medeiros 2005:4).  

Orsaken till att jag tar upp denna diskussion om identitetsbegreppets evighetsförändring 
är att jag ville bilda mig en uppfattning om hur identiteten förändras med åren och också 
hur mycket långsammare eller mindre förändringarna visavi identiteten blir ju äldre vi 
blir och vem som är med och påverkar processen. Om processen blir långsammare och 
förändringarna blir allt färre så kan det tänkas att ordspråket att ” det är svårt att lära 
gamla hundar sitta” faktiskt är betecknande för hur vi tänker och att olika förändrande 
krafter i samhället får mindre betydelse för att man inte varit intresserad av att skapa nya 
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identiteter till en äldre person. Då man nu börjat kombinera åldrande med stark köpkraft 
behövs också annorlunda identiteter för att marknadsföring skall lyckas.  

2.8. Reklam som kulturproduktion och identitetsskapande process 

I det här kapitlet beskriver jag reklamkontexten och hur jag ser på reklamens ställning i 
samhället. Jag betonar att jag inte kommer att tala om reklamens effekter eller hur dessa 
skapar merförsäljning eller om människor kommer ihåg reklamannonser. Jag talar alltså 
inte om reklam som något marknadsföringstekniskt utan ser den som en diskursiv praktik 
med makt att via representation återspegla eller skapa diskurser och också skapa subjekt. 
En viktig identitetsskapande process är den reklamkommunikation som beaktar den äldre 
konsumenten. Eftersom jag koncentrerar mig på kulturellt och socialt konstruerande 
processer som skapar identiteten för den äldre konsumenten pejlas reklam här via 
begreppet kultur och identitet.  

Hur ålder som ett abstrakt begrepp modifieras och objektiveras via olika reklamskapande 
processer och reklambilder, med andra ord den visuella representationen, är centrala 
forskningsteman i avhandlingen. Forskning inom denna kontext har lyft fram både 
åldersrasism och representation av den äldre människan (Carrigan & Szmigin 2003, 
Carrigan & Szmigin 1998, Roy & Harwood 1997, Vasil & Wass 1993 ). Mina första 
antaganden var att man i dag inte kan finna någon typisk kommunikation eller andra 
marknadsföringsåtgärder som riktar sig till en äldre målgrupp, men i första hand stod jag 
inför problemet att den äldre konsumenten inte syns i reklamen överhuvudtaget, vilket 
kan anses ha en mycket viktig samhällelig effekt. Szmigin & Carrigan (2000) 
problematiserar detta på följande sätt: 

“Does it really matter that there are not many older models in advertising in Britain in the 1990s? 
There are two issues that at least should be raised in response to such a question.The first is 
primarily a social one of whether older models should be used more in advertising to better 
represent the composition of today’s society. Their virtual invisibility in advertising could be 
described as discrimination by omission” (Szmigin & Carrigan 2000:130) 

Med det kulturella perspektivet på ålder är konsumenten inte enbart en mottagare av 
information utan också tolkande och meningsskapande.  Konsumenten är alltså en 
skapare av mening och innebörd (McCracken 1987) och jag kritiserar det synsätt där man 
ser reklam enbart som informationsprocesser. Reklamen kan bli en effektfullare 
opinionsbildare genom att den "sjunger med i massmediekören”, dvs. influeras av andra 
ideologier (Hirschman & Thompson 1997:59 ).

Reklamen utgör en del av vårt dagliga liv och har utvecklat en ny roll. Reklam har setts 
som ett medel för att skapa merförsäljning av produkter eller tjänster eller som företags 
övertalningsförmåga (Schudson 1989) och det är en sanning som vi kan omfatta än i dag. 
I dag spelar reklamen trots detta en allt viktigare roll i den kulturella diskursen eftersom 
den är ett uttryck för den nutida konsumentkulturen (Stern 1996:61). Postmodernismens 
insikter om dekonstruktion kräver också att man har en förståelse för att texters innebörd 
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är öppna för ständiga skiftningar (Stern 1996). Scott (1994) anser att innebörden bäst 
beskrivs som ett nätverk av associationer som bildas av förhållandet mellan språk, text, 
läsare och kultur. Dessa associationer utnyttjas även av dem som skapar reklamannonser, 
vilket jag vill lyfta fram då jag använder annonserna som illustrationer för mina 
diskurser. 

Enligt Hackley (1999) kan man inte bortse från att reklamen har en ideologisk bakgrund, 
speciellt i rollen som kommunikationsform. Kilbourne (2004) tillägger att reklamen 
förutom att vara ideologisk kan förliknas med myter i forna tiders samhällen och den är 
både en skapare och bibehållare av förhärskande värderingar och attityder (Kilbourne 
2004:252). Reklamens styrka i samband med stereotypier är också viktigt att lyfta fram. 
Man kan fråga sig vilken representation som är att föredra för att undvika negativa 
stereotyper eller vilka följder avsaknad av representation kan ha. Enligt Laws (1995) 
påverkar reklamen som representationsform uppfattningen om äldre människor lika 
mycket som de äldre människorna själva:  

“We respond to the representation of an older person as much as, if not more than we respond to 
old people” (1995:116).  

Massmedierna (och reklam) kan dessutom definiera ålder och uppvisa att en ständig 
tolkningsprocess eller semiosis pågår, dvs. :“In short, the mass media provide a powerful 
site to define or redefine the meaning of aging” (Wilkinson & Ferraro 2002:345). 

Från att se reklammottagandet som informationsprocesser, via att se det som 
meningsskapande och i ett perspektiv där mediekontexten spelar en större roll, vill jag i 
denna avhandling lyfta fram ett kulturperspektiv. Vilka kulturella kategorier (kategorier 
som kön, ålder, status, livsstil, tid och plats) som t.ex. väljs för att tillskriva en produkt en 
viss kulturell mening är alltså ett resultat av reklamskaparens beslutsfattande (McCracken 
1987) och är ett bevis på vilken maktposition reklamskaparen har i uppkomsten av 
kulturella konstruktioner.  

Reklamens framträdande roll i samhället kan med ovanstående argument sägas vara 
obestridlig. Vi möts av många reklambudskap varje dag i olika format och det är svårt att 
föreställa sig en värld helt utan reklam. Att finländska företag satsade 1232,9 miljoner 
euro år 2006 (Markkinointi & viestintä...2008) på reklamannonser i olika medier är ett 
annat exempel på att vi  talar om en betydande kommunikationsform i vårt samhälle.  

Kommunikationsperspektivet på reklam, där målet är att undersöka hur väl 
reklambudskapet överförs från sändare till mottagare, omfattas alltså inte i avhandlingen. 
Det handlar i stället om konsumentkultur och då är det viktigt att uppmärksamma den 
kulturella produktionens kretslopp och inte se det hela som en kommunikationsprocess 
med klart särskilda stadier (Lewis & Jhally 1998). I enlighet med Lewis & Jhally betonar 
jag att man inte kan avskärma en analys av medierna eller medieproduktion utan att förstå 
ekonomiska och samhälleliga samtida faktorer eller förstå mediernas roll i samhället 
(ibid. 1998:111). Detta innebär att reklam behandlas som en viktig aktör i skapandet av 
identiteter för en konsumentkategori med andra ord påverkar, konstruerar och reflekterar 
reklamen konsumentidentiteten (Schroeder 2002:28). Arnould & Thompson (2005) 
benämner denna riktning inom konsumentkulturell teori (consumer culture theory)
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konsumenters identitetsprojekt (consumer identity projects). Inom denna riktning 
koncentrerar man sig på att undersöka hur konsumenter i mötet med t.ex. 
marknadskommunikation utformar en identitet som kan sägas vara fragmenterad 
(Arnould & Thompson 2005:871). I avhandlingen har fokusen på identitet förflyttats från 
att se hur konsumenter konstruerar sin identitet via reklamprocesser till att handla om 
vilka möjliga identiteter som skapas för dem.

För att få en djupare förståelse för reklamens betydelse i identitetsskapande processer 
måste två viktiga begrepp lyftas fram. Kulturbegreppet (el. kulturell praxis ) är det ena 
och representation är det andra.  

Begreppet kulturell praxis står för en kulturs typiska aktiviteter, och som enklast förstår 
man det som något människor gör mer eller mindre rutinmässigt t.ex. skakar hand med 
varandra.  Traditioner, seder och bruk och sätt att tala ses som integrerade komponenter i 
kulturell praktik (”cultural practice” Carroll 2001:66). Enligt Hakala (2005:48) kan 
kommunikationen ses som en produkt av en kulturs djupare skikt. Talar vi om 
marknadskommunikation så kan den definieras som ett slags kulturellt 
produktionssystem, dvs. som en viktig aktör i skapandet av det som kan kallas 
konsumentkultur (Arnould & Thompson 2005). Vilka bilder vi erbjuds av en 
reklamskapare kan ses både som en återspegling av något som existerar (Hakala 2005) 
eller som ett symbolsystem som skapar verkligheten (Andén-Papadopoulos 1996). I 
avhandlingen är det centralt att undersöka hur de aktörer som ligger bakom skapandet av 
symbolsystemen, dvs.  reklamskaparna och andra marknadsföringsaktörer, konstruerar en 
ny konsumentkategori. Via detta erbjuder de samtidigt vissa alternativa tolkningsmönster 
för den äldre konsumetens identiteter. 

Det andra viktiga begreppet, som är nära anknutet till både kulturell praktik, reklam och 
språk, är begreppet representation. Enligt Hall (2003) handlar kultur om delade 
uppfattningar (shared meanings) och uppfattningarna delar man med sig bl.a. genom 
språket, symboler och de bilder vi använder. Språket, symbolerna och bilderna är till för 
att representera världen: “Representation means using language to say something 
meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people” (Hall 
2003:15).  Detta är den förenklade versionen av det hela. Det blir mera komplicerat då 
språkets roll i samband med begreppet representation tas upp. Hall (2003:15) lyfter fram 
tre olika teoretiska inriktningar i detta sammanhang: den reflekterande, den avsiktliga och 
den konstruktionistiska inriktningen. Om man anser att språket återspeglar en uppfattning 
(meaning) som existerar i världen kallas den teoretiska inriktningen för reflekterande 
(reflective). Anser man att språket uttrycker det som talaren eller skribenten har för avsikt 
att uttrycka kallas inriktningen avsiktlig (intentional). Den tredje och sista teoretiska 
inriktningen Hall (2003) tar upp kallas konstruktionistisk (constructionist). Inom den 
konstruktionistiska synen på representation vill man poängtera att tingen inte i sig betyder 
något utan att vi konstruerar betydelsen. Detta tolkar jag som att en skapad 
representation, t.ex. att en reklambild inte som sådan betyder något utan att man på något 
sätt talar om den. I avhandlingen är det jag som läsare av reklambilder som skapar, 
konstruerar en betydelse och en annan läsare kan skapa andra betydelser. Bilderna 
existerar men har ingen betydelse förrän vi ser och talar om dem.  
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Ett poststrukturalistiskt synsätt är förenligt med den konstruktionistiska synen på 
representation. Ordens betydelse är alltså inte fixerade utan förhandlas fram i varje 
kommunikativ händelse. Detta innebär att i en intervju med en informant kan t.ex. ordet 
senior få olika betydelse beroende på personernas olika sätt att relatera till 
representationen senior. I avhandlingen har informanter från olika reklambyråer 
intervjuats och man kan säga att det i intervjuerna (eller samtalen) är fråga om hur 
innebörden i begreppet äldre konsument konstrueras. Genom samtalen har både jag, 
forskaren, och den jag samtalat med skapat en representation av den äldre konsumenten. 
Till detta kan slutligen tilläggas att reklam, i viss mån kontroversiellt, kan ses som ett 
byggmaterial för konsumenten då han eller hon både konstruerar och kommunicerar sin 
identitet: 

The parallel claim that advertising is the prime mediator of these meanings has also gained 
axiomatic status. This conceptual framework has set up a familiar problematic; we apply 
individual agency by using the meanings in advertising as symbolic resources in the processes of 
the construction and communication of our identities. Simultaneously, advertising manipulates us 
and bends our individual agency to its own commercial end. (Cronin 2000:13) 

En viktig relation mellan olika begrepp i avhandlingen är alltså den mellan reklam och 
identitetsskapande i den konsumentkulturella kontexten. Kates & Shaw-Garlock ser 
reklamtolkning i ett bredare historiskt och samhälleligt perspektiv (1999:34) vilket jag 
också gör genom att relatera min tolkning till samtida fenomen med samma nyanser. Min 
tolkning, dvs. min empiriska läsning, är också en del av dagens produktion av diskursiva 
praktiker kring åldrande, vilket kan göra att tolkning vid en annan tidpunkt hade skapat 
andra teman. Målet med att läsa reklambilder i avhandlingen är att finna vad olika bilder 
kan berätta om ideologier kring åldrande i samhället eftersom de som skapat 
reklamannonserna onekligen talar i termer av dominanta diskurser utan att vara medvetna 
om det. Här ett exempel från en genusrelaterad reklamkontext:  

In other words, the advertising executives, brand managers, copywriters, and art directors who 
co-operatively produce a particular ad are not involved in a cloak and dagger conspiracy to 
oppress women. Rather, as historical subjects, they unconsciously and unwittingly “speak” 
dominant discourse(s) and adapt certain tacit, unquestioned ideological positions and conventions 
that render women intelligible. (Kates & Shaw-Garlock 1999:38) 

Kates & Shaw-Garlock talar också om textual shifters (1999:36) vilket innebär att en 
tolkning kan bli olika med tiden beroende på olika samhälleliga förändringar. I figur 3 
som baserar sig på Kates & Shaw-Garlocks reviderade reklamkommunikationsmodell, 
vill jag anbringa min roll som tolkare och ytterligare klargöra min syn på reklamens roll 
(jag använder modellen men tolkar vissa delar litet olika). Reklamen diskuterar med och 
hämtar sina symboler från både kommersiella diskurser (mode, konsumtion, 
marknadsföring t.ex.) och samhälleliga diskurser (biologi, gerontologi, medicin). Även 
diskurserna påverkas av reklamens sätt att tolka verkligheten. Både reklamen och 
diskurserna kan hämta element (symboler) från varandra (intertextualitet) vilket gör det 
svårare att särskilja dem. Tolkarens (i detta fall är det forskaren) tolkningar och 
tolkningsprocesser är också en del av diskursernas kretslopp, kamp och diskussion med 
varandra. Eftersom vi vet att diskurser inte är statiska, om det inte finns någon 
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hegemonisk diskurs som vinner så starkt fotfäste att man inte kan rubba den, påverkas 
tolkningen av i vilket historiskt skede man tolkar. De s.k. textuella förskjutningarna som 
handlar om större samhälleliga förändringar kan leda till att tolkningen blir annorlunda nu 
än om tio år. Om vi tänker oss in i situationen där jag skall tolka en reklam riktad till en 
äldre konsument och reklamen har en äldre modell beror min tolkning i dag på att jag hör 
att man talar mycket om de stora åldersklassernas pensionerande och att 
åldersdiskussionen är livlig. En tolkning för tio år sedan hade blivit mera fri från 
diskussionen kring de stora åldersklassernas pensionering. Om tjugo år kan tolkningen 
förskjutas genom att man hypotetiskt sett varit med om en rörelse som kämpar mot 
ålderism i samhälle. Ett äldre ansikte i en reklam betyder då något annat. Den 
förhandlade innebörden blir därför annorlunda.  

REKLAMEN

Samhälleliga diskurserKommersiella diskurser

Intertextualitet

Historiskt situerad 
tolkare (Forskaren i 

detta fall)

Lässtrategier

Förhandlad innebörd i 
reklamen

Mode, konsumtion, 
reklam, 
marknadsföring

Biologi, gerontologi, 
medicin

Textuella 
förskjutningar:

Stora 
åldersklassernas 
pension och allt 
det medför

Rörelse emot 
ålderism 

Figur 3
modell 1999) 

De diskurser som framförs i kapitel 4 är de som skapar olika subjektspositioner (identitet) 
för den äldre konsumenten. Reklamen är med som en del av detta projekt men är inte 
ensam utan även orden i de andra texterna ingår i detta projekt. Orden bygger på det som 
just nu är politiskt korrekt då man diskuterar äldre konsumenter och eftersom 
reklamskapare också använder ord då bilder skall skapas ser man hur allt sammanflätas. 
Reklamen är alltså inte en ensam aktör utan en produkt av olika skapande processer som 
påverkas av förhärskande diskurser i samhället. 

Reklamens förändrade innehåll ( modifierad utgående från Kates & Shaw-Garlocks 
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Som avslutande ord på diskussionen kring reklamens roll får följande citat belysa och på 
ett sätt frigöra reklammakarna från manipulationsbeskyllningar. Citatet förklarar också 
hur jag analyserat språkets existens i reklamen och inte reklamspråket: 

Every culture has the kind of advertising that it deserves. There is little point in railing at the 
excesses, distortions and practices-or conversely marvelling at the inventiveness, creativity and 
beneficial effects-of the advertising industry without railing-or marvelling-at the excesses, 
distortions-inventiveness, creativity-of the larger culture and society in which it operates […] 
That suggests that we can expect to find in advertising and in its practices what we expect to find 
in society at large. In other words there is no point looking for the language ‘of’ advertising; 
rather we need to explore the operation of language ‘in’ advertising, as one aspect of the 
operation of language across and ‘in’ all of society (Kress 1987:123-124) 

2.9. Sammanfattande kommentar 

För att erbjuda ett annat perspektiv på den äldre konsumenten där man inte utgår från 
kronologisk ålder skiftade jag fokus till en kulturell kontext.  För att förstå fenomenet 
äldre konsument (som representerats främst i transkriberat tal, tidningstexter, akademiska 
artiklar men också i bilder) måste man ta steget ut i en större helhet där den äldre 
konsumenten betraktas i olika samhälleliga processer både nu och historiskt (Jokinen & 
Juhila 2002). I språk och bild manifesteras samhälleliga ideologier kring åldrande och 
dessa påverkar våra tolkningar som förhandlas från kontext till kontext. Fokus ligger på 
den subjektivitet som diskursiva/kulturella praktiker skapar. Dessa praktiker är placerade 
i vårt språk och de bilder som omger oss. Trots att jag fokuserat på praktikerna betyder 
det inte att de intervjuade bara skulle vara diskursernas språkrör utan uttalandena baserar 
sig på erfarenhet och uttryckt innebörd som är en följd av historiska händelseförlopp 
(Alvesson & Deetz 2000).  
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3 STEG I ANALYSEN  

Det här kapitlet kunde kallas metodkapitel trots att det uttryckligen inte kan sägas handla 
om en metod eftersom diskursanalysen inte genomgående ser likadan ut. Potter (2003) 
betonar också detta då han säger att diskursanalys inte kan benämnas metod utan främst 
är ett ”nät av teoretiska och metateoretiska antaganden” (Potter 2003:785, min 
översättning). Enligt Gadamer (2004:17) beskriver det grekiska ordet methodos
”följandets väg” vilket i ett vetenskapligt sammanhang skulle innebära att metoden 
beskriver vägen till lösningen av ett problem. Jag omfattar den kritik Gadamer (2004) 
framför mot det vetenskapssynsätt där det viktigaste är att detaljerat beskriva metoden så 
att det blir en chimär av att man gjort vetenskap. Gadamer frågar sig om man egentligen 
kommer fram med något nytt då metoden kommer i förgrunden. Att skapa vetenskap kan 
därför samtidigt vara ett hinder för att fruktbar vetenskap uppstår (Gadamer 2004:20). 
Denna balansgång mellan att metoden är följbar från gång till gång och ger liknande 
resultat i förhållande till att metoden är ett slags idé om hur man kan hantera något man 
undersöker, diskuteras i avhandlingens kapitel 5. I detta skede beskriver jag mitt 
tillvägagångssätt genom att förklara min tolkningsstrategi, mina steg och min 
begreppsanvändning i analysen. I en sammanfattande tabell åskådliggörs kopplingen 
mellan de teman som genererats ur intervjuerna. Innan analysen och tolkningsstrategierna 
beskrivs redogör jag för hur problemet växte fram via en studie som gjordes år 2003. 

3.1. En explorativ studie  —  några ord om hur förförståelsen utvecklats 

I det här delkapitlet beskrivs hur forskningsproblemet tog form. Orsaken till att den 
processen beskrivs är att de olika begrepp som jag mött har inverkat på min förförståelse. 
Vägen till forskningsfrågan har inte varit sekventiell och kan inte beskrivas med en läslig 
figur. I stället beskrivs vägen med ord. Processen påminner om en hermeneutikers trots 
att avhandlingens kunskapsteoretiska premisser inte är hermeneutiska. Eftersom åldrandet 
är ett centralt fenomen i avhandlingen kan man inte undvika att utnyttja egna erfarenheter 
från sitt eget åldrande. Forskaren lever med sitt arbete hela tiden och noterar, analyserar 
olika händelser i omgivningen. Helenius beskriver processen enligt följande och citatet 
beskriver samtidigt hur det känts i samtal jag fört kring äldre konsumenter: 

Hermeneutikern bekymrar sig inte bara för sin förförståelse och sin likaså omtalade önskan att 
inte arbeta deduktivt. När vi säger att han är beredd att ändras med sitt projekt och samtidigt 
påverka projektet, unnar vi honom också rätten att problematisera och analysera utifrån egna 
erfarenheter. Forskarens individuella, mänskliga liv kommer in i hans arbete, liksom arbetet 
kommer in i hans s.k. fria liv. En hermeneutisk forskare är beredd att bjuda ut mera av sin 
personlighet och förenas betydligt mera med sin arbetsuppgift än hans positivistiska kollega. 
(Helenius 1990:79) 

Ursprungligen skulle jag fokusera på tjänsteutveckling inom äldreomsorg. Men jag blev 
mer och mer intresserad av hur man pratade om äldre och speciellt hur man 
kategoriserade människor i pensionsåldern. I första hand lämnade jag inte teorierna om 
tjänsteutveckling och försökte kombinera dessa med reklamkontexten. En idé var att 
försöka lösa frågan om hur reklam påverkar de stereotypa uppfattningar vi får av olika 
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människor och hur dessa stereotyper är närvarande vid olika tjänstemöten. Dessa 
stereotyper antog jag kunde försämra tjänstekvaliteten och i synnerhet genom att de 
emotionella elementen i tjänstemötet påverkades i en icke gynnsam riktning.  

Jag hade också börjat märka att äldre personer inte syntes t.ex. i reklam förutom litet 
humoristiskt avbildade. I samband med en kurs som handlade om marknadsföring till 
seniorer (hösten 2001) intervjuade jag en medieplanerare vid en reklambyrå i 
Helsingfors. Denna intervju kan ses som ett sanningens ögonblick i min forskning. 
Medieplaneraren hade blivit ombedd att sluta prata om seniorer för att reklambyrån inte 
ville få en seniorstämpel. Reklam riktad till den äldre konsumenten, medlemmar av 
åldersgruppen baby-boomers intresserade medieplaneraren eftersom hon irriterades av de 
bilder av äldre personer som serverades i medierna och speciellt då bilden av äldre 
kvinnor. Ofta avbildades den åldrande mannen värdigt som en konjakskännare medan 
den äldre kvinnan avbildades som disträ, skrattretande eller ilsken. Ofta existerade den 
äldre kvinnan inte ens. 

En annan orsak till intresset var förstås åldersgruppens allt större omfång och de många 
marknadsföringsmöjligheter detta kunde medföra. De olika konflikterna som 
medieplaneraren framförde fick mig att stanna för reklamkontexten. Denna kontext i 
kombination med de teoretiska premisser som framfördes i kapitel 2 har skapat 
avhandlingen. 

Då litteraturen kring stereotyper och forskningen kring deras uppkomst och existens 
kombinerades med högre ålder, framträdde ordet åldersrasism allt oftare. Åldersrasismen 
nämndes ibland i samband med reklam, vilket jag ville fördjupa mig ytterligare i. I en 
preliminär studie, där studenter på en konsumentbeteendekurs (hösten 2003) ombads 
samla in kommentarer till åtta reklamannonser av olika slag, visade sig den åttonde 
reklamannonsen (bild 1) vara så sensationell att den uppmärksammats bl.a. i dagspressen 
(Hbl rubricerar en artikel om detta Nu gäller äldre modeller, Lundberg 2003). Genom 
min beskrivning av denna preliminära, explorativa studie vill jag framföra vilken roll 
reklamen och orden som representation har fått i min avhandling. 

.

Bild 1 Lindex-annons hösten 2003 
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Under konsumentbeteendekursen samlade studenterna alltså in korta kommentarer till 
åtta reklamannonser, som alla hade använt en eller flera fotomodeller. Målet med studien 
var att se vilka ord som uttalades då respondenten först såg bilden, med antagandet att 
dessa ord avslöjade stereotyper eller typiska sätt att tala om den människa han eller hon 
såg på bilden (Schneider (2004) undersöker t.ex. stereotyper med hjälp av fria 
associationer).   Bilderna var valda så att fyra innehöll åtminstone en kvinna (en innehöll 
två kvinnor) och fyra en man (en bild innehöll två män). Två bilder representerade en ung 
kvinna, två en äldre kvinna, två en yngre man och två en äldre man. Orsaken till detta 
upplägg var att jag influerades av att se undersökningen som ett experiment som så 
renodlat som möjligt skulle visa reaktioner på variabeln ung-gammal. Fokus låg nämligen 
på Bild 1 och inte på de andra, utan de användes främst för att inte styra dem som såg 
bilderna. Studenterna ombads att inte göra annat än visa bilderna i en bestämd 
ordningsföljd (den bild jag var intresserad av kom alltid sist) och be den intervjuade 
kommentera bilderna. Intervjun skulle inte vara interaktiv dvs. den som intervjuade skulle 
vara så passiv som möjligt. Det rekommenderades att intervjun skulle bandas och 
transkriberas. 

Kommentarerna till de åtta reklamannonserna var transkriberade och åldern och könet på 
dem som svarat framgick av varje kommentar. Detta möjliggjorde jämförelser i ett senare 
skede. Den som svarade skulle helst vara i åldern 50+. Sammanlagt 148 kommentarer 
följde de instruktioner som getts och kunde utnyttjas i undersökningen. Då mitt 
forskningssynsätt förändrades mera mot att se språket som en aktiv skapare av åldrande 
som fenomen förändrades karaktären i undersökningens resultat. Jag blev intresserad av 
orden i de korta kommentarerna och vad dessa ord kunde tänkas göra och hur dessa var 
kulturella representationer av möjliga sätt att tala om den äldre kvinnan. Det var inte 
längre intressant vem som sagt orden utan orden i sig blev intressanta. Detta innebar att 
jag tog ett steg ut i det diskursiva och närmare bestämt in i de diskursiva praktikernas 
värld. Min största oro gällde hur man skulle se på material som jag samlat in med hjälp 
av ”underleverantörer”. Varje kort intervju och dess kontext var olik den andra och om 
den kontexten har jag ingen uppgift. En fråga jag ofta ställde mig var varför en del 
lyckats få längre svar och andra bara mycket korta och kryptiska. Om dessa 
intevjuareffekter kan jag enbart spekulera. En möjlighet är att studenterna själva skrivit 
ned svaren och inte alls genomfört intervjuerna. Frågan är rimlig och stärker oron över att 
åsikterna inte är autentiska. Ett synsätt där man anser att sanning kan fångas och att den 
existerar någonstans där ute ligger bakom denna oro. Forskaren skall sträva efter att 
skapa situationer där alla som svarar har samma kontext och han eller hon skall ha 
kontroll över alla variabler. Om man ser att verkligheten och sanningen är socialt 
konstruerad kan man godkänna att dessa ord som uttalats och skrivits ned är tillgängliga 
repertoarer som personer kan använda för att uttrycka sig om ett fenomen. Man 
undersöker inte det sanna eller falska och huruvida alla haft samma premisser då de 
svarat, utan man undersöker vad som är vanliga beskrivningar i dagens läge (mera om 
detta i Moisander & Valtonen 2006). Dessa beskrivningar berättar för oss vilka ord som 
är möjliga och vilka som är accepterade. I princip vet vi ju heller aldrig vem som besvarat 
en brevenkät och vi vet inte heller något om var frågorna besvarats. Genom att betrakta 
dessa korta kommentarer som ett slags provbitar på samtidens konsumentkultur (Vad 
säger människor då de ser en annons och säger de något om modellen i den? Om de säger 
något om modellen: vilka ord används då och kommer de att nämna åldern på något sätt) 
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är oron över hur stark kontroll vi har över situationen då intervjuerna gjorts, inte längre 
lika berättigad.  

Eftersom Lindex-annonsen var den jag intresserade mig mest för är det enbart den som 
analyseras här. Mitt material sammanfattade jag i olika teman för att få en uppfattning om 
vilka typiska sätt att tala om den äldre kvinnan framkom. I den första läsningen av 
kommentarerna kom jag fram till följande teman: förvåningstemat, det positiva temat, 
temat där reklam är en gränsdragare och det döljande temat. Indelningen är arbiträr och 
vissa av kommentarerna som platsat under ett tema kunde lika gärna finnas under ett 
annat tema också. Indelningen kunde också göras så att det som lyfter fram åldrandet som 
positivt skulle vara ett tema och det negativa ett annat tema men jag valde att göra en 
finare indelning. Siffrorna hänvisar till de numrerade uttalandena som finns i bilaga 7. 

Förvåningstemat 

Att reklamannonsen väckte förvåning bland dem som svarat och i princip också 
uppmärksamhet verifieras i följande uttalande i dagspressen: 

Nu gäller äldre modeller – Hon är runt femtio, kvinnan i Lindexunderkläderna på 
reklampelaren. Äldre modeller är nu inne i reklamvärlden. Sympatiskt, tycker många äldre 
konsumenter. Positivt, menar kvinnorörelsen. (Hbl 7.11.03) 

Vad är det som förvånar? Det är ovanligt att ha äldre kvinnor i reklamannonser (se punkt 
1, 6, 7, 8, 9, 10), dvs. respondenten uttalar sig om avsaknaden av dem och underförstått 
att man vant sig vid yngre modeller. Respondenten är också förvånad över att den äldre 
kvinnan är i fin form vilket tyder på att man inte är van vid att äldre kvinnor är det (2, 4). 
Intressant är också användningen av olika benämningar på den äldre kvinnan. Hon är 
både en äldre dam, gammal tant och en ålderstigen kvinna.24 Enligt Lerner (1999) kan de 
olika benämningarna beskriva olika egenskaper. Ordet kvinna har en mera sexuell och 
aggressiv konnotation (Lerner 1999:104) medan ordet dam har en lugnare, renare och 
asexuell konnotation. Ordet tant är svårare eftersom det kan uppfattas såväl som ett 
tilltalsord men också som ett nedvärderande ord (jmf det finska ordet tantta som ofta har 
en negativ konnotation som lihava tantta (fläskig tant), sosiaalitantta (socialtant). I en 
sverigesvensk kontext har tidningen Expressen samlat in läsarnas ”tantvarningar” som 
publicerats i en bok. Ordkombinationen tantvarning tyder på att att man helst skall 
undvika att vara tant. Med dessa ord vill jag påvisa att ordet tant i repondenternas 
uttalanden inte är smickrande och vill på ett sätt avsexualisera kvinnan i reklamen.

24 I ordboken för samtidsfinska (Dictionary of Contemporary Finnish 1.0) harordet tant  tre olika 
betydelser: 1. som fars eller mors syster (tant Anna, (tätini Anna) eller gudmor (kummitäti) 2. Som 
beskrivning på en vuxen kvinna och som tilltalsord: Parktanten, du får kalla mig tant (puistotäti, saat 
kutsua minua tädiksi). 3. I vardagligt tal beskriver ordet tant en äldre kvinna som klär och beter sig 
konventionellt. 
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Det positiva temat 

Det som jag kallar för det positiva temat omfattar uttalanden som har en positiv laddning 
och poängterar att det är trevligt med äldre (som t.ex. i 17, 18,19) men också uttalanden 
som lyfter fram positiva tankar som utlösts av att man sett på bilden (se t.ex. 14, 21). 
Ovanan vid att se äldre kvinnor i reklam gör att man tar emot reklamen positivt (27) och 
anser att det är viktigt att det finns något för alla, dvs. man känner sig inkluderad som 
kund (23). Identifikation med fotomodellen är också något som kommer fram (25). 
Identifikationen är intressant eftersom det är ett tecken på ett slags medvetenhet om hur 
reklamannonserna är uppbyggda och kan också vara ett slags bevis på att man börjar vara 
mera medveten om ålderns betydelse i reklamannonser (man kunde tala om ”age 
consciousness” som är analogt med ”female consciousness” i Ford & LaTour 1993) Att 
modellen är välbevarad, välbehållen, fräsch (jag använder orden i uttalandena ordagrant) 
berättar om sätt att tala om åldrandet och för tankarna till det som kallas för 
”framgångsrikt åldrande” i en gerontologisk kontext (se t.ex. Jylhä & Saarenheimo 2000 
som definierar det främst som att man har en god fysisk hälsa, funktionell kapacitet, 
bibehåller kognitiv och fysisk förmåga och deltar i samhället). I detta sammanhang kan 
det framgångsrika åldrandet ha mera med estetik att göra. I punkt 28 nämns till och med 
detta med att åldras bra (hyvin ikääntynyt som här också kunde betyda mycket gammal 
men eftersom det fortsätter med orden vähän vanhempi, litet äldre så tolkar jag det som 
att det handlar om sättet att åldras) Att det levda livet syns tyder på att man tycker att 
erfarenhet får synas (22) och det är i viss mån motstridigt i förhållande till tankegångarna 
kring det framgångsrika livet med tyngdpunkt på estetik. 

Temat: Reklamen som gränsdragare 

En reklamannons kan också berätta om tillåtna beteendemönster. Äldre människor har 
rätt att klä sig vackert (30) och det lönar sig (34) och är inte enbart de ungas rättighet (29, 
30) är ord som uttalats den undersökta reklamen. Reklamen kan alltså spränga gamla 
mönster. Via motsatsen till dessa påståenden, dvs. att man som äldre kvinna inte skulle få 
klä sig vackert eller att det inte skulle löna sig, kan man se vad denna reklam kan 
åstadkomma för förändringar i människors sätt att tala om äldre.  

I de kommentarer som talar om rättigheter kan man se hur de tråkiga sätten att tala om 
äldre återspeglas. Detta kan vara ett resultat av starka negativa stereotyper. 

Det döljande temat 

Som fortsättning på de föregående uttalandena, som trots att de var positiva dolde 
negativa stereotyper, har vi uttalanden som talar om ”döljande” och ifrågasätter 
användningen av äldre personer i reklamannonser. I påstående 38, 39 och 40 tar man 
avstånd från kombinationen högre ålder och nakenhet, vilket jag tolkar som ett tecken på 
att högre ålder skall döljas. Reklamannonser skall heller inte vara realistiska och avbilda 
människor som de är, något som framkommer i påstående 41 där man jämför 
användningen av äldre kvinnor med användningen av XL-modeller. Att man säger att det 
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är trevligare med yngre modeller är intressant p.g.a. att man uttrycker sig via 
användningen av motsatser. Detta tecken på begynnande antagonism mellan olika 
åldersgrupper framkommer också i det övriga materialet i avhandlingen. 

Att säga att reklamannonser som innehåller nakenhet är omoraliska är inte förvånande 
men att säga att det är omoraliskt ”fast hon är gammal” är en intressant reflektion. Det att 
hon är gammal borde göra reklamannonsen mera moralisk enligt detta uttalande (42). 

Vad gav dessa uttalanden mig för insikter om åldersstereotyperna i samhället?  Främst 
frångick jag tankegången att stereotyper är mentala genvägar som är viktiga att känna till 
för att skapa rätt association mellan reklamen och produkten. Jag blev mera intresserad av 
vad människor säger om reklam, vad dessa uttalanden berättar om vår kultur, hur 
människor använder reklam som ett slags resurs för samtal och vilka kulturteman som 
finns i dessa samtal (Ritson & Elliott 1999). Genom att analysera hur en respondent talar 
om en äldre modell i en reklamannons kan forskaren bättre förstå vilka begränsningar och 
normer som finns.  

Efter pilotstudien ansåg jag att reklam är ett sätt att berätta ”en historia” som gör det 
möjligt att interagera med och hantera verkligheten (Slater 1997). Dessa korta 
kommentarer var en interaktion med denna reklams ”historia” och en del av marknads-
konsument-dialektiken. Reklambilden som innehöll något som relaterar till ålder berättar 
om vårt samhälles inställning till ålder och också om vilka diskussioner som pågår. 
Reklambilden blev ett slags komprimerad berättelse som avslöjar vad som försiggår i 
åldersdiskussionen, och de olika respondenterna konstruerade sina berättelser i mötet med 
denna reklam. På detta sätt fick jag rik information om åldersdiskussionen och dessutom 
om den åldrande kvinnan. Studien förklarar hur jag valde en analys som ställer språket i 
centrum och också hur jag ser på reklambildens samhälleliga roll.  

3.2. Tolkningsstrategi 

I detta delkapitel förklaras hur analysen vidareutvecklades till att betona språket och 
intertextualitet. För att klargöra analysen beskriver jag mina tolkningsstrategier. 
Bergström & Boreus (2000) tar upp fyra olika tolkningsstrategier som resulterar i litet 
olika metoder för analys av texter. Avgörande för vilken strategi man väljer för 
tolkningen är om uttolkaren av texten, textens avsändare, textens mottagare eller de 
diskurser som omgiver texten, står i fokus (Bergström & Boréus 2000:25-34). Jag vill 
understryka min roll som uttolkare i analysen av de olika texterna. Dessutom poängterar 
jag förförståelsens betydelse för tolkningen (Gadamer 2004). Forskaren kan aldrig 
”frigöra” sig från sin förförståelse (Moisander & Valtonen 2006:109). Min förförståelse 
bygger främst på marknadsföringsdiskursen och till en del på den gerontologiska 
diskursen men också på egna observationer och åldersupplevelser. Detta går inte att 
förbises liksom inte heller mina kunskapsteoretiska ställningstaganden. I analysen 
intresserar jag mig varken för vad avsändare menat med texterna eller för hur mottagare 
tolkar texterna. Eftersom intervjutexterna har stått i fokus för min analys blir avsändarens 
tolkning irrelevant medan min tolkning som mottagare av texten är relevant. Min 
huvudsakliga tolkningsstrategi är att tolka vad texterna gör och vilka diskurser de kan 
skapa och vara skapade av. 
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Med en tolkningsstrategi där diskurserna är centrala förstår man en text ”utifrån andra 
omgivande texter som denna relaterar till” (Bergström & Boréus 2000:29), men å andra 
sidan förstår man också diskursen utgående från texterna (ibid.). Man kan se detta som ett 
slags hermeneutisk cirkel där delarna tolkas utgående från helheten och tvärtom (ibid.). I 
mitt arbete syns detta på följande sätt: i analysen av de olika texterna synliggörs 
kopplingen mellan t.ex. ett intervjuutdrag och de diskurser jag kommit fram till. Då jag 
beskriver diskurserna använder jag olika utdrag ur de analyserade texterna som exempel. 
Diskurserna och de texter de bygger på jämförs med något som är liknande från andra 
kontexter, dvs. man kan se ett slags pendlande mellan mina analyserade texter och texter i 
den samtida kulturen. 

3.3. Synpunkter på valet av material för diskursanalysen 

I det här delkapitlet beskrivs det material som analyserats. Materialet kan delas upp i två 
grupper där den ena innehåller det material där jag själv är en medskapare av olika 
konstruktioner (intervjuer) medan den andra innehåller material som förekommit utan 
min egen närvaro (tidningstexter och reklamtexter). I beskrivningen av olika diskurser 
har jag ytterligare lyft fram material som förstärker och kämpar mot diskursen. Orsaken 
till de olika materialen förklaras noggrannare nedan men i detta skede vill jag lyfta fram 
begreppet bricolage (Alasuutari 1995:2, Moisander & Valtonen 2006:97) som motiverar 
materialvariationen. Inom kulturforskningskretsar har man lyft fram 
materialinsamlingsmetoden bricolage, som innebär att man använder olika material som 
belyser samma fenomen. Att bricolage utnyttjats här motiveras genom att mitt kulturella 
perspektiv på åldrande kräver ett material som beskriver åldrande så mångsidigt som 
möjligt. I första hand har jag trots det valt material som kan hänföras till en 
marknadsföringskontext och utnyttjar annat material först i beskrivningen av olika 
diskurser. Enligt Kincheloe & McLaren (2005) är det betydelsefullt att inom samhällelig 
forskning undersöka relationen mellan individer och den omgivande kontexten. För att 
understryka att det jag diskuterat i intervjuer kan ses som ”kulturellt delade uppfattningar 
och institutionaliserade eller kulturellt standardiserade diskurser som beskrivningarna 
baserat sig på” (Moisander 2001:160-161 min översättning) behövs mera material än det 
intervjuerna kunnat erbjuda. Begreppet bricolage motiveras ytterligare med följande citat: 

Avoiding modes of reasoning that come from certified processes of logical analysis, bricoleurs 
also steer clear of preexisting guidelines and checklists developed outside the specific demands of 
the inquiry at hand. In its embrace of complexity, the bricolage constructs a far more active role 
for humans both in shaping reality and in creating the research processes and narratives that 
represent it (Kincheloe & McLaren 2005:317) 

3.3.1. Intervjuerna 

Som introduktion till presentationen av mitt material beskrivs en e-postdiskussion som 
skulle leda till en intervju men inte blev av p.g.a. tidsbrist. I det följande textutdraget kan 
man följa min e-postkorrespondens med ett företag som här anonymiserats. 
Respondenten besvarar min e-postfråga (frågan beskrivs längre ned) med en längre text 
och besvarar frågor jag inte ställt och påvisar på så sätt vad som är typiskt i dagens 
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diskussion. Diskussionen tas upp här för att konkretisera vad man kan hitta för intressanta 
sätt att tala om fenomenet äldre konsumenter (de understrukna partierna). Andra teman 
som framkom i andra texter i mitt material är osynligheten vid representation och tanken 
om åldersfrihet. Att företaget inte ser att det skulle finnas någon tydlig effekt i att 
använda äldre modeller är också ett intressant tema. Att yngre ansikten däremot används 
har man tydligen kunnat bevisa som effektfullt eftersom det inte nämns som ett problem. 
Textutdraget är också ett bevis på att de jag diskuterat eller kommunicerat med har haft 
olika engagemang i frågan, dvs. en del har noggrannare än andra kunnat artikulera sina 
ståndpunkter. Företaget ger ett svar som konkretiserade och komprimerade att 
kronologisk ålder i sig inte är det väsentliga (”påverkas mera av användningsändamålet 
och personens egen stil/personlighet än av åldern”) och att användningen av äldre 
modeller inte ses som något som automatiskt gör marknadsföringen framgångsrik och att 
man inte helt obehindrat vill se åldrandet som en naturlig del av reklamen. 

R:Tack för ett intressant förslag, som jag tyvärr inte kan ge tid åt inom den närmaste framtiden. 
Augusti är kanske årets livligaste månad och p.g.a. betydelsefulla förändringar inom 
organisationen är vi mycket upptagna. Jag kunde berätta kort att seniorerna inte är speciellt 
uppmärksammade i vår marknadsföring. De tillhör en del av helheten utan att särskiljas på något 
speciellt sätt. Detta innebär, att i vårt urval har vi mycket produkter för denna målgrupp, men vi 
klassificerar eller grupperar inte dem skilt eller förevisar dem avvikande i vår kommunikation. I 
vår reklam använder vi inte fotomodeller i seniorålder, men vi strävar efter att öka antalet sk. 
åldersfria modeller i 35-40 –års åldern. Problemet är marknadens litenhet dvs. tillgängligheten till 
modeller. 

Trots att man länge talat om seniorerna som en viktig målgrupp, har ingen inom vanlig 
konsumentvarumarknadsföring verkliga bevis på kommersiell framgång inom marknadsföring 
riktad till seniorer. Trots att målgruppen själv klagar över utbudets knapphet, finns det inget som 
bevisar att köpimpulserna skulle växa genom att man använder äldre modeller. MED ANDRA 
ORD de flesta av våra produkter passar bra för mycket olika åldersgrupper och kundernas val 
påverkas mera av deras stil än deras ålder. Jag tror i alla fall att vid sidan av mycket unga och 
smala modeller så kommer representationen av en vuxnare åldersgrupp att växa, men inte direkt i 
seniorålder. Människor vill fortfarande känna sig ungdomligare än sin fysiska ålder 

Maria:Tack för det snabba och intressanta svaret!. Detta räcker redan som svar eftersom 
meningen inte var att försöka påvisa att denna målgrupp skulle vara bortglömd eller försummad. 
Jag har tidigare sett äldre modeller i era reklamer, och med äldre menar jag sådana som är över 
50 år. Men kanske jag kommer fel ihåg. 

R:Det stämmer att vi har haft en eller två gånger i året tankar som utgår direkt från 
åldersklasserna inom damkonfektionen. Som modeller har vi också haft +50-åringar. 
Kampanjerna har trots detta blivit ”lösnummer” varför jag inte kan påstå, att vi skulle haft en 
egen strategi för denna målgrupp. Valet av vilken produkt eller vilket klädesplagg som helst 
påverkas mera av användningsändamålet och personens egen stil/personlighet än av åldern.
Tonen i mitt svar kan vara försvarande, eftersom branschtidningarna ofta förundrar sig över 
situationen där +50-åriga representeras och tilltalas så dåligt och till och med glöms bort. Det 
kommer också respons från våra kunder. Här har vi ett stort missförstånd! Av erfarenhet vet jag, 
att vi gjort rätt ur ett resultatperspektiv. De som är i seniorålder är en mycket lönsam målgrupp 
för XX, men vi närmar oss inte dem i första hand enligt deras ålder. XX:s kunder är stadsbor och 
följer med sin tid, vårdar sig själv osv. De är krävande kunder och då de blir äldre blir de allt 
erfarnare och kvalitetsmedvetna. I detta avseende tar vi i betraktande bakgrunden, men vi 
klassificerar inte våra kunder visuellt enligt ålder. Snarare har vi velat visa, att samma 
klädesplagg passar både för mödrar och döttrar. 
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Detta tema kunde diskuteras hur länge som helst, men jag försöker stanna upp här. 

De här e-postbreven är också ett exempel på att diskussionen om äldre konsumenter 
varken är ensidig eller statisk och att spänningar mellan att skapa åldersspecifik 
marknadsföring eller att satsa på åldersfrihet finns.  

Totalt gjordes sexton intervjuer med sådana personer som hade erfarenhet av en 
marknadsföringskontext och var vana att diskutera konsumenter och kommunikation 
riktad till dem. Eftersom jag anser att reklam och reklamskaparna är viktiga aktörer i den 
sociala konstruktionen av ålder valde jag att i första hand intervjua representanter för 
olika reklambyråer. Dessa representanter har också erfarenhet av kommunikation med 
olika målgrupper vilket också motiverar valet av dem för intervjuerna. Det blev totalt nio 
intervjuer med reklambyråer. Andra viktiga aktörer på marknaden av socialt 
konstruerande är t.ex. representanter för medierna som har en ständig dialog med de 
företag som skall köpa reklamutrymme. Detta motiverar intervjuerna av två 
chefredaktörer. Jag intervjuade också en representant för en mediebyrå eftersom 
mediebyråerna har en översikt över hur företag väljer media för sina reklamkampanjer.  
För att få en bredare syn på den äldre konsumenten och hur denna konstrueras valde jag 
att också diskutera med tre representanter för några företag. Dessa intervjuer blev mera 
ett slags stöd för att förstå hur operativ marknadsföring konstruerar den äldre 
konsumenten. Förutom de olika marknadsföringsaktörerna intervjuade jag ytterligare en 
person som är känd för att vara aktiv i diskussionen kring seniorer, Lenita Airisto. I 
bilaga 1 beskriver jag noggrannare dem jag intervjuat. 

I mitt urval av intervjupersoner finns sådana som är medvetna om marknadsföringens 
diskursiva praktiker och vana diskursanvändare.  I första hand såg jag de intervjuade som 
ett slags informanter som besitter information som jag skulle ta reda på. Då det var klart 
att jag ville betona ordanvändningen mera betydde det att jag inte enbart var intresserad 
av de personer jag intervjuade som ett slags leverantörer av sanningar om en viss kontext 
utan mera som medkonstruktörer av det fenomen vi diskuterade. Intervjusituationen fick 
på detta sätt en annorlunda innebörd, dvs. i våra samtal konstruerade vi tillsammans en 
identitet åt det som kan kallas en äldre konsument och återgav samtidigt de kulturella 
skript jag beskriver nedan. 

Som forskare skapade jag ett slags premisser och ramar för samtalet genom att redan i ett 
e-postmeddelande ställa frågan till den som skulle intervjuas:  

Jag undersöker för min doktorsavhandling marknadskommunikation25, med tyngdpunkten på 
seniorer. Jag skulle vara mycket tacksam om jag kunde intervjua dig om mitt tema så fort som 
möjligt. Det skulle vara mycket viktigt att få en marknadsföringsexperts syn på äldre 
konsumenter. Intervjun, som har mera karaktären av ett samtal, räcker ungefär en timme. Jag 
hoppas att vi kan finna en lämplig tidpunkt. 

De intervjuade var medvetna om att jag skulle intervjua dem kring temat äldre 
konsumenter eller seniorer, som jag kallade den fokuserade konsumentgruppen. I e-

25 Har valt att säga att det handlar om marknadskommunikation trots att jag inte direkt talar om 
marknadskommunikation i min avhandling men indirekt skapar förutsättningar för att skapa ändamålsenlig 
kommunikation till en äldre konsument. 
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postmeddelandena till en del av dem som skulle intervjuas talade jag om de stora 
åldersklasserna i mejlrubriken. Diskussionen hade på det sättet fått en bas att bygga på. I 
vissa fall var de tilltänkta informanterna osäkra om de kunde svara på mina frågor 
eftersom de inte hade erfarenhet av kampanjer riktade till äldre konsumenter. Mitt svar 
var då att jag främst var intresserad av att diskutera på ett allmänt plan om äldre 
konsumenter och att man inte behövde kunna visa fakta om kampanjer riktade till denna 
grupp. Ingen av dem jag intervjuade hade direkt haft kontakt med kampanjplanering till 
den målgrupp som kunde kallas äldre konsumenter. I stället kunde man ge exempel på 
kampanjer som kunde tänkas beröra äldre konsumenter. Jag ser mina intervjuer som ett 
sätt att förverkliga olika kulturella skript, dvs. vi som har diskuterat har använt 
tillgängliga ord och tillgängligt ordförråd på ett sådant sätt som känns möjligt och tillåtet 
(”the interview as cultural script application” Alvesson 2003:20). Detta innebär att jag är 
intresserad av de kulturella kategorier som är tillgängliga för både den som intervjuas och 
intervjuaren själv. Synsättet klargörs med följande citat: 

This means that available vocabularies, metaphors, genres, and conventions for talking about 
issues–cultural scripts–are used (ibid. 2003:20) 

Intervjusättet har influerats av den etnografiska traditionen där man godkänner både 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer och poängterar reflexiviteten under intervjuns 
gång (Hammersley & Atkinson 1983). Reflexiviteten har den följden att intervjuaren 
måste vara en skicklig lyssnare och vid behov måste kunna både styra aktivt eller dra sig 
tillbaka till en mera passiv roll under intervjuns gång (ibid.). I de första intervjuerna tog 
jag en aktivare roll i intervjun och berättade en del anekdoter från andra sammanhang 
medan jag i senare intervjuer tog en mera lyssnande roll. En del av de intervjuade hade 
mera erfarenhet av temat äldre konsumenter (Lenita Airisto, Irmeli Castrén, Tuija Hurme 
och Mirka Parkkinen) och hade därför lättare att artikulera sina uppfattningar och de var 
på ett sätt mera kunniga användare av olika diskurser som omfattar den äldre 
konsumenten. De som inte var så bekanta med temat förhöll sig till intervjuerna mera 
som ett tillfälle för inlärning, och min uppfattning är att de möjligtvis förväntade sig att 
jag skulle berätta mera och avslöja vad jag visste. I början var jag försiktigare med att 
styra intervjun eftersom jag uppfattade att intervjun mera gick ut på att finna åsikter som 
var så opåverkade som möjligt av mina egna åsikter. Vid en diskussion med professorn 
och kulturforskaren Pertti Alasuutari i mars 2006 (författare till några metodböcker i 
kvalitativa undersökningar) förstod jag att jag kunde vara mer provokativ och ärlig i mina 
uttalanden eftersom man inom ett kultursynsätt är ute efter olika talesätt och sättet att 
konstruera något tillsammans. Jag anser att intervjuerna blev bättre ju längre jag kom i 
min forskningsprocess och då jag dessutom hade möjlighet att intervjua några personer 
två gånger kändes det som om jag nått en viss mättnad i vad jag kunde få ut av 
intervjuerna.  

Intervjuerna bandades och transkriberades samt lästes igenom och transkriberades 
noggrannare. De utdrag som tjänar som exempel här innehåller inga tecken som visar 
röstanvändning, andhämtningspauser eller röstvolym. Eftersom jag inte gjorde en 
samtalsanalys ansåg jag att detta inte var relevant. I min diskursanalys gör jag inte någon 
”närgången” analys av texterna. Potter och Wetherell (1987) betonar att man startar med 
att analysera och koda materialet med målet att skapa ganska ”breda” kategorier men inte 
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på ett sådant sätt att man försöker se att kategorierna utesluter varandra. Resultatet av att 
man ”klipper och klistrar” olika texthelheter i sitt material blir att man finner t.ex. teman 
som delvis kan täcka varandra. I samband med valet av vilka texter som ska tas med 
kunde man påstå att forskaren för läsaren bakom ljuset genom att bara inkludera vissa 
delar. Som svar på denna möjliga kritik hävdar jag att jag valt ut de texter som jag ansett 
varit relevanta för att besvara forskningsfrågan.   

3.3.2. Tidningstexterna 

Att göra intervjuerna kändes som ett naturligt val, men för att få ett historiskt perspektiv 
på hur man konstruerat fenomenet äldre konsumenter i Finland tidigare, vände jag mig 
till tidningstexter som skrivits i en marknadsföringskontext. Tidningsmaterialet har som 
uppgift att belysa behandlingen av den äldre konsumenten i text, och främst vilka 
benämningar man haft på den äldre konsumenten, men uppgiften är också att synliggöra 
olika temans intertextualitet. Vi använder sällan ord som ingen annan använt, dvs. här 
används medietexterna för att ge exempel på liknande sätt att uttrycka sig om de äldre 
konsumenterna som har funnits utanför vår intervjusituation.26Enligt Fairclough handlar 
intertextualitet om texters förmåga att innehålla stumpar av andra texter som den text som 
skrivs kan tillgodogöra sig eller motsätta sig (Fairclough 2004:84). Intervjuutdragens 
kontakt med andra texter påvisas genom att teman ur intervjuerna jämförs med liknande 
textutdrag ur tidningstexterna. 

Eftersom orden och ordanvändningen är viktiga inom diskursanalysen vill jag beskriva 
hur jag valde ut artiklarna. De medietexter som analyseras, var resultatet av en 
informationssökning i databasen ARTO.27 Sökningen som gjordes med finska sökord 
strävade till  att se hur begreppskombinationen äldre+konsumtion utvecklats. Sökorden 
berättar hur man ”kategoriserat” diskussionen kring äldre konsumenter. Rätt sorts artiklar 
hittades genom att jag kombinerade begreppet ”stora åldersklasser”, ”konsumtion”, 
”reklam” och ”åldrande”.  Största delen av artiklarna var skrivna i tidskriften 
Markkinointi & Mainonta men i mitt urval har jag också använt artiklar ur tidskrifter som 
är skrivna i andra kontexter, där målet varit att problematisera temat äldre konsumenter.  
Alla dessa tidningstexter motsvarar det som kan kallas naturligt förekommande texter. 
Moisander & Valtonen lyfter fram användningen av olika slags naturligt förekommande 
textmaterial (Moisander & Valtonen 2006:69-70), dvs. sådant material som inte kommit 
till p.g.a. av forskning utan på grund av praktiker i andra kontexter. Tidningsmaterialet 
har alltså inte blivit påverkat av forskaren själv. Intervjuerna gjordes huvudsakligen under 

26 Manifest intertextualitet handlar det om i vetenskapliga sammanhang där man bygger på andra befintliga 
texter genom att hänvisa till dem (Fairclough 2004). Intertextualiteten är då tydligare och lättare att urskilja. 
27 SÖKORD: suuret ikäluokat, kulutus, mainonta+ikääntyvä (stora åldersklasser, konsumtion, reklam och 
åldrande) i referensdatabasen ARTO i första hand men vissa spår förde mig vidare dvs. genom att jag 
tittade på vilka metadata hade använts för att beskriva artiklarna. Genom att söka i tidskriften, som gav 
mest resultat fann jag ytterligare artiklar. Sökningen gjordes våren 2006.  
”ARTO är en referensdatabas över inhemska artiklar. Materialet är täckande från början av 1990-talet, men 
även äldre material ingår.  I ARTO indexeras artiklarna från ca 700 löpande tidskrifter (sk. 
ansvarstidskrifter). Uppgifterna registreras inom en månad från det att numret utkommit”. (Hämtat den 
4.9.2006  http://www.lib.helsinki.fi.proxy.shh.fi/svenska/bibtjanster/linnea/ARTO.htm) 
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hösten år 2005 medan tidningsartiklarna har publicerats år 1989–2006. Hur man beskrivit 
äldre konsumenter under tidsperioden 1989–2006 sammanfattas och analyseras i kapitel 
3.8. Mera information om artiklarna och de tidskrifter de ingått i finns i bilaga 6. 

3.3.3. Det visuella materialet 

Förutom texter i form av ord är det visuella materialet också intressant. Reklamannonser 
är resultatet av processer där någon först velat skapa sig en uppfattning om vem reklamen 
är riktad till och därefter skapat reklamen med målet att aktivera försäljningen. 
Reklamannonserna kan ses som ett resultat av olika tolkningsrepertoarer som 
komprimerats i en bild, dvs. man kunde kalla det för en ögonblicksbild av kulturella 
processer. Reklamen är dessutom intressant då den skall mötas av en potentiell målgrupp 
och skall läsas av den. Förstudien där reklambilden med en äldre modell var i centrum 
klargjorde att bilden skulle få en annan plats i min forskning än jag först tänkt mig. Att en 
äldre människa i en annons inspirerat till olika sätt att prata om åldrande och normer 
kring detta förde med sig att jag valde att fokusera på språkanvändningen. I stället för att 
testa bilderna används dessa för att illustrera de diskurser analysen utmynnat i. Bilderna 
har valts ut med tanke på kontexten de förekommit i. I huvudsak baserar sig 
bildmaterialet på bilder som förekommit i tidskriften Valitut Palat (Det Bästa). 
Tidskriftens marknadsundersökningschef Jukka Helske hade utnyttjat bilderna för att 
jämföra hur olika åldersgrupper hade uppmärksammat dem. De övriga bilderna som valts 
har varit sådana jag själv uppmärksammat i medierna. Målet med bildmaterialet har 
främst varit att finna intertextualitet i förhållande med intervjuerna och tidningstexterna 
och att använda en del av bilderna för att illustrera diskurserna. 

Med hjälp av begreppen modelläsare och empirisk läsare vill jag förklara valet av bilder 
för diskurserna. Begreppet modelläsare (begreppet är ursprungligen Umberto Ecos) 
betecknar något annat än en s.k. empirisk läsare (Björkvall 2003) och definieras som ”de
förutsättningar som texten skapar för tolkning och läsning” (Björkvall 2003:25). Detta 
innebär att man genom ord- eller bildval skapar vissa sätt att tolka eller läsa bilder och 
texter. En empirisk läsare kan alltid tolka en text oavsett vilken avsikt sändaren av texten 
(eller bilden) haft. Enligt Björkvall är denna empiriska läsare närvarande som t.ex. 
målgrupper som definieras via olika demografiska fakta. I mitt exempel kan jag anta att 
den empiriska läsaren av reklamannonser i tidskriften Valitut Palat (som är en del av mitt 
material) tillhör åldersgruppen 50-64 eftersom tidskriftens mediekort säger att de riktar 
sig till denna åldersgrupp.  Modelläsaren är däremot något som finns inbyggt i texten 
eller i bildens komposition. Enligt Eco (i Björkvall 2003)28 byggs en text eller bild upp 
via vissa strategier för att skapa ett slags färdiga tolkningsmönster. Modelläsaren är den 
person som skaparen av en text eller en bild föreställer sig skall läsa bilden eller texten 
(Eco 1995). Den empiriska läsarens tolkningsmönster kan reklamskaparen enbart 
spekulera om men han eller hon kan skapa vissa ramar för denna tolkning genom att 
föreställa sig en viss modelläsare och göra antaganden om dennas förståelse för olika 
symboler: 

28 Jag väljer att citera så här eftersom det är Björkvalls tolkning av Eco som intresserar mig 
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To organize a text, its author has to rely upon a series of codes that assign given contents to the 
expressions he uses. To make his text communicative, the author has to assume that the ensemble 
of codes he relies upon is the same as that shared by the possible reader. The author has thus to 
foresee a model of the possible reader (hereafter Model Reader) supposedly able to deal 
interpretatively with the expressions in the same way as the author generatively deals with 
them.(Eco 1979: 7) 

Bilderna har valts på basis av både antaganden om den empiriska läsaren via fakta om 
vilken målgrupp bilden riktar sig till (jag har kunnat dra slutsatser om detta via t.ex. en 
tidskrifts mediekort) och begreppet modelläsare har använts för att analysera hur en äldre 
konsument konstrueras via en reklamannons. Då jag funnit olika diskurser utgående från 
de teman som har sitt ursprung i mina intervjuer och övriga texter har jag valt ut bilder 
som understryker diskursens identitetsskapande verkan. Bilderna kommer därför att 
utgöra ett slags metaforer för de olika diskurserna och illustrerar dessa. Begreppet 
modelläsare har varit ett stöd för att finna dessa bilder som motsvarar de olika 
diskurserna. 

För att få en uppfattning om hur modelläsaren konstrueras via bilder har jag analyserat de 
element som får en visuell framskjutenhet (översatt i Björkvall 2003 från ordet salience i 
Kress & vanLeeuwen 2004) t.ex. genom att vara centrerade eller belysta. Den visuella 
framskjutenheten spelar en roll då man analyserar den läsväg som reklamannonsen 
erbjuder. Ju mera framskjutet ett element är i texten, desto tydligare vill man att läsarens 
skall fästa uppmärksamhet vid detta (Kress & van Leeuwen 2004:212). Begreppet visuell 
framskjutenhet (Kress & van Leeuwen 2004:212) uttrycker att något element i bilden har 
fått en större vikt än de andra. Det kan handla om kontraster mellan färger, storleken på 
olika symboler men också något som är mera kulturbetingat, dvs. hur en människa 
framställts. Reklambilderna och analysen av dem finns i bilaga 9. 

3.4. Steg i analysen — beskrivning, tolkning och förklaring  

Vid analysen av de olika materialen har jag följt den Foucaultska analysen med elva steg, 
som Carabine (2001) beskrivit29. De tre första stegen beskrivs i detta kapitel, dvs. den 
process där forskaren identifierar sina datakällor, fördjupar sig i sitt material och 
identifierar teman, kategorier och objekt för diskursen. Orsaken till att dessa elva steg 
utnyttjades är att de var en av de få ”modeller” som tydligt visade hur forskaren jobbar 
med sitt material för att finna diskurser. Jag är medveten om att den analys Carabine gjort 
är Foucault-inspirerad medan jag valt att arbeta fram diskurserna via både 
diskursteoretiska begrepp och begreppet levd ideologi. De begrepp jag använt för 
analysen kan lämpligast kombineras med begreppet identitet och identitetsbildning, vilket 
motiverar valet. Begreppen används inom steg tre där man har som mål att identifiera 
teman, kategorier och objekt inom diskursen. 

291.Select your topic-identify possible sources of data 2.Know your data-read and re-read 3.Identify themes, 
categories and objects of the discourse 4.Look for evidence of an inter-relationship between discourses 
5.Identify the discursive strategies and techniques that are employed 6.Look for absences and silences 
7.Look for resistances and counter-discourses 8.Identify the effects of the discourse 9.Context 1-outline the 
background to the issue 10.Context 2- contextualize the material in the power/knowledge networks of the 
period 11.Be aware of the limitations of the research, your data and sources  
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Carabine talar om att man skall lära känna sina data innan man går över till att identifiera 
diskursens olika teman, kategorier och objekt (Carabine 2001:281). Liknande 
tankegångar framför Rose (2001) då hon beskriver stegen i det hon benämner 
diskursanalys ett. Laclau & Mouffe (1985) uppmanar forskaren att i ett så tidigt skede 
som möjligt sträva efter att identifiera viktiga element i en diskurs. I första hand 
analyserar man med öppna ögon och eftersträvar ett tillstånd av ”tabula rasa”-karaktär,
vilket kan sägas vara omöjligt då man alltid bär med sig olika inlärda sätt att kategorisera 
sin omvärld. Jag har försökt sträva efter denna tabula rasa genom att ständigt försöka 
ifrågasätta mitt sätt att läsa de olika texterna. För att förbereda mig för de övriga stegen i 
analysen har jag dessutom bekantat mig med materialet genom att läsa det flera gånger.  

Vid identifieringen av olika teman, kategorier och objekt har jag ytterligare 
systematiserat det lästa genom att använda några diskursteoretiska och diskursanalytiska 
begrepp som stöd för att analysera fram olika teman som skapar subjektspositioner för 
den äldre konsumenten: 

• Antagonism 

• Ekvivalenskedjor 

• Levd ideologi, motsägelsefulla uttalanden 

Antagonism handlar det om då två identiteter är varandra uteslutande (Jorgensen & 
Phillips 1999:54). Uttalanden där man beskriver den äldre konsumenten genom att ta 
avstånd från en annan ”identitetskonstruktion” är ett exempel på antagonism i min analys. 
Diskurser som tillskriver olika identiteter kan också vara antagonistiska i förhållande till 
varandra men här i analysen beskriver begreppet det som nämndes ovan. 

Ekvivalenskedjor är då man skapar innebörd för ordkombinationen äldre konsument 
genom att vissa ord kombineras upprepade gånger. En äldre konsument är en 
ordkombination som kan kallas en flytande signifikant eftersom den kan få mycket olika 
betydelser (påvisas genom att det förekommer olika tillskrivande diskurser) via olika 
ekvivalenskedjor. Det kan t.ex. vara fråga om att man kombinerar orden “har pengar och 
tid och är aktiv” för att skapa en viss beskrivning av den äldre konsumenten.  

Med begreppet levd ideologi vill jag lyfta fram sådana uttalanden som kan betraktas som 
sunt förnuft men som också kan vara motsägelsefulla. Det följande är ett exempel på 
detta: å ena sidan säger man att det är viktigt att seniorer syns men å andra sidan skall 
man inte koppla ihop begreppet senior med produkter. Då människor beskriver sin 
verklighet kan man säga att de har möjlighet att beskriva den på mycket motsägelsefulla 
sätt (Potter  & Wetherell 1987). Man talar helt enkelt om motsatta teman i diskussioner. 
Billig & Condor & Edwards& Gane & Middleton & Radley (1988:144)) ger exemplet på 
läraren som å ena sidan säger sig ha en progressiv syn på utbildning men å andra sidan 
genom att han eller hon kategoriserar studenterna i ointelligenta och intelligenta bevisar 
att synen inte var så progressiv i alla fall. Intressant är att om man strängt vill undvika 
denna ”inkonsekvens” och balansgång strävar man till en åsikt och en sanning. Detta kan 
kategoriseras som stereotypering (ibid: 1988:144). Antagonism och ekvivalenskedja är de 
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begrepp som främst skapar subjektspositioner medan den levda ideologin främst finns 
med för att lyfta fram intressanta aspekter i åldersdiskussionen. Dessutom är begreppet ett 
bevis på att innebörden förhandlas från gång till gång i enlighet med poststrukturalismen. 

Några tydliga metodiska beskrivningar om hur man gör en diskursanalys och i synnerhet 
en diskursteoretisk sådan är svåra att finna i diskursteoretikerna Laclau & Mouffes texter 
(Laclau & Mouffe 1985). Detta lyfts fram bl.a. av Hedemark & Hedman & Sundin (2005) 
som utvecklat ett eget lässchema för att förklara hur de tagit sig an den diskursteoretiska 
analysen. Mitt lässchema, som har liknande drag som det som Hedemark & al. (2005) 
beskrivit, åskådliggörs i figur 4. Förutom i detta lässchema har jag förankrat min 
analytiska process i de steg som Carabine (2001) beskrivit. 

Jag har själv valt att kalla sådant som verkar bekant och återkommande för tema. De 
olika temana är byggstenarna för en diskurs. Wodak (2001) använder begreppet discourse 
topic som beskriver detsamma som jag kallar för teman dvs. liknande sätt att tala om 
samma fenomen. De behandlas som ”byggstenar”(se Svensson 2003) eller som ”steg i 
dansen” (se Edley 2001) för de diskurser jag beskriver i kapitel 4.  

Analysen kan sammanfattas enligt följande: 

Jag bekantar mig med materialet med öppna ögon och försöker undvika 
förhandskategoriseringar så långt som möjligt. Foucault (1972:25) poängterar att 
kategoriseringarna skall undvikas så länge som möjligt. Läsaren idkar återkommande 
läsning av materialet och försöker se om han eller hon finner något nytt. I detta skede 
skall man försöka ”bada” i sitt material och begrunda de tankeställningar man får. Trots 
att man undviker kategoriseringar skall man inte undertrycka dem utan i stället fundera på 
varför man tänker på ett visst sätt. Förförståelse och influenserna från den egna kulturen 
påverkar kategoriseringarna. 

I följande skede rekommenderas noggrann genomläsning av materialet och att detaljer 
och deras inbördes förhållanden beaktas (Rose 2001:150). Olika centrala teman 
identifieras, som kan handla både om de ord eller de bilder som återkommer. Målet på 
detta stadium är att finna sätt hur ord eller bilder ges olika innebörd. Här kan man utnyttja 
Halls (2003) definition av innebörd nämligen att det handlar om skillnaden mellan 
motsatser (t.ex. svart/vit eller ung/gammal). Hall (2003:243) använder också binära 
motsatser som begrepp då han beskriver hur en rasistisk diskurs struktureras.30 Man kan 
t.ex. försöka finna hur en åldersrasistisk diskurs struktureras. Detta stadium kunde också 
kallas finnandet av s.k. diskursiv utformning, dvs. det skede som visar hur diskurser 
skapas. Inom detta skede använder jag de begrepp som beskrevs ovan (ekvivalenskedjor 
etc.) och kombinerar intervjuutdragen med medietexterna. 

I det sista skedet analyseras hur olika teman som föregående stadium fött skapar 
sanningar. Teman som påminner om varandra sammanfattas och dessa utgör de diskurser 
som tas upp i kapitel 4. Carabine (2001) uppmanar forskaren att identifiera olika 

30 Jag antar en försiktig inställning till det binära eftersom jag har ett poststrukturalistiskt synsätt på hur ord 
får mening i ständiga omvandlingsprocesser. 
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diskursiva strategier som använts och hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra. 
Dessutom uppmanar hon forskaren att identifiera frånvaro och tystnad, dvs. då något inte 
tar sig uttryck i diskurserna. Viktigt är att dessutom lyfta fram motdiskurser och 
motkrafter. Diskursernas effekter skall också beaktas (Carabine 2001:281). Detta tas 
också upp i kapitel 4. 

I figur 4 beskrivs hur de olika materialen använts och deras inbördes förhållanden:

Intervjumaterialet

Teman

Tidningstexterna

Jämförelse

Antagonism

Ekvivalenskedjor

Levd ideologi

Intertextualitet

Begrepp ur 
historien

Figur 4 Översikt över materialanalysen 

Utdragen ur intervjuerna presenteras i bilaga 8. Utdragen har belysts via begreppen 
antagonism, ekvivalenskedjor och levd ideologi. Dessa har sedan skapat teman. Nedan 
beskrivs det som begreppen genererat i form av korta berättelser. I tabell 1 (sid. 73) 
kombineras de teman som intervjuerna skapat med textutdrag ur tidningstexterna31. Med 
detta vill jag synliggöra intertextualitet. Texterna har också analyserats genom att 
använda en mera lingvistisk diskursanalys men eftersom jag fokuserat på intertextualitet 
istället hänvisar jag läsaren till bilaga 2 för att ta del av denna analys. Att 
intertextualiteten inte alltid kan påvisas kan bero på att intervjuerna och tidningstexterna 
producerats på olika sätt. Mina intervjuer har varit så öppna som möjligt och jag försökte 
undvika att fråga alltför direkta frågor. I tidningstexterna har målet varit ett annat dvs. 
man har velat övertyga om att seniormålgruppen är värd att beaktas. Detta diskuteras 
noggrannare i delkapitel 3.9. Reklambilderna i figur 4 illustrerar diskurserna som 
presenteras i kapitel 4 och utgör en del av det visuella materialet. 

31 Med tidningstexter avses texter som tagits ur branschtidningar främst 
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3.5. Antagonism — seniorkonsumenten formas utgående från motsatser 

I uttalanden som är antagonistiska vill man ta avstånd från en annan subjektsposition. 
Antagonism är som begrepp negativt och detta framkommer i de uttalanden som jag valt 
att kalla för antagonistiska. Den nya äldre konsumenten får konturer via dessa och vill 
inte identifieras med det som var typiskt förr. En typisk äldre person av i går var sparsam 
och försiktig i sin konsumtion och intresserad av kupongerbjudanden och bemödade sig 
om att spara på slantarna. Genom denna sparsamhet är eller var han eller hon helt 
annorlunda än dagens konsumtionsvilliga, konsumtionsentusiastiska äldre personer. 
Pengar finns och de sätts i rullning. Därför är det struntprat att tala om att man måste 
satsa på de unga i fråga om varumärkesval då de äldre konsumenterna redan gjort sitt 
märkesval. De nya äldre konsumenterna är mästerkonsumenter och gör nya produktval 
hela tiden. Man sparar dessutom inte åt barnbarnen utan satsar på sig själv och sina 
drömmar.  De skäms inte för att man skämmer bort sig med njutningsfulla behandlingar i 
motsats till gårdagens äldre som bara beställde dem om de behövdes av hälsoskäl. De får 
omge sig med rosenrött och inte bara praktiskt grått. De köper produkter som är lyxigt 
inpackade och tar avstånd från praktiska och billiga produkter (nivea och tummeli). De 
skaffar det de tycker om och inte det som är förmånligt och de reser obehindrat med taxi 
från plats till plats. De betalar fullt pris för kulturtjänster och köper inte pensionärsbiljett. 
Men trots detta till synes ytliga leverne skall man inte förglömma, vilket ungdomen lätt 
gör, att den inre utvecklingen bara uppnås genom högre ålder. Genom denna utveckling 
förstår man vad som är väsentligt och meningsfullt i motsats till vad ungdomen någonsin 
kan inse. Åldrandet är alltså en rikedom trots att man inte är nöjd med det åldrande som 
representeras av dem som är födda före andra världskriget. Dessa som fötts före krigen  
är patrioter i sig, med snudd på rysshat och skiljer sig avsevärt från framtidens äldre 
person som är både internationell och kommunicerar ledigt och lätt med vilket 
kommunikationsmedel som helst. Därför känns det naturligt att det framtida 
åldersdomshemmet inte fylls av ljud från hasande Reino-tofflor (mera om dessa tofflor i 
kapitel 4) utan av rungande rockmusik. Analysen med antagonismbegreppet skapar 
följande teman: aktivitetstemat, antiseniortemat, body-mind-temat (spirituell ålder), 
diversifieringstemat, förändrartemat,  hedonismtemat, inte-född-före-kriget-temat,  och 
rocktemat 

3.6. Ekvivalenskedjor — Beskrivande ord som stärker en grupps identitet 

Det har inte varit omöjligt att beskriva den äldre konsumentgruppen trots att äldre 
personer ofta beklagat sig över att gruppen är osynlig och ingen bryr sig om den. Den 
vanligaste beskrivningen är att gruppen har pengar för konsumtion eftersom lånen är 
bortbetalda och barnen har flugit ut ur boet (det handlar då antagligen om personer kring 
femtio). Eftersom det finns pengar och dessutom tid så finns det tid för konsumtion. 
Frågan är förstås om det finns tid för att göra noggranna val och inte enbart tid för 
överdriven konsumtion. Den äldre konsumenten är krävande och vill ha kvalitet och är  
en mästerkonsument. Man lyfter också fram att och uttryckligen att den äldre 
konsumenten är välutbildad, språkkunnig och van vid ett internationellt samhälle där man 
kommunicerar på andra sätt en brevledes. De nya äldre är ett slags pionjärer eftersom de 
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tog sig ut i världen och gjorde den tillgänglig och mindre. Eftersom de är pionjärer är de 
inte rädda för att ta till sig ny teknologi och tidsenliga fenomen och de är aktiva vuxna. 

Man har också olika livsstilar och vågar vara njutningslysten både visuellt och olfaktivt 
(luktmässigt). Den äldre konsumenten skämmer bort sig själv eftersom han eller hon är 
värd det och har ett självcentrerat konsumtionsmönster. Depressionen har inte satt sina 
spår på denna äldre person. Det är inte den klassiska musiken som beskriver framtidens 
senior utan rockmusiken som samtidigt beskriver en viss spänstighet och aktivitet hos den 
äldre. 

Man kan trots det inte glömma att åldern för med sig mindre cellförnyelse men å andra 
sidan för den också med sig visdom, erfarenhet och perspektiv på tillvaron som uppnås 
enbart genom att åldras. Den äldre kan därför också beskrivas som erfaren och vis. 

Exempel på teman som utvecklats ur begreppet ekvivalenskedja är: Diversifieringstemat 
eftersom det finns mångfald t.ex. ifråga om livsstilar, följer-med-sin-tid-temat, 
förändrartemat då man har haft en pionjärroll, genustemat då man jämför den åldrande 
mannen och kvinnan. Hedonismtemat framkommer ur antagonismen mot dem som var 
födda före kriget, kvalitetsmedvetenhetstemat eftersom den äldre är krävande och vill ha 
kvalitet, marknadsmöjlighetstemat eftersom det finns pengar att hämta, naturalisttemat då
man talar om det irreversibla åldrandet, rocktemat och vishetstemat då man enbart talar 
om vishet och inte relaterar det till kroppen. Samtidigt vill man poängtera att den äldre 
har perspektiv på livet i det som jag kallar för body-mindtemat. Aktivitetstemat betecknar 
hur man vill beskriva den annorlunda äldre konsumenten. 

3.7. Levd ideologi — motsägelsefullhet som information 

I flera av intervjuerna och egentligen redan i e-postdiskussionen diskuterades hur viktig 
en seniormålgrupp är. I intervjuerna utgick man alltså ifrån att målgruppen redan 
existerade trots att man egentligen inte riktigt kunde beskriva den. De som intervjuades 
var olika ifråga om hur diskursivt bevandrade de var inom en seniorkonsumentdiskurs, 
dvs. hur mycket information de hade om den äldre konsumenten och ifall de hade 
marknadsfört något till denna. De levda ideologierna framkom med andra ord tydligare i 
de intervjuer där den som intervjuades hade mera att berätta.  

Seniormålgruppen är alltså viktig p.g.a. att den har det väl förspänt på många sätt 
(ekvivalenskedjan de har pengar, god hälsa och tid). Men pengar, god hälsa och tid räcker 
inte till för att göra högre ålder till ett mervärde att räkna med. Man kan skapa 
hälsosamma och kvalitetsfulla produkter för den äldre konsumenten men helst skall det 
ske så finkänsligt som möjligt så att ingen märker att det är en seniorprodukt. Annars 
kanske ingen vill köpa produkten. För vem vill bli ”stämplad” som senior? Här är tanken 
den att produkternas symboler överför något till den som köper den och om något är ett 
kännetecken för högre ålder är produkten inte åtråvärd. Det gäller alltså att vara försiktig 
då man skapar produker eller tjänster som är direkt tänkta för en äldre målgrupp. Men det 
är i alla fall fint att bli äldre, uttrycker man i en av intervjuerna. 
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Det är vanligt att tänka i termer av kronologisk ålder eftersom marknadsförare använt det 
som utgångspunkt vid demografisk segmentering. Den kronologiska åldern blir allt 
svårare att använda då konsumenten blir äldre och det inte är ett mervärde. Man börjar då 
använda andra åldersbegrepp, t.ex. kognitiv ålder, som innebär att man tar fasta på hur 
gammal en människa känner sig, vilken livsstil hon har och vad hon intresserar sig för. 
Modeller i reklamannonser riktade till en 60-åring är inte sextio år gamla utan ungefär 
femton år yngre. Man antar alltså att vi vill se oss själva som yngre än vi är. Och det är 
väl rimligt att tänka så eftersom vi gärna vill se en yngre person i spegeln. Vi vill helt 
enkelt vara evigt unga. 

Då åldrande ses som något värdefullt lyfter man fram erfarenhetens betydelse och allt det 
som det för med sig av inre visdom och perspektiv på livet. Personligheten blir också 
viktigare. Då man samtidigt diskuterar att män bevarar sin attraktionsförmåga bättre än 
kvinnor blir den levda ideologin tydlig. Erfarenhet och visdom hos kvinnan betonas då 
man ser att attraktionsförmågan inte är densamma som förr. 

Exempel på teman som utvecklats ur begreppet levd ideologi är: Antiseniortemat
eftersom man anser att seniorprägeln inte är eftersträvansvärd, body-mind-temat
(spirituell ålder) eftersom man börjar tala om erfarenhet i samband med minskad 
attraktionsförmåga, genustemat, kognitiv-ålder-temat, eftersom det blir kontroversiellt att 
man inte använder kronologisk ålder då konsumenten blir äldre och trots det anser man 
att åldrande är värdefullt (tema). Ett tema som i princip sammanfattar detta är det eviga-
ungdoms-temat. 

Nedan i tabell 1, kombineras teman ur intervjuerna med utdrag ur tidningstexterna. 
Tabellen är en intertextualitetstabell. Vissa teman finns inte i intervjuerna utan enbart i 
tidningstexterna och tvärtom. Jag har markerat sådana teman som enbart finns i 
tidningstexterna med kursivstil och förklarar dem närmare i sammanfattningen av 
tidskriftsgenomgången. En tom ruta påvisar att detta tema inte finns i tidningstexterna. I 
utdragen har jag understrukit sådant som innehåller element från temat som presenteras. 
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Tabell 1 Teman i kombination med tidningstexterna 

Utdrag ur tidningstexterna 

Aktivitetstemat Intresset för den mogna befolkningen har tydligt vuxit 
bl.a. i USA, där det utkommer ett stort antal tidningar, 
vars namn avslöjar att det inte handlar om äldre 
personer som drar sig tillbaka från livet, utan om 
pigga människor som njuter av det. Modern Maturity, 
Golden Years, Mature Outlook och 50 plus är något 
annat än Eläketieto (Tidningen ET:s ursprungliga 
namn)  
(Artikel 2) 

Antiseniortemat Vi har kategoriserat människor i denna undersökning i 
vahvero (starka) och hapero(skröpliga), där de starka 
får ny luft under vingarna i detta livsskede, medan de 
skröpliga underkastar sig kroppens förfall och börjar
åldras i förtid till och med och stirrar bara bakåt 
(Artikel 2) 
Vem vill vara just 45-50 år?  Eller vill de att de tilltalas 
på ett annat sätt och därigenom understryker man att 
de är i en viss ålder. Outi Köhler ifrågasätter hela 
målgruppstänkandet som baserar sig på 
åldersgrupper 

(Artikel 5) 
Människor över 55 är inte längre skruttiga gummor
utan virila människor som är starkt engagerade i 
samhället 
Man måste då och då påminna sig om att traditionella 
gummor och gubbar som sitter i gungstolen inte 
längre finns 
(Artikel 14) 

Body-mind-temat (spirituell ålder) Människor borde indelas enligt tankesätt och 
beteende. Avgörande är  hurdan människan är till 
sinnet, inte hur gammal hon är 
(Artikel 6) 

Diversifierings-temat Kvaliteten på konsumenterna förändras redan. 
Förmögenhet, hälsovård och socialvård får till stånd 
alldeles nya människor. Men det är de stora 
åldersklasserna som kommer att  lyfta fram 
fenomenet så att det blir tillräckligt stort, och så att 
marknaden blir intressant
(Artikel 1) 
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Utdrag ur tidningstexterna 

Evig-ungdoms-temat Enligt Julkunen godkänner man åldrandet, eftersom 
det avslöjas i alla fall. Man sköter trots det om sin 
kropp genom att motionera, vilket man gör för att 
bibehålla andra nivåer av ungdom, dvs. hälsa, 
aktivitet, kreativitet, och förmågan att bli entusiastisk
(Artikel 13) 

Följer-med-sin-tid-temat Redan nu syns det att de inte går med på traditionella 
mormors- och morfarsroller, utan är lika utåtriktade 
som sina egna barn
(Artikel 3) 

Förändrar-temat Radikaliseringen av de ålderstigna påverkas av att 
den biologiska åldern inte längre säger något om 
människors attityder, vilka kan vara mycket moderna. 
Om man behandlar dem enligt sina gamla 
uppfattningar är är de beredda att ställa till bråk.  
(Artikel 2) 
De stora åldersklasserna har hela sitt liv fungerat 
avvikande och de kommer knappast att nöja sig med 
att åldras som tidigare generationer 
 (Artikel 3) 

Genus-temat Skillnaden mellan män och kvinnor är intressant då 
man talar om ålder. Mannen får vara betydligt äldre 
och rynkigare än kvinnan. Det syns i reklamen och 
t.ex. i filmen Broarna i Madison County 
(Artikel 3) 

Hedonism-temat (innehåller också 
antihedonism och sparsamhet) 

Om man ska lita på reklambranschens experter så är 
snart halva Finland, Europa och Amerika fulla av 
konsumtionsivriga personer i stil med Marjatta. Män 
och kvinnor som fötts efter krigen och vars 
förmögenhet möter konsumtionsvillighet. Människor 
som satsar på sig själva och njuter av ett 
konsumtionscentrerat liv. Sådana, som vill göra så 
mycket som möjligt av det materiella utbudet. 
Människor som konsumerar, konsumerar och 
konsumerar. 
(Artikel 16) 
De skämmer bort sig själva, tycker om lyxprodukter
och planerar resor till fjärran länder 
(Artikel 10) 

Icke-segmenterande-temat Förklaras nedan 
Inte-född-före-kriget-temat Fann inget tydligt citat 
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Utdrag ur tidningstexterna 

Kognitivålder-temat/Feel-age-temat Den upplevda och den faktiska ålderdomen är två 
olika saker. Då man frågar människor svarar de 
vanligtvis att de är gamla tio år senare än andra. Den 
officiella ålderdomen flyttas allt längre bort. 
(Artikel 3) 

Kommodifierings-temat Förklaras nedan 
Kvalitets-medvetenhets-temat De är i medeltal mera kvalitetsmedvetna, vilket måste 

beaktas i valet av hotell, konstaterar Salomaa. 
(Artikel 6) 

Marknads-möjlighets-temat De stora åldersklasserna är en samhällspåverkande 
faktor, eftersom de är många. Här fungerar massans  
lag: det som det finns mycket av är modernt 
(Artikel 3) 

Naturalist-temat Konsumtionsvanor förändras inte lätt. Det är en 
bekvämlighetsfråga. Jag är fortfarande nyfiken på att 
prova nya produkter. Att enbart vissa märkesskor 
passar på min fot kan bromsa upp förmågan att ta 
risker 
(Artikel 5) 
Det är inget underligt i att äldre människor stämplas 
som kritiska och med viljan att frenetiskt bibehålla 
något. Sådan är människan tyvärr; inget får förändras,
och nya fenomen har alltid varit svåra för människor 
att omfatta oberoende av ålder och tid 
(Artikel 5) 

Osynlighets-temat Förklaras nedan 
Radikalitets-temat Förklaras nedan 
Rock-temat Liknande som radikalitetstemat 
Social kreativitets-temat Förklaras nedan 
Stereotyp-temat Förklaras nedan 
Tristess-temat Fanns inte tydligt i tidningstexterna 
Vishets-temat Reklambyråerna definierar 25-50-åriga kvinnor som 

bor i städer som sin vanligaste målgrupp. Man 
försöker nå dem och deras pengar och deras 
köpvanor intresserar. Definitionen utesluter, förutom 
männen och dem som bor på landsbygden, också 
den del av befolkningen som är medelålders eller 
äldre, som omfattar många erfarna, visa och kräsna 
konsumenter.

(Artikel 3) 
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3.8. Kombinationen äldre och konsumtion i ett historiskt perspektiv  

I genomgången av hur begreppet seniorkonsument (seniorikuluttaja på finska) eller äldre 
konsument har utvecklats i en finländsk kontext har jag inspirerats av begreppshistorikers 
sätt att relatera begreppen till samtida händelseförlopp. Då jag säger att jag ”inspirerats 
av” innebär det att jag inte gör anspråk på att göra en begreppshistorisk översikt. Detta 
skulle kräva tid för fördjupade studier i språkvetenskap och historia. Något annat som gör 
en begreppshistorisk studie svår då det gäller kombinationen äldre och konsumtion är att 
vi saknar en nutida definition, vars utveckling vi kunde följa.  

Inom begreppshistoria är man intresserad av nya begrepps uppkomst och hur begreppen 
förändras (Bergström & Boréus 2000:21) och en diskursanalytiker kan vara intresserad 
av detta p.g.a. att ordets betydelse kan avslöja intressanta företeelser i begreppets samtid. 

Eftersom avhandlingen inte ska vara begreppshistorisk skall den historiska genomgången 
uppfattas som ett stöd för förståelsen av problematiken kring marknadsföring till äldre 
konsumenter och också som en beskrivning av vad som diskuterats tidigare då man 
kombinerat orden äldre och konsumtion. Att skriva ned ett begrepps historia är inte helt 
okomplicerat. Vad skall man kunna anse vara de första tecknen på att begreppet har sett 
dagens ljus? Skall man tillåta andra benämningar som handlar om samma fenomen eller 
skall man rigoröst gå in för att begreppet skall tas upp som sådant? I genomgången av hur 
begreppet seniorkonsument har utvecklats i en finländsk kontext har jag också godtagit 
närbesläktade begrepp som handlat om den äldre konsumenten. Tanken är att skapa en 
begreppshistorisk översikt över ett begrepp som kombinerar högre ålder och konsumtion. 

Gemensamt för de flesta artiklar som min informationssökning i ARTO-databasen 
utmynnade i är att de tillskriver en obefintlig konsumentgrupp vissa egenskaper och är på 
så sätt del av en process av identitetsskapande som har likheter med det som kommer 
fram i följande citat: 

Identities are ascribed by and for us largely as speakers affirm, reject, avow, allude to, and 
display their own or other people’s characteristics, and thereby, membership in specific 
categories (Nikander 2002:44). 

Min sökning med kombinationen av sökorden ”stora åldersklasser”, ”konsumtion” och 
”reklam + äldre” (suuret ikäluokat, kulutus, mainonta+ikääntyvä) förde mig till det som 
jag anser vara det första allvarliga försöket att lyfta fram den nya äldre och köpkraftiga 
konsumentgruppen. Reklambyrån Sek & Greys rapport om de stora åldersklasserna 
rubricerades Supra och publicerades i oktober 1989 (Suhonen 1990:82). Konnotationen 
av begreppet Supra är att något är ovanför eller på toppen (intervju Mirka Parkkinen 
23.3.2006). Grey Advertising hade 1987 registrerat varumärket Ultra, en synonym till 
begreppet Supra men detta begrepp blev åsidosatt då Supra-begreppet lanserades 
(Suhonen 1990:83).  I fokus för Supra-undersökningen var 40-45-åringar som 
representerade de stora åldersklasserna. Storleken på åldersgruppen inspirerade redan då 
till tankegångar som handlade om konsumtionsmönster i samband med åldrande. Supra-
begreppet är en ny ”semiotisk ålderskod, som står för en 40-årig människa som åldras på 
ett nytt sätt och vars värderingar och attityder har omformats av ett långt liv i ett 
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välfärdssamhälle” (min översättning)32. Senare har segmenteringsbegrepp som Supra-
undersökningen lanserade (vantterat, vakiot & vavat33) blivit föremål för analys av Pertti 
Suhonen men de används inte i de andra artiklarna som analyseras här. Undersökningen 
blev också uppmärksammad i medierna (bl.a. i Iltasanomat34 14.10.1989: Nelikymppisten 
vallankumous muuttaa yhteiskuntaa) där man talade om 40-åringarnas revolution. Enligt 
Iltasanomats artikel blev de som utfört Supra-undersökningen förvånade över hur 40-
åringarna prioriterade fritid, den egna viljan och den egna tiden. Arbetet var inte viktigt 
för uppbyggandet av den egna identiteten och förtidspensionering sågs som något 
attraktivt. Individuella skillnader och värderingar lyftes också fram via intervjuer med 
fyra kändisar (Ulla-Leena Alppi, Heikki Harma, Rita Polster och Matti Ahde). Man kan 
alltså se att det fanns en vilja att skapa en grupp med liknande beteendemönster men 
genom att diskutera åldrandet med olika individer ville man påvisa att individuella 
skillnader finns. Denna intressanta spänning mellan att tillskrivas en grupp och ändå vara 
individ kan försvåra att en grupp skapas.  

Samma år som Supra-undersökningen publicerades beskriver Vihma (1989) den äldre 
människan som en häftig konsument. Artikeln baserade sig på ett ESOMAR-seminarium 
som handlade om den nya äldre konsumenten. Begreppen som artikeln använde var 
därför mera utländska såsom woopy (well-off older people) och grampies (growing 
retired active monied people in an excellent state). Begreppet harmaat tiikerit (grå tigrar) 
lyftes fram som ett begrepp som blivit allmännare även i finsk tappning, och hade sitt 
ursprung i intresseorganisationen för äldre, ”Grey Panthers” ( kommentar: artikeln 
översatte panther med tiikeri, trots att uttrycket harmaat pantterit ofta använts i 
sammanhanget). Artikeln lyfte också fram intressanta fem benämningar på segment 
bestående av äldre konsumenter: De fattiga (köyhät), de praktiska (pragmaatikot), de 
framgångsrika (menestyneet), de aktiva (aktiiviset) och de intellektuella (älymystö). De 
två förstnämnda är inte intressanta ur en marknadsförares synvinkel, poängteras det i 
artikeln. De tre sistnämnda med sina avvikande konsumtionsmönster anses vara värda att 
lyftas fram. 

I min informationssökning blev det en paus kring seniorer och marknadsföring mellan 
åren 1990 och 1996. Orsakerna kan vara många. De kan både handla om att temat inte 
fick fart eller så kan den allmänna ekonomiska situationen i det finska samhället ha varit 
en orsak. Ytterligare en förklaring kunde vara att de stora åldersklasserna inte fyllde 
jämna år då. Sirkku Nyström (Kauppalehti 1996) bryter ”tystnaden” kring fenomenet och 
rubricerar sin artikel om de äldre konsumenterna med följande ord: “Reklamannonserna 
glömmer bort dem som är över 50” (Mainonta unohtaa yli 50-vuotiaat). Trots att det 
finns ”rikligt av dessa erfarna, visa och selektiva konsumenter” (Nyström 1996:31) som 
dessutom är penningstarka tilltalas de inte av reklamspråket, som är riktat till 25-50-
åringar. Den viktiga konsumentgruppen är också här lika med ”de stora åldersklasserna” 
och ges benämningen 48+-gruppen (året är 1996 och det året är personer födda år 1948 

32 ”SUPRA on uusi semioottinen ikäkoodi, joka tarkoittaa yli nelikymppistä, uudenlaista ikääntyvää 
ihmistä, jonka arvo-ja asennemaailmaa on muokannut pitkäaikainen eläminen hyvinvointiyhteiskunnassa” 
(Suomi siirtyy Supra-aikaan 1989:10) 
33 Vanttera=varttunut, nuorekas, terve översatt: vuxen, ungdomlig, frisk Vakiot= mellanting mellan 
Vanttera och Vavat, Vavat=varhain vanhenevat översatt: åldras tidigt 
34 Eftermiddagspressen i Finland 
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48 år gamla!). De sägs vara lika utåtriktade som sina barn och deras sätt att klä sig 
avslöjar inte deras ålder. 

En undersökning gjord av Eija Rautavaara från Research International Oy tas upp av 
Virolainen (1997). Osäkerhet och försiktighet gällande konsumtion lyfts fram och de 
stora åldersklasserna är benämningen på den grupp vars konsumtionsmönster undersökts. 
Osäkerheten är en följd av oron för föräldrarnas hälsa och barnens arbetsplatser. I artikeln 
beskrivs gruppen med begreppen solidaritet och antimaterialism, som båda är en följd av 
gemensamma upplevelser på 1960-talet. I artikeln förklaras konsumtionsförsiktigheten 
med att både de förväntade pensionsinkomsterna är små och attityden är 
antimaterialistisk. Artikeln talar genomgående om de stora åldersklasserna som en entitet 
och har inte skapat några benämningar på olika segment. 

I Suolanens artikel (1997) Suurten ikäluokkien markkinat hukataan återupplivas 
begreppet Supra i samband med en intervju av Mirka Parkkinen, upphovskvinnan till 
begreppet. De stora åldersklasserna är inne i ett positivt livsskede, konstateras det i 
intervjun. Pengar och tid finns det gott om och hälsan är god hos dessa 
mästerkonsumenter (mestarikuluttajat). Mästertiteln får de stora åldersklasserna i och 
med att de är vana konsumenter och har gjort en hel del val under sin livstid. Vid 
tidpunkten för artikelns publicerande är de stora åldersklasserna kring 50 år gamla men 
diskussionen är ganska liknande som då Supra-undersökningen publicerades åtta år 
tidigare. Intressantast är att begreppet ”medelålders” används för att beskriva de stora 
åldersklasserna.  

Norhomaa (1997) talar om de bortglömda medelålders människorna med utmärkta 
möjligheter att tillfredsställa sina önskningar. Reklamen innehåller trots det främst unga 
människor och tilltalar därför inte den äldre konsumenten. I denna artikel är den äldre 
konsumenten både över 50, 30-55-år och får benämningen mor- eller farförälder 
(isovanhemmat) eller gumma och gubbe (mummut ja papat). 

De äldre konsumenterna blir pantrar i Holtaris artikel i Fakta: talous ja tekniikka tänään.
Seniorerna är inte längre en ”marginalkategori eller en soptunna på bakgården för 
överloppskapacitet” (Holtari 1999:13). De är vana att konsumera, njuter av det och är 
måna om att bibehålla sina konsumtionsvanor. Benämningar på gruppen är i denna artikel 
seniorer, seniorkonsumenter, grå pantrar och det poängteras att det handlar om personer 
som är över femtio år gamla.  Jean-Paul Tréguers benämningar presenteras (se det 
inledande kapitlet i avhandlingen) och också några amerikanska indelningar av 
människor i pensionsåldern (go-go, slow-go och no-go).

År 2000 kallas konsumentgruppen 45+ och beskrivs med benämningar som är bekanta 
från tidigare nämligen de har pengar, erfarenhet och makt (den sista beskrivningen har 
inte lyfts fram tidigare). Ett nyare begrepp som senare befäster sin ställning är vuxenhet 
(aikuisuus). Artikelns viktigaste budskap är att man inte kan göra reklam för denna 
grupp, trots att den är homogen (Bhose 2000:11).  

Kinturi (2000) poängterar att den äldre konsumenten präglas av en konsumtionsiver och 
förändrade konsumtionsmönster. Att äldre personers konsumtion skulle avstanna och bli 
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mera traditionsbunden stämmer inte enligt Kinturi. Mäns och kvinnors 
konsumtionsmönster avviker från vad de varit tidigare och det som varit typiskt kvinnlig 
konsumtion omfattas nu av mannen. I texten definieras en äldre person som 45-50. 

I två artiklar från år 2001 i tidningen Kauppalehti Optio problematiseras både att man inte 
ser på den äldre målgruppen som mångfacetterad (Riihonen 2001) och att den äldre 
mannen inte nås av den befintliga marknadskommunikationen (Särkijärvi 2001). Båda 
artiklarna poängterar att det är unga människor som skapar marknadskommunikation för 
sina jämnåriga och inte förstår de äldre, och vi ser igen här det bekanta sättet att förklara 
problemet genom att ta avstånd från en yngre generation. I artiklarna talar man om både 
45-åringar och personer över 50 (Särkijärvi 2001), 44-65-åringar, personer över 40, 40-
50-åringar och 60-talisterna (Riihonen 2001). 

I en artikel från år 2003 i Kauppalehti (Laurila 2003:12) sätter man ett tydligt 
likhetstecken mellan de stora åldersgrupperna, konsumentgrupp och åldern 50+ (Suuret 
ikäluokat kokevat itsensä kuluttajaryhmäksi, joka ei saa haluamaansa). Samma år 
presenterar Ojala (2003) de stora åldersklasserna som en bortglömd grupp. Dessa är inte 
skrynkliga gummor utan virila människor med stadigt fotfäste i samhället (Ojala 2003: 
14-15). I artikeln talar man trots det också om äldre personer (ikäihmiset). År 2004 
lanseras en tv-kanal för 40+-åringar i Danmark och kanalen får namnet Charlie. I en 
artikel i Markkinointi & Mainonta diskuteras möjligheten till en liknande kanal för den 
finska marknaden men man anser både att marknaden är för liten och att äldre människor 
inte vill ha en kanal som är riktad till dem eftersom de inte vill bli stämplade. Särkkä 
(2004) diskuterar även här att pengar för konsumtion finns och kallar de äldre för de vilda 
femtioåringarna (viisikymppiset villit). Liknande ämnen som tidigare lyfts fram, t.ex. att 
de äldres pengar inte tycks duga och att man skall vara försiktig med att ge produkter en 
seniorstämpel samt att dagens äldre skiljer sig från dem som är tio år äldre. 

I den sista tidningsartikeln i mitt material problematiseras och sammanfattas många 
teman som funnits i de tidigare artiklarna. Bhose (2006) vinklar fenomenet äldre 
konsumenter genom att intervjua olika experter som varit aktiva i diskussionen (Mirka 
Parkkinen och Antti Karisto bl.a.)35. I artikeln benämns äldre personer med olika 
kronologiska åldersbegrepp (över 50 och 55) som stora åldersklasser, medan en av de 
intervjuade, som själv är i seniorålder kallar gruppen för seniorkonsumenter. Genom att 
ge en mycket mångsidig bild av fenomenet har denna artikel luckrat upp diskussionen 
mera än någon annan och har inte stannat vid någon bestämd diskurs där man enbart 
diskuterar osynlighet, oförståelse för den äldre konsumenten eller att den nya äldre 
konsumenten inte påminner om den bild vi har av sparsamhet och antikonsumtion. 

3.9.  Sammanfattande kommentarer till genomgången av tidningstexterna 

Nedan sammanfattar jag de teman jag namngett och funnit i tidningstexterna utöver de 
intertextuella temana i tabell 1. 

35 Jag blev själv intervjuad för artikeln och ser en del av mina tankegångar i texten men är inte refererad. 
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Ett gemensamt drag för de olika artiklarna är att de försöker hitta benämningar på den 
nya konsumentgruppen.  Det kronologiska åldersbegreppet varierar och tyder på att det 
inte räcker till för att beskriva vad man egentligen talar om. I stället väljer man att 
försöka skapa nya benämningar. Användningen av totalt nya begrepp, metaforer som 
t.ex. grå pantrar, kallar jag social kreativitet d.v.s. man försöker bryta stereotyper genom 
att kalla en grupp något annat (Harwood & Giles & Ryan 1995). Enligt Hall (2003:258) 
handlar stereotypiering om att fixera skillnader och betona att någon eller något är olika, 
olikt det som är tillåtet eller inte tillåtet. Åldersstereotyper kan ses som starka och dessa 
måste brytas genom att tillföra ny innebörd till högre ålder. Ett steg i processen är den 
sociala kreativiteten. Om man å andra sidan skapar för starka nya grupper via t.ex. 
segmentering och därefter målmarknadsföring kan detta vara ett steg mot att skapa nya 
stereotyper. Metaforanvändningen och omskrivningarna kallar jag för sociala
kreativitetstemat. Temat finns till för att rasera gamla stereotyper som ignorerar 
individuella skillnader och kan förhoppningsvis leda till att vi bättre kan undvika olika 
”eländesmyter” (Tornstam 2001:107). 

Ett annat tema, som jag kallar för det stereotypa temat, behandlar benämningar som inte 
är metaforer utan talar om äldre personer (ikäihmiset), seniorer, mor- och farföräldrar 
(mummut ja papat). Temat blir stereotypt eftersom benämningarna för tankarna till den 
traditionella bilden av en äldre konsument och man använder uttrycken i sammanhang 
där man tar avstånd från, är antagonistiskt inställd till det vad begreppen står för (den 
stickande gumman sittande i gungstol eller över huvud taget den som åldras i ”lugn och 
ro”). Stereotyperna som uttalas i negativ bemärkelse kan dölja hur vi bedömer våra äldre 
och allt det som kan förknippas med svaghet. Man är helt enkelt rädd för att någon i 
dagens samhälle inte är så prestationsinriktad. Följande citat beskriver detta: 

En utmanande och tänkvärd förklaring till våra eländesmyter om äldre är att det i själva verket är 
de grundläggande värdemönstren i samhället som bestämmer vårt sätt att uppfatta inte bara de 
äldre utan också oss själva. Det har tidigare påpekats att vi lever i ett samhälle som karakteriseras 
av en mycket, mycket stark prestationsorientering. Produktivitet, effektivitet och självständighet 
är honnörsord i vårt samhälle. Vad sker då med dem i vårt samhälle, som inte når upp till våra 
ideal om produktivitet, effektivitet och självständighet? (Tornstam 2001:107) 

I de olika artiklarna lyfts även ordkombinationen ”de stora åldersklasserna” fram i olika 
sammanhang och man kan se att användningen av benämningar såsom nelikymppiset 
(fyrtioåringar) och 50+ hänger ihop med de stora åldersklassernas aktuella ålder. Detta 
tema kallar jag för det ickesegmenterande temat eftersom man inte lyfter fram olika 
benämningar på mindre grupper. Då uttrycket nelikymppiset dessutom kombineras med 
ordet vallankumous (revolution) i en av artiklarna så ser jag spår av det sätt på vilket de 
stora åldersklasserna beskrivs. Detta tema kallar jag för radikalitetstemat.

Både i de artiklar som här varit utgångspunkten för den här analysen och i 
intervjumaterialet framförs ofta att den äldre konsumenten har pengar, förmögenhet, tid 
och är van att konsumera (ekvivalenskedjor). Man talar om mästerkonsumenter bl.a. 
(vilket också kan hänföras till den socialt kreativa diskursen) och om personer som har 
möjligheter att uppfylla sina önskningar. De talas också om att pensionären kommer att 
bli en häftig konsument (ikäihmisestä tulee hurja kuluttaja). De artiklar som analyserats 
har alla varit producerade för marknadsförare och affärsidkare i första hand så man kan 
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säga att detta handlar om att sälja in och övertyga mottagarna om att äldre konsumenter 
också är en viktig målgrupp. Av detta får man den tydliga uppfattningen att högre ålder 
tidigare fört med sig mindre penningresurser och försiktigare konsumtion, en stereotyp av 
den äldre. Denna stereotyp skall lösas upp genom att åldrande kombineras med vissa ord 
som gör åldrandet intressant ur en marknadsföringssynvinkel och på så sätt blir en 
handelsvara. Denna process kallar jag för kommodifieringstemat.

Att det är fråga om en grupp som är bortglömd och osynlig framkommer också i 
rubrikerna till de olika artiklarna (”Reklamen glömmer över femtio-åringarna”, ”De stora 
åldersklassernas marknad går förlorad”, ”Glömde reklamen dem som är medelålders”, 
”De bortglömda åldersklasserna”). Osynligheten är ett resultat av att reklamannonserna 
inte använder äldre modeller och på det sättet skapar uppfattningen om att den äldre 
konsumenten inte existerar. Det är inte nödvändigtvis enbart detta som osynligheten 
handlar om. Att vara osynlig och bortglömd förknippar man lätt med den allmänna bilden 
av den äldre människan i vårt samhälle. Och människor som varit vana vid att märkas 
p.g.a. sitt unga och/eller vackra utseende kan uppleva det svårare att vänja sig vid att 
ingen märker dem när de stiger in i ett rum. Osynligheten blir då mera markant för dessa. 
I ett marknadsföringssammanhang har människan blivit den osynliga och bortglömda 
redan i medelåldern och mycket av det som kunde kallas för ett säljande tema, som 
återkommer i tidningstexterna, handlar om att få marknadsförare att inse det negativa 
med detta. Jag kallar detta tema för osynlighetstemat

Artiklarna använder olika strategier för att övertyga läsaren om att de äldre 
konsumenterna är en målgrupp att räkna med. Och det handlar verkligen om att övertyga 
eller till och med sälja. Man beskriver gruppen äldre konsumenter och skapar dem 
samtidigt genom att lyfta fram radikalitet, konsumtionsvillighet, förmögenhet, 
hedonistiska inslag (att skämma bort sig själv) och via motsatser som poängterar 
stillsamhet, sparsamhet och gungstolar. För att gruppen skall vara attraktiv krävs attribut 
som talar för konsumtionsvillighet och ett klart och tydligt avståndstagande från 
stereotypen av de äldre som sparsamma, försiktiga och långsamma. Tidningstexterna tar 
på liknande sätt upp problemet med målgruppen äldre konsumenter trots att den första 
artikeln är skriven år 1989 och den senaste år 2006. Det tycks vara svårare att övertyga 
marknadsförarna än man trott eller så har man argumenterat på fel sätt. I Kauppalehti 
Presso den 13.4.2006 ifrågasätter artikelskribenten målgruppens existens och är kritisk 
till att det inte hänt något. En av dem som intervjuas i artikeln, Mirka Parkkinen, ser att 
felet ligger i att reklambranschen är samhällets sista ungdomsförhärligande borg.  

3.10. Sammanfattning över teman 

Jag lyfter här fram fem teman ur tidningsanalysen men man kan också konstatera att 
samma teman som är resultatet av intervjuanalysen återfinns i tidningstexterna. Dem har 
jag redogjort för för som exempel på intertextualitet. Temat marknadsmöjlighet och 
massmarknad finns t.ex. då man talar om den stora pensionsboomen och hur många 
konsumenter som i framtiden är äldre och penningstarka. Antisenior-temat med antipatier 
för ordet senior ligger mycket nära stereotyptemat eftersom man inom det här temat tar 
avstånd från personer som tillhör den gamla stereotypen av äldre människor. 
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Kvalitetsmedvetenhetstemat finns också i uttryck om den kräsna krävande konsumenten. 
Den äldre konsumenten som en radikal person, har jag lyft fram som tema i både 
intervjuer och tidningstexter. Könsskillnaderna kommer fram i diskussionen kring rynkor 
hos män och kvinnor. Avståndstaganden från den generation som föddes före kriget finns 
också i tidningstexterna men inte lika tydligt. Dessa olika teman som analysen utmynnat i 
både påminner om varandra men kan också vara varandras antagonister. Med hjälp av 
dessa teman skapas subjektspositionerna och de olika diskurserna i nästa kapitel.  
Temana från de olika materialen är följande: 

Aktivitetstema, Antiseniortema, Body-mind-tema (spirituell ålder), Diversifieringstema, 

Evig-ungdomstema, Följer-med-sin-tid-tema,  Förändrartema , Genustema, 

Hedonismtema,  Ickesegmenterandetema,  Inte-född-före-krigettema,  Kognitiv-ålder-

tema/Feel-age-tema,  Kommodifieringstema,  Kvalitetsmedvetenhetstema,  

Marknadsmöjlighetstema, Naturalisttema, Osynlighetstema, Radikalitetstema, Rocktema, 

Social kreativitetstema ,Stereotyptema, Tristesstema, Vishetstema  

De olika färgerna hänför sig till de fem diskurser som presenteras i det följande kapitlet. 
Diskurserna är följande i alfabetisk ordningsföljd och färgen antyder hur man finner 
motsvarande teman som diskursen innehåller: Hedonism och lyx , Förlängd ungdom 
(extended youth), Radikal, Senior och Själfull och erfaren.. Vissa teman innehåller två 
färger eftersom de kan ingå i två olika diskurser. 
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4 DISKURSER SOM BÅDE MÖJLIGGÖR OCH BEGRÄNSAR 

Målet med analyserna av det insamlade materialet var att finna teman eller diskursiva 
praktiker som tillsammans utgör byggmaterialet för de diskurser som nu presenteras. 
Diskurserna benämner jag Senior, Radikal, Förlängd ungdom, Hedonism och lyx och 
Erfaren och själfull. Ordningsföljden för hur jag presenterar dem beror på hyr tydlig 
diskursen varit där tydlighet definieras som något som påvisade högre intertextualitet. De 
tre första var lättare att framtolka medan de två sista inte var lika tydliga.  

I beskrivningen av diskurserna poängterar jag i enlighet med Jorgensen & Phillips (1999) 
min egen roll i skapandet av dem och ser detta skapande som en analytisk process. De 
diskurser som beskrivits är slutprodukter av materialgenomgången. Vissa av diskurserna 
överlappar varandra, andra är antagonister, dvs. diskurserna tar avstånd från varandra och 
en del är inte så tydliga. Det finns egentligen inget entydigt svar på hur man avgör vad 
som kan benämnas som en diskurs (Jorgensen & Phillips 1999:136). Diskurserna 
beskriver inte en konsumenttyp som sådan utan talesätt som skapar subjektspositioner 
som påverkar hur vi ser på, konstruerar den äldre konsumenten och hur den äldre 
konsumenten uppfattar sig själv. De kan utnyttjas som information för att skapa nya 
konsumtionsmönster eller upplysa om tillbudsstående identiteter.  Om man som 
marknadsförare vill befästa någon av dessa diskurser använder man sådana ord som 
betecknar praktiker och som befäster diskursens subjektsposition.  

Medvetenheten om de olika diskurserna skall alltså underlätta förståelsen för vilka 
subjektspositioner som skapas via intertextuella kedjor. Fokus har varit på hur olika 
processer skapar olika identiteter för en äldre konsument och detta skapande kan sägas 
existera inom diskursordningen36 marknadsföring p.g.a. den valda kontexten. I texten 
används citat ur intervjuerna (skrivs med kursiv stil i den löpande texten) och utdrag ur 
tidningstexterna (citeras i sin helhet med indrag).  Dessa fungerar som en startpunkt för 
att diskutera de teman som lyfts fram i beskrivningen av diskursen. Jag har valt att inte 
skriva in från vilken intervju ett utdrag kommer men alla utdrag som valts finns översatta 
och listade i bilaga 3. Beskrivningen av diskurserna följer den stil som utnyttjats av Kates 
& Shaw-Garlock (1999) och Kozinets (2004). Att skriva ned kulturforskning är en 
ambitiös uppgift eftersom kulturen hela tiden produceras och förnyas (Moisander & 
Valtonen 2006:159) och detta gör det svårt att skapa ögonblicksbilder. Genom att man 
skriver ned något på ett visst sätt tar man också ställning till det som analyserats och 
uppfattats under forskningens lopp och därmed konstruerar man aktivt sina 
forskningsresultat. Det som beskrivs är diskursiva praktiker men också det forskaren 
skriver blir en diskursiv praktik. Genom att reflektera kring det jag skrivit ned och genom 
att undvika ett ”naturaliserande” språkbruk anser jag att jag kunnat skapa en 
mångfacetterad bild av den sociala verkligheten och en sådan text som även praktiserande 
marknadsförare kan ta till sig. Målet är att skapa en argumenterande text där jag 
”berättar något intressant åt någon man antar att är intresserad av vad som försiggår”
(Moisander & Valtonen 2006:175 min översättning). 

36 Diskursordningen kan innehålla flera motstridiga diskurser. (Jorgensen & Phillips 1999:137) 
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För att relatera de undersökta texterna till andra sociokulturella praktiker i enlighet med 
Faircloughs (1995) tankegångar har jag plockat ut citat som antingen befäster diskursen 
eller ifrågasätter den. Jag har strävat efter det Alvesson & Sköldberg (2000:277) kallar 
”richness in points”.  De bilder som utnyttjats i början av varje diskurs illustrerar den och 
har använts som ett slags metaforframkallare37 men också som ett tecken på 
intertextualitet. Jag vill ytterligare lyfta fram att det empiriska materialet kan tolkas på 
många olika sätt och att det material jag har kan utesluta andra sätt att tala om den äldre 
konsumenten. Diskurserna beskrivs i en sammanfattande tabell i slutet av detta kapitel. I 
sammanfattningen ingår symboler, subjektspositionen38 som diskursen skapar, bilder som 
illustrerar diskursen och vilka andra ålderstalesätt diskursen har ett 
anspänningsförhållande till. 

4.1. Senior - diskursen 

Åldrande handlar om 
krämpor

Åldrande=rollatorer och 
skrämmande attityder 
(min röst är din framtid om 
du inte röstar)

The physiological characteristic of ageing in man is what Dr Destrem calls ‘an unfavourable 
transformation of the tissues’. The quantity of metabolically active tissues diminishes while that 
of the metabolically inert increases — these are the interstitial and fibrosclerous tissues, and they 
undergo dehydration and fatty degeneration. There is a pronounced lessening in the ability to 
initiate cellular regeneration. (de Beauvoir 1972:25) 

Inom denna diskurs handlar åldrande främst om krämpor som inkontingens, magbesvär, 
förstoppning, blodtrycksbesvär och löständer. Att marknadsförare använt äldre modeller i 

karaktäriseras av sjukdom, elände och något som går förlorat. Om man ytterligare 

38 Subjektspositionen beskriver typiska drag hos den person som diskursen skapar (Moisander 2001:181). 

samband med dessa teman gör att man samtidigt skapar en subjektsposition som 

37 Zaltman (1995) har utnyttjat bilder för att framkalla metaforer för produkter, tjänster och olika fenomen. 
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utnyttjar symboler som rollatorer och en äldre person i syfte att skrämmas blir bilden 
ännu mer negativ. 

Irreversibelt åldrande, sparsamhet och stillhet 

Diskursen som kallas för senior handlar om det irreversibla åldrandet39 och kan 
förknippas med det kronologiska åldersbegreppet. Åldrandet naturaliseras, biologiseras 
på det sätt som det inledande citatet beskriver. Åldrandet beskrivs mera i negativa ordalag 
eftersom det handlar om nedgång, fäbless och allmän försämring. Detta gör man i 
intervjuerna och tidningstexterna genom att ställa sig antagonistiskt till en grupp som har 
dessa egenskaper, dvs. till gruppen som föddes före andra världskriget. I texterna har 
alltså denna seniordiskurs framträtt genom att man tagit avstånd från den och dess 
subjektsposition (jmf vad Jorgensen och Phillips säger: ”En diskurs konstituerar sig alltid 
i förhållande till det som den utesluter” 1999:34”) Den äldre konsumenten är enligt 
denna diskurs enbart intresserad av sin hälsa vilket hör till den traditionella bilden av den 
äldre eftersom högre ålder för med sig krämpor. Att man dessutom ställer begreppet 
framgångsrik i motsats till traditionalitet gör att denna diskurs har en negativ underton: 

Fjärran från de traditionella pensionärernas värld finns den framgångsrika (firmly established) 
gruppen. Trots sitt åldrande bibehåller de sina värderingar och sin livsstil, vars renlärigaste 
representant är den manliga framgångsrika stadsbon (Vihma 1989) 

Seniordiskursen skapar också en subjektsposition där den äldre suktar efter lugn och 
stillhet, saknar penningresurser och uppskattar små besparingar. I de intervjuer som 
använt ord och uttryck som skapar denna diskurs indelar man äldre personer i grupper 
som är födda före och efter kriget. Intervjuaren talar t.ex. om före och efter vilket var en 
följd av att informanten definierat personer i femtioårsåldern som en bättre målgrupp: Är
det här enligt dig en annorlunda målgrupp än den som kommer efter, eller före?
Antagonismen i den intervjuades svar är inte så stark eftersom de som har upplevt kriget 
beskrivs med termer som ”nöjda med mindre” och ”låg profil i konsumtionen”. För en 
marknadsförare kan det trots det vara svårare att bearbeta att man inte satsar, inte 
konsumerar eller skämmer bort sig själv och att en ”tio cents inbesparing” är viktig och
med dessa påståenden blir antagonismen aningen starkare. Sparsamheten har i en av 
intervjuerna påståtts bero på den depressionstid som de ”traditionella” äldre upplevt: ” ... 
så jag tror att depressionen har satt sina spår i deras själ för evigt...”.  För
marknadsförare är det ändamålsenligare att ha en målgrupp som är konsumtionsbenägen 
och som är intresserad av nyheter och innovationer. Det blir svårare att övertyga 
marknadsförare om att äldre personer är en grupp att räkna med om man ser dem både 
som passiva och konservativa konsumenter (och detta gäller förstås oberoende av ålder): 

Det är inget underligt i att äldre människor stämplas som kritiska och med viljan att frenetiskt 
bibehålla något. Sådan är människan tyvärr; inget får förändras, och nya fenomen har alltid varit 
svåra för människor att omfatta oberoende av ålder och tid. (Suolanen 1997) 

39 Tornstam 2001 talar om det oåterkalleliga, irreversibla åldrandet i samband med begreppet kumulativt 
åldrande
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Den traditionella äldre är född före andra världskriget  —  kohorter definieras 

Människan som definieras via denna diskurs framkommer i materialet via uttalanden som 
beskriver dem som är födda före kriget som något negativt. Den intervjuade vill då lyfta 
fram den mer konsumtionsbenägna äldre konsumenten som tillhör den s.k. babyboomer-
kohorten eller de stora åldersklasserna då vi rör oss i en finländsk kontext40. Den äldre 
konsumenten definieras då enligt kohortbegreppet41. Gemensamma upplevelser har då en 
betydelse för hur ens värderingar och attityder tar form, vilket kommer fram då man 
säger att de som deltagit i kriget har annorlunda värderingar och är sparsammare: har en 
låg profil i konsumtionen, att skämma bort sig själv är inte att rekommendera. Tiden för 
när man blir myndig skulle alltså vara mest avgörande för hur ens värderingar utvecklas 
vilket innebär att de stora åldersklassernas myndighetsålder infaller på 1960-talet: 

 Coming of age experiences influence values attitudes, preferences, and buying behaviors for a 
lifetime. Cohorts are highly influenced by the external events that were happening when they 
were "coming of age" (generally between the years 17-23) (Schewe & Meredith & Noble. 
2000:48) 

En asketisk livsinställning 

Antagonismen blir starkare genom att man tydligare tar avstånd från den sparsamma 
äldre personen som är född före åren 1944-1945. Kohorten boomers, som alltså föddes 
efter andra världskriget, vill skämma bort sig med estetik och olika slags njutningar i 
motsats till dem som inte satsar på sig själv utan använder billigaste möjliga alternativ 
(t.ex. nämns produkterna tummeli, som är en salva för kornas spenar och användes av 
många personer p.g.a. sina goda egenskaper, och nivea likaså ) och köper behandlingar 
endast om det värker någonstans. 

Dagens ”nya” äldre ta avstånd i från den sparsamma livsstilen genom delvis nedlåtande 
och antagonistiska sätt tala om dem som är födda före kriget (antiseniortemat). Senior-
ordet används dessutom ogärna eftersom det är stämplande och eftersom man tar upp det 
som ett stämplande begrepp avslöjar man samtidigt en antagonistisk ställning till den 
traditionella synen på åldrande som skapar seniordiskursen. 

Daddad och onormal 

Att vara gammal är inte värdefullt eftersom marknadsförare inte ser det som något som 
skapar något positivt. I detta syns drag av ålderism eftersom man inte vill kombinera 
produkter med högre ålder: ”att låt oss nu t.ex. tänka oss att man planerar en bil eller 
motorcykel eller något som skulle vara planerat för gamla människor så vem skulle vilja 

40 I Sverige talar man om fyrtiotalisterna enligt födelsedecennium 
41 Begreppet kohort introducerades ursprungligen av Karl Mannheim år 1920 (Wikipedia hämtat den 
17.4.2007) och har blivit populärt speciellt inom marknadsföringskretsar där man använt begreppet som bas 
för segmentering (se t.ex. Kritz & Arsenault 2006). Detta förklarar att man i en marknadsföringskontext 
också definierar den äldre konsumenten som tillhörande kohorten ” de stora åldersklasserna”. 
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köpa en sådan, i princip vill man köpa något normalt och ungdom eller inte vet jag...” 
eftersom det kan ha en daddande effekt: så känns det tråkigt att man skräddarsyr en 
seniorprodukt för då blir man litet så där daddad… Seniorstämpeln är alltså detsamma 
som att behandla någon nedlåtande och är inte ett tilläggsvärde i sig. Man vill på ett sätt 
lyfta fram åldrande men å andra sidan är det inte vilket åldrande som helst eftersom man 
inte vill liknas vi det traditionella åldrandet. Denna kontrovers, som diskuteras utförligare 
nedan förorsakar en anspänning som kan förändra subjektspositionen inom den här 
diskursen. Kontroversen har också lyfts fram av Sawchuck som ser att attityderna till 
äldre förändrats (till det positiva enligt min tolkning av hennes text) men detta innebär 
inte att åldrande som process vore något positivt, vilket kan förklara att marknadsförare 
inte gärna använder ordet senior vid kommunikation: 

Marketers warn that using the elderly as spokespersons for some products may result in alienating 
a younger audience from the product. In other words, a change in attitudes towards the elderly 
does not seem to indicate a shift in perception of the process of aging–while the elderly are 
desired as a consumer group, neither marketers, nor this same group of seniors, like aging. 
(Sawchuck 1995:181) 

Senior eller åldring? 

Då man använder benämningar som inte är metaforer utan talar om äldre personer 
(ikäihmiset), mor- och farföräldrar (mummut ja papat) definieras de stereotypt eftersom 
begreppen för tankarna till den traditionella, bekanta bilden av en äldre person. 
Benämningen senior får en negativ laddning som t.ex. i följande e-postdiskussion: 
”Senior i den allmänna vokabulären innebär PENSIONÄR eller till och med åldring (jmf 
Tidigare ålderdomshemmet XXXX som nu är Seniorcentrum XXXX och där hälften redan 
är dementa)”. Trots det kan man läsa i Helsingin Sanomat den 4.4.2006 att ordet senior 
har positiva konnotationer (i motsats till ordet äldre person) 

Seniorerna är pigga, aktiva människor som klarar sig själva – i alla fall vill man skapa denna bild. 
De njuter av den frihet pensionsdagarna för med sig. De deltar i seniorresor och går på 
seniorkurser för att sätta sig in i informationsteknologins finesser. De piggar upp sig och knyter 
nya vänskapsband i seniordansen. (Vilppula 2006 min översättning) 

I samma artikel lyfter skribenten fram ordet åldring eller gamling, ord som fortfarande 
används men som tidigare haft en annan konnotation än i dagens läge. I Nykysuomen 
sanakirja42 årgång 1961 använde man uttryck som kunniavanhus dvs. hedersåldring och 
Sibelius beskrevs som musikens stora åldring. I dag beskriver ordet åldring personer som 
inte klarar sig själva utan hjälp. Därför används ordet åldring (vanhus) främst för att 
beteckna detta (ordet åldringsvård). 

I intervjuerna artikuleras en ny innebörd till ordet senior vilket gör att det inte längre har 
samma positiva innebörd som i tidningsutdraget ovan. 

42 Uppslagsverket definierar främst orden i det finska språket och den korrekta användningen av dem.  
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Ordet senior har inte något tilläggsvärde 

I ett annat exempel betonas också att en produkt inte får blir en seniorprodukt för då 
kommer inte andra målgrupper att använda den: ”Men när man inte upplever att det är en 
seniorprodukt så hittar även andra den”. Tolkningen blir då att kommunikationen med 
den mogna marknaden borde ske så att den inte beaktar åldrande utan borde ta fasta på 
andra karaktäristika, som kan vara gemensamma med alla åldersgrupper. Man borde 
dölja att man riktar sig till en äldre målgrupp. Detta skulle innebära att man skulle tala 
om en situation där kronologisk ålder inte är så relevant som den varit utan man borde 
mera sträva mot åldersfrihet (se begreppet ageless market i t.ex. Wolfe 1990). Å andra 
sidan kan det handla om att man då strävar efter att dölja åldern mera (Andrews 1999). 
Man utgår egentligen från vissa ålderskategorier men är försiktig med att använda 
symboler som kan tolkas för tydligt. Inte heller de äldre befattar sig så mycket med 
åldrande och ålder och därför kan ordet ”senior” vara problematiskt eftersom det har 
negativa konnotationer. Genom att ta avstånd från ålder godkänner man inte heller ålder 
som något naturalistiskt som förklarar allt beteende. Livet är viktigare än att diskutera 
ålder. 

Mature older people are too involved with living life to think much about the end of life. For 
them, age has more relevance in wines and antiques. (Wolfe 1990:37) 

Men seniorstämpeln skall man helst undvika eller åtminstone vara försiktig med. 
Seniordiskursen får synliga gränser igen genom ett avståndstagande. Senioritet är inget 
att visa upp eller poängtera eftersom det upplevs negativt, dvs. att vara senior är något 
som skall döljas. Jag ser detta som en levd ideologi och ett slags motstridighet. Gammal 
är äldst men helst osynlig. Följande citat som är ett exempel på denna kontrovers är ett 
utdrag ur en diskussion kring en produktkampanj som Valio gjort: ”Och det var ett 
motiverat beslut att man inte gjorde det till någon seniorserie, man ville inte på något 
sätt stämpla med att ’hej du åldring, detta är för dig’...” Kontroversen, den levda 
ideologin blir tydligare genom följande uttalande i intervjun litet tidigare: ”Och då vi 
uttryckligen har gjort dessa undersökningar, dessa värdeattitydundersökningar, så i dem 
har man frågat av människor själva, hur detta åldrande känns, vi har t.ex. haft en fråga 
där vi frågar om åldrande är en tillgång eller en förlust, så här dikotomt vilkendera det 
är, ta ställning. Nästan 80 % säger att det är en rikedom, att de ser goda sidor i det.”. Så 
trots att konsumenterna upplever att åldrande är värdefullt så är det något man inte kan 
utnyttja i marknadsföringen. 

Ordet senior används på ett annat och mera obehindrat sätt i andra kulturer t.ex. i USA 
där man använder begreppet senior consumers och senior market. Ordet senior 
sammankopplas ofta med ordet babyboomers43 (se webbsidan maturemarket.com). 
Ordkombinationen stora åldersklasser och ordet senior verkar befinna sig inom olika 
diskurser tillsvidare, eftersom de utesluter varandra. De stora åldersklasserna är ju födda 
efter andra världskriget såsom sina amerikanska gelikar babyboomersarna, men de 
kombineras i mitt material med andra ord än senior. 

43 Babyboomers är födda 1946 – 1964 och motsvarar delvis de vi kallar för de stora åldersklasserna. 
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Dold och osynlig 

Det motstridiga är att man nog vill lyfta fram åldrande men det duger inte med det 
åldrande som tidigare generationer erbjudit utan nu vill man konstruera något annat. Man 
beaktar att konsumenten är äldre men vill dölja att det handlar om detta. Den äldre 
konsumenten har uppfattats som osynlig och detta kan förklaras via viljan att dölja högre 
ålder. Att det är fråga om en grupp som är bortglömd och osynlig framkommer i 
rubrikerna till de olika artiklarna (Reklamen glömmer bort personer över 50, Glömmer 
man bort de stora åldersklassernas marknad, Reklamen har glömt bort medelåldern, De
bortglömda åldersklasserna). Osynligheten i form av underrepresentation lyfts också 
fram av Carrigan & Szmigin (1998) som understryker att reklamannonserna inte 
använder äldre modeller. Den äldre konsumenten existerar inte. Men det är inte enbart 
den äldre konsumenten som är anonym utan den äldre människan över huvud taget. 
Vakimo (2001) rubricerar sin doktorsavhandling ”Den erfarna men sällan synliga” 
(Paljon kokeva Vähän näkyvä) och diskuterar den äldre kvinnans osynlighet även i andra 
kontexter än marknadsföringskontexten.  Den traditionella äldre konsumenten har inte 
haft makt via konsumtion och har därför blivit osynlig. Genom att de stora 
åldersklasserna består av många köpkraftiga individer kan osynligheten förvandlas till 
synlighet via konsumtion. 

Den gråa massan 

Då man betraktar den äldre konsumenten som en del av massan talar man om dem via 
definitioner som 50+, 55+ och 70+ och man namnger inte olika grupper eller individer, 
dvs. man uttrycker social kreativitet. Detta massperspektiv kan vara en följd av att man 
vant sig vid att behandla alla som är över en viss ålder som en grå massa. Orsaken till 
detta kan vara att marknadsförare upplever att inga större förändringar sker då man 
kommit upp i en viss ålder och speciellt ifråga om konsumtionsmönster. De äldre 
konsumenterna tillhör en homogen massa p.g.a. avsaknad på marknadsföringspraktiker 
som inte lyfter fram dem. Man har inte insett att marknadsföringsåtgärder har en roll i 
skapandet av grupper och gruppidentiteter.  

Plustecknet efter den kronologiska åldern bör problematiseras. Det kan nämligen både 
vara ett tecken på att man vill vara försiktig med att skriva ut den kronologiska åldern, 
dvs. att man besvarar kritiken mot att se ålder och åldrande som något naturalistiskt. 
Plustecknet kunde också uppfattas som ett nytt sätt att kommunicera sin ålder. I stället för 
att säga att man är 46 så säger man att man är 40+ och då är det lättare att bli identifierad 
som den person som skapas av t.ex. tidningar som riktar sig till 40+-publiken. 
Plustecknet är alltså kontroversiellt eftersom det kan innehålla dold ålderism men det kan 
också kan vara ett sätt att frångå befästa segmenteringsmönster där man utnyttjar 
åldersgrupper i stil med 25 – 44.  

Överlag kan svårigheten med att artikulera vad en äldre konsument är handla om att man 
inte erbjudit produkter eller tjänster som kan identifieras som de äldre konsumenternas. I 
analogi med boktiteln ”Was There A Pepsi Generation Before Pepsi Discovered It? ” av 
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Hollander & Germain (1992) kan man fråga sig om det finns någon äldre konsument 
innan marknadsföraren konstruerat henne eller honom.  

Avslutande kommentar 

Som avslutning till senior – diskursen vill jag diskutera följande problem. Då man skapar 
reklam med ordet senior i tankarna, kan det lätt bli så att man definierar gruppen för 
starkt enligt samma principer som då man skapar en ungdomsgrupp, för vilken man 
tydligt vill lyfta fram symboler som kan förknippas med ungdom. Kjeldgaard & 
Askegaard (2006) ser ett slags symbiotiskt förhållande mellan ungdomskultur och 
marknadsföring där båda ger näring åt varandra. Ungdomen ses som ett ideal med allt 
vad det innebär av energi och innovativitet och identitetssökande. Dessa tre termer 
”säljer” bättre. Tänker man i termer av det som framförs som en seniordiskurs och vill ta 
avstånd i från den ges åldrande inte någon plats inom marknadsföringen. Åldrande får 
inte synas, särskilt inte om det främst förknippas med jämmer och elände. 

I följande citat poängteras att det är skönt att bli gammal. Det står här som ett exempel på 
det som kan bibehålla senior-diskursens subjektsposition och förstärka den: 

People who love life to bits hate getting older. It means death is getting nearer. For people like 
me, for whom life has rather resembled one of those interminable performances at the National 
Theatre (those ones that last all day, to which you have to take sandwiches), getting older means 
that at last I’m entering the final act. It means I can see freedom at the end of the tunnel. Getting 
older means I get happier and happier. It means that at last I can put aside those nagging guilty 
anxieties about whether I should take up tap-dancing (have I said this before? Am I repeating 
myself already?) or become an opera singer. (Ironside 2006:42) 
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4.2. Radikal – diskursen 

Nakenhet+grått hår=radikalt Åldrande är ingen förlust

Nu reser sig farmor och farfar från parkbänken, kastar käppen som omvärlden ritat in i deras 
händer. Nu kommer den stora 40-talsgeneration som är mellan 50 och 60 år inte att acceptera en 
social marginalisering på grund av ålder. Folkhemsprinsessorna – kvinnorna som föddes på 
fyrtiotalet – kommer inte att sitta och virka i gungstolen, med glasögonen på näsan. Männen från 
68, propparna Orvar, kommer inte att ta upp den kastade käppen. De tänker inte mata duvor i 
parken. Det får någon annan göra. (Grip 2000:15) 

Radikalen raserar skönhetsstereotyperna 

Radikalen eller sextiotalisten beskriver den diskurs där man helst av allt lyfter fram att 
gruppen består av dem som stod på barrikaderna, förändrade ungdomsbilden och nu 
också förändrar bilden av de äldre. Denna diskurs är antagonistisk gentemot senior-
diskursen eftersom den lyfter fram aktivitet som ett viktigt tema. Eftersom radikalitet ses 
som en viktig byggsten i denna diskurs raseras den stereotypa bilden tydligast  om 
diskursen förstärks. Åldrande behöver inte döljas utan man kan stolt visa sina rynkor och 
sexualitet (bilden till vänster). Den stereotypa bilden av åldrande som en förlustprocess 
(bilden till höger) förkastas och man lyfter fram åldrande på ett nyare sätt. Kvinnan på 
bilden till höger har inte grått hår som kunde vara tecken på högre ålder men hon har 
synliga rynkor vid mun och hals och produktnamnet understryker att ålder är något att 
räknad med (märk att produktnamnet Dove® proage™ inte i sig hänvisar till åldrande 
utan till begreppet ålder).  Kvinnans triumferande min tystar ned alla kommentarer kring 
att ålder för med sig försämringar. Detta understöds av produkttexten som använder ordet 
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pro-age och via påståendet att skönhet inte har några åldersgränser. Man måste lyfta fram 
att skönhet inte har några åldersgränser eftersom en motsatt uppfattning varit rådande. 

 Att lyfta fram skönhet i kombination med åldrande är radikalt med tanke på vår vana att 
se på saken. Radikalt blir det eftersom skönhet oftast förknippas med ungdom. Talesättet 
”ålder före skönhet” (age before beauty) är också ett bevis på att man vanligtvis inte talar 
om skönhet då det gäller en äldre människa utan att man antingen är äldre eller vacker.  
Alla ser inte skönhet på samma sätt och kanske inte ens har förmågan att se skönhet som 
är mera subtil. Det finska talesättet ”kauneus on katsojan silmissä” som fritt tolkat 
betyder att skönheten finns i vårt sätt att se på det som finns omkring oss, är ett tecken på 
att skönhet inte är något definierbart och statiskt utan ett resultat av tolkning. Det finns å 
andra sidan teorier om proportionalitet och delarnas harmoni (enligt Platon) eller teorier 
om skönheten som strålglans (Faidros) vilka påverkar vår skönhetsuppfattning än i dag 
(Eco 2005). Enligt Gilleard (2007) som forskat i det antika Greklands åldersuppfattningar 
karaktäriserades ungdom av orden söt, vacker och heroisk medan ålderdom beskrivs av 
orden ful, elak och tragisk. Det fanns dessutom inget mellan dessa två motpoler, dvs. 
begreppet medelålder eller tredje ålder var obefintligt. 

Den rockande sextiotalisten stiger upp på barrikaderna  

Förändring, radikalism och sextiotalism kombineras ofta med de stora åldersklasserna: 
”... när den här andra generationen som började med Beatles...så den är hemskt 
internationell...där finns de första interrailarna...där finns de första e-postarna där är 
liksom... där är generationen som utvecklade de elektroniska medierna...det är den 
generationen som liksom förminskade världen...och p.g.a. det är den helt annorlunda...än 
de människor under vars tid man kommunicerade brevledes...”

De stora åldersklasserna beskrivs som förändrare, barrikadsockupanter och sextiotalister. 
Sextiotalismen står här för radikalitet och genom det sätt på vilket socialgerontologer 
uttrycker det handlar sextiotalismen också om en annan sorts konsumtion: 

Å andra sidan kan de stora åldersklasserna fortfarande uppfattas som en trendgeneration som för 
med sig förändringar och skapar nya sätt att leva i olika livsskeden. Efter omstörtningen av 60-
talistens ungdom och konsumtionsmönstren hos dem som är medelålders förväntar man sig att de 
slutligen skall förnya pensionärslivet och ålderdomens levnadssätt. (Savioja & Karisto & 
Rahkonen & Hellsten 2000:63 min översättning) 

Sextiotalismen lyfts fram då man vill se de stora åldersklassernas åldrande mera radikalt. 
Man talar om det gyllene sextiotalet (Heinonen 2005:145), kulturradikalism, 
konsumtionssamhälle, jämlikhet och solidaritet. Heinonen sammanfattar sextiotalet så 
här:

På 1960-talet spred sig internationella intryck snabbt via media från land till land. 
Ungdomsmodet, pop-musiken, nya konsumtionsvaror och reklamen omformade världen. Den 
internationella protesttrörelsen för fred, rättvisa och jämlikhet vann snabbt genklang i Finland. 
Man talade om solidaritet med den tredje världen och samhälleliga jämlikhetsfrågor. (Heinonen 
2005 :163 min översättning) 
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Följande exempel ur en av intervjuerna bekräftar kombinationen internationalitet, 
konsumtion och livsstilernas mångfald, karaktäristika som tar avstånd från den 
traditionella synen på åldrande (sparsamhet t.ex.): ”Att där finns mera internationalitet 
och mångfaldiga livsstilar och mera konsumtion som gäller det egna jaget och viljan att 
njuta... att det traditionella självuppoffrandet och så nu är borta, att man inte sparar 
längre på arvet.”

Att kombinera radikalitet med åldrande talar naturligtvis för att åldrandet och bilden av 
det förändras eller skall förändras drastiskt. Åldrandet som fenomen är aktuellt eftersom 
vårt samhälle förbereder sig för de stora åldersklassernas pensionering de närmaste åren. 
I samband med pensionsdiskussionerna är atmosfären mera negativ och de stora 
åldersklasserna ses lätt som en börda. Rubriken på den bok Jani Erola och Terhi-Anna 
Wilska redigerat är betecknande för vilka motpoler (vilken antagonism) diskussionen 
kring de stora åldersklasserna innehåller: ”Samhällets drivkraft eller släpa (börda)-De 
stora åldersklasserna och 1960-talismen.44 Begreppet stora åldersklasser i samband med 
diskussionen om radikalism är därför problematisk eftersom man samtidigt konstruerar 
en kohort då man skapar en radikal identitet. Det verkar då som om tillhörighet till 
kohorten ”de stora åldersklasserna” enbart berättigar radikalism i bemärkelsen 
sextiotalism. J.P. Roos har bl.a. lyft fram att tillhörigheten till en generation (sukupolvi)
inte direkt är avhängig av ålder eftersom även de som var äldre än de stora 
åldersklasserna upplever sig tillhöra sextiotalsradikalisterna (Roos 2005:211) 

Subjektspositionen inom radikaldiskursen kopplar ihop dagens äldre med rockmusik 
eftersom rocken hörde sextiotalet till (Sirius 2004). Den radikala diskursen kan ses som 
ett slags motkultur, där motkultur innebär följande: 

Counterculture is the moving crest of a wave, a zone of uncertainty where culture goes quantum. 
To borrow the language of Nobel Prize- winning physicist Ilya Prigogine, counterculture is the 
cultural equivalent of the “third thermodynamic state” the “nonlinear region” where equilibrium 
and symmetry have given way to a complexity so intense as to appear to the eye as chaos.(Sirius 
2004:8)  

Vi kan se framför oss Jimi Hendrix, Janis Joplin och Bob Dylan som med sitt 
konstnärskap starkt påverkade ungdomen och samhället under 1960-talet.   I rockmusiken 
och rocklyriken påtalades nämligen samhälleliga problem och rockmusikerna uppmanade 
till uppmärksamhet och en aktivt förändrande attityd: 

But it wasn’t until later that year that the Top Forty radio made it explicit that young rock and 
rollers didn’t like adult society. It started, again, with Dylan. Even preteens couldn’t help but get 
the message from his first major hit, “Like a Rolling Stone,” that there was a tough and ugly 
world out beyond the suburbs and we ought to A) be pissed off about it and B) go and check it 
out. Lyrics like “You never understood […] you shouldn’t let other people get your kicks for 
you,”struck at the heart of the middle class’s fearful attempt to live life at a safe distance and 
consume experience through media.  (Sirius 2004:262) 

En av respondenterna poängterar att framtidens äldre personer är anhängare av rockmusik 
vilket gör att den skiljer sig från den bild vi har av tidigare seniorer (släpar omkring i 
Reino-tofflor): ”... ålderdomshemmen kommer att vara om femton år... att där spelas... 

44”Yhteiskunnan moottori vai kivireki”-Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus 
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rockmusiken dånar där att inte vet jag om det redan är så men inte är de sådana att de 
släpar omkring i något slags Reino-tofflor ”45

Att musiken spelar en viktig roll i hur man konstruerar subjektspositionen inom denna 
diskurs framgick ovan. Ytterligare bekräftelse för att detta är aktuellt framkom vid ett 
seminarium som ordnades den 8.5.2006 av ett projekt som heter Seniorum vid Raseborgs 
näringslivscentral46. Cay Karlsson presenterade där föreningen Back-to-the-sixties47, dvs. 
föreningen som promoverar den musik som spelades på 1960-talet. Man ordnar bl.a. 
evenemang där olika orkestrar som var verksamma på sextiotalet uppträder, men 
föreningen för också fram unga förmågor som spelar samma sorts musik.  Cay Karlsson 
lyfter gärna fram det optimistiska 1960-talet och den anda som rådde då: välståndet växte 
och ungdomen blev en viktig grupp i samhället (Virtanen T 2006). Detta är ett exempel 
på att sextiotalismen inte enbart handlar om politiska ställningstaganden utan också om 
olika kulturella yttringar (musiken hade t.ex. en stor betydelse).  

Radikalen festar som förr och är aktiv 

Ett annat exempel på något som skapats för dem som är över femtio och som spinner 
vidare på temat förändring, är det finländska discot K50 där åldersgränsen är 50 år. 
Följande spelregler gäller (K-50 Disco 2008): 

Den nedre åldersgränsen är 50 år och granskas vid dörren. Vi öppnar i god tid, redan kl 19, för att 
hinna hem i hyfsad tid. Vi försöker bete oss men håller roligt. Vi klagar inte på volymen! 

På K-50 discot behöver ingen vänta på att bli uppbjuden! Discodans är en gren som var och en 
kan utöva antingen ensam, parvis eller i större gäng. Dansgolvet är ditt. 

DISCO K-50 uppmuntrar och rekommenderar: 

vacker klädsel (sätt tiaran på lockarna!) 

låt skumpan flöda så håller vi också krögarn nöjd 

inspirerande glatt humör och äkta glädje 

Att champagnen får flöda och att det skall vara humor och litet ”jag-åldras-so-what” gör 
att åldrandet tas med en klackspark. Detta är ett slags motsats till den bild av åldrande 
som seniordiskursen lyfte fram.  

45 De s.k. Reino-tofflorna har å andra sidan blivit ett slags kultprodukt och på fabrikörens webbplats kan 
man läsa följande (Suomen Kumitehdas: Retrojen Reinot 2007): ”Retrojen Reinot: Reinojen innokkaaksi 
käyttäjäksi ovat Kari Tapion ohella tunnustautuneet jo niin Ville Valo kuin Mariskakin.” Retronas Reino: 
Förutom Kari Tapio är Ville Valo och Mariska ivriga användare av Reino-tofflorna”. (Ville Valo är en 
rockmusiker och Mariska är en rappare.)  
46 ”Kurser och upplevelser...(2008) 
47 http://www.backtothesixties.org/
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Den aktiva gruppen växer och är den som kommer att rasera de gamla 
åldersstereotyperna, sägs det i en av tidningstexterna redan år 1989 och är ett tecken på 
att aktivitet inte hörde ihop med det åldrande som vi vant oss vid:  

Tydligast skrotas den stereotypa bilden av den äldre människan av den snabbast växande gruppen 
aktiva. (Vihma 1989).  

Aktivitet är nytt och radikalt och konstruerar den framtida äldre konsumenten. 

Radikalitet kräver omskrivningar men vad händer om det blir för radikalt? 

I denna diskurs benämns den äldre med nya ord för att åstadkomma förändring och det 
handlar då om social kreativitet. Man strävar efter att hitta på ett lika beskrivande ord 
som det kända begreppet yuppie. Mästerkonsumenter är ett exempel, ett annat exempel 
kunde vara benämningen supra från år 1989. Man talar också om den häftiga 
konsumenten (Vihma 1989). Hatakka (2007) uttrycker att de ”starka vuxna” är på väg 
(eller kanske till och med redan är här). Man använder alltså varken ”äldre” eller ”senior” 
för att beskriva den äldre konsumenten utan nu handlar det om vuxenhet (aikuinen).
Benämningen användes t.ex. av en av de mediebyråer som intervjuades, dvs. Adults som 
talade om att kunden har ett vuxet förhållande till sin reklambyrå. Reklambyråns personal 
var vuxna eftersom de hade lång erfarenhet i reklambranschen.  

Denna radikala diskurs tar främst avstånd från seniordiskursen eftersom man skapar nya 
metaforer och betonar aktivitet. Man skapar nytt och processen har vissa drag av 
hegemonisk intervention genom att man radikalt försöker sälja denna aktiva äldre 
konsument. Säljandet pågår så länge seniordiskursen fortfarande har ett starkt fotfäste. 
Men, den här diskursen med subjektspositioner som skapar en radikal och rockälskande 
äldre konsument får inte heller vara ”i fred” utan kan också undermineras av dem som 
tycker att det är skönt att ta det lugnt och godkänner en mera tillbakadragen roll som 
gammal: 

Those oldies who spend their lives bicycling across Mongolia at eighty and paragliding at ninety 
aren’t brilliant specimens of old age. No, they’re just tragic failures who haven’t come to terms 
with ageing. I want to start doing old things, not young things. (Ironside 2006:bokomslaget) 
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4.3. Diskursen Förlängd ungdom 

Med medicin uppnår man evig 
ungdom

Plastikkirurgin ger dig din 
ungdom tillbaka

Med medicin uppnår man 
evig ungdom

Plastikkirurgin ger dig din 
ungdom tillbaka

Fixeringen vid ungdom kommer av att hela kulturen är framtidsinriktad. Framtiden tillhör 
ungdomen! Det är framtiden som är värd att leva för. Just nu är det inte så kul, men sen! I ett 
sådant samhälle anses de människor vara värda minst som har minst framtid. Ålder är någonting 
som man till varje pris vill dölja och komma bort ifrån. Många tillbringar mycket tid och 
spenderar mycket pengar på att undfly tiden och att hålla sig ”fysiskt attraktiva” (=se ung ut) så 
länge som möjligt. Ålder är skamligt och förnekas. (Grip 2000:73) 

”Allt är möjligt och din kronologiska ålder är inget hinder för detta”, beskriver bäst det 
som här kallas för diskursen förlängd ungdom. Dagens konsumenter har Iduns äpplen i 
sin hand, som skänker dem möjligheten till evig ungdom. Den eviga ungdomen är ett 
slags metafor för det eviga livet. Olika läkemedel, kosmetika och plastikkirurgiska 
ingrepp skall möjliggöra att vi kan dölja rynkor och vår verkliga kronologiska ålder. I 
bilden till höger berättar den kända skådespelaren Hannele Lauri om hur hon fått en 
slätare hy tack vare plastikkirurgiska ingrepp. Vi kan alltså bota åldrandet.  Bilden till 
vänster står både för något som kan kallas ”evig ungdom” eller ”hets” för att bevara den 
eviga ungdomen och representerar här hur jakten på denna kan medikaliseras för att 
skapa en marknad. Man kan se medikaliseringen som något där medicinsk dominans 
reproduceras och sjukdom skapas där det kanske inte finns det (Lövdahl 2001).  McLaren 
(2007) har beskrivit impotensens kulturhistoria och poängterar att det inte är något nytt 
att man intar mediciner för att råda bot på detta problem. Så i sig är inte medikaliseringen 
ett nytt fenomen. Man kan trots detta se läkemedlen som ett sätt att spela på en osäkerhet 
och förstora denna: 
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Pills that promise to free men can in practice constrain them. It is not that an anti-impotence drug 
like Viagra is in itself a bad thing. Nor were most of the charms, aphrodisiacs, and herbal 
remedies consumed in ages past for similar purposes.The overevaluating of the erection and the 
fixation on penetration as the essential sign of manliness have had a long history. The new 
pharmaceuticals have extended it. (McLaren 2007:262) 

Erektionsproblem kan åtgärdas och är ett allmänt problem enligt texten i bilden till 
vänster ovan (50 % av 40-70-åringar lider av erektionsproblem). Reklamen 
problematiserar erektion och påpekar att det är allvarligt. Livskvaliteten för både man och 
kvinna förbättras om detta problem sköts. Man anspelar på känslor och får människor 
som kanske inte upplevt detta som ett problem att börja se det som ett problem. Att ha 
samma sexuella förmåga som när man var ung är eftersträvansvärt och gör att man 
upplever att problem med erektionen är ett hinder för att känna sig evigt ung. Denna typ 
av problematisering av sådant som också kan klassificeras som normalt, har väckt debatt. 
Debatten har kritiserat läkemedelsindustrins metoder för att skapa merförsäljning 
(Nyhetssändningen 45 minuuttia 29.3.2006 ”Erektiolääkebisnestä lain rajamailla...”48).
Eftersom det inte är produkten i sig själv som konsumeras utan vad den står för handlar 
den om bibehållandet av evig ungdom. Ett problem förstoras och på sätt och vis 
medikaliseras det. Reklambilden handlar därför också om ett slags uppvigling till 
konsumtion för att bevara den eviga ungdomen.  

Den långvarigt unga har ingen kronologisk ålder 

Den som vill vara långvarigt ung definieras inte genom kronologisk ålder utan med andra 
åldersbegrepp, som är ett slags omskrivningar. En av dessa omskrivningar är det 
kognitiva åldersbegreppet. I de akademiska artiklarna har man ansett att begreppet 
kognitiv ålder (subjektiv ålder) är användbart med tanke på hur man skall förstå äldre 
personers konsumentbeteende (se t.ex. Moschis & Mathur 2006, Szmigin & Carrigan 
2000). Via användningen av kognitiv ålder motsätter man sig ett kronologiskt åldrande 
som bl.a. återfinns i seniordiskursen. Den kognitiva åldern som poängterar hur gammal 
du känner dig fokuserar på inre upplevelser i stället för på kroppen. Det är lättare att 
marknadsföra till någon som känner sig ung eller yngre och inte är fixerad vid det 
irreversibla åldrandet som lätt förkroppsligas. Om man har tydliga rynkor kan man 
uppleva att loppet är kört, dvs. det lönar sig inte att investera i kroppen eftersom man är 
gammal och kroppen inte kan förändras. För att skapa en marknad behövs ett intresse för 
investeringar i kropp och yttre (Baudrillard 2004).  

Den som upplever sig evigt ung vill definiera sig som yngre än vad personnumret vill 
påskina. Han eller hon kan vara en lättare konsument ur en marknadsförares perspektiv 
om de förhärligar ungdomen. Kognitiv ålder som begreppshelhet finner sin plats inom 
denna diskurs p.g.a. att marknadsförare strävar efter att finna dem som är unga på de 
dimensioner det kognitiva åldersbegreppet definierar (feel-age, look-age, do-age  och 
interest-age). Stephens (1991) och Szmigin & Carrigan (2001) bl.a. myntar uttrycket 
cognitively young och ordet gammal får därmed en negativ innebörd. Begreppet kognitiv 

48 Översatt läkemedelsbusiness på gränsen till olaglighet 
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ålder finns också inom radikaldiskursen eftersom den motsätter sig traditionella sätt att 
beskriva ålder men radikalen kan till och med uppfatta att det kognitiva åldersbegreppet 
är förlegat och använder hellre något som kallas spirituell ålder (se diskursen erfaren och 
själfull) 

Kognitiv ålder har definierats och mätts på litet olika sätt (Stephens 1991) och handlar 
enligt Kastenbaum & Derbin & Sabatini & Artt (1972) och Barak & Schiffman (1981) 
om hur gammal man känner sig, hur gammal man ser ut, vilka intressen man har och vad 
man gör. Med tanke på att levnadsloppet inte har samma utstakade karaktär i dag som 
tidigare är det inte ändamålsenligt att enbart utnyttja det kronologiska åldersbegreppet. 
Man kan känna sig mera jämnårig med dem som har barn i samma ålder än med dem som 
är lika gamla. Att definiera ålder enbart enligt det kronologiska händelseförloppet är inte 
ändamålsenligt då: ”Ja, det finns olika synvinklar på åldrandet. T.ex. en 30-åring är en 
gammal förstföderska, ur en annan synvinkel är hon inte alls gammal. Då vi frågade av 
45-åringar vad gammal innebär så fick vi svaren 70  eller 80 år och att en 60-åring inte 
är alls gammal. Om vi t.ex. tar en 55-åring så har han eller hon ännu en lång väg dit till 
ålderdomen.”   

Ett slags fastställd lag är att fotomodellen i en reklam skall vara 10-15 år yngre än den 
målgrupp den riktar sig till, åtminstone då det gäller äldre konsumenter. Detta baserar sig 
på uppfattningen att människor vanligtvis känner sig 10-15 år yngre än de är och här kan 
vi se att det kognitiva åldersbegreppet ligger i bakgrunden. I följande dialog i en av 
intervjuerna lyfts detta fram (intervjuarens uttalanden står med vanlig stil medan den 
intervjuades uttalanden står med kursivstil): ”att kan man använda någon i vilken ålder 
som helst? Det är liksom 10 minus 15 den... att lätt är det så att en modell som föreställer 
en familjemor, liksom en ung, framgångsrik familjemor så hon har en man och ett barn i 
reklamen, att i verkligheten så är hon 20 år eller till och med 19 år den där modellen som 
sedan ser ut som en 30-åring på något sätt i det där sammanhanget och det är ju liksom 
på det sättet att om vi talar t.ex. om pensionsförsäkringar och då vill man beskriva den 
stund då när människan pensioneras som 61-åring så då är fotomodellen 45 år i 
reklamen... 

Kognitiv ålder är i likhet med det som kallas spirituell ålder (eller andlig ålder) ett sätt att 
övertyga marknadsförare om att det finns andra processer i ditt liv som kan göra dig 
yngre om du kronologiskt sett inte längre är ung49. Detta skapar en attraktivare 
konsument. Man har mera kännedom om hur en identitet kan konstrueras åt en yngre 
konsument men har svårigheter att göra det åt en äldre. Det kognitiva åldersbegreppet blir 
då ett sätt att ta avstånd från åldrande. Åldrande är inte ett tilläggsvärde i dagens 
kroppsfixerade samhälle eftersom kroppen inte längre motsvarar skönhetsidealen. Om vi 
ser ungdom som viktigt måste vi fixa kroppen så att den blir yngre. Gergen & Gergen 
(2007) påpekar att rädslan för att inte längre vara ung gör att bilden av den äldre kroppen 
måste rekonstrueras så att den motsvarar uppfattningen om den eviga ungdomen. 

Ett motargument till uttalanden färgade av en kognitiv ålderssyn är de inlägg i 
åldersdiskussionen som tar fasta på själen och diskuterar frihet från ålder: Att böcker som 

49 Här kommer vi igen in på diskussionen om när en person är gammal och när han är ung. 
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”Ageless body-timeless mind” av Deepak Chopra blir bästsäljare är beskrivande för 
diskussionen kropp–sinne och är ett motargument på den naturalistiska synen på 
åldrande.50 Begreppen spirituell och kognitiv ålder är mycket närbesläktade men här i 
avhandlingen definieras andlig eller spirituell ålder som andlig utveckling och som 
dualismen mellan kropp och sinne. Kognitiv ålder omfattar den diskussion där man är 
mera fixerad vid att definiera en människa som yngre.  

Den långvarigt unga är lik de unga 

Identifikation med ungdomen och deras göranden och låtanden gör att man vill bli och 
blir mera lik dem. Man jämför sig inte med dem som är i samma ålder utan istället med 
dem som är yngre. Man tar avstamp i de yngres modevärld och viljan att känna sig ung är 
viktig: ”Och om man ser på någon som i dag fyller femtio år så hej, inte skiljer den sig 
mycket från sin dotter som kanske redan är trettio” 

Man vill också poängtera att man är lika duktig som de unga i att använda internet, dvs. 
ett slags tecken på att man inte är gammal och att man aktivt följer med sin tid.

 De följer aktivt elektroniska medier, de är koncentrerade åskådare och lätta att nå. Internet 
använder de på samma sätt som de yngre, säger Heikki Rotko. (Ojala 2003:14)”  

Man vill konstruera den äldre konsumenten positivt och ungdomligt för att kunna se dem 
som en marknadsmöjlighet: ...” men när de här i alla fall är ganska fördomsfria, sportiga 
människor som fastnar för sådana här tidsenliga fenomen och teknologier fördomsfritt så 
nog finns där ju stora möjligheter.”  

Denna diskurs har bl.a. begreppet aktivitet gemensamt med den radikala diskursen 
eftersom evig, förlängd ungdom hänger ihop med aktivitet. Då uttalandena tar avstamp i 
ungdomen och är ungdomstillvända har de fått en plats inom denna diskurs.  

Det eviga ungdomsbevarandet–en förnekelseprocess 

Till sist presenteras något som skapar en anspänning gentemot diskursen. Att tala om 
evig ungdom handlar om att förtränga döden och ”tidens tyranni” som Grip (2000) kallar 
det. I diskursen kommer det fram teman som handlar om bevarande av samma förmågor 
man har haft i ungdomen. Inom denna diskurs finns det som kan kallas för ett 
biogerontologiskt tema nämligen temat om hur man skall bromsa åldrandet och dess 
förstörande effekter (reklamannonser som beskriver preparat som bromsar förändringen). 
Enligt Grip (2000:88) har antalet registrerade antiålderspreparat i USA ökat från 18 
stycken år 1993 till över 70 år 1998. Weintraub (2006) tar i kritiska ordalag upp anti-
aging och den stora industri som växer upp kring den51 genom att inleda en artikel på 
följande sätt: 

50 Deepak Chopra har också gett ut boken Grow Younger, Live Longer år 2002 
51 CHI-Preventive Medicine, Anti Aging (2008),  World Health-AntiAging and Longevity (2008) som båda 
är specialiserade på antiåldrande 
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The anti-aging industry is offering a dizzying array of hormones and supplements. Business is 
booming. But some remedies are risky, and the benefits are unproven (Weintraub 2006:64)  

Weintraubs uttalande går hand i hand med de bilder som beskriver dessa diskurser. 
Suktande efter evig ungdom kan medikalisera det som är normalt och kan göra att man 
vägrar godkänna vissa realiteter. Den förlängda ungdomen motsätter sig det biologiska 
åldrandet och gör sitt bästa för att bromsa upp, dölja och förneka att kroppen åldras. 

I följande inlägg i samhällsdebatten talar Hamilton om de långa tonåren. Med detta citat 
illustreras att den eviga ungdomen ligger i tiden vilket gör det svårare att utnyttja det 
kronologiska åldersbegreppet: 

Som ersättare för historiens traditionellt långa barndom skulle man kunna tala om den långa 
tonåren, som omfattar alla människor som vill känna sig som tonåringar. Om varje historisk 
period har sin typiska livsålder, så har – eller hade – det sena nittonhundratalet tonåren [...] Även 
de minst tonårsmässiga av oss har blivit ofrivilliga tonåringar. Och det har med ålder att göra. 
Tidens ålder. (Hamilton 2004:197-198) 

4.4. Diskursen Hedonism och lyx 

Livet är härligt Som pensionär njuter du av 
livet

The hedonistic view of the self — a being primarily devoted to maximizing pleasure and 
minimizing pain-has played a prominent role in the individualist tradition. Yet, in the workday 
world of “mature adulthood”, one’s job is typically seen as antagonistic to one’s natural urges for 
pleasure, leading to the common distinction between “work” and “play”. The result is that for 
many retirement from the world of work opens the door to “natural”, hedonistic being. The 
primary aim of life becomes that of maximizing pleasure. (Gergen & Gergen 2003:212) 
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Sol, hav, sommar och njutning året om, om du vill så, säger bilden till höger ovan. 
Eftersom personen är gråhårig blir slutsatsen att reklamen vill skapa en identifikation för 
den äldre konsumenten. Produkterna är inte lyxiga vilket gör att reklamen inte åtminstone 
tydligt innehåller någon lyxsymbolik trots att njutning kan ses som lyx. I det bildmaterial 
som analyserats finns inget som innehåller en äldre person i kombination med något som 
tydligt kunde beskrivas som lyx. Lyx är svårt att definiera eftersom vi alla har olika 
perspektiv på vad som uppfattas som lyx. Pärmbilden till tidningen Ljuva Livet som är 
”livsstilsmagasinet för alla över 50” (Hämtat 10.6.2007) får här beskriva lyxen. 
Tidningen utnyttjar kändisar på omslagsbilden och innehåller artiklar om lyxigare 
produkter såsom ”champagne, husköp utomlands och spännande flodkryssningar”. Bilden 
innehåller det som beskriver den här diskursen nämligen konsumtionsbenägenhet och 
konsumtionsiver. 

En attraktiv konsument 

Ekvivalenskedjan stora åldersklasser, tid och pengar skapar en hedonistisk 
subjektsposition. Vana vid konsumtion och konsumentkultur som något förhärskande är 
andra ord som beskriver subjektspositionen. Att man tillåter sig lyxköp och njutning hör 
även till diskursen. Lyx definieras som det som avviker från de konsumtionssätt som är 
typiska för seniordiskursen. Den diskurs som innehåller uttalanden om njutning, lyx och 
möjlighet till detta kallas för ”hedonism och lyx” trots medvetenheten om att begreppet 
hedonism inte saknar värdeladdning. Hedonism kan nämligen definieras som något 
addiktivt (O’Shaugnessy & O’Shaugnessy 2002). Orsaken till att begreppet hedonism 
lyfts fram är att den äldre konsumenten kan göras till hedonist för att det är mera 
attraktivt att ”sälja” en äldre hedonistisk konsument till motsträviga marknadsförare. Här 
understryks alltså att den äldre konsumenten inte är hedonist utan framställs som 
hedonist. 

Den som definieras via diskursen hedonism och lyx sparar inte pengarna i madrassen och 
är en attraktiv målgrupp: ”Med andra ord så om en sådan här målgrupp som det finns 
många av och som har mycket pengar till sitt förfogande så vad kan vara en bättre 
målgrupp”. ”... att lyfta fram seniorgruppens betydelse, det lyckas bättre om man går via 
någon bransch. Om man börjar tänka t.ex. på bilförsäljning. Bilar köps bara av dessa, 
eftersom de har pengar” 

Eftersom kundgruppen beskrivs som penningstark, är det intressant att man ännu i början 
av år 2005 talar om en potentiellt konsumerande grupp. I ordet potentiell finns en viss 
modalitet inbyggd och en osäkerhet som fortfarande råder om målgruppen:” Om man 
alltså tänker sig att den här läsaren som alltså har betalat sina skulder och barnen har 
kanske flyttat och pengar i förhållande till lönen är bra i det skedet så är det verkligen en 
potentiell konsumerande målgrupp”.

Penningresurserna lyfts ofta fram för att övertyga och då detta sammankopplas med att 
man är aktiv och frisk blir konsumenten attraktiv: 

De är promenerande, fungerande (och friska!) penningförpackningar, dessa seniorer på toppen av 
sin levnadsstandard. (Holtari 1999) 
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Den äldre konsumenten blir en marknadsmöjlighet via statistik och demografi och 
konsumtionsbenägenhet och konsumtionsförmåga (pengar). Att utnyttja siffror för att 
lyfta fram hur viktig potential det är frågan om är inte alls ovanligt utan i största delen av 
de akademiska artiklar som genomgicks i kapitel 1 inleds texten med en diskussion kring 
det stora antalet äldre i framtiden och vikten av detta. Befolkningspyramiden används för 
att understryka hur annorlunda situationen ser ut i dag jämfört med i går. Mängden, 
massan borde väcka intresse eftersom man antar att många med samma demografiska 
variabler på något sätt handlar lika. Att den stora gruppen äldre konsumenter dessutom 
har pengar till sitt förfogande (lånen är bortbetalda och man är bekymmersfri i pekuniärt 
avseende) kommer fram i andra texter som behandlar seniorkonsumenter. En av 
pionjärerna och reklamexperterna i en seniorkontext, J-P Tréguer säger bl.a. så här:

They have built up their estate in a period when the credit rate was very favourable and will in 
future years inherit substantial sums from parents who belong to a very thrifty and materially-
minded generation (Tréguer 2002 xvii) 

Pengar ger respekt och möjliggör estetisk njtuning 

Att den äldre konsumenten får respekt via sina pengar och inte via något annat, är 
framträdande i följande exempel:.”..det lönar sig att respektera dem som har pengar...att 
även den dumme märker det snart”.

Diskursens subjektsposition beskrivs via konsumtion utan pekuniära begränsningar och 
genom att man tar avstånd från dem som enbart vill konsumera sådant som är oestetiskt 
(dvs. krämer som är klassade som praktiska men inte lyxiga) eller mycket asketiskt: ”det 
fick inte vara några extra krimskrams... inte underbart rosa omkring... det måste vara en 
strikt fysisk behandling... för smärta..eller för att upprätthålla kondisen”.  Konsumenten 
som definieras via hedonistdiskursen njuter däremot av lyx och njutning: ”att en vacker 
burk kan vara att man kan betala för att burken är vacker... att estetik är ljuvligt... estetik 
och den där njutningen... är ett värde. 

Tid och pengar i överflöd 

Pengar i kombination med tid kan skapa en äldre konsument som kan välja noggrant och 
som har tid att kräva god service. Här antas att mera tid innebär mera tid för konsumtion. 
Vi ställs då inför hurdana uppfattningar om tid marknadsförare i motsats till äldre 
konsumenter har. En äldre konsument kan uppleva att han eller hon inte har tid medan 
t.ex. diskursen hedonism och lyx kan skapa en subjektsposition som säger att tid är en 
resurs som finns i överflöd. Denna konsument är en marknadsmöjlighet men kräver 
samtidigt mera av marknadsföraren eftersom tidsbegreppet kanske inte är detsamma för 
båda parterna. Följande citat kan ses som en liten beskrivande berättelse som återkommer 
då man talar om den äldre konsumenten i denna diskurs (huset betalt, barnen utflugna, tid 
och pengar): 

Att välja 50 år som ett gränsmärke är förstås konstgjort. Trots det är cirka ett halvt århundrade ett 
slags gränsmärke inom många människors livscykel. Man klättrar lugnare på karriärstegen, 
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barnen har lämnat hemmet, hälsan visar tecken på att avta. Bostaden och stugan är betald. 
Människan har både tid och pengar. (Vihma 1989) 

Motreaktioner 

Den äldre konsumenten beskrivs också som någon med hög levnadsstandard och 
åldrande är inte intressant i sig. Att man talar om att man är före andra 
befolkningsgrupper kan förorsaka en motreaktion 

Kommande år kommer deras levnadsstandard bara att öka och försprånget i förhållande till andra 
befolkningsgrupper blir större (Holtari 1999) 

Den polemiska skriften ”Den snåla generationen” (Ahne sukupolvi) av Osku Pajamäki är 
ett exempel på denna motreaktion: 

Det ser ut som om denna åldersklass håller fast vid allt ända in i det sista. De ser inte ens livet 
förgänglighet bakom allt skrot de har. Inte hinner man se detta, om man har fastigheter litet här 
och där. (Pajamäki 2007:51) 

Denna motreaktion är viktig att notera med tanke på de diskurser som kämpar med 
varandra. De diskursiva praktiker som reagerar mot de stora åldersklasserna kan förstärka 
subjektspositioner som ser åldrande som negativt. 

Slutkommentar 

Viljan att njuta kräver inte nödvändigtvis att man är penningstark, utan tillfredsställelse 
kan nås genom aktiviteter som inte kostar något. Genom att definiera en subjektsposition 
via orden anspråkslös och hedonist blir diskursen hedonist och lyx otydligare. Följande 
citat är ett exempel på detta: 

The pleasure seeking style of aging evidenced by Carl and Julie is found primarily in the resort 
areas of the country. Further, such pursuits seem to thrive on the availability of others. However, 
this does not mean that wealth is essential to the pursuit of pleasure. Many pleasures are far less 
expensive than those enjoyed by Carl and Julie52. Activities such as fishing, cooking, camping 
and movies, and just “hanging out with friends”, are major sources of pleasure for many. (Gergen 
& Gergen 2003:213-214)  

52 Carl och Julie beskrivs som personer med en lyxig och överflödig livstil. 
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4.5. Diskursen  Erfaren och själfull 

Tiden sätter sina spår men 
det betyder erfarenheter

Grått och/eller charmant?

Clearly, aging presents a great scientific opportunity for exploration, but more important, aging 
and creativity present an unparallelled opportunity for us as individuals, to grow as we grow 
older, in ways that in younger years we could not even have dreamed. (Cohen 2001:66) 

I denna diskurs anses visdom vara något fantastiskt och sammankopplas med den 
utveckling människan kan uppnå genom att åldras. Här handlar inte åldrande om 
konsumtion och flärd, som i diskursen hedonism och lyx. Man understryker här att en 
äldre person uppnår kunskap om vad som är betydelsefullt i livet och min tolkning är att 
det inte handlar om betydelsefullhet i bemärkelsen konsumtion utan just om livsvisdom .  

Grått är vackert och trendigt 

Diskursiva praktiker där man lyft fram att själen blir klokare med åren och att erfarenhet 
betyder något, hör hemma inom denna diskurs. I bilden till vänster sägs att ”Spanien 
sätter sina spår” vilket är en parallell till ”tiden har satt sina spår”. Talesättet kan tolkas 
som att något har slitits ned, speciellt om man talar om byggnader. I denna bild får spåren 
en mera erfarenhetsmässig innebörd. Här avbildas åldrande som något vackert och 
innehållsrikt och dessutom intressant. Kvinnan är intressant, vaken och vacker, och hög 
ålder är avbildat på ett värdigt sätt eftersom åskådare ser upp till kvinnan på bilden. 

I den högra bilden ovan problematiseras det gråa håret och man tar fasta på det faktumet 
att grått hår brukar döljas. Textelementet i reklamannonsen kräver att läsaren skall välja 
ifall kvinnan är charmig eller grå och uppmuntrar till ett ställningstagande. Läsaren har 
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möjlighet att välja men frågan har en följdfråga som styr svaret (Varför kan inte fler 
kvinnor njuta av sitt gråa hår?). Man tar alltså ställning till att grått hår ofta upplevts som 
något negativt. Man brukar tala om ”de grå tinningarnas charm” och hänvisar då till män 
medan man i detta sammanhang talar om en kvinna och på det sättet strävar efter att 
motarbeta ”könsstereotyper”. 

Vi har blivit vana vid att grått hår skall färgas och döljas, dvs. tecken på högre ålder skall 
inte synas. I Hufvudstadsbladets veckoslutsbilaga Volt den 9.6.2007 kan man trots det 
läsa att det blivit trendigt att färga håret grått. Citatet understryker att det gråa håret fått 
en vackrare innebörd: 

Silver, Pärla eller Stål 

Grått är den nya innefärgen för parisiskor mellan 20 och 59 år. 36-åriga Nathalie Le Gac färgar 
för första gången håret i samma färg som åskan, och litet nervpirrande är det nog (Tollgerdt Volt 
9.6.2007 s. 27) 

Liknande brandtal för det gråa finns i andra sammanhang. Ett exempel är konstnären 
Osmo Rauhalas kolumn rubricerad ”Kaunis harmaa” (Det sköna gråa) i tidningen ”Voi 
Hyvin”, som är en tidning som lyfter fram olika alternativa sätt att läka och hela sig själv.
Beskrivningen av det gråa skrivs i en kontext där Rauhala tar ställning till åldrande i 
dagens samhälle. 

I den grå skalan finner man harmoni. Färgerna har blandats, ytterligheterna har eliminerats, men i 
dem finns rikligt av finstämda nyanser. En av de vackraste gråa färgerna vi finner i naturen är den 
åldrande plankan av asp. Solen har patinerat träets yta så att den ser sammetslen ut. I färgen finns 
djup, och den är jämn som vattnets stilla yta [...] De gråa är jordfärgernas konungar. De gör inte 
intryck med sin genomträngande ljusa färg eller klara kontrast. Avgörande är temperaturen och 
den mjuka tonen. I färgen finns lugn och visdom, som man trott att de som har grått hår äger. 
(Rauhala Voi hyvin 6/2006:94 min översättning) 

En fortsättning på temat där grått är vackert, är följande korta kommentar till frågan om 
hur en vacker gammal människa ser ut. Här ser man en koppling mellan grått hår, 
skönhet och hög ålder:”Herregud … där om någonstans finner vi skönhet och… Och ett 
slags ”hejdande”…att om man ser sådant förstås ett slags klassisk skönhet så ett slags 
erfarenhet… det är otroligt vackert”

Skönhet är inte åldersbundet 

Diskursen innehåller drag av åldersfrihet och en vilja att komma bort från kroppsfixering 
och i stället hitta ett naturalistiskt förhållningssätt till åldrande53. Att skönhet inte är 
åldersbundet skapar en gemensam nämnare för den radikala diskursen och denna diskurs 
(se bilden för den radikala diskursen). Hösten 2007 genomförde varumärket Dove en 
kampanj där företaget talar för en skönhet som är oberoende av ålder. De produkter som 
reklamförs hör till pro-age-serien dvs. man har omvandlat element i åldersdiskussionen 
till något konkret. Kampanjen omfattar bl.a. av en utställning där kvinnor i olika åldrar 
fotograferats av fotografen Ritva Tuomi. Fotografierna auktionerades ut och intäkterna 

53 Foucault (1987:40) anser å andra sidan att själen är kroppens fängelse eftersom makt kan utövas via den 



102

gick till förbundet för ätstörningar (Syömishäiriöliitto-SYLI)). Ritva Tuomi beskriver 
sina fotografier på följande sätt: ”Jag fotograferade kvinnor som haft det svårt i sitt liv 
men som har förblivit vackra och som saknar bitterhet. Rynkor och andra spår av det liv 
de levt (elämänmerkit) är vackra som strålar, tycker jag. Dessa kvinnor har ett slags inre 
glöd och en stark vilja” (nedskrivet på en utställning kring varumärket Dove® proage™ i 
Helsingfors den 26.10.2007) 

På kampanjwebbplatsen för äkta skönhet har man kunnat läsa varför Dove startade 
kampanjen och detta beskriver hur man motarbetar stereotyper i samhället 

Varför en kampanj för äkta skönhet? 

Skönhet har alltför länge definierats alltför snävt, stelt och stereotypierande. Kvinnor har berättat 
för oss att tiden är inne för en förändring. Dove är av samma åsikt. Äkta skönhet är 
mångfacetterad, av olika storlek och ålder. Därför har Dove startat kampanjen för äkta skönhet. 

Doves världsomspännande kampanj för äkta skönhet (I Sverige används namnet Campaign for 
Real Beauty) vill ändra på skönhetsuppfattningarna. Den vill erbjuda en bredare, sundare och 
jämlikare uppfattning om skönhet – en uppfattning, som alla kvinnor kan identifiera sig med och 
som de kan njuta av varje dag) (Dove 2008 min översättning) 

Andlig ålder är tidlös och oförkroppsligad 

Följande intervjuexempel representerar det som här benämnts andlig eller spirituell ålder. 
Eftersom jag i intervjun ledde in samtalet på att ålder kanske inte bara handlar om 
kronologisk ålder ges impulsen till att andra begrepp kanske kunde användas för att 
beskriva det här skedet i en människas livscykel. Respondenten kontrasterar västvärldens 
syn på människans livstid med den österländska synen och brinner för detta eftersom hon 
använt ord som ”strålande tid”, ”verklig vishet” och att det ” i detta skede kan ske stora 
och strålande ting”. Vad detta skede är blir oklart och det förhåller sig naturligt att man 
frågar i vilken kronologisk ålder detta sker. Kronologisk ålder är inte relevant här 
eftersom den andliga åldern kanske ligger närmare ett tänkesätt där något är åldersfritt i 
bemärkelsen fritt från kronologisk fastställning. En kronologiskt ung person kan vara 
andligt gammal: ”... I det västerländska tankesättet har man tänkt sig att människans 
andliga utveckling fortsätter på samma sätt, att minnet försvagas osv, men om man tar 
det österländska synsättet där man anser att människan utvecklas så länge det finns 
livskraft, så innebär detta att detta skede är en strålande tid då människan kan uppnå den 
verkliga visheten...” 

Människor åldras på olika sätt men uppfattningen att människor med samma 
kronologiska ålder är likadana understöds inte av begrepp som biologisk, psykologisk 
ålder eller till och med spirituell ålder (Moschis nämner 1991 att man måste förstå de 
äldre som spirituella varelser, vilket påverkar åldrandet). Benämningen andlig/spirituell 
ålder skiftar fokus från något förutbestämt och tillåter mera individuella skillnader som 
kanske inte syns utanpå i det kroppsliga. Det spirituella åldersbegreppet utvecklas på sätt 
och vis i anspänningen mellan kropp och sinne. Kroppen kan ha en högre kronologisk 
ålder än vad sinnet har och tvärtom. Detta gör att det spirituella åldersbegreppet blir 
viktigare då ens kropp leder till ett annorlunda bemötande av omgivningen än vad man 
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själv känner att är riktigt (människor tilltalar en på ett annat sätt då man ser äldre ut, både 
på gott och ont). Att ta till uttrycket spirituell ålder kan vara ett sätt att ta avstånd från 
kroppens betydelse. 

I följande citat lyfter man fram åldrandet i relation till kropp och sinne (body-mind) och 
också att man inte kan uppleva åldrandet som yngre. Åldrande konstrueras som något 
värdefullt. Erfarenhet är det enda sättet att uppleva detta: ”De unga kan inte förstå vad 
som kan vara en rikedom i åldrandet, det måste man uppleva själv. Det är en fråga om en 
inre förändring, och inte i sig en yttre, som är den enda sidan som de unga ser. Den inre 
förändringen är när människor får mera erfarenhet och samtidigt får mera perspektiv på 
livet, hon kan särskilja det som är viktigt och väsentligt och kan tänka ut vad som är ett 
meningsfullt liv. Hon får också mera tid, som är viktigt nuförtiden. Tid är status. Också 
detta att känna frihet.”

Genom att betona att det inre är viktigare så argumenterar man emot ett kroppsfixerat 
samhälle. Problemet med den åldrande kroppen är nämligen att den i dagens samhälle, 
där det är vanligt att kroppen omformas och anpassas till olika skönhetsideal, är ett 
misslyckande i kroppsinvesteringsprocessen. Baudrillard (2004) talar om att kroppen 
blivit återupptäckt efter århundranden av övertygelser om att den inte existerar. Trots att 
han uttalade detta år 1970 är tankegången adekvat i dagens åldersdiskussion. Baudrillard 
ser att orsaken till att kroppen får en central betydelse är att den behandlas narcissistiskt i 
stället för funktionellt, vilket skapar en marknad för olika produkter och tjänster för att 
skämma bort kroppen (ibid.). Loppet är kört om du inte tar hand om din kropp och detta 
blir synligare då du blir äldre. Att kroppen börjar visa tecken på försämring kan ses som 
ett misslyckande, vilket Baudrillard formulerar på följande sätt: 

In other words: if you don’t make your bodily devotions, if you sin by omission, you will be 
punished. Everything that ails you comes from being culpably irresponsible towards yourself 
(your own salvation). (Baudrillard 2004:130) 

Du är inte framgångsrik eller åldras inte framgångsrikt om din kropp inte motsvarar 
idealen. Drew Leder54 använder uttrycket successful aging som motsats till begreppet 
spiritual aging (Let us call this a model of "spiritual aging," as opposed to "successful 
aging" conventionally defined. Leder (1998) hämtat 29.10.2007) Då man använder ordet 
framgångsrik framställer man lätt också åldrandet som en tävling eller kamp om vem som 
lyckats bäst. Att definiera människor via begreppet andlig ålder kan trots en 
kroppsförnekande attityd lyfta fram det inre åldrandet som något värdefullt. 

Kreativiteten ökar och tolkning ersätter snabbhet 

Begreppet kreativitet i kombination med högre ålder är något som också placeras i denna 
diskurs. Cohen (2001) lyfter t.ex. fram kreativitet som ett viktigt begrepp i samband med 
åldrande i sin bok ”The creative age”. Många av exemplen handlar om hur kreativ man 
kan vara vid högre ålder genom att träna sin hjärna (exemplen handlar om framgångar 

54 Professor i Loyola College i Maryland och undervisar i orientalisk och västerländsk filosofi, vilket 
förklarar att han använder begreppet spiritual aging



104

människor uppnått i högre ålder). Kreativitetsdiskussionen ligger mycket nära 
diskussionen kring vishet varför begreppet kreativitet placeras här. Att livserfarenhet och 
emotionell förståelse också kan placeras här framgår av följande citat där en diskussion 
kring begreppet visdom utmynnade i användningen av dessa två benämningar: 

Typically we think of wisdom in terms of knowledge. Certainly knowledge is a critical 
component. But there are two other key ingredients-emotional understanding (emotional 
intelligence) and life experience.All three of these elements accrue with time. They can’t be 
bought and they can’t be rushed, so it is not surprising that wisdom, though not unique to later 
life, is associated more often with aging.(Cohen 2001:60) 

Åldrande som innebär livserfarenhet är en resurs som ersätter ungdomens förmågor. 
Snabbhet ersätts av god tolkningsförmåga. Nedan finns ytterligare ett exempel på att 
högre ålder inte är negativt: 

I femtioårsåldern kan människan ypperligt ta till sig mångbottnade budskap. Trots att något 
saknas, så ersätter livserfarenheten resten. De unga läser bättre och snabbare men vuxna 
människor kan läsa symboler och tolka bilder (Nyström 1996) 

Ålder blir en handelsvara 

Den själfulla och erfarna diskursen skapar en inställning till ålder som något värdefullt. 
Detta märks i olika produktnamn som lanserats. Ovan diskuterades produkten Pro-Age. 
L’oréal har produkten Age re-perfect pro calcium som innehåller ordet age för att man 
skall förstå att den är riktad till en målgrupp som funderar på ålder på ett eller annat sätt. 
Age har blivit ett produktnamn som konstruerar en målgrupp som är äldre. Ordet age 
ingår också i andra produkter inom kosmetikabranschen som produkten ”Aromatherpy 
Age Management Face Cream” från Apivita (APIVITA Natural Products 2008) eller i 
Niveas produktserie DNAge som riktar sig till 40+-konsumenter (DNAge Cell Renewal 
Day – NIVEA 2008). Jane Fonda, som varit språkrör för produkten Age Perfect® Pro-
Calcium™ (2008), uttalar en intressant kontrovers i Financial mail women’s forum, 
vilket motiverar uttalandets plats inom den erfarna-själfulla diskursen. Kontroversen 
upplevs främst p.g.a. att man inte uppfattar Jane Fonda som en förespråkare för ett 
naturligt åldrande:  

The star, who recently posed for a magazine cover without makeup, has said she believes 
everyone in Hollywood is starting to look alike. 

'I'm going to try to organise other women in my profession and my friends to say no to the duck 
lips and getting rid of the wrinkles,' she told Michael Parkinson in an interview for his ITV chat 
show. 

'I've just travelled through Sweden and Finland, looking at faces that were real, that had their life 
experiences on them, as opposed to in Hollywood [where] everybody is starting to look alike.(At 
68, Jane's….2008) 
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Slutkommentar 

Trots att den själfulla och erfarna diskursens visdomsfulla subjektsposition upplevs som 
positiv kan den också upplevas som att den utesluter ett varierande och temperamentsfullt 
beteende. Dramaturgen Outi Nyytäjä kritiserar i sin dagsaktuella bok ”Menestys ja 
moraali” (Framgång och moral Nyytäjä 2007) den eviga strävan efter att vara positiv 
eftersom ilska fött många förbättringar. Om man lyfter fram begrepp som visdom skapar 
man lätt ett emotionellt fängelse där vrede inte har någon plats (Woodward 2003). Denna 
vrede kan behövas för att lyfta fram en godkännande attityd till åldrande: 

It is time to declare a moratorium on wisdom. I do not mean that we would not be correct to 
describe certain people as wise or certain actions as wise. What I mean is that we should not 
resort to wisdom in theorizing or imagining a social role for older people in general. Wisdom 
should not be advocated as an emotional (or unemotional) standard or ideal. Living up to the 
emotional (or unemotional) standard of wisdom can have the damaging consequence of 
suppressing the experience of an appropriate anger. (Woodward 2003:63) 

4.6. Sammanfattning 

I beskrivningen av diskurserna användes de teman som var resultatet av analysen av 
intervjuer och texter. I tabell 4 sammanfattas diskurserna genom en beskrivning av vilka 
teman som ingår i dem, vilka subjektspositioner som skapas av dem, symboler som 
kännetecknar dem och vilken subjektsposition som är antagonistisk gentemot den 
ifrågavarande diskursen. Bilderna understryker och illustrerar diskurserna.  

Temat genus har inte placerats i någon diskurs av följande orsaker: Genus är ett slags 
övergripande tema som skulle kräva en helt egen diskussion och en forskningsansats med 
genusperspektiv.  Det har varit ett medvetet val att inte välja ett genusperspektiv.Skulle 
jag ha tagit detta perspektiv borde diskussionerna i intervjuerna uttryckligen ha handlat 
om män och kvinnor. Åldrande kan tolkas som svårare för en kvinna eftersom hon kan 
vara mera snävt definierad än mannen (Cunningham & Brookbank 1988). Hur vi ser på 
åldrande har i stort sin grund i det som kan kallas utvecklingspsykologi och kan därför 
inverka på hur vi ser på den äldre kvinnans livsskeden. Enligt Gergen (1990) definieras 
den åldrande kvinnan i utvecklingspsykologiska termer så att hon är ett avslutat kapitel i 
40-årsåldern. I materialet har inte könsskillnader lyfts fram så tydligt att det hade 
utvecklat en egen diskurs. Man kan egentligen se det som att varje diskurs kunde 
innehålla subjektspositioner som är litet olika beroende på kön. Den kvinnliga senioren 
kan ha en något annorlunda subjektsposition än den manliga senioren, dvs. den kvinnliga 
senioren kunde ses som den stickande bulldoftande äldre människan medan den manliga 
äldre människan kunde ses som den vedhuggande äldre människan55. Genusperspektivet 
är intressant med tanke på att ett uttalande i en av intervjuerna var att kvinnor åldras 
annorlunda än män. Detta är ett viktigt tema för fortsatt forskning. 

Det sociala kreativitetstemat och stereotyptemat handlar om skapandet av metaforer, 
omskrivningar eller förenklingar. Det är processer som syns i alla dessa diskurser och 
definitivt i de praktiker som vill befästa eller riva sönder dessa. Diskurserna här kan bli 

55 Med risk för att stereotypiera. 
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de nya eller nygamla (senioren) stereotyperna, men genom att erbjuda mera alternativa 
stigar att åldras som konsument och genom utnyttjande av social kreativitet försvagar 
man stereotyperna.  

I beskrivningen av diskurserna användes också utdrag ur texter som inte fanns i 
analysmaterialet vilket kan definieras som s.k. integrerad intertextualitet (embedded 
intertextuality Fairclough 2004:118). Man kan på detta sätt tydligt särskilja texterna från 
varandra. Genom att lyfta fram begreppet intertextualitet poängteras ytterligare att alla 
texter bygger på tidigare texter och gör att det kan vara svårt att dra gränserna mellan de 
olika diskurserna. Diskurserna kan sammanfalla på vissa punkter (innehåller t.ex. samma 
teman) vilket gör att gränserna blir diffusare och subjektspositionerna oklarare. Denna 
hybridisering av diskurser är vanlig (Fairclough 2004:222) och kan göra det svårare att 
avgränsa dem. Den förlängda ungdomen och radikalen skapar liknande subjektspositioner 
eftersom man i båda kan se spår av sextiotalismen som skapade en ungdomskultur. I 
följande utdrag ur Lars Grips bok ”De evigt unga, de redan gamla” kan vi läsa om 
”närheten” mellan radikalen (”kapade broarna” och ”rebelliska”) och den evigt unga 
(”förkroppsligade de vitaliteten”).  

Eftersom ungdomen stod i centrum på 60-talet när de växte upp, så blev den generationen 
bländade av sin egen förträfflighet och de utvecklade ett omnipotent drag-de var allsmäktiga. De 
kapade broarna bakåt i tiden. Fadersauktoriteten kastades på sophögen, liksom familjen, klagar de 
nya debattörerna. Rebelliska och förföriska som de var, förkroppsligade de vitaliteten i ett 
förstelnat samhälle (Grip 2000:105) 

I dagens fragmenterade värld kan vi välja olika identiteter (subjektspositioner). Vilka 
identiteter vi väljer eller som väljs åt oss beror på vilka ideologier som förhärskar och 
vilka diskursiva praktiker som används för att befästa identiteterna. Samtliga diskurser 
kan upplevas både som befriande men också som begränsande speciellt om man 
poängterar individuella skillnader. De olika diskurserna belyses nu ur ett begränsande 
(disempowering) och berättigande (empowering) perspektiv (i enlighet med Moisanders 
& Valtonens (2006) syn på vad diskurser gör).  

Seniordiskursen med allt vad den innehåller av svaghet och sparsamhet kan upplevas som 
begränsande för dagens konsument för att inte tala om marknadsföraren som får svårare 
att uppmana till konsumtion om sparsamhet är en dygd. Seniordiskursen skapar passivitet 
och förpassar äldre personer till ett ålderdomshem och diagnostiserar lätt dem som 
dementa. Detta upplevs som begränsande för den som känner sig aktiv och vill vara en 
aktiv deltagare i samhället. Diskursen kan uppfattas berättigande av dem som vill dra sig 
tillbaka, som njuter av att livet blir lugnare och till och med känner det som befriande att 
få vara passiv och ta det lugnt. Berättigat känns det då man upplever att man inte behöver 
spela hurtig och aktiv utan godkänner att man är trött. Seniordiskursens berättigande 
krafter kan också utnyttjas av dem som inte vill ha med äldre att göra t.ex. de 
marknadsförare som hellre sysslar med marknadsföring till unga konsumenter. Man kan 
också lyfta fram senior-diskursen då man vill dra alla äldre över en kam och inte vill att 
de skall ha makt. Senior-subjektspositionen använder man då man vill bibehålla den 
traditionella bilden av en äldre person som åldras biologiskt eller kronologiskt. 
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Seniordiskursen är den av diskurserna som kunde kallas historisk eftersom den 
konstrueras via uttryck som ”födda före krigen” och ord som relaterar till något som hör 
dåtiden till. Den här diskursen har antagligen varit så förhärskande att den äldre 
konsumenten har blivit medlem av den gråa massan vilket lett till att marknadsförarens 
intresse har svalnat. Det handlar om att man slentrianmässigt gått in för att låta 
stereotyperna förhärska så att man inte skall behöva ta sig an den äldre konsumenten. 
Åldrande påminner oss ändå om att tiden på jorden är begränsad och eftersom 
marknadsföringen jublar för flexibilitet och snabba ryck, som oftare kombineras med 
ungdom, så har det inte känts adekvat eller intressant att kombinera 
marknadsföringstankar med åldrande. Marknadsförare, som för att underlätta sitt arbete 
gärna tillgripit olika segmenteringstekniker, har inte haft åldrande som en ledstjärna i 
planeringen av riktad marknadskommunikation eller möten med den äldre konsumenten. 
Det är inte intressant att skapa marknadskommunikation till alla som verkar lika. Ju mera 
stereotypierande, desto mindre skillnader anser man att det finns mellan människor. Ju 
mindre skillnader och dessutom om detta är förknippat med högre ålder, desto mera 
onyanserat är mötet med den äldre konsumenten. I stället för enkla stereotypieringar 
kunde man försöka finna förståelse för vad upplevelser som sker samtidigt för många kan 
leda till. Om många pensioneras eller fyller t.ex. sextio år samtidigt så kan detta skapa ett 
slags samhörighet och kan förstärka en åldersrelaterad subkultur (Rose 1965). Detta 
kunde innebära att subkulturen seniorer förstärks 56. En starkare åldersrelaterad subkultur, 
eller en subjektsposition given av de andra diskurserna, kan växa sig så stark att 
seniordiskursen småningom försvinner om inte några samhälleliga krafter av ideologiska 
skäl vill bibehålla den traditionella, stereotypa bilden av den äldre konsumenten.  

Radikaldiskursen upplevs i första hand som den diskurs som befriar och berättigar genom 
att man lyfter fram vilja till förändring av ålderdomsbilden (i antagonistisk inställning till 
seniordiskursen). Den äldres röst hörs och man får fortsätta med det som upplevdes vara 
viktigt i ungdomen. Barrikaderna kallar och man befriar den äldre från passivitetens och 
långtråkighetens bojor. Begränsande känns diskursen då man känner sig trött och vill 
tillåta denna känsla och gärna vilar sig istället för att hålla på med olika aktiviteter. 
Begränsande känns det också då man har traditionella värderingar och är nöjd med en 
oföränderlig tillvaro. Den eviga förändringen kanske inte känns trygg för alla. Att 
använda radikalismen som utgångspunkt för skapande av kommunikation med den äldre 
kan vara enklare eftersom de symboler som förknippas med radikalism är positivt 
laddade och förenas med ett ungdomligt tänkande.   

Diskursen Förlängd ungdom talar överlevnadens språk och berättigar att den äldre 
personen inte behöver fångas in i den kronologiska ålderns garn. Det är tillåtet att uppföra 
sig som ung och man upplever det som frigörande. Det upplevs också som frigörande att 
det finns medel som kan ge en ungdomen tillbaka. Diskursen förlängd ungdom blir 
begränsande för dem som har viljan att behandlas som evigt unga men som måste ge vika 
för åldrandets realiteter och inte har resurser att upprätthålla skenet och tröttnar på det 
som kunde kallas för ett framgångsrikt åldrande. Tulle-Winton (1999) lyfter fram att det 

56 Solomon (2007) talar bl.a. om ålderssubkulturer varav seniorerna utgör en del. Han använder t.o.m. 
uttrycket senior subculture (Solomon 2007:529) i samband med en diskussion om segmentering.  
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framgångsrika åldrandet kan innebära ett slags individuellt styrande av den egna kroppen 
och innebär mera satsningar på både fysiska aktiviteter och plastikkirurgi. Denna diskurs 
kan handla om förtäckt åldersrasism eftersom den innehåller drag av åldersförnekning. 
Andrews (1999) uttrycker kritik mot detta och formulerar några intressanta frågor som 
samtidigt får stå för denna diskurs begränsande karaktär: 

Why is it that so often attempts to speak about ageing in a positive light result in a denial of 
ageing [… ] Old people are in fact young people? Really? What happens to all the years they 
have lived, the things they have learned, the selves they have evolved from and the selves they 
are becoming? (Andrews 1999:309) 

Hedonism och lyx-diskursens berättigande och begränsande verkan kunde kort beskrivas 
genom att konstatera att har du pengar är diskursen befriande men utan dem känns 
diskursen hånfull. Diskursen är konsumtionsdiskursen med stort k eftersom de äldre blir 
synliga som konsumenter. Konsumtionen är alltså det som befriar oss från åldrandets 
kval och den äldre kan utöva makt via sina pengar. Denna diskurs kan vara den som 
orsakar ett ”generationskrig” om efterkommande generationer inte upplever att de har 
penningresurser eller möjlighet att ta del av lyx. I tidningen Nyt 14/2006 (den finska stora 
dagstidningen Helsingin Sanomats veckobilaga) lyfter journalisten Sivonen fram 
begreppet mummopissikset57, som har en negativ konntotation. Dessa ”gummor” är 
framfusiga och tar för sig där de har möjlighet till detta, konstaterar Sivonen. Den unga 
politikern Pajamäki har startat en debatt där de stora åldersklasserna stämplas som snåla 
och han lyfter till och med fram att marknadsförarnas intresse för de äldre konsumenterna 
är ett bevis på att en inkomstöverföring verkligen skett (Pajamäki 2007). Gynnsamma 
samhälleliga förhållanden har lett till att de stora åldersklasserna blivit så penningstarka, 
vilket yngre generationer inte kommer att få uppleva enligt Pajamäki. 

Övriga antagonistiska tongångar finns om dem som ser sig som evigt unga. Den franska 
journalisten och författaren Fourgnaud58 anser att de äldre stjäl de ungas ungdom.  Denna 
begynnelse till generationskrig, om man vill använda ett så starkt ord, kan skaka om i 
diskurserna som beskrivits i denna avhandling. Framför allt ger Fourgnaud nog diskursen 
förlängd ungdom och hedonism och lyx en känga.  

Diskursen erfaren och själfull befriar de äldre från kroppens fängelse och förflyttar 
intresset till själen och allt det positiva åldrandet för med sig för själens utveckling. 
Genom att betona visdom och erfarenhet glöms kroppen bort och man frångår det som 
anses vara en klyfta mellan man känner sig och hur man ser ut. Kroppen är den som 
berättar för omgivningen hur vi skall behandlas, åtminstone om man tänker på detta på ett 
förenklande sätt. Om det enbart är kroppen som är viktig och helst den unga kroppen blir 
den åldrande kroppen sådan som gör att blickarna vänds bort. Då kan det vara befriande 
att ta upp begrepp som erfarenhet, själfulllhet och visdom för att ersätta den känsla man 
får av att inte duga. Denna diskurs kan vara begränsande om man vill känna sig evigt ung 

57 Att översätta mummopissikset är svårt men begreppet baserar sig på ett skällsord  pissis som beskriver 
tonårsflickor som klär sig överdrivet modemedvetet och som påstås ha frigjort sig från normerna och kissar 
i portgångar efter att ha druckit för mycket cider.  
58 Boken som uttrycker detta heter ”La confusion des roles” Lattès 1999 
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med all den spontanitet och temperamentsfullhet som ungdomen förknippas med. Att 
plötsligt berövas expressiva känslor kan vara passiverande och deprimerande. 

Sammanfattning

Carabines (2001:281) guide med elva punkter hur man gör en Foucauldian genealogical 
discourse analysis utnyttjas för att sammanfatta detta kapitel (beskrevs i kapitel 3).  Mitt 
material blev bekant via min roll som intervjuare, transkriberare och genom närläsningen 
av texterna. Carabine talar också om att identifiera teman och olika objekt inom 
diskurserna. Detta gjordes i kapitel 3 och i detta kapitel. Genom att sammanfatta 
diskurserna har jag visat hur de förhåller sig till varandra. Via vissa gemensamma teman i 
diskurserna påvisas hur diskurserna kan gå in i varandra. De diskursiva strategierna har 
beskrivits via exempel och via teman. Det som inte tagits upp alls eller på ett sätt tystats 
ned kan sammanfattas med orden trötthet, svaghet, ensamhet eller död, åtminstone i de 
texter som analyserats. Detta har tangerats indirekt via diskursen senior. I 
sammanfattningen av diskurserna lyfter en antagonistisk diskurs fram det som kunde 
kallas aversionsdiskursen. Denna representerar motstånd och är en motdiskurs till dagens 
åldersdiskussioner i sin helhet. Hur diskurserna förhåller sig antagonistiskt till andra 
diskurser och hur de kan vara begränsande och berättigande, har också beskrivits. 
Bakgrunden till forskningen har utretts via en analys av akademiska artiklar och 
demografi som beskriver åldrandet i samhället. Maktens och kunskapens nätverk eller 
roll i dag framgår av vilka diskurser som analysen fött fram och vad som är höljt i dunkel. 
I kapitel 5 belyses resultatet noggrannare via begrepp som avgör forskningens kvalitet. I 
tabell 2 sammanfattas diskurserna. 
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5 LEGITIMERING AV RESULTATEN 

"Death" and "Furniture" are emblems for two very common (predictable, even) objections to 
relativism. When relativists talk about the social construction of reality, truth, cognition, 
scientific knowledge, technical capacity, social structure, and so on, their realist opponents 
sooner or later start hitting the furniture, invoking the Holocaust, talking about rocks, guns, 
killings, human misery, tables and chairs. The force of these objections is to introduce a bottom 
line, a bedrock of reality that places limits on what may be treated as epistemologically 
constructed or deconstructible. (Edwards & Ashmore & Potter 1995:26) 

Ambitionen med avhandlingen är att påvisa att äldre konsumenter inte enbart erbjuds 
subjektspositioner som definieras via kronologisk ålder eller djupt rotade stereotyper. 
Eftersom avhandlingen har ett kulturellt perspektiv på åldrande och åldersidentitet har 
den åldersdiskussion som pågår, då de stora åldersklasserna går i pension, blivit en 
viktig identitetskonstruerande faktor (mycket pejlas t.ex. via de stora åldersklassernas 
uppväxt och storlek) och är en orsak till att olika subjektspositioner skapas. Dessa nya, i 
den här avhandlingen fem, subjektspositioner kan agera både som en möjlighet men kan 
också utvecklas till framtida stereotyper om de diskurser som skapar dem blir alltför 
förhärskande.  

Överlag skall den här avhandlingen tillföra alternativa sätt att se på den äldre 
konsumenten för att luckra upp stereotyper som känts som en tvångströja för oss alla i 
vårt åldrande och som gjort att åldrande i sig har setts som något negativt och förenligt 
med nedgång. Uppluckringen av stereotypen via erbjudandet av alternativa identiteter 
definieras här som ett slags kommodifiering av åldrandeprocessen eftersom materialet 
samlats in inom en marknadsföringskontext. Därför skall avhandlingen ses som en 
beskrivning av det som sker kring åldrande i en marknadsföringskontext. 

För att legitimera avhandlingen och synliggöra att de steg som tagits under 
forskningsprocessen varit relevanta konfronteras resultaten med diskussioner kring 
relativism i motsats till realism och begrepp som validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.

5.1. Relativism och realism 

Debatten kring motpolerna relativism och realism som det presenteras i citatet ovan 
handlar om vårt förhållningssätt till världen och dess existens. I avhandlingen valdes 
den väg där man ser att världen är socialt konstruerad, dvs. världen har inte belysts via 
kognitiva processer. Med detta val vill jag betona att orden och bilderna omkring oss 
skapar möjligheter och begränsningar. Målet har alltså inte varit att utreda vad någon 
tänker utan vad den säger och vad uttalandena kan ha för konsekvenser.
Språkanvändningen har varit central och kännetecknande för vår kultur. Allén & 
Gellerstam & Malmgren (1989) beskriver språkets roll på följande sätt: 

Språket är ett uttryck för kulturen i ett samhälle, det är samhällets sätt att tänka. Och varje 
individs socialisation innebär bland annat tillägnande av språket, det språk som är avsett att 
fylla de kommunikativa behoven i det samhälle där språket används. Språket påverkar 
samhället och samhället påverkar språket - det är spegel och styrmedel på samma gång 
(1989:13) 
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Laclau & Mouffe (1985) talar om hur diskurserna är ett slags artikulatoriska praktiker 
som spelar en roll i hegemoniska konstruktioner. Dessa artikulatoriska praktiker handlar 
om social konstruktion och är motsatsen till den kritiska realistens uppfattning om att 
världen innehåller verkliga strukturer som påverkar vad som händer (Willmott 2005). 
Seniorkonsumenten är alltså inget som existerar som sådant utan uppstår i mötet mellan 
olika marknadsaktörer i en ständig förhandling om olika subjektspositioner. 

5.2. Om validitet 

Eftersom den här avhandlingens forskningsprocess vilar på poststrukturalismens och 
den sociala konstruktionismens premisser får validitetsbegreppet en annan innebörd. 
Genom att kombinera olika metoder och material vill man erbjuda en djupare och 
mångsidigare bild av hur de olika praktikerna tar sig uttryck, t.ex. här i intervjuerna eller 
i representationen av den äldre konsumenten i bild.  Reklambilder, intervjutexter och 
tidningstexter har skapat denna rikedom för att lyfta fram olika synvinklar i 
socialkonstruktionistisk anda. Som forskare har jag både via intervjuer och genom mitt 
sätt att lägga upp texten blivit delaktig i en konstruerande process och jag har skapat 
min tolkning. Genom att läsaren fått följa mina tolkningsstrategier har min tankegång 
synliggjorts. Valtonen & Moisander uttrycker validitet på följande sätt och detta synsätt 
bygger avhandlingen också på: 

Particularly, research that problematizes taken-for-granted ideas and questions received 
wisdoms in an attempt to offer new perspectives to consumers, marketers and policy-makers 
seems ’valid’ (Moisander & Valtonen 2006:26) 

Nixon & Power (2007:73-74) har diskuterat validiteten inom diskursanalys genom att 
lyfta fram begreppet precision (rigour) och indelar sätten att tala om precision i två 
perspektiv, nämligen upprepningsperspektivet (replication perspective)59 och det 
parallella perspektivet (parallel perspective)60. De ord som representerar 
upprepningsperspektivet är bla validitet (validity), reliabilitet (reliability), triangulering 
(triangulation), konsekvens (consistency), pålitlighet (dependability), noggranhet 
(accuracy). I det parallella perspektivet, som är mera förenligt med forskning av 
kvalitativ karaktär, använder man följande ord för att validera resultat: försäkrande 
påståenden (warranting claims), trovärdighet (trustworthiness), originaltrohet (fidelity), 
tillräckliga insikter (soundness), grundlighet (wellgrounded), berättigad (warrantable),
följdriktig (coherent), övertygande (convincing), givande (fruitfulness), kreativitet 
(creativity).

Nixon & Powers diskussion kring de två perspektiven och hur valideringen av 
diskursanalytisk forskning passar in i dem, utmynnar i sex punkter för att skapa 
stringens i en diskursanalys. Dessa punkter besvaras här: 

59 Fadern till termen är AC Sparkes (2001) enligt Nixon & Power (2007)  
60 Termen parallel perspective introducerades av Guba & Lincoln i boken Naturalistic Inquiry år 1985 
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1. Clear research question: is it appropriate for DA61?

2. Clear definition of discourse and species of DA  

3. Effective use of theoretical framework  —  clarity and explicitness in epistemological 
and ontological positioning (parallel/replication perspectives)  

4. Transparency in analysis methods and application of theory to the analysis  

5. Clarity in selection of talk/texts   

6. Concepts/criteria/strategies to guide analysis (Nixon & Power 2007:76) 

Svar på fråga 1: Syftet med avhandlingen är att med hjälp av diskursanalytiska begrepp 
skapa förståelse för hur man genom sätt att tala om och avbilda äldre konsumenter i en 
marknadsföringskontext skapar ramar för hur man tolkar den äldre konsumentens 
identitet och ålder. Genom detta tillförs ett kulturellt perspektiv på identitetsbegreppet 
och åldersbegreppet. Med diskursanalysen, och närmare bestämt de begrepp som 
utnyttjades i analysen, kunde språkets betydelse lyftas fram och hur språket skapar 
diskurser som i sin tur skapar en åldersidentitet för en äldre konsument. Dessa diskurser 
ger konsumenten olika subjektspositioner. Med forskningsfrågan uppdagas hur man 
genom de olika texterna kan skapa gränser för vad som är tillåtet eller inte tillåtet, dvs. 
forskningen strävar efter att skapa kunskap för att förändra ett samhälleligt problem62

och har i viss mån en emancipatorisk karaktär (Fairclough 2001:236).  
Språkanvändningen (t.ex. metaforer, liknande sätt att tala) är kanske det som man i 
första hand förknippar med diskursanalys. Användningen av bilder utnyttjades i 
analysen för att illustrera hur reklambilder innehåller spår av den samhälleliga 
diskussion som pågår kring t.ex. ålder. Med diskursanalysens perspektiv lyftes språkets 
ideologiska verkan fram och hur en konsuments subjektsposition skapas via utvalda sätt 
att prata om denna.  

Svar på fråga 2: I kapitel 2 beskrevs diskursanalysens olika synsätt och hur de relaterar 
till begreppet identitet. Det diskursanalytiska fältet innehåller många olika synsätt 
(Hammersley 2003:751, Wetherell & al. 2001). Presentationen baserar sig främst på de 
tre synsätt som tagits upp i Jorgensen & Phillips (1999), dvs. diskursteori, kritisk 
diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursanalytiker bygger vanligtvis upp sitt eget 
analyssätt vilket beror på forskningsfrågan. Att diskursteorins begrepp användes i 
analysen beror på att det valda perspektivet innehöll ett intresse för hur 
subjektspositioner skapas.

Svar på fråga 3: I kapitel två har de synsätt som påverkar läsningen av avhandlingen 
lyfts fram. Den sociala konstruktionismen ligger som grund för diskursanalys och har 
också utgjort en viktig del av det kunskapsteoretiska synsättet. Synsättet är närvarande i 
upplägget av undersökningen och uppfattningen att de ord och bilder som används då 
man behandlar ämnet äldre konsumenter samtidigt konstruerar dem. 
Poststrukturalismen är också ett bakomliggande synsätt till diskursanalys och genom att 
nämna poststrukturalism här lyfts de olika sätten att skapa subjektspositioner fram och 
dessutom deras icke-statiska karaktär. Att säga att forskningen är kritisk har inneburit 
reflexivitet till och med holografisk reflexivitet (Harley & Hardy & Alvesson 2004:2) 

61 DA=Discourse analysis 
62 Ordet samhälleligt problem ter sig här litet väl stort och jag talar hellre om ett kulturellt problem 
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eftersom vokabulär kombinerats både från diskursanalys och från marknadsföring. Med 
en reflexiv ansats har jag i min forskarroll strävat efter att kombinera olika sätt att 
representera eller beskriva fenomenet ålder och har skapat ett kollage av den äldre 
konsumenten:

[…] the reflexive researcher is a ”bricoleur”, who tries out different vocabularies to better 
understand otherwise ”incomplete” research. This construction of reflexivity is thus instructive 
and enlightening as it asks: what are the different ways in which a phenomenon can be 
understood and how do they produce different knowledge(s)? (Harley & al 2004:2) 

Genom att relatera uttalanden i det empiriska materialet till andra praktiker i samhället 
tillfördes ett bredare perspektiv på vad som avbildats eller sagts. Kritiken har inte varit 
ämnad att rasera utan genom nämnda reflexivitet tillföra nya och rika synvinklar på det 
undersökta temat.  

Forskningen har informerats av åldersbegrepp, begrepp i samband med 
kunskapsteoretiska ställningstaganden, synen på identitet och reklam. Via pilotstudien 
som beskrivits i kapitel 3 tydliggjordes att människans åldersidentitet baserar sig på 
processer omkring oss och inte enbart på det naturalistiska sättet att se på de äldre via 
begreppet kronologisk ålder. Den teoretiska diskussion som avhandlingen deltar i 
omfattar åldersidentitet som konstrueras i sätt att tala om och avbilda äldre med 
tyngdpunkt på hur innebörd skiftar enligt samhälleliga ideologier. Vad som är det 
typiska sättet att diskutera ålder berättar om vilka kulturella skript som är tillgängliga 
för detta. Övriga teoretiska diskussioner som avhandlingen deltar i är 
begreppsbildningen kring individualisering, socialisering och förhållandet mellan kropp 
och själ.

Svar på fråga 4: I kapitel 3 beskrevs tolkningsstrategier och hur de olika materialen 
analyserats. Detta kapitel har skrivits för att läsaren skall kunna se forskarens reflexiva 
tankegång och vilka de olika byggstenarna för diskurserna är. Med de begrepp som 
användes lyftes nya och fruktbara tolkningar på begreppet ålder fram. Med hjälp av det 
empiriska materialet blev det klarare i vilken teoretisk diskussion forskningsresultaten 
skulle delta.  

Svar på fråga 5: Valet av texter för analysen har förklarats ingående i kapitel 3 med 
hjälp av informationssökningstrategier. Utgångspunkten för vem som skulle intervjuas
var att de skulle kunna klassificeras som marknadsaktörer (reklambyråer och 
marknadsförare) och tillfällena kunde klassificeras som samtal. Urvalet av bilder 
byggdes upp kring ett material från Valitut Palat med bilder som innehöll ett äldre 
ansikte (se bilaga 9). Svårast har det varit att veta när insamlingen skall avslutas 
eftersom det kommer nya bilder och texter hela tiden. Det urval texter som använts ger 
så pass många olika berikande synvinklar att ett slags mättnad kan sägas ha uppnåtts. 
Då upprepningarna av olika teman börjar vara vanligare har det varit dags att dra streck 
för materialinsamlingen. I samband med subjektspositionerna och de diskurser de ingår 
i användes ytterligare texter ur vår kultur. Dessa finns med som exempel på 
intertextualitet. På detta sätt har jag velat agera som en ”rörlig, rekognoscerande, 
berörande” forskare som ser på sin forskning ur litet olika synvinklar (Lehtonen 
2004:219). Enligt Lehtonen (2004) måste forskaren alltid skriva och uttala sig från en 
viss position och den innebörd han eller hon tillskriver något kan inte ses som något 
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låst. Detta är en poststrukturalistisk syn som gör att resultaten skall ses som ett förslag 
till synvinkel, inte som en normativ sanning. 

Svar på fråga 6: Frågan om vilka koncept, kriterier och strategier som påverkar analysen 
har tagits upp under fråga 3 ovan och också i kapitel 3 i avhandlingen. Jag hänvisar 
därför till dessa som svar på denna fråga. 

Till sist beskrivs begreppen reliabilitet, generalisering (generalization) och överföring 
(transferability) av resultaten. 

5.3. Om reliabilitet 

Reliabiliteten får en annan innebörd i den typ av forskning som presenterats här. 
Moisander & Valtonen använder också begreppet transparent (transparency) vilket
innebär att forskaren synliggör sina tolkningsmönster och också från vilken teoretisk 
position han eller hon gör sina tolkningar (Moisander & Valtonen 2006:27). 
Gummesson (2006) kritiserar reliabilitetsbegreppet för att inte beakta komplexitet och 
ett holistiskt synsätt. Gummesson (2001) kritiserar vidare ett slags byråkratiskt 
forskningssätt där man följer metodböckerna till punkt och pricka för att försvara sitt 
tillvägagångssätt. I den situationen gör man lätt avkall på kreativitet då man undviker att 
ta risker. Jag väljer att definiera mig som ett mellanting av den byråkratiska forskaren 
och den ultimata risktagaren. Detta gör jag genom att försöka synliggöra mina 
tolkningar och val men frånsäger mig inte att tolkning alltid är subjektivt. Reliabilitet, 
som den framställs inom en kvantitativt inriktad forskningsansats, kräver att metoden är 
sådan att den kan replikeras. Med ett tolkande, diskursanalytsikt synsätt är detta inte 
möjligt. 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan trots detta beskrivas som noggranhet vid 
transkriberingen av materialet (Moisander & Valtonen 2006:28). Transkriberingen av 
intervjuerna gjordes först en gång varefter de kontrollerades en gång till och ord som 
saknades fylldes i. De textutdrag som utnyttjas har kontrollerats ytterligare en gång. 
Eftersom det inte handlar om samtalsanalys skrevs inte pauser och intonation in. 
Intressant i analysen har varit orden och ordkombinationerna och hur de konstruerar 
identiteter och inte t.ex. hur man i ett samtal försökt uppnå konsensus. Jokinen (2002) 
konstaterar att man i samtalsanalysen vill se återkommande mönster i en interaktion 
medan man i en diskursanalys ser att alla tolkningar är socialt konstruerande och att 
forskningsresultaten skall läsas så. Juhila & Suoninen säger så här om transkriberingen: 

Det är onödigt att slösa resurser på en detaljerad transkribering av materialet, t.ex. noggrann 
uppteckning av pausernas längd och tonlägen, om uppteckningarna inte har trolig användning i 
analysen. (Juhila & Suoninen 2002:240 min översättning)  

Versionen av diskursanalys i den här avhandlingen har strävat efter att finna olika 
helheter som påminner om varandra. Analysen har inte handlat om interaktion vilket gör 
att en mycket detaljerad transkription inte har behövts för att uppnå syftet. 



116

5.4. Om generalisering 

Enligt Alasuutari (1995) är idén med kulturforskning att man undersöker vardagliga 
praktiker men på en så abstrakt nivå att man kan överföra de abstraherade resultaten till 
andra kontexter (Alasuutari 1995:146). Detta skulle ersätta generaliseringsbegreppet. 
Med avhandlingen belyses olika sätt att tala, representera och synliggöra sådant som 
tidigare varit osynligt. Detta kan man också göra om man t.ex. undersöker en annan 
konsumentgrupp än här. Viktigt att komma ihåg är att forskningsrapporten, dvs. 
avhandlingen är lika socialt konstruerad som verkligheten och resultaten skall därför 
läsas på det sättet. 

I kulturell marknadsförings- och konsumentforskning är målet att förstå hur olika 
kulturella praktiker skapar innebörd på en marknad (Moisander & Valtonen 2006). I 
avhandlingen har målet varit att se hur högre ålder eller en äldre konsumentgrupp 
skapas av marknadsföringsaktörerna. De texter som har analyserats innehåller de 
diskurser som nu är gällande och kunskapen om dessa diskurser, och sättet att hitta dem 
är möjliga att överföra till andra kontexter. Både byggstenarna (teman) och diskurserna 
är på en sådan abstraktionsnivå att de kan överföras till andra situationer. 

Kravet på marknadsförings- och konsumentforskning som bedrivs i en affärskontext är 
att man också skall kunna överföra resultaten till en praktisk situation. På engelska talar 
man om managerial implications som ett slags mått på att forskningen är samhälleligt 
nyttigt. Det känns rimligt att forskning som ingen kan utnyttja inte skall bedrivas men 
frågan är hur praktiska resultaten skall vara för att gemene marknadsförare skall kunna 
utnyttja dem i sitt dagliga arbete. Ny kunskap skall tillföras och för att forskningen skall 
vara akademiskt utvecklande behövs också en viss abstraktionsnivå. Man skall alltså 
pendla mellan abstraktion och praktik. Generaliserbara resultat känns lättare att 
kommunicera som normativa sanningar. Eftersom resultaten i sig inte är generaliserbara 
är det svårare att fundera på hur man kunde övertyga en praktiker om relevansen i det 
som framställs. Genom att presentera mina idéer för praktiker testades mottagandet den 
31.10.2007. Då erbjöds möjligheten till diskussion med sex personer från reklambyrån 
Dynamo. Jag presenterade mina fem diskurser med urval av citat ur intervjuerna och 
också mitt forskningssynsätt. Diskussionen var fruktbar och livlig och enligt åhörarna 
tillförde presentationen något nytt och intressant. Diskussionen rörde sig mest kring 
diskursen senior och diskursen evigt ung (en person i gruppen sade spontant att hon 
ville definieras av den unga diskursen).

I det följande presenteras ett kort sammandrag av våra diskussioner (i den grå rutan 
nedan).

Vi diskuterade mycket kring den traditionella, stereotypa bilden av den äldre människan i vårt samhälle 
och vad som håller på att förändras. Teman som penninganvändningen och dess förändring blev också 
föremål för en större diskussion. På ett mera allmänt plan diskuterades också ordens betydelse. En av 
deltagarna från reklambyrån visste att hennes föräldrar tillhörde en grupp av pensionärer som hade 
mycket gemensamma aktiviteter men hade svårt att hitta på ett beskrivande namn för sin grupp. De ville 
åtminstone inte vara seniorer, gyllene eller silver, ditt eller datt. 

Det tema som jag först vill lyfta fram är att den äldre konsumenten inte vill se sig själv i bild då det 
samtidigt är en påminnelse om att ansiktet blivit rynkigare och äldre. Detta uttalades av en kvinna som 
sade sig tillhöra de stora åldersklasserna. De andra i gruppen upplevde att de inte har något emot att se 
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äldre ansikten varpå den litet äldre kvinnan svarade att det är för att ni ser åldrandet som något som hör 
framtiden till. För en äldre person är åldrande och rynkor verklighet. 

Det andra temat handlade om män och kvinnor som äldre konsumenter. Vi talade om ”gubb-power” 
(äijäenergiaa som inte riktig motsvarar min översättning) och tantenergi. Då testosteronet flyter i 
samband med gubb-power så är det handväskan som drämmer till då man har tantenergi, tyckte vi. 
Utgående från detta kunde man säga att en äldre kvinna inte uppskattas lika som en äldre man i vårt 
samhälle. 

Vi diskuterade också om det underbara med mormors/farmors hem (mummola) och den äldre människans 
osjälviskhet, något som håller på att försvinna enligt en av reklambyråns medlemmar. Dagens seniorer är 
självcentrerade och sparar inte arvet, ansågs det i gruppen. Vi diskuterade också det s.k. omvända 
hypotekslånet som ett exempel på fenomenet. Banken köper din bostad och betalar dig i jämna 
delbetalningar och du kan bo kvar i ditt hem men också realisera din egendom och konsumera medan du 
lever.  Å andra sidan diskuterade vi också att penninghanteringen är annorlunda då vi blir äldre. Då man 
var ung använde man allt man hade, då man är äldre vill man inte vara utan pengar och reflekterar mera 
över vad man satsar på.  

Diskussionen med reklambyrån gav insikter om att resultaten av forskningen var 
förståeliga och att de genererade en diskussion. En liten reservation måste trots det 
göras. Ofta upplever man att forskare uttalar sanningar och i första hand vågar kanske 
inte praktikern direkt ifrågasätta ett resultat. Vår träff hade mera karaktären av en 
diskussion där ingen av deltagarna hade sanningssägarens roll trots att min presentation 
var orsaken till att vi träffades. Efter tillfället erhöll jag reklammaterial där en 
reklamannons handlade om alzheimer-medicinering och den andra utnyttjade ett 
generationsperspektiv inom reklam. I den senare avbildades en äldre gråsprängd herre 
som bar på sitt barnbarn (antagligen) på ryggen. Alzheimer-reklamen hade jag placerat 
inom senior-diskursen och den andra reklamen inom diskursen erfaren och själfull.
Trots att diskurserna i sig inte är tänkta som kategoriseringsverktyg blir de lätt så att vi 
använder dem så. Detta är knappast poststrukturalistiskt och det gäller att vara aktsam 
med detta slag av kategorisering. 

I avhandlingens sista kapitel fortsätter diskussionen kring teorins möte med praktiken 
och avhandlingens språk ”översättes” till något som kan utnyttjas i en praktisk situation. 
Men före det tar kapitlet upp några teoretiska ord om avhandlingens begrepp och de 
diskussioner som avhandlingen deltar i. 
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6 DISKUSSION  

Med resultaten i denna avhandling lyfter jag fram ett sätt att förstå den äldre 
konsumentens konsumtionsvärld och erbjuder min lösning på vad man kan göra för att 
bemöta den äldre konsumenten med en så dynamisk uppfattning som möjligt. Min 
tyngdpunkt har varit på det som Elliott kallar för ”socialt konstruerade resurser för 
jaget” (Elliott 2004:137) eftersom jag lyft fram hur marknadsföringsaktörer konstruerat 
den äldre konsumenten i tal och bild. Undersökningen har utmynnat i fem 
identitetskonstruerande diskurser med den äldre konsumenten i fokus. Dessa diskurser 
är de sätt att tala om den äldre konsumenten som kommit fram i det analyserade 
materialet och jag understryker att jag är medveten om att det kan finnas andra diskurser 
i andra material. Om man skulle undersöka en äldre konsuments eget sätt att beskriva 
sig själv, skulle diskurserna ha utformats på ett annat sätt eftersom konsumentens 
privata historia hade påverkat beskrivningen (Elliott 2004).

Resultaten ifrågasätter stereotyper som definierar den äldre konsumenten enbart som en 
sparsam konsument som inte längre gör nya val i fråga om olika varumärken. Min första 
bekantskap med området äldre konsumenter balanserade mellan stereotypa 
uppfattningar om åldrande och hur detta tog sig uttryck i otrevliga sätt att representera 
den äldre konsumenten (osynlighet och förlöjligande). Under forskningens gång hade 
jag möjligheten att bevittna hur denna endimensionella uppfattning blev mera nyanserad 
och rik och erbjöd spännande upptäckter. Min forskarfärd har skett i ett postmodernt 
fragmentariserat samhälle där det barn som på 1950-talet blev upptäckt av 
marknadsförare nu uppnått mogen ålder. En ålderskategori som nu kallas ålderdom 
håller på att bli tolkad på nya sätt i dialogen mellan olika diskurser som kommodifierar 
den. Genom detta socialiseras den äldre personen till en ny roll i dagens 
konsumtionssamhälle. I enlighet med det som Brembeck & Johansson (1996) kallar för 
postmodern barndom kan vi i framtiden definiera målet för denna socialiseringsprocess 
som den postmoderna ålderdomen. Som ett resultat av diskursernas kamp blir 
ålderdomen kommodifierad, dvs. den får ett ekonomiskt värde genom att de äldre 
konsumenterna får en egen gemensam kommersiell erfarenhetsvärld (Brembeck 1996) 
med allt vad det innebär av symbolutbyte och ”utrymme för identitetsprövning och eget 
kulturbygge” (Brembeck 1996:10). 

I avhandlingen har kulturperspektiv och diskursanalys mötts inom en gemensam 
poststrukturalistisk ram. Med denna premiss utgår man ifrån att språket skapar olika 
slags subjektivitet för en människa i och med att hon tilltalas på olika sätt i olika 
situationer. I poststrukturalistisk anda blir en människas identitet aldrig fixerad utan är 
öppen för olika tolkningar (Fletcher 1992:33). Diskurserna skall läsas som möjliga sätt 
att tolka den äldre konsumenten och varför inte den äldre människan, ifall man ser dem 
som två olika förhandlade identiteter. Eller som Alvesson & Sköldberg uttrycker det: 

How we speak and how others address us constitutes our subjectivity at any given moment, 
contingent upon the various discursive fields from which language emanates and in which we 
find ourselves. (2000:164) 

I delkapitel 6.1 diskuteras hur syftet besvarats och avhandlingens kontribution via de 
begrepp som varit centrala i avhandlingen. I blickpunkten är också sådana processer 
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som vissa diskursiva praktiker kan utformas till (t.ex. stereotypiering och 
segmentering). I kapitel 6.2 ges förslag till teman för framtida forskning. 
Diskussionskapitlet avslutas med reflektioner kring resultaten ur praktikerns och också 
ur ett privat perspektiv via en forskningsnarrativ.

6.1. Reflektioner kring kontribution och syftets uppfyllelse 

Kronologisk ålder var inte utgångspunkten för mitt sätt att undersöka den äldre 
konsumenten. Med en poststrukturalistisk och kritisk ansats där världen anses vara 
socialt konstruerad och där fokuset ligger på kulturella praktiker har jag påvisat att man 
i sätt att tala om den äldre skapar olika tolkningsmönster för högre ålder och specifikt i 
en marknadsföringskontext. Då jag intervjuat marknadsaktörer och analyserat både dem 
och tidningstexter skrivna i en marknadsföringskontext har jag lyft fram hur 
marknadsförarna deltar i skapandet av en subjektsposition för den äldre konsumenten i 
en dialektisk process. I denna dialektiska process skapas den mogna marknaden. 

Det var först problematiskt att veta vilket perspektivet skulle bli. Skulle det vara ett 
konsumentperspektiv med fokus på konsumenters jagupplevelser eller skulle det 
fokuseras på marknadsföringsaktörerna? I det första perspektivet hade äldre 
konsumenter intervjuats och i det andra olika marknadsföringsaktörer. Det blev inte helt 
tydligt någotdera perspektivet eftersom jag undersökte de kulturella praktiker som är 
lagrade i språk och bild. I princip hade detta synsätt godtagit att jag hade intervjuat vem 
som helst kring dagens åldersdiskussion och den äldre konsumenten. Jag valde trots 
detta att vända mig till marknadsföringsaktörer som kan sägas vara diskursivt 
bevandrade i en diskussion som gäller äldre konsumenter. I och med att 
diskursbegreppet kombinerats med ett kulturperspektiv har metoden varit varken 
objektivistisk eller subjektivistisk. Det diskursanalytiska verktyget har gjort att 
kulturella praktiker här undersökts som en text som på sätt och vis existerar oberoende 
av en subjektivistisk tolkning (van Loon 2001:276).  

Genom att lyfta fram identitetsbegreppet ur ett kulturellt perspektiv där man poängterar 
textuella skript som konstruerar den äldre konsumentens identitet kontribuerar 
avhandlingen till den konsumentkulturella teorin kring konsumentidentitet. Då 
marknadsföringen och specifikt reklamen definieras både som en samhällelig aktör men 
också som en del i dialektiken mellan samhälle, konsument och marknadsförare tillförs 
en mera mångfacetterad syn på marknadsföringen och reklamen i vår kultur. Detta har 
dessutom varit nödvändigt för att analysera hur identitetskonstruerande processer 
uppstår som en följd av marknadsförares aktioner. Att åldersidentiteten inte är 
cementerad i den kronologiska åldern utan blir till i kulturella processer där 
marknadsföringsaktörers (bl.a. reklamskapare) diskursiva praktiker spelar en roll är en 
kontribution till marknadsföringsteorin. Här har jag talat om åldersidentitet men det 
kunde handla om andra identitetsbegrepp likväl. Genom att se på t.ex. olika 
tjänstemöten ur ett kulturellt och diskursivt perspektiv ökar förståelsen för olika 
beteenden och kommunikation. Mötet blir då inte avskärmat från den omgivande 
kulturen.

Genom att använda diskursanalytiska begrepp har jag erbjudit ett verktyg för 
kulturanalyser av olika slag. Antagonism, ekvivalenskedja, levd ideologi och 
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intertextualitet är begrepp som kan överföras till andra kontexter där man undersöker 
hur en konsumentgrupps identitet konstrueras via kulturella praktiker där 
marknadsföraren är en av konstruktörerna. Med denna metodologiska kontribution kan 
både konsumenter och marknadsförare uppmärksamgöras på vilka konsekvenser olika 
symbolval kan få för en konsuments subjektsposition. 

6.1.1. Kulturellt perspektiv på identitetsbegreppet 

I enlighet med konsumentkulturella teoretiker (consumer culture theorists) som fattat 
intresse för hur konsumenter bygger upp sin identitet genom påverkan av marknaden 
påstår jag att marknaden och möten på marknaden skapar vissa subjektspositioner för 
konsumenten (Arnould & Thompson 2005:871). Fokus lades på hur äldre konsumenters 
identitet konstruerades i texter riktade till marknadsförare och i diskussioner med olika 
marknadsföringsaktörer. Dessa texter och diskussioner har jag definierat som möten. 
Diskussionerna och texterna analyserades utgående från språket eftersom det bär spår av 
vad som är möjligt att uttala och återspeglar vår kulturs värderingar.  Jag har alltså inte 
beskrivit hur konsumenten skapar sin identitet via konsumtion utan hur vissa ramar för 
möjliga identiteter skapas, förhandlas via språkliga och kulturella aktiviteter för 
konsumenten. Det har alltså inte handlat om konsumenten själv utan om de i språket 
inbyggda strukturer som skapar olika identiteter för konsumenten. Dessa identiteter 
innebär möjligheter men är också begränsande om de påtvingas och konsumenten inte 
har chans att vara med och skapa dem. Denna syn på identiteten tillför ett kulturellt 
perspektiv på konsumentidentitetsbegreppet inom marknadsföring. Detta innebär, 
förutom det jag nämnde här ovan, att jag ville lyfta fram att identitet inte är något 
statiskt utan kan variera och vara fragmenterat p.g.a. att det erbjuds många olika 
möjligheter för identifikation genom de subjektspositioner som erbjuds den äldre 
konsumenten. Om man tidigare ansett att det enbart finns ett sätt att åldras på och varit 
mycket fixerad vid att den kronologiska åldern förklarar identiteten hos den äldre 
konsumenten tyder resultaten på att det finns alternativa berättelser som skapar nya 
subjektspositioner. En delorsak till att så är fallet är att marknadsförarna blivit alltmer 
intresserade av den penningstarka äldre konsumenten och börjar skapa erbjudanden och 
kommunikation som innehåller olika slag av symboler som skapar ett nytt 
konsumerande subjekt. Detta konsumerande subjekt definieras som äldre (50+) och blir 
alltså till i ett symbolutbyte. 

Sommaren 2007 var två reklamannonser aktuella, en där Volkswagen gör reklam för 
sina bilar och en annan där flygbolaget Blue 1 gör reklam för sina resor. Båda 
reklamannonserna utnyttjar symboler från hippietiden med peace-märket som alltså kan 
hänvisas till den radikala diskursen. Dessa symboler berättar vem som är modelläsaren. 
Detta anser jag vara ett bevis för att de diskurser jag funnit existerar som symbolsystem 
ute i samhället och att man bl.a. håller på att konstruera en äldre persons 
konsumentidentitet som den radikala flower-power-konsumenten. De olika diskurserna 
erbjuder en subjektsposition för identifikation eller motsatsen, dvs. information om vad 
man vill motsätta sig, vilket gör att informationen om dem kan ha en befriande verkan. 
Identiteterna kan alltså omfattas eller tillbakavisas om man är medveten om dem och 
känner till hur de uppstår. Det är helt enkelt lättare att då förhandla sig fram till olika 
identiteter. 
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6.1.2. Kulturellt perspektiv på åldersbegreppet 

Genom att lyfta fram de diskursiva praktiker som skapar den äldre konsumentens 
identitet i bilder, texter och uttalanden synliggjordes hur t.ex. en människa inte enbart 
kan beskrivas via hennes kronologiska ålder. Denna diskursiva produktion av ålder eller 
den kulturella åldern berättar mycket mera om hur en person positioneras: både via 
personens förflutna och via olika berättelser i omgivningen. Att stirra sig blind på den 
kronologiska åldern gör att konsumentens beteende och varande blir endimensionellt 
och gör att man har svårare att förklara dynamiken i något som kan kallas för ett 
fragmenterat samhälle. Firat & Venkatesh (1995) lyfter t.ex. fram att människosubjektet 
är historiskt och kulturellt konstruerat och fragmenterat. Detta är typiskt för ett 
postmodernt samhälle, vilket gör att marknadsföringspraktiker som baserar sig på ett 
modernt synsätt där man definierar människosubjektet på motsatt sätt, inte går att 
tillämpa. Typiskt för ett modernistiskt tänkesätt är att jobba med motpoler, motsatser 
och varandra uteslutande uppdelningar (ibid.). Om en marknadsförare utgår för mycket 
från kronologisk ålder hos en konsument som är 50–55 år beaktas inte de processer som 
påverkar skapandet av identiteten hos denna 50–55-åriga konsument. Då beaktas inte 
marknadsförarens bundenhet till de kulturella skript som är ett slags ramverk för vad 
som är tillåtet eller inte. Marknadsförarna ser inte heller sin roll i skapandet av en 
persons uppfattning om sin egen ålder och åldersidentitet om de utgår från det 
kronologiska åldersbegreppet. Ett dialektiskt synsätt saknas i ett tänkande som styrs för 
mycket av detta åldersbegrepp. Man kan till och med säga att en konsument kan 
definieras som ung eller gammal enligt vilka marknadsföringspraktiker som han eller 
hon omges av. Enligt detta kan en konsument sägas vara gammal om ingen 
marknadskommunikation skapas för honom eller henne (dynamiken saknas). Vincent 
(2006) definierar högre ålder som en kulturell kategori och forskar i hur den 
biogerontologiska vetenskapen som en kulturpraktik konstruerar innebörden i att vara 
gammal (symptomlindring, förlängning av förväntad livslängd, förlängning av livslängd 
och avskaffande av döden). Här har jag presenterat hur marknadsföring som en kulturell 
praktik konstruerar hur det är att vara en äldre konsument och vilka konsekvenser detta 
kan ha. Stephen Katz, professor i sociologi, forskar i åldrande och kritisk gerontologi 
och belyser förhållandet mellan kultur och ålder på följande sätt: 

Obviously, the lifespan must be seen as something more than a biological fact; it is a discursive 
or imagined production, symbolic of a culture’s beliefs about living and aging, and thus serves 
as a conceptual window onto the large social and epistemological orders from which such 
beliefs derive their significance. (Katz, 1996: 39) 

Ålder är kulturellt konstruerat, vilket inte utesluter att kronologisk eller biologisk ålder 
också har en betydelse. Vi kan inte frånse att det finns skillnader mellan en 10-åring och 
en 60-åring som inte är skapade av olika kulturella praktiker. Det betyder trots det inte 
att skillnaderna enbart beror på den kronologiska åldern. Marknadsförare måste vara 
mera medvetna om vilka diskussioner som pågår inom discpliner där man forskar i 
åldrande ur olika perspektiv. Marknadsföraren måste också vara medveten om att ålder 
blir till i ständiga ”förhandlingsprocesser” som har sitt säte i språket. Utan denna 
kunskap är marknadsföraren både mållös och tafatt. 
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6.1.3. Reklam som en stereotypframkallande process 

Diskussion om högre ålder i kombination med reklam styrs lätt in på teman som 
ålderism och åldersstereotyper (Carrigan & Szmigin 1999, Szmigin & Carrigan 2000). I 
denna diskussion lyfts medierna lätt fram som boven i dramat trots att t.ex. Kress (1987) 
konstaterar att vi har den reklam vi förtjänar. Genom detta påstående förankras 
stereotypieringsprocesser mera i den omgivande kulturen och ingen enskild bov 
utpekas. Kates & Shaw-Garlock ser också reklamens roll i ett bredare historiskt och 
samhälleligt perspektiv (1999) och pekar inte ut någon enskild skyldig. Genom att 
beskriva andra sociokulturella praktiker som tangerar åldrande har jag velat påvisa att 
mina informanters, marknadsföringsaktörers diskursiva praktiker är sammankopplade 
med dessa sociokulturella praktiker. Samhällets ideologier och värderingar finns med i 
allt det vi säger och i de representationer vi skapar. Skillnaden är att den som uttalar 
något kan befinna sig i olika maktpositioner. Vilken spännvidd ens uttalande får beror 
på denna maktposition. I en reklamannons och framför allt i en printreklam skall 
budskapet komprimeras och då kan det vara lättare att spela på stereotypförstärkande 
strängar för att få fram sitt budskap. Dessa stereotyper finns i vårt samhälle men 
reklamskaparna kan själva välja om de förstärker eller luckrar upp dem. 

Stereotyper är inte oproblematiska. Om vissa diskursiva praktiker utnyttjas ensidigt blir 
de stereotypierande. Om vi som ett mantra upprepar att de äldre har pengar, tid och god 
hälsa kan det lätt utvecklas till en stereotyp som dessutom påverkar hurdan reklam vi får 
i framtiden. Stereotyper, som härstammar från ordet typ, är ett sätt att kategorisera 
människor och som vi behöver för att kunna förstå vår omvärld (Dyer 1977). Problemet 
med stereotypiering är att man enligt Hall (2003) fäster sig vid vissa typiska 
kännetecken som en person har och överdriver och förenklar dessa. Dessutom har 
stereotypiering den negativa innebörden att den uppdelar allt i det som är normalt och 
acceptabelt i motsats till onormalt och oacceptabelt. Stereotyperna fungerar också i 
situationer där det råder en ojämlik maktfördelning. De människor som utesluts och inte 
har makt blir lättare föremål för stereotypiering (Hall 2003:258). Åldersstereotyperna 
kan alltså missbrukas genom att man skapar ett symbolspråk som konstruerar nya 
åldersidentiteter, som nödvändigtvis inte enbart är befriande utan också kan ha en 
discplinerande effekt som resultat av maktutövning. Med hjälp av stereotypiering kan 
man konstruera åldrandet så att man får till stånd fogliga konsumenter, vilket är 
jämförbart med det som Foucault kallar för de fogliga kropparna. Den fogliga äldre 
konsumenten följer in absurdum modets växlingar och gör sitt allt för att anpassa sin 
kropp till ett ungdomsideal: 

Då utbildas en politik bestående av ett antal tvång som bearbetar kroppen, som beräknar och 
manipulerar dess beståndsdelar, gester och beteende[...]Disciplinen frambringar sålunda 
kroppar som är undergivna och övade, ”fogliga” kroppar. (Foucault 1987:162) 

Reklamens roll i skapande av åldersstereotyper var viktig redan i ett tidigt skede av 
forskningsprocessen. Men i stället för att mäta reklamens effekter och dess påverkan på 
våra kognitiva processer valde jag ett perspektiv där reklamen är något som återspeglar 
det som finns i samhället och är ett säte för olika kulturella symboler som vi har till vårt 
förfogande. Reklamen blev alltså mera ett slags medspelare i myriaden av symboler i 
bilder, tal och texter och på det sättet förflyttades fokus från att undersöka 
reklameffekter eller reklamupplevelser till att analysera reklamen som komprimerad 
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kultur och som en illustratör för olika diskurser. Jag hade naturligtvis kunnat förhålla 
mig annorlunda till verkligheten och resultaten. Jag hade t.ex. kunnat välja att lägga upp 
ett test där konsumenter hade fått ta ställning till äldre ansikten och tvingats att snabbt 
kombinera dessa med olika adjektiv63. Detta för att fånga in stereotyper och tillföra 
konsumentbeteendelitteraturen mera information om dessa processer och hur man 
kunde förändra dem. Eftersom jag inte var övertygad om att människor går omkring 
med färdiga stereotyper eller ens behöver stereotyper för att kategorisera världen och att 
dessa kan synliggöras genom att man undersöker olika kognitiva processer, blev det 
som Langenhove & Harré kallar för kulturella stereotyper (1999:129) i stället centralt. 
Langenhove & Harré kritiserar nämligen stereotypteoriernas passiverande och 
kognitivbaserade syn.  

Also, stereotyping is seen as a consequence of purportedly basic and adaptive cognitive 
processes. In sum, people are seen as passive agents that ‘undergo’ their own stereotyping. Note 
that this viewpoint has consequences for the issue of changing stereotypes: people themselves 
cannot change ‘their’ stereotypes, but people exposed to the ‘right’ stimuli might be less given 
to stereotyping. (ibid.) 

Perry Hinton, lektor i psykologi, understryker ytterligare att stereotyperna inte finns 
bara på en arena: 

In the development of stereotypes, as with all social representations, we should look to all forms 
of interpersonal communication such as television, books and films in studying their formation 
and development.(Hinton 2000:163) 

Stereotyperna har alltså ingått i forskningen trots att det inte handlade om 
stereotypforskning per se. Då det gäller den äldre konsumenten verkar det som om vi 
befinner oss i ett skede då stereotypen av den äldre håller på att upplösas eftersom äldre 
personer erbjuds olika sorters positioner och inte bara en. En av kontributionerna med 
denna avhandling är att påvisa att stereotyper kan upplösas i diskursernas kamp och via 
olika diskursiva praktiker i vårt multimodala samhälle. Då man skapar och analyserar 
bilder måste man beakta de textuella skiftarna, dvs. de ideologier i samhället som 
påverkar innebörden i reklamen. De textuella skiftarna finns i språket som utvecklas på 
olika sätt beroende på rådande ideologier. Det som uppfattas som en stereotyp i dag 
kanske inte uppfattas på samma sätt i morgon. 

6.1.4. Några reflektioner kring begreppen segmentering, subkultur och klan 

Diskurserna som beskrivits kunde tänkas vara en utgångspunkt för segmentering. Men 
eftersom diskurserna inte är något som är befäst, utan talesätt som konstruerar åldrande 
skall diskurserna inte utnyttjas som information för segmentering. Utnyttjar man 
diskurserna som ett verktyg frånser man dynamiken i sätten att konstruera ålder och nya 
stereotyper föds. Diskurserna skall hellre utnyttjas som information för kommunikation 
inom målmarknadsföringen men inte som en början till att skapa låsta 
subjektspositioner. Segmentering är dessutom inte det som skall utnyttjas för att hantera 
den äldre konsumenten utan i stället förespråkas att man följer åldersdiskussionen och 
de spänningar som finns i diskussionen för att på så sätt hitta lämpliga sätt för en dialog 
med den äldre konsumenten. Segmenteringstankesättet utgår från marknadsförarens 

63Jmf. det s.k. Implicit association testet i Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. 2003 
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behov trots att det ursprungligen inte var tänkt så (Smith 1956) och kan genom sin 
klassificering stämpla konsumenterna (Horkheimer & Adorno 1997). Att dessutom 
utnyttja kronologisk ålder som en bas för segmentering betyder att man anser att 
åldersidentiteten sitter enbart i den kronologiska åldern.

Subkulturbegreppet har problematiserats i avhandlingens inledande kapitel och jag vill 
ytterligare lyfta fram några synpunkter på begreppet. Diskursen radikal bär spår av 
opponens mot rådande läge och kunde utvecklas till att handla om en radikal 
ålderssubkultur. Opponensen kunde innebära mera makt för konsumenten eller specifikt 
den äldre konsumenten. Överlag är subkulturbegreppet lämpligare i ett sammanhang där 
man vill lyfta fram konsumentens makt (consumer agency) i motsats till att se 
konsumenten som ett objekt för olika marknadsföringsåtgärder. Enligt Leigh & Peters & 
Shelton (2006) har subkulturer sina egna hierarkier och sin egen definition på vad som 
är äkta och legitimt. Då samma författare lyfter fram följande tankar kring ägande ser 
jag likheter i den diskussion som radikaldiskursen initierar, nämligen vem som hör till 
de radikala äldre konsumenterna (helst skall de ha varit unga på sextiotalet): 

Authenticity is established by the possession, and recognition of such possession by relevant 
others, of subcultural capital and takes two forms. It can be based on an artistic aura of 
originality (i.e., objectivist); alternatively, it can be based on being a natural community 
member (i.e., practicing the given culture as a way of life). Authenticity reputedly legitimizes 
certain consumers within a subcultural context, positions them within its status hierarchy, and 
establishes their social boundaries (i.e., a form of symbolic authenticity) what is authentic and 
legitimate. (Leigh & Peters & Shelton 2006:483) 

Som jag nämnde i kapitel 1 är begreppet klan mera förenligt med det synsätt där 
marknaden bildas i en dialektik mellan marknadsförare och konsumenter i ett ombytligt 
konsumtionssamhälle. Det utgår från konsumentens intresse för en produkt, ett fenomen 
och inte från marknadsförarens. Klanbildningen är därför ett begrepp som understryker 
konsumentens makt. Klanbildningen sker utan åldersfixering eftersom intresset för 
samma fenomen lockar till sig människor i olika åldrar. Om ideologin är att vi skall ha 
ett åldersfritt samhälle, eller överlag en friare inställning till ålder så passar klan-
begreppet bättre in än subkultur eller segmentering. Typiskt för klaner är att de kan 
bestå av tillfälliga möten med oklart medlemskap. Bennett som undersökt musik och 
ungdomar har sett bristfälligheten i begreppet subkultur eftersom det inte beaktar detta: 

[...]I will argue that those groupings which have traditionally been theorised as coherent 
subcultures are better understood as a series of temporal gatherings characterised by fluid 
boundaries and floating memberships. (Bennett 1999:599-600) 

Om man vill se äldre konsumenter som en subkulturell grupp borde man få tydligare 
bevis på att de motstår och kämpar mot den rådande kulturen, där resultatet skulle vara 
att en egen subkultur faktiskt bildas. Klanbegreppet däremot innehåller inte samma 
tankegångar om motreaktioner utan innehåller mera information om olika 
konsumentsamhälleliga, åldersfria mönstringar. 

6.1.5. Diskursanalys som ett stöd för marknadsföringsaktörer 

Genom att välja diskursanalys som metodologi blev perspektivet på forskningen kritiskt 
med poststrukturalistiska och socialt konstruktionistiska premisser. Detta syns i att jag 



125

strävat efter att ta det säkra för det osäkra genom att finna kontroverser. Dessutom syns 
det i min uppfattning att det vi skriver, säger och avbildar, skapar verkligheten men utan 
att fixeras för evig tid framöver.  Med diskursanalytisk metodologi kan man skapa mera 
kännedom om var det finns olika spänningar som kan leda till olika tolkningar. 
Kommunikationen med konsumenterna kan bli mera ändamålsenlig och 
marknadsföraren kan både förstärka, skapa nya och dekonstruera ideologier för att nå 
sina mål.  

Diskursanalysen har till stor del sina rötter inom lingvistiken vilket gör att 
diskursanalytiska metoder ofta handlar om att leta reda på olika satskonstruktioner eller 
analysera olika ords placering inom en sats. I princip känns en noggrann lingvistisk 
analys som en verklig metod och ger diskursanalysen en trovärdighet. Eftersom jag 
velat tillämpa diskursanalysen inom en marknadsföringskontext och med ett kulturellt 
perspektiv har det varit ändamålsenligare att se på ordanvändning, metaforer och på 
diskurser som olika sätt att beskriva ett fenomen och skapa subjektspositioner. Eftersom 
marknadsföring förutsätter rörlighet och snabba ryck behövs en viss snabbhet i olika 
metoder för att analysera vad som försiggår på marknaden. Med denna avhandlings 
version av diskursanalysen blir analysen tillräckligt snabb för att erbjuda 
marknadsförare en lämplig verktygslåda. 

6.2. Teman för fortsatt forskning 

I beskrivningen av diskurserna lyftes andra kulturella diskussioner kring åldrande fram 
vilket gör att vissa teman som nu beskrivs introducerats i kapitel fyra. Teman för fortsatt 
forskning är följande: dualismen kropp–själ, reklamens roll, diskursanalysen anpassad 
till en marknadsföringskontext, genus, identitet i en konsumtionskontext, 
individualisering och socialisering.

Dualismen kropp–själ 

Förhållandet mellan den åldrande kroppen och den åldrande själen är något som kräver 
reflektion. Att tala om kropp och själ som något slags motsatser är problematiskt 
eftersom det ter sig modernistiskt och inte poststrukturalistiskt. Trots detta vill jag lyfta 
fram vad anspänningen mellan att tala om något yttre i jämförelse med något inre kan 
ha för konsekvenser. Två av diskurserna har mera ingredienser för detta förhållande. 
Den evigt unga diskursen får en mera kroppslig tendens och den erfarna och själfulla 
diskursen en mera själslig sådan. I fortsatt forskning skall detta inte ses som något 
dikotomt där det emellanåt handlar enbart om kroppen och emellanåt om själen utan 
mera om anspänningen mellan dessa två.  

Ett av de finaste konsumtionsobjekten är kroppen enligt Baudrillard (2004) och den har 
övertagit själens moraliska och ideologiska funktion. I avhandlingens kontext har den 
äldre kroppen börjat bli intressant som ett konsumtionsobjekt. Detta syns i de 
reklamannonser som handlar om hur kroppen skall bevara alla sina tidigare funkioner 
(vitaminer, läkemedel)64 för att underlätta vardagen. Kosmetika som är tydligt riktade 

64 I genomgången av reklamannonser i Tidningen ET:s årgång 2004 och 2005 hör 
 kosttillskotts- o vitaminreklamer till en av de större grupper som reklamförts (se bilaga 5) 
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till den äldre konsumenten börjar positionera sig på marknaden (L’oréals ansiktskräm 
för äldre med Jane Fonda i reklamen och produktfamiljen Proage). Kroppen är 
närvarande överallt i vår kultur som Baudrillard uttrycker det: 

[...]its omnipresence [...] in advertising, fashion and mass culture; the hygienic, dietetic, 
therapeutic cult which surrounds it, the obsession with youth, elegance, virility/femininity, 
treatments and regimes, and the sacrificial practices attaching to it all bear witness to the fact 
that the body has today become an object of salvation.(Baudrillard 2004:129) 

I de ritualer som utförs för att kroppen skall verka ung och stark behövs olika 
hjälpmedel. Det är här som olika alternativ till konsumtion finner sin plats. Och för att 
undvika att dessa ritualer inte tar för lång tid i anspråk skapas effektivare medel. Vi vill 
ju inte att det skall ta så lång tid att dagligen ”bygga upp vårt kroppsliga jag”, som en av 
mina informanter sade65. Genom att sköta om vår kropp på ett sätt som tillfredsställer 
vår samtida kultur antar kroppen ett slags funktionellt värde och är ett kapital för oss. En 
välskött äldre kropp signalerar ett framgångsrikt åldrande. Vi säger ju t.ex. att någon är 
”väl bibehållen” och har ”åldrats väl” och innebörden i de här påståendena är mera 
kroppsligt än själsligt, enligt min tolkning. 

Var hamnar då själen med erfarenheten och själfullheten i diskussionen om ett 
framgångsrikt åldrande? Bowling & Dieppe (2005:1 548) har definierat framgångsrikt 
åldrande både ur ett teoretiskt perspektiv och ur ett lekmannaperspektiv i en medicinsk 
kontext. I tabell 3 finns definitionerna listade. Kroppen definieras tydligare inom 
lekmannasynen på ett framgångsrikt åldrande (physical appearance) och också 
andligheten lyfts fram. Trots att jag i senaste stycke lyfte fram att ett lyckat åldrande 
mest handlar om något kroppsligt så är det själsliga inte uteslutet i denna definition, 
åtminstone inte ur en praktikers perspektiv. Det framgångsrika åldrandet är mera 
mångdimensionellt än i min beskrivning i kapitel 3.1. 

65 ”itsensä pystyttämiseen menee enemmän aikaa” 
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Tabell 3 Främsta beståndsdelarna i ett framgångsrikt åldrande Bowling & Dieppe (2005:1548) 

Teoretiska definitioner Tilläggsdefinitioner (lekmanna)
Tillfredsställelse med livet och välmående (omfattar 
lycka och belåtenhet) 

Tillfredsställelse med dieten 

Personlig tillväxt, att lära sig nytt Grannskap 
Psykologiska karaktäristika och resurser som omfattar 
uppfattad autonomi, kontroll, självständighet, 
anpassningsförmåga, ork, självuppfattning, positiv 
livssyn, mål, självkänsla 

Produktivitet och bidrag till livet 

Förväntad livslängd Känsla av meningsfullhet 
Mental och psykologisk hälsa, kognitiv funktion Sociala nätverk, stöd, deltagande, aktivitet 
Fysisk hälsa och självständigt agerande Prestationer 
Sociala och samhälleliga aktiviteter, fritidsaktiviteter, 
integrering och deltagande 

Finansiell trygghet 

 Fysiskt utseende 
Sinne för humor 
Andlighet

Reklamannonser och speciellt printreklam förkroppsligar åldrande, om där användes en 
människa som kan definieras som äldre. Det är svårt att få med det själsliga om inte 
reklamtexten understryker detta på något sätt. Det är inte lätt att undvika att själ och 
erfarenhet förkroppsligas då vi skall skapa något visuellt. Detta skapar en intressant 
anspänning mellan kropp och själ. Vilken själfullhet och erfarenhet kommer att passa in 
i den åldrande kroppen så som vi konstruerar den via vårt sätt att i tal beskriva den och i 
våra bilder? Enligt Vakimo (2001) är kroppen det element som är mest förenligt med 
det biologiska åldrandet som koncentrerar sig på negativa processer. Kroppen har 
avbildats som ett fängelse för den fria själen (Vakimo 2001). Featherstone (1995) talar 
om två olika sätt att avbilda en äldre människa i dagens konsumentkultur: åldershjälten, 
som uppvisar förmåga till evig ungdom med en vältrimmad kropp och en positiv attityd 
till åldrande. Motsatsen är en äldre person vars kropp har försämrats p.g.a. sjukdom 
vilket håller det inre jaget fängslat. Det enda sättet att undvika detta fängelse är att delta 
t.ex. i en virtuell verklighet. Turner (1995) fortsätter på temat kropp och själ genom att 
diskutera jagets förkroppsligande. Han poängterar att man borde fokusera mera på 
anspänningen mellan kroppens inre och yttre och det reflexiva jaget då man analyserar 
bilden av den äldre kroppen. Kroppen har blivit ett projekt och samtidigt handlar det om 
jaget som antar många olika former (”the idea of the self as plastic, as a moveable 
feast” Turner 1995:255). Turner lyfter fram ett begrepp som ”jagets 
detraditionalisering” och diskuterar vilka följder detta kan ha för diskussionen kring 
kropp och själ (jag): 

We can view the self becoming the target of a series of secular practices, discourses, regimes 
and so forth, particularly of psychiatry, psychology, medicine and at a popular level of self-help 
manuals. (Turner 1995:255) 

De diskurser som möjliggör vissa identiteter kan alltså ha både negativa och positiva 
konsekvenser och inte minst med tanke på dualismen mellan kropp och själ eller kropp 
och jag. I det postmoderna samhälle, som karaktäriseras av bl.a. ett fragmenterat 
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subjekt, kan åldrande anta nya former p.g.a. marknadsföringsåtgärder som strävar efter 
att dekonstruera åldrandet. Denna process pågår kontinuerligt och de diskurser jag 
beskrivit är enbart en ögonblicksbild som öppnar nya möjliga sätt att åldras på.  

Ideologiers inverkan på reklam 

Hur reklamens innebörd skiftar enligt samhälleliga diskussioner kring åldrande är något 
som kunde utvecklas till en studie där man involverar en yngre och en äldre kohort vid 
samma tidpunkt för att kunna jämföra hur innebörden av den äldre människan i bild 
läses av dem som varit längre med i jämförelse med dem som ser på åldrande på ett 
längre avstånd. Att en äldre konsument levt längre och upplevt olika skiftningar i 
ideologier kan påverka hur han läser innebörden i en reklam. Detta borde beaktas både 
ur ett praktiskt och ur ett teoretiskt perspektiv. I samband med detta kunde man 
analysera processen från typ till stereotyp genom att ta reda på vilka egenskaper hos den 
äldre personen utnyttjas för att förstärka reklambudskap. 

Diskursanalys tillämpad i ett marknadsföringssammanhang 

Eftersom diskursanalysen som perspektiv och bas för metodologi har varit central i 
avhandlingen kan ett tema för fortsatt forskning kallas ”diskursanalys tillämpad i en 
konsumentkulturell kontext”. Diskursanalysen innehåller många olika uppställningar 
och möjligheter till olika forskningsansatser av vilka en är den multimodala 
diskursanalysen. I dagens multimodala samhälle möts vi av olika kommunikativa 
former som vill tilltala oss nämligen språk, musik, ljud, ytor och gester (Kress & van 
Leeuwen 2001). Med hjälp av en multimodal diskursanalys kommer man närmare ett 
konsumentkulturellt perspektiv där det är en fördel att analysera varierande material och 
symboler som är skapade för våra olika sinnen. Hur dessa skapar åldersidentiteter bör 
forskas i ytterligare.

Genustemat 

Genustemat som på sätt och vis stod ensamt i presentationen av de olika diskurserna är 
också en källa till fortsatt forskning. En stor del av bildmaterialet innehöll en kvinnlig 
person och det var inte lika lätt att hitta reklam med äldre män. En av mina informanter 
påpekade att åldrande är kvinnornas problem och i de orden ligger något som tarvar 
fortsatt forskning. Den åldrande kvinnans kropp och hur den disciplineras är ett tema 
som Vakimo (2001) lyfter fram och den diskussionen besvarar de frågor genustemat 
väcker i avhandlingens kontext: 

I den västerländska kulturens maktdiskurser har männen haft makten att definiera och 
kontrollera kvinnans kropp: I synnerhet tecken på kvinnans kroppsliga åldrande har tolkats som 
negativa och motbjudande. (Vakimo 2001:48 min översättning ) 

Då Vakimo (2001) ytterligare lyfter fram en diskussion där åldrande är befriande för 
kvinnan finner jag belägg för att genustemat är värdefullt att forska vidare i. 
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Identitet i en konsumtionskontext 

Identitet och att det konstrueras har egentligen varit en av de viktigaste premisserna i 
avhandlingen, men det finns något som ytterligare kunde vidareutvecklas. Nu framlades 
forskningen i hur identiteter eller närmare bestämt subjektspositioner struktureras upp 
via representation i text och bild med tyngdpunkt på en marknadsföringskontext. 
Följande steg vore att forska i hur en äldre konsument skapar sin konsumerande 
subjektsposition i förhållande till reklam och konsumtion av olika produkter eller 
tjänster. Fokus skulle läggas på de kulturella repertoarer som synliggörs i den äldre 
konsumentens muntliga omdömen. Att diskutera hur en äldre konsument ser på sin 
nuvarande identitet som konsument i jämförelse med hur den varit tidigare, hur han eller 
hon önskar sig att den kunde vara och hur han eller hon förutspår att den kunde bli, ger 
ett framtidsperspektiv på den äldre konsumentens konsumtion och konsumentidentitet.  

Individualisering och socialisering 

Individualisering definierar jag som att människors livsstil och livslopp blir mera 
individuellt p.g.a. att olika alternativ till åldrande erbjuds i form av olika identiteter 
(Settersten 2003). Att man åldras på olika sätt eller har olika defintioner på ålder 
(åldrande identitet) ger möjligheter men kan också skapa osäkerhet. Detta kan ske då 
man t.ex. inte finner förståelse för sin identitet i andra kontexter, som inte är lika 
medvetna om att det finns varierande identiteter. Om man som marknadsförare aktivt 
går in för att skapa olika identiteter kan det hända att andra icke-kommersiella texter 
inte är uppdaterade om detta utan dessa fortsätter att se på den äldre på ett stereotypt 
sätt. Ansvaret att förklara hur man själv avviker från en stereotyp åldersupfattning skjuts 
över på individen och detta är tydligt en ideologi som det är viktigt att beakta både på 
det individuella planet och på samhällelig nivå. I dag kan den stereotypa uppfattningen 
om en äldre person vara en men om vi baserar oss på diskurserna och ser att de 
utvecklas till stereotyper kan morgondagens stereotyp vara en annan. Om man t.ex. ser 
på den äldre konsumenten som den evigt unga, hurtiga och penningstarka kan det vara 
svårt för en äldre person att hävda sig om han eller hon ser sparsamhet och stillhet som 
en dygd. Här har marknadsförarna ett stort ansvar att ha den finkänslighet som behövs 
för att inte skapa för stora diskrepanser mellan vad som är verklighet och vilka drömmar 
de skapar.  Vem som helst som möter den äldre konsumenten (kunden) och varför inte 
vilken konsument som helst, bör ställa sig frågan vem denna person är och hur denna 
persons identitet skall tolkas? Att vara medveten om ordens verkan och också hur vi i 
samhället påverkats av olika ideologier kring åldrande gör att man bemöter 
konsumenter, kunder med mera kunskap och möjligheter att förstå deras historia. Med 
följande citat vill jag understryka vad jag menar med att individen inom en 
individualiserande ideologi får mera ansvar:  

When individuals choose courses that are not widely shared by others and not reinforced by 
organizations, institutions, and social policies, individuals may lose important sources of 
informal and formal support along the way. In this scenario, personal failures, in particular, 
become no one’s fault but one’s own. (Settersten 2003:84)66

66 Settersten talar också om att livet avkronologiseras, avinstitutionaliseras och avstandardiseras 
(2003:84) 
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Mathur & Moschis diskuterar den äldre konsumentens socialisering och inkluderar alla 
processer genom vilka individen uppnår olika sociala roller (1999:164). Trots att 
socialisering som teori oftast tillämpas i forskning kring barns socialisering understryker 
Mathur & Moschis att man borde undersöka mer hur en äldre människa socialiseras in i 
en ny roll. Socialisering handlar i denna avhandling om att synliggöra ett slags 
äldreblivande via de diskurser som presenteras. Dessa är olika talesätt som skapar 
identiteter och kan skapa olika normer och roller för den äldre konsumenten. Eftersom 
diskurserna erbjuder olika sätt att tolka ålder kan det vara svårare att se hur en 
socialiseringsprocess skulle utforma sig. Att den äldre konsumentens identitet är stadd i 
omvandling innebär att en socialiseringsprocess kan vara svårare att följa. Trots det är 
begreppet socialisering intressant att förädla i samband med ett kulturtillvänt och 
socialkonstruktionistiskt synsätt eftersom diskurserna kan skapa vissa tolkningsmönster 
för ett beteende. Att se hur dagens äldre konsumenter förändrar sättet att socialiseras in i 
den äldres roll, pensionärens roll kan ha konsekvenser för hur yngre generationer 
omfattar de attityder och den kunskap som omgivningen kräver för att en viss identitet 
som äldre skall uppnås. Detta kallas för förväntad socialisering (anticipatory 
socialization) (Mathur & Moschis 1999:166) och är ett begrepp som kunde utvecklas 
vidare inom kontexten konsumtion och äldre.

Sammanfattning 

Med hjälp av diskursanalys kan man se på olika kulturella praktiker kring åldrande och 
på så sätt synliggöra processer med socialiserande eller individualiserande effekt. 
Dualismen mellan kropp och själ i ett åldrande samhälle och konsumtionens roll 
erbjuder en intressant arena för fortsatt forskning. Den förkroppsligade erfarna själen 
och hur den konstrueras i konsumtionskontexten borde fokuseras på i fortsatt forskning 
för att inte tala om forskning i vilka möjligheter till förlängd ungdom olika virtuella 
världar erbjuder. Vad avsaknaden av äldre personer i reklam har för följder är också värt 
att fördjupa sig vidare i. Det kan uppfattas som positivt om man inte skapar kroppsideal 
för den äldre konsumenten. Det kan också uppfattas som negativt då avsaknaden kan 
innebära att man vill vända blicken bort från den äldre kroppen, vilket är en följd av 
negativa åldersstereotyper. Marknadsförare har helt enkelt ett stort ansvar då de skapar 
reklam där den äldre konsumenten är modelläsare och i övrigt också som medskapare 
av den mogna marknaden. Därutöver kan vilken åldersgrupp eller konsumentgrupp som 
helst undersökas med hjälp av de teman som är förslag till fortsatt forskning med äldre 
och åldrande i blickpunkten.

6.3. Idéer för praktikern 

Att åldrande inte är likadant för alla och att den äldre människan i det postmoderna 
samhället kan omfatta olika identiteter i en kritik mot den modernistiska synen med 
motsatspar såsom ung–gammal (jmf Thompson & Haytko 1997) är en sann utmaning 
för dagens marknadsförare. En modernistisk syn på åldrande kan vara orsaken till att 
man inte riktigt kunnat artikulera hur man skall idka marknadsföring till en äldre 
konsument eftersom man ännu lever i tron att den äldre människan enbart kan definieras 
som en motsats till den unga människan. Det finns nu nya alternativ till åldrande 
åtminstone i en marknadsföringskontext. Man kan se att innebörden av att använda ett 
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äldre ansikte i en reklamannons skiftat under de senaste åren. För att praktikern skall 
kunna fånga denna förändring och kunna delta i utvecklingen av den ”mogna 
marknaden” måste han eller hon vara medveten om de diskussioner som försiggår i 
samhället. Om konsumenten vill synas bör marknadsförarna beakta vad detta betyder 
och anpassa sin kommunikation efter detta. Kates & Shaw-Garlock (1999) betonar att 
kunskap om olika diskurser underlättar marknadsförarens förståelse för samhällelig 
förändring och möjliggör en anpassning till hegemonierna eller en motarbetning av dem 
(hegemonisk intervention). 

Diskurserna kan utnyttjas av marknadsförare för att skapa symboler som överförs till 
produkter, tjänster eller kommunikation för att underlätta igenkännande och skapa t.ex. 
varumärken som konsumenter gärna identifierar sig med. Det kanske inte blir de 
symboler som seniordiskursen erbjuder i första hand, trots att t.ex. kulten kring Reino-
tofflorna är ett exempel på att man kan vända diskursens symbolik till något som är 
eftersträvansvärt (se fotnot 45). I det empiriska materialet är seniordiskursen något som 
man helst tar avstånd från, vilket gjorde att Reino-tofflornas popularitet var förvånande. 
Å andra sidan kan det kännas spännande och litet lustigt att identifiera sig med senioritet 
då man inte är det ”på riktigt” (rynkor är inte hemska då man själv inte är rynkig). Som 
tidigare nämnts är det främst diskurserna förlängd ungdom, hedonism och lyx och 
radikal som enligt min uppfattning kommer att intressera marknadsförare eftersom det 
är lättare att lyfta fram de teman dessa diskurser innehåller och omvandla dem till något 
som går att kommersialisera genom att skapa nya livsstilar. Diskursen erfaren och 
själfull är inte lika konsumtionsinriktad vid första anblicken. Å andra sidan erbjuds det 
idag en hel del olika alternativa vårdformer (zonterapi, reiki, rosenterapi, hypnos) och 
intresset för det oförklarliga som förklaras med hjälp av olika tekniker (tarot–kort, 
aurasoma färgterapi t.ex.) är stort. Diskursen erfaren och själfulls teman har alltså en 
kommersiell dimension.  

Synlighet är ett begrepp som bör iakttas så att åldrande inte innebär osynlighet 
(anonymitet). I ivern att möta denna äldre konsumentgrupp kan man hoppas att någon 
diskurs inte blir så förhärskande att all kamp mellan diskurserna stannar upp (kamp i en 
positiv bemärkelse här), med följden att diskurserna bereder ett fängelse för den 
åldrande människan. Med stöd av de diskurser som presenterats i avhandlingen kan man 
anta att den äldre konsumenten kommer att avbildas med symboler som antyder högre 
ålder eller den äldre avbildas som något som är radikalt för en äldre människa. Om de 
äldre ses som erfarna och själfulla godkänns de tydliga tecknen på åldrande i 
kombination med djupare kunskap. Om man mycket starkt vill ta avstånd från det som i 
dag känns som de traditionella äldre får inte åldrande plats i kommunikationen med den 
äldre marknaden. Man försöker i stället kringgå detta genom att utesluta det äldre 
ansiktet.

Tristess är inte förenligt med konsumtionssamhällets ideologi och detta ord kan vara det 
som är ledstjärnan för mången marknadsförare då man skapar en relation till den äldre 
konsumenten. Bauman säger så här: 

Konsumtionsmarknaden, konsumtionskulturens trogna följesslagare och oundgängliga 
komplement, ger försäkringar mot svårmod, leda, övermättnad, melankoli, bitterhet, håglöshet, 
känsla av att ha fått nog–alla de åkommor som en gång plågade det liv som levdes i överflöd 
och bekvämlighet. Konsumtionsmarknaden ser till att ingen någonsin kan känna förtvivlan eller 
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tröstlöshet över att inte ”ha prövat allt” och således uttömt det förråd av njutningar som livet 
haft att erbjuda.(Bauman 1999:61-52) 

Den verkliga utmaningen i framtiden är att skapa en lämplig vital, kommunikation och 
lämpliga möten med den äldre konsumenten som beaktar olika slag av anspänningar 
(tension) mellan diskurser. Begreppet tension som jag översätter med anspänning för att 
särskilja det från ordet spänning, som kan associeras med något spännande, vill jag lyfta 
fram som ett viktigt redskap för den praktiska marknadsföringen. Enligt Marková är 
agerande och vitalitet ett resultat av den anspänning som motsägelsefullhet eller 
kontroverser föder (Marková 2005). Dialoger och kommunikation föds helt enkelt p.g.a. 
av att anspänning råder: 

There can be no social action-unless oppositions in tension confront one another, are negotiated, 
evaluated and judged (Marková 2005:152) 

Åldrande och konsumtion är inne i en artikulationsprocess. Genom att vi är medvetna 
om vilka anspänningar som existerar kan vi få en känsligare inställning till vad 
marknadsföringen som diskursiv praktik har för följder. Diskurserna kan vara källor till 
olika anspänningar men även teman kan analyseras enligt vilka anspänningar de kan 
tänkas utveckla. Om vi t.ex. vill poängtera att ”åldrande är värdefullt och en resurs” kan 
detta uttalande skapa anspänning i förhållande till ett uttalande där man talar om att 
förlora och försämras då man åldras. Sådana anspänningar är viktiga att beakta för alla 
som sysslar med kommunikation och inte minst den som skapar synlig kommunikation 
som är en del av en identitetsskapande process. 

6.4. Slutord och den sista forskningsnarrativen 

Diskussionen kring äldre personer inom en marknadsföringskontext beaktar i framtiden 
förhoppningsvis ordens och bildernas kraft i konstruktionen av den äldre konsumentens 
identitet. I den här processen kan man hoppas att den kommunikation som utvecklas blir 
etisk och värdig och inte är sådan som skämtar med de äldre konsumenterna.   

Linturi (1993) talar om det fortgående tillståndet av kaos-antikaos  där människan själv 
skapar både kaos och antikaos. Då något blir för vanligt blir det långtråkigt och då rivs 
det stabila upp och kaos uppstår. Här kan man se en parallell till diskussionen om 
diskurser. Man skapar tydliga diskurser för att få till stånd antikaos men det betyder inte 
att detta varar för evigt. Då t.ex. hedonism och lyx-diskursen eller den radikala 
diskursen blivit starka antastar nya diskursiva praktiker dem för att åstadkomma nya 
identiteter. Det gäller alltså att följa dessa diskursiva praktiker när de bara är svaga 
signaler, för att kunna förutse framtiden. 

Som slutkläm på den här forskningsrapporten vill jag framföra förhoppningen att det 
finns rum för det individuella åldrandet. En av samtalspartnerna, informanterna i 
avhandlingen uttryckte det på följande sätt på tröskeln till sin femtionde födelsedag: 

”Jag vill vara i min egen ålder”. 
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Forskningsnarrativ 

Vill jag själv anta någon av de subjektspositioner som mina diskurser erbjuder? Frågan är inte lätt att 
besvara för av någon anledning känns det just nu som om jag helst skulle vilja vara i fred för alla försök 
till att konstruera mig som en äldre konsument. I alla fall om det handlar om att jag måste stressa för att 
uppnå samma smalhet och fräschhet som vissa reklambilder med äldre personer erbjuder i samband med 
olika produkterbjudanden. Men visst är det litet lockande att få känna sig evigt ung. Tänk att få bära på 
alla fina erfarenheter men ha samma styrka och samma utseende som i yngre år. Men hur långt tänker 
jag gå för att få uppleva denna känsla? Plastikkirurgi blir det nog inte, men kanske kommer en och annan 
burk med undergörande kräm och litet vitaliserande vitaminer att finna sin väg från butikshyllan till mitt 
badrum. Och visst gör jag väl samhället en tjänst då jag på egen hand försöker sköta min hälsa så gott 
det går. Så om jag inte kommit på det tidigare utan blivit påverkad av marknadsförarna så kan man väl 
ge en eloge åt dem för detta.  

Helst av allt vill jag se mig själv som den erfarna och själfulla visa damen som är i balans med sig själv 
och livet. För att hitta denna balans kan det ju hända att jag måste konsumera en och annan retreat eller 
new-age-inspirerad kurs. Och visst skulle det kännas ganska trevligt att bli bemött med respekt för 
livserfarenhet och ackumulerad kunskap p.g.a. ålder. 

Men å andra sidan kommer allt som verkar som balans och själfullhet att försvinna om jag får dålig 
service i något sammanhang eller får köa i telefon en halvtimme lyssnande till b-klassmusik och en röst 
som upplyser om att jag snart får betjäning. Jag hoppas att ingen någonsin räknar med att jag har så 
mycket tid att jag gott och väl kan sitta och vänta på allt möjligt. Jag kommer nog inte att ha den sorts tid 
och vill inte heller bli bortprioriterad.  

Vill jag se mera äldre ansikten i reklamen? Vill jag identifiera mig med ett äldre ansikte? Varför inte, 
tänker jag i första hand men å andra sidan blir det nog litet uppenbart att något är riktat till mig. Som då 
det droppade in en reklamkatalog över tantkläder det år jag fyllde 45. Skall jag nu börja klä mig i 
storrutiga jackor och blommiga lösa skjortor, tänkte jag. Å andra sidan kan det ju vara så att det skall 
böjas i tid som krokigt skall bli. Som 70-åring kanske jag kommer ihåg att katalogens kläder innehåller 
många varierande storlekar och inte bara nummer 36.  

Ålder och åldrande har varit en del av min forskningsvardag och jag vill nu bara leva i nuet och njuta 
och inte ägna åldrande en enda tanke. Under de senaste åren har jag åldrats exponentiellt, känns det 
som. Förutom åldrandet som skett i kronologisk takt har mitt engagemang i olika ålderskonstruktioner 
gjort att jag nästan förstärkt dem extra mycket i mitt eget liv. Konsekvensen har blivit att jag inte levt min 
egen ålder utan någon annans. Detta vill jag motarbeta i framtiden. 

Forskningsnarrativ/Maria Suokannas hösten 2007 
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BILAGA 2 ANALYS AV TIDNINGSTEXT 

Artikel 5 1997 

Texten är uppbyggd av små berättelser, narrativer där både konsumenter från de stora 
åldersklasserna berättar om sitt förhållande till reklam och konsumtion och 
marknadsförare hur de förhåller sig till marknadsföringsåtgärder riktade till de stora 
åldersklasserna. Marknadsförarnas narrativer är argumenterande medan konsumenterna 
beskriver sina konsumtionsvanor och sitt förhållande till reklam på ett naturligt sätt, 
utan indignation. En av ”rösterna” i artikeln är både representant för media och de stora 
åldersklasserna, med den påföljden att han är mera insatt i diskussionen kring 
marknadsföring till de stora åldersklasserna vilket syns t.ex. i följande: 

övers. De stora åldersklasserna är inte någon homogen grupp enligt Veijalainen, utan tvärtom. 

I konsumenternas uttalanden är modus främst påstående och verben är i aktiv form: 
tutkin tarkasti...(jag undersöker noggrant) isommat ostopäätökset syntyvät 
spontaanistikin (större köpbeslut föds till och med spontant), mä ostin sen 
samantien,(jag köpte den genast) niihin käytän vähintään 500 markkaa kuukaudessa 
(Jag använder minst 500 mark till det i månaden). I den ena konsumentens uttalande 
framkom att han som konsument både undersöker noggrant och är spontan vilket är 
motsägelsefullt. 

I marknadsförarnas uttalanden finns det exempel både på påståenden och frågande 
satser. Följande ifrågasättande exempel bevisar osäkerheten i hur åldersbegreppet skall 
behandlas:

Vem vill vara just 45-50 år? Eller vill de att de tilltalas på ett annat sätt och därigenom 
understryker man att de är i en viss ålder. Outi Köhler ifrågasätter hela målgruppstänkandet som 
baserar sig på åldersgrupper 

Det har varit naturligt att använda kronologisk ålder för målgruppsbestämning men det 
tycks finnas gränser för när det inte längre är användbart. Puustinen (2004) talar om den 
mest attraktiva åldersgruppen som är 25-44-åringarna och den definitionen går hand i 
hand med ovanstående påstående. Att över 45-åringar upplevt sig osynliga kan ha sin 
förklaring i detta. 

I ett av påståendena sägs följande:

som marknadsförare av joghurt och matlagningsprodukter upplever hon att målgruppen över 50 
är en utmaning.- Där byter man produkten långsammare, trots att man fäster uppmärksamhet 
vid hälsan bl.a. genom att minska på fetterna. 

Uppfattningen att produkter inte byts så lätt då man är över femtio kommer starkt fram 
här och kan ha haft följder för att de äldre konsumenterna inte upplevs som så 
intressanta i en marknadsförares ögon. Den över femtioåriga skulle då vara den ultimata 
lojala kunden, varför marknadsföring som handlar om nyförvärvning av kunder inte 
skulle anses vara viktig. I detta påstående fäste jag uppmärksamhet vid ordet ”siellä” 
(där) då det hänvisas till en ålder över femtio. Det låter som om det skulle vara en plats 
som inte förändras och avslöjar att den som uttalat detta inte själv är ”där”. 
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Ett annat påstående som påvisar att målgruppen inte lätt förändrar sina 
konsumtionsmönster har vi här: 

Konsumtionsvanor förändras inte lätt. Det är en bekvämlighetsfråga. Jag är fortfarande nyfiken 
på att prova nya produkter. Att enbart vissa märkesskor passar på min fot kan bromsa upp 
förmågan att ta risker 

Nyfikenheten finns kvar men realismen begränsar produktvalen. För marknadsförare är 
nyfikenheten viktig men viktigare är det att beakta realismen som för med sig att det är 
viktigt att känna till den äldre konsumentens specialbehov. Att det i påståendet sägs att 
konsumtionsvanorna inte förändras lätt beskriver att man upplever att 
konsumtionsvanorna ändras av utomstående krafter och inte interna sådana. Kan detta 
vara något som gör att marknadsföringen till äldre konsumenter ter sig så svår dvs. detta 
att viljan att välja blir starkare t.ex. då självbilden är tydligare och man mera känner 
efter vad som känns bra och inte låter sig styras av modets nycker? 

Liknande teman framgår i följande påstående:  

Det är inget underligt i att äldre människor stämplas som kritiska och med viljan att frenetiskt 
bibehålla något. Sådan är människan tyvärr; inget får förändras, och nya fenomen har alltid varit 
svåra för människor att omfatta oberoende av ålder och tid 

Påståendet är resignerat (det finns inte så mycket man kan göra) och ser inte ålder som 
en förklarande variabel till ett visst beteende utan att det mera handlar om något 
allmänmänskligt. Följande påstående understryker detta:

Människan är en kritisk varelse. Med åldern förändras man så att det kritiska riktas in på olika 
fenomen 

Vilka problem förorsakar detta för marknadsföraren dvs. att han eller hon skall möta en 
kritisk konsument? Vad behövs för att klara av det mötet? Följande fråga avslöjar att 
marknadsföraren inte tycker att konsumenten är riktigt kritisk då den ser på vissa teve-
program och köper från direktmarknadsföringsföretag, ett påstående som motsäger 
ovanstående tankegång om den kritiska äldre konsumenten:  

Vem består den stora folkmängden av som ser på De vackra och de djärva och köper produkter 
från Kupongnyheter 

Exempel på modalitet finns i följande påstående och tyder på att man inte vågar 
presentera något som fakta speciellt då man använder det negativt laddade ordet 
hämning:  

De äldsta köparna kan enligt Rauhala ha hämningar 

Ordval, synonymer, metaforer

I de nedanstående exemplen på ordval har jag främst fastnat för benämningarna på 
målgruppen. Det talas både om de stora åldersklasserna, om äldre köpare och om 
seniorer. Då artikeln publicerades var det stora åldersklasserna mellan 47 och 52 år 
gamla och det kan diskuteras om begreppet senior är det rätta. Intressant var att man 
lyfter fram att gruppen inte är homogen vilket tyder på att man tycker att det är viktigt 
att poängtera detta. Underförstått jämför man gruppen med någon annan grupp som 
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antagligen är en yngre målgrupp. Frågan är om den yngre målgruppen är mera homogen 
i motsats till den äldre. 

Markkinoijan kannalta suuret ikäluokat ovat haasteellisia, jopa ongelmallisia. (enligt 
marknadsförare är de stora åldersklasserna en utmaning till och med ett problem). Man 
har skapat en grupp enligt kohorttänkande eller kronologisk ålder och ger dem en 
problematisk stämpel utan att fråga sig varför. Att det både är en utmaning och ett 
problem är motstridigt eftersom det finns en positiv laddning i ordet utmaning medan 
ordet problem har en negativ laddning. 

Iäkkäimmillä ostajilla (de äldsta köparna) är intressant som begrepp eftersom man ser 
de stora åldersklasserna som de äldsta och inte som de nästäldsta. Kan tyda på att de 
som är äldre än de stora åldersklasserna inte ses som en köpkraftig grupp. 

Mikään homogeeninen ryhmä suuret ikäluokat ei Veijalaisen mielestä ole, päinvastoin 
(någon homogen grupp är de stora åldersklasserna inte enligt Veijalainen, tvärtom). 
Man kan fråga sig varför just denna grupp inte är homogen. Är det den allmänna 
uppfattningen att målgrupper eller åldersgrupper kan ses som homogena? 

Toisaalta seniorien mediakäyttäytyminen on tiedossa (Å andra sidan är man medveten 
om seniorernas mediabeteende). Ordet senior, som är mera sällsynt lyfts fram här och 
sammankopplas med de stora åldersklasserna vilket stöter på patrull i en av mina 
intervjuer och påvisar att begreppet inte är helt utan värdeladdning. 
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BILAGA 3 ÖVERSÄTTNING AV INTERVJUUTDRAG67

 INTERVJUEXEMPEL 1 

(Onko tää erilainen kohderyhmä sinun 
mielestä kun nää nyt jotka tulee niitten 
jälkeen ja ne jotka tulee heitä ennen?) 

No ainakin nää jotka olivat heitä ennen ovat 
olleet ovat kovin erilaisia, koska he ovat 
sodan käyneet ovat arvoltaan ja 
asenteeltaan ihan erilaisia. (joo,joo) Vaikka 
heillä mahdollisesti ehkä olisi varaa 
kulutukseen niin (joo) he eivät käytä sitä 
koska he ovat  vähään tyytyväisiä  ja ja 
jotenkin haluavatkin pitää tällaista matalaa 
profiilia tässä kulutuksessa (mm) ja itsensä 
hemmottelu ei ole suotavaa ja kaikkea 
muuta ja ihminenhän elää arvojensa mukaan 
(niin) eikä niinkään voi sanoa (mm)
varallisuutensa mukaan. Ne on arvot, arvot 
ja asenteet (joo) jotka määräävät nää 
kulutuskäyttäytymiset (mm) Ja tää on ehkä 
ollut sellainen tekijä joka myös on leimannut 
tätä ikääntymistä ja tätä ikääntymiseen 
liittyvää kulutuskäyttäytymistä, jota on 
katsottu hyvin paljon näitä tämän hetken 
eläkeläisiä (mm) jotka (nimenomaan)
puhutaan tarjouskahvimummoista (joo) ett 
siis säästetään katotaan 10 sentin 
säästäminen on jo iso juttu, ja ollaan valmiit 
näkemään vaivaa sen eteen (joo) ja ei ja ei 
niinku ei satsata, ei kuluteta (mm) ei 
hemmotella itseään. Ja nytkun jotkut on 
tehneet sen virheellisen johtopäätöksen että 
tää tää liittyy ikääntymiseen, että kaikki 
ikääntyvät (samalla tavalla) ovat samanlaisia 
mutta se ei pidä ollenkaan paikkansa se että 
me ollaan nyt tehty näitä mm arvo- 
asennetutkimuksia esimerkiksi yli 45-
vuotiaasta suomalaisesta niin kertoo oikein 
selvästi että siin on ainakin kaksi eri ryhmää 
(joo): toinen on  juuri nämä sodankäyneet 
niukkuuteen tyytyvät ja mmm he 
nauttiva…haluavat elää sillä tavalla (mm) ja 
sitt on sitt on nämä suuret ikäluokat jotka nyt 
on ensimmäinen tällainen ikääntyvä 
ikäluokka joka ilmiselvästi (joo) haluaa 
kuluttaa, haluaa nauttia, haluaa haluaa myös 
hakea sitä nautintoa tämmösen kulutuksen 
kautta. (mm okay)

(Är det här enligt dig en annorlunda målgrupp 
än den som kommer efter, eller före?) 

I alla fall de som var före dem är mycket 
annorlunda, eftersom de varit i kriget och 
värderingarna och attityderna är 
annorlunda.Trots att de möjligtvis skulle ha 
råd med konsumtion så använder de inte 
eftersom de är nöjda med mindre och och på 
något sätt vill de hålla en låg profil i den här 
konsumtionen och att skämma bort sig själv 
är inte att rekommendera och allt annat och 
människan lever ju enligt sina värderingar och 
man kan inte säga att enligt sin förmögenhet. 
Det är värderingarna, värderingarna och 
attityderna som avgör konsumtionsbeteendet. 
Och det här har kanske varit en sådan faktor 
som också stämplat åldrandet och detta 
åldersrelaterade konsumtionsbeteende och 
man har iakttagit dagens pensionärer som 
kallas för kaffe-erbjudandemommon att man 
sparar anser att en 10 cents inbesparing är 
en stor grej, och man gör sig besvär för detta 
och man satsar inte, konsumerar inte 
skämmer inte bort sig själv. Och nu då några 
har dragit den felaktiga slutsatsen att detta 
hör ihop med åldrandet, att alla åldras (på 
samma sätt) alla är likadana men det 
stämmer inte alls att vi har undersökt 
värderingar och attityder hos över 45-åriga 
finländare och här ses det tydligt att det finns 
åtminstone två skilda grupper en som är just 
dessa som varit med i kriget och är vana vid 
knapphet och de njuter... vill leva på det sättet 
och så så har vi dessa stora åldersklasser 
som nu för första gången är en sådan här 
åldrande åldersklass som helt tydligt vill 
konsumera, vill njuta, vill vill också söka efter 
njutning via en sådan här konsumtion 

67 I det finska utdraget har intervjuarens korta uttalanden skrivits ut (mm, jo etc) och intervjuarens 
uttalanden har genomgående skrivits inom parentes och kursiverats 
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 INTERVJUEXEMPEL 2. 

yleensä yleisesti ottaen mä voin nähdä aika 
suuren eron (joo) ett se on se 44-45 on 
niinku mun silmissä  semmonen vedenjakaja 
(joo) että sitä ennen oli nää säästäjät (joo)
perinnönjättäjät (joo) asenteeltaan myöskin 
semmoset että tota no koreileminen on 
sopimatonta (mm) ja vähän niinku rumaa 
(mm) ja myöskin se että jos he otti niinku 
tavallaan kaksinaismoraalikin ett jos he otti 
tota ää jonkun hoidon itselleen (niin) niin sen 
piti olla hieronta (niinjoo ei saa olla mitään 
kasvo-) ett siin ei saanut olla mitään 
krumeluureja (hhh) ihanaa vaaleenpunasta 
ympärillä (niin) vaan se piti olla strictly 
niinkun fyysistä hoitoa (niin ett kipuun) 
kipuun on suurin piirtein tai työkunnon 
säilyttämiseen (hihitystä) johonkin tällaseen 
vakavaan asiaan (hihitystä) sitten niinku tää 
boomereitten sukupolvi niin ne hakee ne 
uskaltaa hakee niin ihan sellast nautintoo 
(niin joo) visuaalist nautintoo, olfaktoorist 
nautintoo kaikki ett ne niinku rakasti tällasii 
(joo) kokonaisvaltasii hoitoja ihanii ei pitänyt 
olla pelkkii niveaa ja tummelia (hihhhii) vaan 
kaunis purkkikin olikin ett siit voi maksaa ett 
se purkki on kaunis…ett esteettisyys on 
ihana…esteettisyys ja niinku se nautinto 
(niin joo) on niinku arvo (niin,joo) jos kattoo 
ett asiasta josta kannattaa maksaa ja sitten 
niinku todella myöskin se ett mitä mä 
kellekään mitään niinku jättäisin (niin,niin) ja 
tota se ett mä haluan niinku satsata itteeni 
että mä oon itse arvokas mä olen sen 
arvoinen että (niin,niin) mä ostan ton mm 
mm 500 euron bleiserin (joo,joo)siis niinku 
ihan näin…joo,joo ettei tarvitse miettii että 
täytyy ostaa se halvin (niin niin nimenomaan 
taksipalvelut esimerkiksi) taksipalvelut on 
yks (joo) sitten niinku ravintolass syöminen 
(joo) on yks täyden hinnan maksaminen 
kulttuuripalveluista on yks 

..överlag kan jag se en ganska stor 
skillnad...att det är 44-45 som i mina ögon är 
en vattendelare......att före det var det dessa 
sparare......arvlåtarna......och med den 
attityden att prålande är olämpligt ...och litet 
fult......och också att det på sätt och vis var en 
dubbelmoral att om de tog sig en 
behandling......så måste det vara 
massage....(det fick inte vara någon ansikts-) 
det fick inte vara några extra 
krimskrams...inte underbart rosa omkring...det 
måste vara en strikt fysisk behandling...(för 
smärta)för smärta  i stora drag eller för att 
upprätthålla kondisen...för något som är 
allvarligt...sedan har vi dessa boomers som 
söker och vågar söka riktigt sådan där 
njutning...visuell njutning, olfaktiv njutning allt 
att de älskade dessa...helhetsbehandlingar, 
sköna det behövde inte vara bara nivea och 
tummeli...att en vacker burk kan vara att man 
kan betala för att burken är vacker...att estetik 
är ljuvligt...estetik och den där njutningen...är 
ett värde...om man ser att något är värt att 
betala för och också verkligen det att varför 
skulle jag lämna något åt någon...och det att 
jag vill satsa på mig själv att jag är själv 
värdefull att jag är värd det att...att jag köper 
den där blazern som kostar 500 euro...att 
riktigt så här ...att man behöver inte tänka att 
jag skall köpa den billigaste... just 
det...taxitjänster t.ex....taxitjänster är 
ett...sedan att äta på restaurang...jo...är ett att 
betala fullt pris för kulturtjänster är ett annat...  

 INTERVJUEXEMPEL 3 

Niin jotain sellasta että että että et mä mietin 
että mulla ei ole niinku itsellä, mietin meiän 
toimistoo että onks meillä sellasii tuotteita 
jotka suoranaisesti olis niinku kohdistettu 
tälle seniori, ikääntyville (niin, niin) että en 
muista että me oltais sen problematiikan 
kanssa sillai kauheesti tehty töitä et miettii 

Ja, något sådant att, att, att jag har inte 
liksom själv, jag undrar om vår byrå att har vi 
sådana produkter som direkt skulle vara 
riktad till denna senior, åldrande ... att jag 
kommer inte ihåg att vi skulle ha jobbat så 
hemskt mycket med denna problematik...att 
funderat över vem det är och så...att vi skulle 
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kuka se on ja et oltais jouduttu penkomaan 
tuota enemmän et mut mä luulen että se voi 
olla koska tahansa edessä että kyllähän se 
tänä päivänä on niin että yhdeksän 
kymmenestä toimeksiannosta on meillä 
yleensä semmonen että asetettu 
kohderyhmä on kakskytviis viiva nelkytneljä 
vuotiaat (Et se on tämä että silloin sanotaan 
vielä tämä ikä että kyllä) joo, joo (eikä laiteta) 
Että sillain vielä vähän vanhanaikaisesti 
ajatellaan että perinteisesti että…(Et se on 
biologinen ikä joka vielä ratkaisee sitten että 
siinä 44 ja 45) Joo, joo se on totta joo että 
että et sanotaan et semmonen muutos tässä 
on markkinoinnissa ja ajattelussa että siellä 
tämmöset perinteiset demografiat ei enää 
voi olla niitä semmosia asioita jonka pohjalta 
sitä rakennetaan että kuka, jotenkin tuntuu 
tossa seniorimainonnassa että että että 
otetaan nyt vaikka että suunniteltais joku 
vaikka auto tai moottoripyörä tai joku joka 
olis suunniteltu vanhoille ihmisille niin kuka 
haluais ostaa sellaisen, periaatteessa 
halutaan ostaa just sellaista normaalia ja sitä 
sellasta semmosta nuoruutta tai emmä tiedä 
nuoruutta mutta siis sellasta ett’, ett’ tuntuu 
että voisin kuvitella että ainakin tällaselle, 
tämmöselle kun ajassa elävälle ja modernille 
seniorille niin tuntuu pahalta että räätälöityy 
joku seniorituote koska silloin se 
puhuttelutapa silloin on vielä vähän sellanen 
niinku sellanen paapova 

ha varit tvungna att gräva litet mera i det där 
men jag tror att det kan vara när som helst 
framför oss att nog är det ännu idag nio av tio 
uppdrag som allmänt taget har som målgrupp 
25-44-åringar (Att då är det den här att då 
säger man ännu den här åldern) jo, jo (och 
lägger inte) Att man tänker litet så där 
gammalmodigt att traditionellt att (Att det är 
den biologiska åldern som ännu avgör sedan 
att där vid 44 och 45…) Jo, jo att det är sant 
att låt oss säga att ett slags förändring kan 
synas i marknadsföringen och tankegången 
att dessa traditionella demografier kan inte 
längre vara sådant man bygger på att vem, 
på något sätt känns det som om man i 
seniorreklamen...att låt oss nu t.ex. tänka oss 
att man planerar en bil eller motorcykel eller 
något som skulle vara planerat för gamla 
människor så vem skulle vilja köpa en sådan, 
i princip vill man köpa något normalt  och 
ungdom eller inte vet jag men sådant att, att 
det känns att jag kan föreställa mig att i alla 
fall för en sådan här människa en som följer 
med sin tid och är en modern senior så känns 
det tråkigt att man skräddarsyr en 
seniorprodukt för då blir man litet så där 
daddad. 

 INTERVJUEXEMPEL 4 

(...No onko teillä ollut esimerkkinä joku 
kampanja jossa on ollut että nyt me 
suunnataan tää asia tai palvelu tai tuote juuri 
50+ markkinoille?) 

Valiohan teki just A+ tuotesarjan, jossa on 
jugurtteja ja mehuja ja muitakin tuotteita, 
jotka on hyvin laadukkaita kun siinä just 
näitä hyväksi havaittuja lisäyksiä, sen lisäks 
ne on makeutettu 
muistaakseni…hedelmäsokerilla, eli siis 
semmonen tavallista laadukkaampi tuote 
joka hoitaa elimistöä ja..siis tavallista 
ruhtinaallisempi tuote. Niin sitä ei sanottu 
mitään että se on erikoisesti seniorituote, 
vaan vain tavallista laadukkaampi tuote. Ja 
se logiikka menee näin että kun ikääntyvät 
ihmiset alkavat kiinnittää enemmän 
huomiota ravintoonsa, terveellisyyteen, 
siihen mitä suuhunsa pistää ja näin, niin he 
löytää sen tuotteen ehkä muita helpommin. 

(... Nå, har ni ngt exempel på en kampanj 
som ni har haft att nu riktar vi detta eller den 
här tjänsten eller produkten just till 
marknaden för 50+?) 

Valio gjorde just en A+-produktserie, där det 
finns jogurtar och safter och andra produkter, 
som är av mycket hög kvalitet när de just här 
de här tilläggen som anses vara bra, 
dessutom är de vad jag minns  sötade med 
fruktsocker alltså en produkt med högre 
kvalitet än vanligt som tar hand om 
organismen och...alltså en lyxigare produkt än 
vanligt. Alltså man sade inte något om att det 
skulle vara speciellt en seniorprodukt, utan 
bara en produkt med högre kvalitet än vanligt. 
Och logiken går så här att när äldre 
människor börjar fästa större uppmärksamhet 
vid sin näring, hälsosamhet, vid det man 
sätter i munnen och så här, så finner de 
denna produkt lättare än andra. Men när man 
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Mutta kun sitä ei mielletä seniorituotteeksi 
niin muutkin löytää sen. 

inte upplever att det är en seniorprodukt så 
hittar även andra den. 

 INTERVJUEXEMPEL 5 

(…että  tota näätkö sinä ikääntymistä 
enemmän ilmiönä vai onks se enemmän 
joku tietty ryhmä josta puhutaan vaan)

Emmä tiedä tota tietysti kun puhutaan tämän 
markkinointiteeman alla niin tietysti silloin 
puhutaan tällaisesta aktiivi, aktiivi varttunut 
väestö joka tavallaan vielä on työelämässä 
jotenkin ja on jäänyt varhaiseläkkeelle niin 
kyllä sen näkee sillä lailla sen seniorit 
kuluttajina tällaisina 50+-osastona että että 
että jotenkin tietysti no on tiettyjä tuotteita 
joita voi tietysti ajatella että vielä tollasille yli 
seittemänkymppisille voi suunnata että tulee 
mieleen jotkut kännykät joissa on selkeet 
näytöt että (joo,joo) itse asiassa missäköhän 
maassa joskus lanseerattiin vanhusten 
kännyköitä joista tuli nuorison 
keskuudessakin suosittuja koska ne oli niin 
selkeitä käyttää, yksinkertaisia että niissä oli 
jotain semmosta hauskaa 

(…att det där ser du åldrandet mera som ett 
fenomen eller är det mera en specifik grupp 
som man diskuterar...eller)

Inte vet jag de där förstås när man talar inom 
detta marknadsföringstema så då talar man ju 
om en sådan här aktiv, aktiv, vuxen 
befolkning som på sätt och vis ännu är i 
arbetslivet och som har förtidspensionerats 
och nog ser man på det sättet seniorer som 
konsumenter som en 50+-grupp att att att på 
något sätt förstås så finns det ju vissa 
produkter som man förstås kan tänka sig 
ännu kunde riktas till sådana där över 70-
åringar att jag kommer att tänka på 
någotslags mobiltelefoner som har tydliga 
bildskärmar att... i själva verket så i vilket land 
var det man lanserade mobiltelefoner för 
äldre personer som blev mycket populära 
bland ungdomar eftersom de var tydliga, 
enkla och att det i dem fanns något roligt 

 INTERVJUEXEMPEL 6 

Nyt tähänliittyen kun tultiin nyt tähän 
senioreihin niin tota me tehdään isoille 
lääkeyhtiöille tota semmosta yhdistettyä 
tavallaan yrityskuvamainontaa ja tämmöstä 
tiedottamista syöpäsairauksista 

I samband med detta då vi nu talade om 
seniorer så gör vi ett slags kombinerad 
företagsimagereklam för stora 
läkemedelsföretag och information om 
cancersjukdomar 

 INTERVJUEXEMPEL 7 

(Esim että mitä sä ajattelet siitä että 
sanotaan että on brändiuskollinen ja se 
uskollisuus on syntynyt kun olet ollut 
nuorempi, ja se pysyy kuolemaan asti, voiko 
sanoa niin?) 

Joo, näin voin kyllä sanoa. Ja se on 
varmaan tutkittuakin että tää brändien 
vaihtaminen vähentyy iän myötä. 

(Hur uppfattar du det när man säger att man 
är brandlojal och lojaliteten har fötts när du 
var yngre och den bibehålls tills du dör, kan 
man säga så?) 

Jo, så kan man också uttrycka det. Och det är 
säkert forskat också att detta byte av brand 
minskar med åldern. 
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  INTERVJUEXEMPEL 8 

(Oletko sitä mieltä että.. jotkut sanoo että… 
ovat jo tehneet valintansa tietyn brändin 
suhteen?) 

Sehän on just yks joka sanotaan että ”joo, 
kun oot kerran tehny valinnan niin sitten et 
ikinä enää vaihda ja…nuoriin kannattaa 
panostaa kun siellä sitten se merkkivalinta 
tapahtuu ja mitään ei sitten tapahdu sen 
jälkeen” Mun mielestä se on aivan bullshittia, 
että kyllähän ihmiset tekee kokoajan 
valintoja, mutta se että oot kerran valinnut ja 
sitten pysyisit siinä ikuisesti niin…ei…me 
ollaan niin kauan eletty tässä 
kuluttajayhteiskunnassa että meillä on tullut 
tällanen ovelan kuluttamisen malli, ja ovela 
kuluttaminen tarkottaa sitä että vähän katsot 
kokoajan mitä on tarjolla, et teet valintoja 
koko ajan! 

(Är du av den åsikten att..en del säger att.. 
man har redan gjort sina val gällande brand?) 

Det är ju just ngt som man säger att ”jo, då du 
en gång gjort ditt val så då byter du aldrig 
och… på yngre måste man satsa då där sker 
valet av varumärke och ingenting sker efter 
det” Men enligt mig så är det bara bullshit, att 
visst väljer människor hela tiden, men det att 
då du en gång valt och så skulle du stå vid 
det för evigt så... nej...vi har levt så länge i 
detta konsumtionssamhälle att vi har en 
sådan här listig konsumtionsmodell och listig 
konsumtion betyder att man hela tiden ser 
vad som erbjuds, att du väljer hela tiden! 

  INTERVJUEXEMPEL 9 

…ett pula-aika ett mä en muista pula-aikaa 
(niin) ett olihan siinä Atlanta pullokerma ja 
kuponkii ett se on niinku se mitä mä muistan 
(joo,joo) siitä mutta nää ihmiset jotka 
muistaa sen hyvin (niin) niin mä luulen ett 
niill on pula-aika sielussa forever (niin ett 
niille…)

...att depressionen att jag kommer inte ihåg 
depressionen…Att nog fanns det Atlanta 
gräddflaskor och kuponger att det är det jag 
kommer ihåg...av det...men de människor 
som kommer bra ihåg den tiden...så jag tror 
att depressionen har satt sina spår i deras själ 
för evigt 

 INTERVJUEXEMPEL 10 

…Ja se on perusteltu ratkaisu että siitä ei 
tehty mitään seniorisarjaa, ei siis mitenkään 
haluttu leimata iällä että ”tämä on sinun 
nyt”… 

(Joo, voiks ajatella et se on just 
ongelmallista jos alkaa niinku…) 

Ei, ei, et jos alkaa leimata iällä niin siinä 
täytyy kyl olla hyvin varovainen. 

... Och det var ett motiverat beslut att man 
inte gjorde det till någon seniorserie, man ville 
inte på något sätt stämpla med att ”hej du 
åldring, detta är för dig”... 

(Jo, kan man tänka att det just är 
problematiskt om man börjar…) 

Nej nej, att om man börjar stämpla med ålder 
så där måste man nog vara mycket försiktig 

 INTERVJUEXEMPEL 11 

Ja nimenomaan kun me ollaan tehty näitä Och då vi uttryckligen har gjort dessa 
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tutkimuksia näit asenne-arvotutkimuksia niin 
niissä on sitten kysytty ihmisiltä itseltään, 
että miltä tää ikääntyminen tuntuu. Meillä on 
ollut esim yksi sellanen kysymys jossa on 
kysytty sitä että  onko ikääntyminen menetys 
vai rikkaus, näin dikotoomisesti että kumpaa 
se on, ota kantaa. Lähes 80% sanoo että se 
on rikkaus, eli näkee siinä hyviä puolia 

undersökningar dessa värde-
attitydundersökningar så i dem har man frågat 
av människor själva, hur detta åldrande 
känns. vi har t.ex. haft en fråga där vi frågar 
om åldrande är en tillgång eller en förlust, så 
här dikotomt vilkendera det är, ta ställning. 
Nästan 80% säger att det är en rikedom, att 
de ser goda sidor i det. 

 INTERVJUEXEMPEL 12 

Nää on myös hyvin vaativia kuluttajia, 
mestarikuluttajia myös siinä mielessä että 
näitä ei huijata missään asioissa, näille pitää 
osata tehdä erittäin hyvää mainontaa. 

Dessa är mycket krävande konsumenter, 
mästerkonsumenter också i det avseendet att 
de här kan man inte lura i något avseende, för 
dessa måste man göra mycket bra reklam. 

 INTERVJUEXEMPEL 13 

(Niin tota mikä on nyt sun mielestä suurin 
haaste kun ajatellaan tätä 
seniorikuluttajaryhmää tai millä sanalla tai 
käytätkö jotain sanoja tästä ryhmästä 
porukasta) 

Porukasta, tietysti seniorit on ihan hyvä ett 
on ett sitten siis kyll tällaset 50+ on 
semmonen jota niinkun käytetään  käytetään 
kanssa (jaja) mutta se suurin haaste haaste 
onhan se jos ajattelee meiän 
markkinointiviestinnän tekijöiden 
näkökulmasta niin on niin on oivaltaa se 
arvomaailma ja se semmonen tavallaan se 
sellanen niinku tai mä nään vaan mielessäni 
sen että minkälaiset vanhainkodit alkaa olla 
viidentoista vuoden päästä ett siellä 
soitetaan ett rokki raikaa siellä ett emmä 
tiedä ett onks nyt jo mut ei ne oo sellasia ett 
siin hiihdetään vaan jollain Reino-tohveleilla  

Vad tycker du är den största utmaningen då 
man tänker på denna seniorkonsumentgrupp, 
eller med vilket ord, eller använder du några 
begrepp om den här gruppen 

Gruppen... Seniorer är riktigt bra förstås att 
sedan har vi ju också sådana här 50+ det 
används, används också...men den största 
utmaningen utmaningen är att om man tänker 
det ur våra marknadskommunikatörers 
synvinkel så är det viktigt att förstå deras 
värdevärld och ett slags eller jag ser framför 
mig är hurudana ålderdomshemmen kommer 
att vara om femton år att där spelas... 
rockmusiken dånardär att inte vet jag om det 
redan är så men inte är de sådana att de 
släpar omkring i någotslags Reino-tofflor  

 INTERVJUEXEMPEL 14 

…että siellä tulee enemmän 
kansainvälisyyttä ja monenlaisempia 
elämäntyylejä ja enemmän itseensä 
kuluttamista ja nautinnonhalua että 
tämmönen perinteinen uhrautuvuus tai 
tämmönen on nyt poissa että perintöä ei 
enää hirveesti säästetä ja näin. 

...att där finns mera internationalitet och 
mångfaldiga livsstilar och mera konsumtion 
som gäller det egna jaget och viljan att njuta 
att det traditionella självuppoffrandet och så 
nu är borta att man inte sparar längre på arvet
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 INTERVJUEXEMPEL 15 

(mutta vielä olisin kysynyt ett onko siinä 
olemassa selviä ristiriitoja tässä 
keskustelussa, ongelmia tai yleensä 
ärsyttäviä piirteitä…esim. meidän 
mailikeskustelu) 

… JOO siis niinku koska mä itse koen hyvin 
selkeesti sen eron niin niinkun näitten 
…neljänkymmenenneljän, 
neljänkymmenenviiden suuren vedenjakajan 
(niin) raivostuttaa valtavasti kun näist 
ihmisistä puhutaan ikään kuin könttänä (joo)
koska ne on niin erilaisia (mm.mm)  koko 
asennemaailmaltaan se on ihan lähtien kun 
sanotaan tavallaan kun isänmaallisuudesta 
(joo) että tota tää niinku senioripolvi ne on 
niinku isänmaallista suomalaista (mm) ja 
jotenkin ne torjuu (joo) hyvin usein torjutaan 
niinku tämmönen kansainvälisyys no on 
ryssävihaa siinäkin ja melkein vielä kuule 
kummittelee nurkissa kun taas tää toinen 
sukupolvi tää Beatleseistä alkanut sukupolvi 
(joo) niin se on hirveen kansainvälinen (niin,
niin) siin on ensimmäiset interrailaajat (joo) 
siell on ensimmäiset meilaajat siell on 
niinku…(siell on yleensä) siinä on se 
sukupolvi joka kehitti sähköset viestimet (joo,
joo)   se on se joka niinku se sukupolvi joka 
pienensi maailman (niin,joo)  ja siitä syystä 
se on täysin erilainen (niin) ne ihmiset joitten 
aikana kanssakäyminen käytiin kirjeitse  

(jag skulle ytterligare ha frågat att finns det 
tydliga kontroverser i denna diskussion, 
problem eller överhuvudtaget irriterande 
drag… t.ex. vår e-post-diskussion) 

...JO, då jag på något sätt upplever mycket 
tydligt skillnaden att mellan fyrtiofyra, 
fyrtiofem är den stora vattendelaren... det 
irriterar mig fruktansvärt då man talar om de 
här mänskorna som en grupp... eftersom de 
är annorlunda...attityder med en början i 
fosterländskhet... att det där 
seniorgenerationen de är fosterländska...och 
på något sätt motsätter sig...ofta motsätter 
man sig sådana här internationalitet nå det 
finns rysshat där som man hör om spökar i 
knutarna än när den här andra generationen 
som började med Beatles...så den är hemskt 
internationell...där finns de första 
interrailarna...där finns de första e-postarna 
där är liksom... där är generationen som 
utvecklade som utvecklade de elektroniska 
medierna...det är den generationen som 
liksom förminskade världen...och p.g.a. det är 
den helt annorlunda...än de människor under 
vars tid man kommunicerade brevledes 

 INTERVJUEXEMPEL 16 

Niin, vanhuuteen on eri näkökulmia esim. 
30-vuotias on vanha ensisynnyttäjä, jostain 
toisesta näkökulmasta hän taas ei ole 
ollenkaan vanha.. Kysyessämme yli 45-
vuotiailta mikä on vanha vastaukset olivat yli 
70, tai 80-vuotias, että 60-vuotias ei ole 
yhtään vanha.  Jos otetaan vaikka 55-
vuotias niin hänellä on mielestään vielä 
hirveen pitkä matka sinne vanhuuteen. Mutta 
sitten voi kysyä itseltään että mikä mä oikein 
oon? Jännää tässä on että elämänkaareen 
on ilmestymässä uusi vaihe kun ennen oli 
vain selkeästi nuoruus, keski-ikä ja vanhuus. 
Nyt siihen keski-iän ja vanhuuden väliin on 
ilmestymässä vaihe joka saattaa olla 20 
vuotta, aktiiviaikaa ihmisen elämässä. 
Ranskalaiset ovat alkaneet käyttää nimitystä 

Ja, det finns olika synvinklar på åldrandet. 
T.ex. en 30-åring är en gammal förstföderska, 
ur en annan synvinkel är hon inte alls 
gammal. Då vi frågade av 45-åringar vad 
gammal innebär så fick vi svaren 70  eller 80 
år och att en 60-åring inte är alls gammal. Om 
vi t.ex. tar en 55-åring så har han eller hon 
ännu en lång väg dit till ålderdomen. Men 
sedan kan man nog fråga sig vad är jag 
egentligen? Spännande här är att ett nytt 
skede i levnadsloppet håller på att födas. När 
man tidigare talade om ungdom, medelålder 
och ålderdom så håller det på att komma in 
en ny ålder mellan medelåldern och 
ålderdomen som kan räcka tjugo år, och kan 
vara en aktiv period i människans liv. 
Fransmännen har börjat använda 
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kolmas ikä, joka on aika hyvä, neutraali 
ilmaisu

benämningen tredje ålder, som är en ganska 
bra neutral benämning. 

 INTERVJUEXEMPEL 17 

(Nää suuret ikäluokat, tai sanotaan 60-
lukulaiset jotka kehittivät nuorisokulttuurin 
(puhun ehkä nyt enemmän Amerikasta) 
tuovat mukanaan seniorikäsitteen, sen takia 
se on erilainen..Mutta mistä tämä mielestäsi 
johtuu? Jatkuuko nuoruus ikuisesti vai..? Vai 
tuleeko jotain muuta? Muuttuuko 
ikääntyminen?) 

Mä luulen kyllä että ikääntyminen muuttuu, 
että tietyllä tavalla ikääntymisestä tulee 
trendikästä, et se ei oo enää pelkästään sitä 
nuoruuden palvomista.  … Nuoret taas eivät 
ymmärrä mikä vanhenemisessa voisi olla 
rikkaus, se täytyy kokea itse. Se on kysymys 
sisäisestä muutoksesta, eikä sinänsä siitä 
ulkoisesta, joka on ainoa puoli 
ikääntymisestä jonka nuoret näkevät. Se 
sisäinen muutos on kun ihminen saa 
enemmän kokemusta hän saa myös uutta 
näkemyksellisyyttä elämään, pystyy 
erottamaan niitä asioita jotka ovat olennaisia 
ja tärkeitä ja pystyy miettimään mikä on 
merkityksellinen elämä. Saa myös lisää 
aikaa, joka on nykyään tärkeää. Aika on 
sellanen statustekijä. Myös tämä vapauden 
kokeminen. 

(Dessa stora åldersklasser, eller låt oss säga 
sextiotalisterna, som utvecklade 
ungdomskulturen (jag talar kanske mera om 
Amerika nu), hämtar med sig 
seniorbegreppet, därför är det annorlunda. 
Vad beror detta på? Fortsätter ungdomen för 
evigt?Eller blir det något annat? Förändras 
åldrandet? ) 

Jag tror nog att åldrandet förändras, att på ett 
sätt blir det trendigt att åldras att man dyrkar 
inte längre ungdom... De unga kan inte förstå 
vad som kan vara en rikedom i åldrandet  , 
det måste man uppleva själv. Det är en fråga 
om en inre förändring, och inte i sig en yttre, 
som är den enda sidan som de unga ser. Den 
inre förändringen är när människor får mera 
erfarenhet och samtidigt får mera perspektiv 
på livet, hon kan särskilja det som är viktigt 
och väsentligt och kan tänka ut vad som är ett 
meningsfullt liv. Hon får också mera tid, som 
är viktigt nuförtiden. Tid är status. Också detta 
att känna frihet. 

 INTERVJUEXEMPEL 18 

Ja jos kattoo nyt jotain joka tänä päivänä 
täyttää viiskytä (joo,joo,joo)  niin hei (joo,joo)
eihän se  ny paljon omasta tyttärestään 
poikkea joka ehkä on kolkyt 

Och om man ser på någon som idag fyller 
femtio år så hej, inte skiljer den sig mycket 
från sin dotter som kanske redan är trettio 

 INTERVJUEXEMPEL 19 

Mikä tulee mieleen yleensä tästä sanasta, 
jos mä hyppään nyt tähän mun aiheeseen 
niin, sanasta ikääntyvä kuluttaja? 

No, huimat mahdollisuudet ja siis 
semmonen, semmonen tota, sanotaan että 
se on…sitä helposti ajatellaan että,että 
tehdään jotain ET-lehti-mainontaa mutta 
sehän on tota sehän alkaa väki 

Vad kommer du att tänka på då du hör ordet 
äldre konsument om jag nu hoppar till mitt 
ämne 

 Nå, stora möjligheter och en sådan, sådan 
hmm, låt oss säga att det är en… man tänker 
lätt att att man gör någon reklam för ET-
tidningen, men det där folk på 
åldringshemmet börjar ju vara av Dingo-
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vanhainkodissa olla jotain Dingo-
sukupolvea, ei nyt ihan, mutta kohta 
kuitenkin…mutt sillä lailla että sekin oli aika 
hauska kun tuossa haastateltiin Dingoa että 
onks se erilaista olla keikalla nyt kuin 
aikasemmin niin ne sanoi että no, on se että 
nyt siell on ne äidit ja tyttäret, tunnistaa 
samoja kasvoja mitkä on ollut silloin 80-
luvulla (niin joo) mutt ett nyt niiden tyttäret on 
aikuisia ett siinä näkee että mitä on 
tapahtunut että ,ett onhan se jos miettii 
Suomee niin täällähän on ikääntyminen on 
kansantaloudellinen haaste, monessa 
muussa maassa sehän on vielä rajumpi toi 
tilanne mutta, mutta se että kun täällä on 
kuitenkin aika ennakkoluulottomia, vetreitä 
ihmisiä jotka tarttuu tämmöisiin ajan ilmiöihin 
niin ja teknologioihin ennakkoluulottomasti 
niin onhan siinä tosi hurjat mahdollisuudet 
(joo,joo) että se että oliks se eilisessä 
Hesarissa että joku vanha, tosi vanha täti 
joka kertoi että ei hän nyt enää internettiä 
opettele mutta, tietokonetta opettele 
käyttämään mutta ei siitä tarvii kymmenen 
tai viisitoista vuotta , tullaan alaspäin niin 
kuitenkin ollaan jo tietotekniikassa kiinni (
joo,joo ) että mitä tavallaan siellä silloin… 

generationen… inte riktigt ännu men 
snart...att det var ganska roligt då man 
intervjuade Dingo att är det annorlunda att 
uppträda nu jämfört med förr så sade de att 
nå, det är ju det att ny är mödrarna och 
döttrarna där, man känner igen samma 
ansikten som var där på 80-talet men nu är 
deras döttrar vuxna...att där ser man vad som 
hänt att,att om man tänker på Finland så här 
är ju åldrandet en nationalekonomisk 
utmaning, i månget annat land så är 
situationen ännu mera drastisk men, men när 
de här i alla fall är ganska fördomsfria, 
sportiga människor som fastnar för sådana 
här tidsenliga fenomen och teknologier 
fördomsfritt så nog finns där ju stora 
möjligheter... att var det i gårdagens Hesari 
(finsk stor dagstidning) att någon gammal, 
verkligt gammal tant som berättade att nu lär 
hon sig inte längre internet men lär sig 
använda dator men inte behövs det mer än tio 
eller femton år, då vi kommer nedåt så då är 
vi i alla fall fästa vid it ... att vad man på sätt 
och vis då… 

 INTERVJUEXEMPEL 20 

…tässä ihan faktana jos katsotaan esim 
Suomen väestön ikärakennetta, ja meillä ei 
ole aikoihin ollut tällaista ikäpyramidia, vaan 
se on muuttunut et nyt se on semmonen 
uurna, että ylhäällä on se paksuin osa, jossa 
on nää suuret ikäluokat jotka ennen oli 
keskellä ja nousee nyt ylöspäin pelkästään 
massan takia, joten sen pitäisi sen takia olla 
kiinnostava kohderyhmä. Ja siihen liittyen 
tää talouden kehitys menee yleensä näin 
että varallisuus kumulatiivisuus lisääntyy 
viidenkympin iässä, kun esim asuntolainat 
on maksettu ja lapset lähtenyt niin ykskaks 
on varaa kulutukseen, jos sitä siihen haluaa 
käyttää. Eli jos on tällanen kohderyhmä joita 
on määrällisesti paljon ja on rahaa 
käytössään niin mikäs sen parempi 
kohderyhmä on.  

... och här är fakta att om man ser på 
Finlands befolknings åldersstruktur, och vi har 
inte på länge haft en sådan här 
ålderspyramid, utan den har förändrats att nu 
är den ett  slags urna, att högst uppe är den 
tjockaste delen, där dessa största 
åldersklasser finns som tidigare var i mitten 
och nu stiger de upp bara p.g.a. massan, så 
därför borde den vara en intressant målgrupp. 
Och med anslutning till detta så är 
utvecklingen i allmänhet så att förmögenheten 
ökar då man är i femtioårsåldern, då t.ex. 
bostadslånen är bortbetalda och barnen har 
farit och plötsligt har man råd med 
konsumtion, om man vill använda dem till det. 
Med andra ord så om en sådan här målgrupp 
som det finns många av och som har mycket 
pengar till sitt förfogande så vad kan vara en 
bättre målgrupp. 

 INTERVJUEXEMPEL 21 

ja matkalla kotiin mä tein tämmösen … och på hemvägen gjorde jag ett förslag åt 
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ehdotuksen tälle yhtiölle että me alettais 
tehdä kanssa näille babyboomereille mutta 
kun neljästkympist lähtien (joo,joo) niinku 
neljäkyt-kuuskytviis niinku tää kypsä ikä 
(joo,joo) ja tota eihän täällä kukaan ett pojat 
sano ett oot sä hullu ett ei kukaan paa 
ilmotuksii vanhojen ämmien lehteen ja tota 
mä loukkaannuin aika hirveesti siitä että 
koska mä olin opiskellut siinä Yhdysvalloissa 
demografiaa ja yhden työni yhteydessä mä 
olin tehnyt meiän väestöpyramiidin vuonna 
2000 (joo) jolloin mä huomasin ett meill on 
miljoona, reippaasti yli 
miljoonakolmesataatuhatta neljäkytvuotiasta 
naista vuonna 2000 (joo) mä jotenkin näin 
sen sillä tavalla ett mitä aikaisemmin pääsee 
markkinoille (niin) sitä varmemmin on 
etabloitunut siinä vaiheessa kun ää tää 
todella valtava buumi (alkaa,joo,joo) alkaa 
(joo se on tot) ja eittämättä nää naiset jotka 
on fiksuja ja koulutettuja ja vaativia ei tuu 
hyväksymään sitä ett heidän lehdessään 
kuustoistvuotiaat mallit (mm) esittelee heille 
tarkoitettuja tuotteita … 

det här företaget att vi skulle börja göra något 
åt dessa babyboomers men från fyrtiårsåldern 
…det där från fyrtio-sextiofem, liksom den här 
mogna åldern...och inte kommer någon här 
att pojkarna sade att du är galen ingen lägger 
in annonser i gamla kärringars tidning...och 
det där jag blev mycket sårad eftersom jag 
hade studerat demografi i USA och i 
samband med ett arbete hade jag gjort vår 
befolkningspyramid för år 2000...då märkte 
jag att vi har en miljon och en god bit över en 
miljontrehundratusen 40-åriga kvinnor år 
2000…jag uppfattade det på det sättet att ju 
tidigare vi kommer in på marknaden…desto 
säkrare är vi etablerade i det skedet när den 
här verkligta stora 
boomen...börjar,ja,ja…börjar jo det 
stämmeroch onekligen dessa kvinnor är 
smarta och utbildade och krävande och 
kommer inte att godkänna att det finns 
sextonåriga modeller i deras tidningar…som 
visar upp produkter som är ämnade för 
dem… 

 INTERVJUEXEMPEL 22 

…mä luulen että tavallaan kun siitä 
kohderyhmän kasvusta on puhuttu jo kauan 
ennen mun tuloani että kyllä se kyllä sitä 
täskin talossa on viety sitä ilosanomaa 
eteenpäin että mulla on sellanen käsitys että 
vähin erin vasta nyt alkaa tulla täällä niin että 
markkinoiden sekä tuotteiden valmistajat 
että ne jotka maksaa, markkinoijatkin hoksaa 
missä se raha piileksii. Jos siis ajattelee että 
tää lukija joka on siis velkansa maksanut ja 
lapset on ehkä lähteny ja rahaa on 
suhteessa palkkaan on ehkä aika hyvässä 
jamassa siinä vaiheessa niin se on todella 
potentiaalinen kuluttava ryhmä.  

… jag tror att på sätt och vis har man ju pratat 
länge om målgruppens tillväxt redan före min 
tid i den nuvarande arbetsuppgiften att nog 
har man också i detta hus fört vidare 
glädjebudskapet att jag har den uppfattningen 
att så småningom börjar man här att både 
marknaderna och produkttillverkarna att de 
som betalar, marknadsförarna inser också var 
pengarna gömmer sig. Om man alltså tänker 
sig att den här läsaren som alltså har betalat 
sina skulder och barnen har kanske flyttat och 
pengar i förhållande till lönen är bra i det 
skedet så är det verkligen en potentiell 
konsumerande målgrupp. 

 INTERVJUEXEMPEL 23 

Ja siihen liittyen tää talouden kehitys menee 
yleensä näin että varallisuus kumuloituu, 
lisääntyy viidenkympin iässä, kun esim 
asuntolainat on maksettu ja lapset lähtenyt 
niin ykskaks on varaa kulutukseen, jos sitä 
siihen haluaa käyttää. Eli jos on tällanen 
kohderyhmä joita on määrällisesti paljon ja 
on rahaa käytössään niin mikäs sen parempi 

Och i anslutning till detta så är utvecklingen i 
allmänhet så att förmögenheten ökar då man 
är i femtioårs-åldern, då t.ex. bostadslånen är 
bortbetalda och barnen har farit och plötsligt 
har man råd med konsumtion, om man vill 
använda det till det. Med andra ord så om en 
sådan här målgrupp som det finns många av 
och som har mycket pengar till sitt förfogande 
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kohderyhmä on.  så vad kan vara en bättre målgrupp. 

 INTERVJUEXEMPEL 24 

Sen senioriryhmän merkityksen nostamista, 
se onnistuu paremmin jos menee jonkun 
tietyn toimialan kautta. Jos ruvetaan 
miettimään esim. autojen myyntiä. Niitähän 
ostaa ainoastaan nämä, koska vain heillä on 
rahaa.  

...att lyfta fram seniorgruppens betydelse, det 
lyckas bättre om man går via någon bransch. 
Om man börjar tänka t.ex. på bilförsäljning. 
Bilar köps bara av dessa, eftersom bara de 
har pengar 

 INTERVJUEXEMPEL 25 

jooooo mutta se ehkä pikkusen niin no en 
tiedä mutta tota mutta joka tapauksessa niin 
aikunen kuluttaja hirveen usein 
näht…kuvattiin jotenkin pöljänä näis 
mainoksissa (joo) ja nyt ei suinkaan (joo että 
jonkinlainen kunnioitus on…) kyllä (mukaan)
kannattaa kunniottaa se kenellä on rahaa 
(niin, niin kyllä) ett tyhmempikin pikkuhiljaa 
huomaa 

..den äldre konsumenten avbildades ofta 
mycket dumt i de här reklamerna...och inte nu 
längre...att något slag av respekt...finns 
med...det lönar sig att respektera dem som 
har pengar...att även den dumme märker det 
snart 

 INTERVJUEXEMPEL 26 

(Iästä onkin alettu puhumaan neutraalina, 
että ei vaan kronologisena vaan tällaisena 
konstruktiona jota ihmiset yhdessä sitten.. 
Tietysti ihmisen kroppa muuttuu, mutta 
siihenkin on nykyään aika paljon tehtävissä.) 

Länsimaissa ajatellaan että elämänkaaren 
keskivaihe on 42 vuotta. Se eräänlainen 
päätepiste, jossa nelikymppiset yleensä 
huomaavatkin että aikaa ei ole loputtomasti, 
että jos jotain haluaisi tehdä niin se pitäisi 
tehdä ja he alkavat aktiivisesti muuttamaan 
elämänsä kurssia. Toisena tiedetään ihan 
faktisesti että nelikymppisenä ihmisen solut 
eivät uusiudu enää yhtä nopeasti ja fyysisiä 
muutoksia aletaan nähdä….Länsimaisessa 
ajatustavassa ollaan ajateltu että ihmisen 
henkinen kehitys jatkuu samalla tavalla, että 
muisti heikkenee jne, mutta jos otetaan 
itämainen näkökulma jossa tarkoitetaan että 
ihminen kehittyy niin pitkään kun elinvoimaa 
riittää, niin täähän tarkoittaa että tämä vaihe 
on loistokasta aikaa kun ihminen voi 
saavuttaa todellisen viisauden. Me olemme 
juuri saamassa otteen tästä että tässä 
vaiheessa voi tapahtua suuria ja loistokkaita 

(Man har börjat tala om ålder mera neutralt 
och inte bara som något kronologiskt utan 
som en konstruktion som människor sedan 
tillsammans...Förstås förändras människans 
kropp, men nuförtiden finns det mycket att 
göra åt den saken.) 

I västvärlden tycker man att livstidens mitt är 
42 år. Det är ett slags ändpunkt, då 
fyrtioåringarna vanligtvis märker att det inte 
finns oändligt mycket med tid, att om man 
skulle vilja göra någonting så måste man göra 
det och de börjar aktivt ändra på kursen i sitt 
liv. Å andra sidan vet man och faktum är att 
som fyrtioåring så förnyas människans celler 
inte lika snabbt och man kan börja se fysiska 
förändringar...I det västerländska tankesättet 
har man tänkt sig att människans andliga 
utveckling fortsätter på samma sätt, att 
minnet försvagas osv, men om man tar det 
österländska synsättet där man anser att 
människan utvecklas så länge det finns 
livskraft, så innebär detta att detta skede är 
en strålande tid då människan kan uppnå den 
verkliga visheten. Vi håller just på att få grepp 
om detta att i detta skede kan det ske stora 
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asioita.  och strålande ting 

 INTERVJUEXEMPEL 27 

 vai ottsä kiinnostunu tästä että mikä on tää 
ns mainosikä 

(Joo, oon siis kyllä tästä ns malliästä, joo, 
oon, että mikä siinä yleensä tota on 
kohderyhmä että kuinka kiinteesti se on 
kiinni siinä kohderyhmän iässä, vai onks se 
ollenkaan että voiko sitä käyttää vaikka 
minkäikäsen vaan..?) 

se on niinkun miinus 10 miinus 15 se.. 

.että helposti perheenäitinä esiintyvä malli, 
niinku nuori, menestyvä perheenäiti niin sillä 
on siinä mies ja lapsi siinä mainoksessa..että 
todellisuudessa 20-vuotias tai ehkä jopa 19-
vuotias se malli joka sitten näyttää 30-
vuotiaalta jotenkin siinä yhteydessä, ja 
sehän on niinku näin, ja saatta olla että 
puhutaan vaikka eläkevakuutuksista, ja 
silloin halutaan kuvata sitä hetkeä kun 
ihminen jää 61-vuotiaana eläkkeelle niin se 
malli on ehkä 45 siinä mainoksessa 

… eller är du intresserad av detta att vilken är 
denna sk reklamålder 

(Jo, det är jag dvs om den s.k. modellåldern, 
jo, det är jag, att vad är det vanligtvis då 
målgruppen, att hur noggrant följer är det 
knutet till målgruppens ålder eller är det alls, 
att kan man använda någon i vilken ålder som 
helst?) 

Det är liksom 10 minus 15 den... 

...att lätt är det så att en modell som 
föreställer en familjemor, liksom en ung, 
framgångsrik familjemor så hon har en man 
och ett barn i reklamen, att i verkligheten så 
är hon 20 år eller till och med 19 år den där 
modellen som sedan ser ut som en 
trettioåring på något sätt i det där 
sammanhanget och det är ju liksom på det 
sättet att om vi talar t.ex. om 
pensionsförsäkringar och då vill man beskriva 
den stund då när människan pensioneras 
som 61-åring så då är fotomodellen 45 år i 
reklamen... 

 INTERVJUEXEMPEL 28 

(Joo joo..täs kun puhuttiin miehistä ja 
naisista niin voidaanko ne näkeä erilaisina 
ihmisinä ja kuluttajina jotenkin, et jos 
ajatellaan esim mies kontra 
naisvalokuvamalli niin miten se…) 

Täs on valitettavaa sanoo et on 
epätasaarvoo, että ikääntyvii miehii on alettu 
käyttää aika luontevasti mainonnassa ja 
harmi sanoo et kyllä ne aika seksikkäältä 
usein näyttää! Esim Dressmanin miehet ja 
Sean Connery vanhempana.. 

(Niin, että oikeestaan se vähän liittyykin 
tähän että naiset menettää jotain.. että 
tuleeks tää muuttumaan sitten? Että voiko 
ajatella..?)

Tää on aika mielenkiintonen kysymys kun 
musta miehet just kokee tämmösen 

(Jo, jo… här när vi talade om män och 
kvinnor så kan man se dem som olika 
människor och konsumenter på något sätt, att 
om man t.ex. tänker att en manlig kontra 
kvinnlig fotomodell så hur...) 

Det är synd att säga att det är ojämlikt, att 
åldrande män har man börja använda ganska 
naturligt i reklamer och det är synd att säga 
att nog ser de ganska sexiga ut! T.ex. 
Dressmans män och Sean Connery som 
äldre...

(Ja, att egentligen så är det så att detta 
hänger ihop med att kvinnor förlorar 
något…att kommer detta att förändras 
sedan? Att kan man tänka sig att…?) 

Detta är en ganska intressant fråga då jag 
tycker att män upplever just åldrandet 
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ikääntymisen hankalampana, vaikka se 
kohtelee heitä silleen helpommin, että heillä 
säilyy tää fyysinen vetovoima ehkä 
paremmin…täähän on ihmisten korvien 
välissä tää mielikuva mut kyllä mä uskon 
ihan että siirytään tästä naisten alueelle että 
nähdään kuitenkin siitä niin paljon ihmisen 
viehättävyydessä on millanen sä oot sisältä.. 
ja kun todettiin että ikävuosien myötä 
näkemyksellisyyttä tulee enemmän niin sitä 
persoonaa tulee enemmän. Ehkä naiset ovat 
tehneet itse itselleen vankilan tästä että 
pitäis olla sitä ja tätä.. ja just esim tää 
laihdutusvimma, niin tutkimuksissa on 
todettukkin että pieni pyöreys on terveellistä. 

svårare, trots att det behandlar dem enklare, 

mellan öronen på människor denna 
föreställning men nog tror jag riktigt att man 
övergår här till kvinnors område att man ser i 
alla fall så mycket att människors behagfullhet 

konstaterade så med åren så får man mera 
perspektiv och man får mera personlighet. 
Kanske kvinnor har gjort ett fängelse åt sig 
själv av detta att man borde vara det här eller 
det där... ja, just t.ex. denna bantningshysteri, 
att i undersökningar har man konstaterat att 
litet rundhet är hälsosamt.  

att hos dem bevaras den fysiska 

har att göra med vad du är inuti...och som vi 

attraktionsförmågan kanske bättre...detta är ju 
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BILAGA 4 ÖVERSÄTTNING AV TIDNINGSTEXTER 

FINSKA SVENSKA
Kiinnostus varttuneeseen väestön osaan on 
selvästi noussut muun muassa USA:ssa, jossa 
ilmestyy lukuisia lehtiä, joiden nimet kertovat 
siitä, etteivät kyseessä ole elämästä luopuvat 
vanhukset, vaan virkeät, omasta elämästään 
nauttivat ihmiset. Modern Maturity, Golden 
Years, Mature Outlook ja 50 plus ovat muuta 
kuin Eläketieto. (Artikel 2) 

Intresset för den mogna befolkningen har 
tydligt vuxit bl.a. i USA, där det utkommer 
ett stort antal tidningar, vars namn avslöjar 
att det inte handlar om äldre personer som 
drar sig tillbaka från livet, utan om pigga 
människor som njuter av det. Modern 
Maturity, Golden Years, Mature Outlook och 
50 plus är något annat än Eläketieto 
(Tidningen ET:s ursprungliga namn och 
kunde översättas som PensionsInfo) 
(Artikel 2) 

Olemme tyypittäneet ihmiset tässä 
tutkimuksessa vahveroihin ja haperoihin, joista 
vahverot lähtevät elämän tässä vaiheessa 
uuteen lentoon, mutta haperot alistuvat ruumiin 
rappeutumiseen ja alkavat vanhentua jopa 
ennen aikojaan tuijotelleen vain menneeseen. 
(Artikel 2) 

Kuka haluaa erityisesti olla juuri 45-50-vuotias? 
Tai haluavatko he, että heitä puhutellaan eri 
tavalla ja ruokitaan sitä, että on tietyn ikäinen, 
Outi Köhler kyseenalaistaa koko ikäryhmään 
perustuvan kohderyhmäajattelun.(Artikel 5) 

Yli 55-vuotiaat ihmiset eivät ole enää nykyisin 
ryppyisiä mummuja, vaan voimakkaasti 
yhteiskunnassa  kiinni olevia, viriilejä ihmisiä 
Täytyy aika ajoin muistuttaa itselleen, että 
perinteisiä kiikkustuolissa istuvia isoäitejä ja 
isoisiä ei enää ole. 
(Artikel 14) 

Vi har kategoriserat människor i denna 
undersökning i vahvero (starka) och 
hapero(skröpliga), där de starka får ny luft 
under vingarna i detta livsskede, medan de 
skröpliga underkastar sig kroppens förfall 
och börjar åldras i förtid, till och med, och 
bara stirrar bakåt i tiden.(Artikel 2) 

Vem vill vara just 45-50 år? Eller vill de att 
de tilltalas på ett annat sätt och därigenom 
understryker man att de är i en viss ålder. 
Outi Köhler ifrågasätter hela 
målgruppstänkandet som baserar sig på 
åldersgrupper (Artikel 5) 

Människor över 55 är inte längre skruttiga 
gummor utan virila människor som är starkt 
engagerade i samhället 
Man måste då och då påminna sig om att 
traditionella gummor och gubbar som sitter i 
gungstolen inte längre finns (Artikel 14) 

Ihmiset pitäisi jakaa ajatustavan ja 
käyttäytymisen mukaan. Se ratkaisee millainen 
ihminen on mieleltään, ei kuinka vanha hän on, 
Hasan toteaa. 
(Artikel 6) 

Människor borde indelas enligt tankesätt 
och beteende. Avgörande är  hurdan 
människan är till sinnet, inte hur gammal 
hon är, påpekar Hasan. 
(Artikel 6) 

Kuluttajien laatu muuttuu jo. Vauraus, koulutus, 
terveydenhoito ja sosiaaliturva saavat aikaan 
uudenlaisia vanhoja ihmisiä. Mutta vasta 
suurten ikäluokkien massat nostavat ilmiön 
esiin-ja riittävän suureksi, jotta markkinat 
kiinnostavat (Artikel 1) 

Kvaliteten på konsumenterna förändras 
redan. Förmögenhet, hälsovård och 
socialvård får till stånd alldeles nya 
människor. Men först de stora 
åldersklasserna lyfter fram fenomenet så att 
det blir tillräckligt stort och marknaden blir 
intressant (Artikel 1) 

Julkusen mukaan vanheneminen hyväksytään, 
koska se paljastuu joka tapauksessa. Kehosta 
pidetään kuitenkin huolta liikunnalla, jonka 
tarkoitus on säilyttää nuorekkuuden muut tasot 
eli terveys, aktiivisuus, luovuus ja kyky 
innostua. (Artikel 13) 

Enligt Julkunen godkänner man åldrandet, 
eftersom det avslöjas i alla fall. Man sköter 
trots det om sin kropp genom att motionera, 
vilket man gör för att bibehålla andra nivåer 
av ungdom dvs. hälsa, aktivitet, kreativitet, 
och förmågan att bli entusiastisk.(Artikel 13) 
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FINSKA SVENSKA
Jo nyt näkyy, etteivät he suostu perinteisiin 
mummon ja ukin rooleihin, vaan ovat yhtä 
meneviä kuin omat lapsensa.  
(Artikel 3) 

Redan nu syns det att de inte går med på 
traditionella mormors- och morfarsroller, 
utan är lika utåtriktade som sina egna barn 
(Artikel 3) 

Iäkkäiden radikalisoitumiseen vaikuttaa se, 
ettei biologinen ikä enää kerro ihmisten 
asenteista, jotka voivat olla varsin moderneja. 
Jos heitä kohdellaan vanhojen kuvitelmien 
mukaan, kärhämä on valmis (Artikel 2) 

Suuret ikäluokat ovat koko ikänsä toimineet 
poikkeuksellisesti, eivätkä ne varmaan tyydy 
vanhenemaankaan kuten edelliset sukupolvet. 
He aikovat taatusti tehdä jotain 
ennennäkemätöntä. (Artikel 3) 

Radikaliseringen av de ålderstigna 
påverkas av att den biologiska åldern inte 
längre säger något om människors attityder, 
vilka kan vara mycket moderna. Om man 
behandlar dem enligt sina gamla 
uppfattningar är är de beredda att ställa till 
bråk. (Artikel 2) 

De stora åldersklasserna har hela sitt liv 
fungerat avvikande och de kommer 
knappast att nöja sig med att åldras som 
tidigare generationer (Artikel 3) 

Miesten ja naisten väliset erot ovat 
ikäkysymyksessä kiinnostavia. Mies saa olla 
selvästi naista vanhempi ja ryppyisempi. Se 
näkyy mainonnassa ja esimerkiksi Hiljaiset 
sillat -elokuvassa.(Artikel 3) 

Skillnaden mellan män och kvinnor är 
intressant då man talar om ålder. Mannen 
får vara betydligt äldre och rynkigare än 
kvinnan. Det syns i reklamen och t.ex. i 
filmen Broarna i Madison County(Artikel 3) 

Jos mainosalan asiantuntijoihin on uskominen, 
yli puoli Suomea, Eurooppaa ja Amerikkaa on 
kohta täynnä Marjatan kaltaisia 
kulutusintoilijoita. Sodan jälkeen syntyneitä 
miehiä ja naisia, joiden vauraus kohtaa 
kulutushalun. Ihmisiä, jotka satsaavat 
estottomasti itseensä ja nauttivat 
kulutuskeskeisestä elämästä. Sellaisia, jotka 
haluavat tehdä paljon asioita, joihin 
materiaalinen hyvä antaa mahdollisuuden. 
Ihmisiä, jotka kuluttavat, kuluttavat ja 
kuluttavat.(Artikel 16) 

He hemmottelevat itseään, tykkäävät 
luksustuotteista ja suunnittelevat kaukomatkoja 
(Artikel 10) 

Om man ska lita på reklambranschens 
experter så är snart halva Finland, Europa 
och Amerika fulla av konsumtionsivriga 
personer i stil med Marjatta. Män och 
kvinnor som fötts efter krigen och vars 
förmögenhet möter konsumtionsvillighet. 
Människor som satsar på sig själva och 
njuter av ett konsumtionscentrerat liv. 
Sådana, som vill göra så mycket som 
möjligt av det materiella utbudet.Människor 
som konsumerar, konsumerar och 
konsumerar. (Artikel 16) 

De skämmer bort sig själva, tycker om 
lyxprodukter och planerar resor till fjärran 
länder. 
(Artikel 10) 

Koettu ja todellinen vanhuus ovat kaksi eri 
asiaa. Kysyttäessä ihmiset yleensä sanovat 
itse olevansa vanhoja kymmenen vuotta 
myöhemmin kuin muut. Virallinen vanhuuskin 
siirtyy jatkuvasti yhä pidemmälle.(Artikel 3) 

Den upplevda och den faktiska ålderdomen 
är två olika saker. Då man frågar människor 
svarar de vanligtvis att de är gamla tio år 
senare än andra. Den officiella ålderdomen 
flyttas allt längre bort. 
(Artikel 3) 

He ovat keskimääräistä laatutietoisempia, mikä 
on otettava huomioon hotellivalinnoissa, Sa-
lomaa kertoo. 
(Artikel 6) 

De är i medeltal mera kvalitetsmedvetna, 
vilket måste beaktas i valet av hotell, 
konstaterar Salomaa. 
(Artikel 6) 

Suuret ikäluokat ovat yhteiskunnassa 
vaikuttava tekijä, koska heitä on niin paljon. 

De stora åldersklasserna är en 
samhällspåverkande faktor, eftersom de är 
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FINSKA SVENSKA
Tässä toimii massojen laki: se, mitä on paljon, 
on muodissa (Artikel 3) 

många. Här fungerar massans  lag: det som 
det finns mycket av är modernt (Artikel 3) 

Kulutustottumuksia ei muuteta helposti. Se on 
mukavuuskysymys. Olen kuitenkin edelleen 
utelias kokeilemaan uusia tuotteita. Muutaman 
merkkikengän sopiminen jalkaan saattaa 
kuitenkin jarruttaa riskinottokykyä. (Artikel 5) 

Iäkkäämpiin ihmisiin leimattu kriittisyys ja 
säilyttämisen vimma eivät ole ihmeellisiä 
asioita. Sellainen ihminen valitettavasti on; 
mikään kun ei saisi muuttua, ja uudet asiat ovat 
aina olleet ihmiselle vaikeita omaksua iästä ja 
ajasta riippumatta (Artikel 5) 

Konsumtionsvanor förändras inte lätt. Det 
är en bekvämlighetsfråga. Jag är 
fortfarande nyfiken på att prova nya 
produkter. Att enbart vissa märkesskor 
passar på min fot kan bromsa upp 
förmågan att ta risker (Artikel 5) 

Det är inget underligt i att äldre människor 
stämplas som kritiska och med viljan att 
frenetiskt bibehålla något. Sådan är 
människan tyvärr; inget får förändras, och 
nya fenomen har alltid varit svåra för 
människor att omfatta oberoende av ålder 
och tid (Artikel 5) 

Mainostoimiston yleisin kohderyhmämäärittely 
on 25-50 -vuotiaat kaupungeissa asuvat naiset. 
Heitä tavoitellaan ja heidän rahansa ja 
ostotottumuksensa kiinnostavat. Määritelmä 
pudottaa pois, paitsi miehet ja maalla asuvat, 
myös keski-ikäisen ja sitä vanhemman 
väestönosan, jossa on runsaasti kokeneita, 
viisaita ja valikoivia kuluttajia. (Artikel 3) 

Reklambyråerna definierar 25-50-åriga 
kvinnor som bor i städer som sin vanligaste 
målgrupp. Man försöker nå dem och deras 
pengar och deras köpvanor intresserar. 
Definitionen utesluter, förutom männen och 
dem som bor på landsbygden, också den 
del av befolkningen som är medelålders 
eller äldre, som omfattar många erfarna, 
visa och kräsna konsumenter, 

(Artikel 3) 
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BILAGA 5 ANTAL REKLAMER I TIDNINGEN ET:S ÅRGÅNG 2004 OCH 
2005

2004 ANTAL 2005 ANTAL 

BANTNING 16 BANTNING 3 

BIL 14 BIL 15 

BOENDE 35 BOENDE 57 

  BÖCKER 12 

DAGLIGVARUPRODUKTER 2 DAGLIGVARUPRODUKTER 4 

DRYCKER 10 DRYCKER 2 

GERONTEKNOLOGI 35 GERONTEKNOLOGI 34 

  GLASÖGON 1 

HOBBYN 3 HOBBYN 2 

HUDVÅRD 23 HUDVÅRD 36 

HÄLSA 26 HÄLSA 16 

INTIMHYGIEN 7 INTIMHYGIEN 8 

KELDJUR 9 KELDJUR 10 

KLÄDER 9 KLÄDER 15 

KOSTTILLSKOTT 90 KOSTTILLSKOTT 101 

KULTUR 16 KULTUR 7 

LEKSAKER 1 LEKSAKER 2 

MAKEUP 1 MAKEUP 1 

MAT 72 MAT 81 

MISSION 12 MISSION 18 

MOTION 2 MOTION 2 

  PENNA "lyx" 2 

PLASTIKKIRURGI 1 PLASTIKKIRURGI 2 

RENGÖRING 11 RENGÖRING 9 

RESOR 98 RESOR 105 

SERVICE 49 SERVICE 69 

SMYCKE 3 SMYCKE 2 

TIDNING 26 TIDNING 24 

TRÄDGÅRD 14 TRÄDGÅRD 16 

SUMMA 585  656 
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BILAGA 6 TABELL ÖVER TIDNINGSARTIKLAR SOM ANALYSERATS 

FÖRFATTARE ARTIKEL-
NR. 

RUBRIK PUBLIKATION ÅR 

Vihma, Päivi 1 Ikäihmisestä tulee hurja 
kuluttaja

Den äldre blir en häftig 
konsument 

Talouselämä. 
52(1989) : 20, s. 88-
91.

1989

Utan
författare

2 SEK & Grey tutki yli 
nelikymppiset: Poliittinen 
tyytymättömyys ja 
muuttohalukkuus kasvaa 

SEK & GREY undersökte 
över fyrtioåringarna: 
missnöjet med politiken och 
flyttningsbenägenheten 
ökar 

Kauppalehti 
04.10.1989 

1989

Nyström 
Sirkku  

3 Suuret ikäluokat eivät 
suostu mummoiksi ja 
vaareiksi — Mainonta 
unohtaa yli 50-vuotiaat 

De stora åldersklasserna 
vägrar bli gummor och 
gubbar — Reklamen 
glömmer dem som är över 
50

Kauppalehti 
12.4.1996, s. 31 

1996

Suolanen, 
Kyösti  

4 Suurten ikäluokkien 
markkinat hukataan 

De stora åldersklassernas 
marknad går förlorad 

Markkinointi & 
mainonta 

1997 : 10, s. 10. 

1997

Suolanen, 
Kyösti 

5 Ei se ikä vaan se lifestyle 

Inte ålder men livsstil 

Markkinointi & 
mainonta. 1997 : 10 
s.11 

1997

Norhomaa, 
Sasu 

6 Unohtiko mainonta keski-
ikäiset? 

Glömde reklamen dem som 
är medelålders? 

Markkinointi & 
mainonta. 1997 : 10, 
s. 12. 

1997
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Virolainen,
Pekka 

7 Suuri ikäluokka ei vieläkään 
uskalla kuluttaa: 

Research international 
selvitti 45–55-vuotiaiden 
arvot ja asenteet 

De stora åldersklasserna 
vågar inte ännu konsumera: 
Research International 
undersökte 45-55-
åringarnas attityder 

Markkinointi & 
mainonta.  

1997: 16, s. 26. 

1997

Holtari, Timo 8 Panttereissa on paras 
potentiaali 

Pantrarna har den bästa 
potentialen 

Fakta: talous ja 
tekniikka tänään. - 
Helsinki : 

1999: 2, s.  12-16. 

1999

Kauhanen 
Pekka 

9 Yli 45-vuotiaisiin ei kolahda 
muoti vaan mukavuus 

De som är över 45 köper 
inte mode utan 
bekvämlighet 

Kauppalehti 
18.05.2000, s.15 

2000

Bhose, Cilla 10 Kypsän iän buumi 

Den mogna ålderns boom 

Markkinointi & 
mainonta.  

2000 : 19, s. 11. 

2000

Riihonen,Risto 11 Kadonnut kohderyhmä 

Den försvunna målgruppen 

Kauppalehti Optio 
01.03.2001, s. 14, 
15, 16, 17, 18, 20 

2001

Särkijärvi, Mika 12 Viiskyt ja risat-sukupolven 
vastaisku 

Drygt femtio- generationens 
motattack 

Kauppalehti Optio 
s.28-29 12.4.2001 

2001

Laurila Aila-Liisa 13 Vauraat ja vaativat 

De förmögna och krävande 

Kauppalehti 
03.07.2003, s. 12 

2003

Ojala, Teemu 14 Unohdetut ikäluokat 

De bortglömda 
åldersklasserna 

Markkinointi & 
mainonta.  

2003 : 38, s. 14-15. 

2003

Särkkä Susanna 15 Tuolta saapuu Charlie 

Hej, alla ropar Charlie 

Markkinointi & 
Mainonta 2004:35 s. 
23-25 

2004

Bhose, Cilla 16 Kulutuksen mestarit 

Konsumtionens mästare 

Kauppalehti Presso, 
13.4.2006 s. 12 

2006
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Tidningen Markkinointi & Mainonta: år 2004: 41000 läsare varav 40% jobbar med 
marknadsföring. Tidningen har verkat i drygt tio år (information från 
marmai.fi/mediakort) 

Tidningen Fakta: antal läsare år 2005: 37000 varav 30% befinner sig i kategorin ledande 
ställning.

Kauppalehti: antal läsare år 2006: 224000 Av dessa är cirka 47% verksamma inom 
marknadsföring och kommunikation (mediakort 2007) 

Kauppalehti Optio: antal läsare år 2006: 281000 enligt KMT Lukija S05/K06 
(mediakort 2007) 

Kauppalehti Presso: Utkom åren 2005-2007 och hade en upplaga omkring 50000 

Talouselämä: antal läsare 211000 (år 2005/2006) varav 52 % med inkomsten över 
50000.
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BILAGA 7 UTTALANDEN I PILOTSTUDIE 

1)  Oj så originellt, hon är ju en äldre dam. Det är inte ofta som gamla 
tanter är med i reklamer, och i en underklädesreklam och allt  

2)  Oho, onhan toi ihan hyvässä kunnossa...  (Åhå, visst är den i riktigt 
bra skick) 

3) ... hmm kiinnitän huomiota näin äkkisiteen tuohon ikään, niin joo se 
on aika silmiin pistävä  (hmm, jag fäster uppmärksamhet i första hand 
till åldern, jo den är ganska iögonfallande) 

4)  Tämä... näinkin iäkäs nainen on hyvännäköinen ja on ostanut 
tuollaiset rintsikat (Denna…till och med så ålderstigna kvinna ser bra 
ut och har köpt sådana där bh:n) 

5) Äldre dam i bh! 

6) Den är litet ovanlig men bra! 

7) Men den är litet ovanlig. Hon är faktiskt rätt så gammal. 

8) Ja, ovanligt att se modeller som kanske är i 40-års åldern, man ser det 
både i ansiktet, håret och figuren, kroppen 

9) Har alltid trott att det bara är unga modeller som förekommer i BH-
reklamer 

10) Första gången jag ser en reklam med en äldre kvinna i en BH-reklam. 
Säkert inte någon dålig idé 

11) Det är bra med en äldre tant emellanåt. Dessutom ser hon ganska 
fräsch ut  

12) Hämmentävä, epätavallinen ( förvillande, ovanlig) 

13) Där diversifierar de här Lindex när de gör dem med de här äldre 
människorna, sånhäna bh-reklamer. Så märker man den bättre 

14)  Äldre dam, jätte välbehållen och snygg och en vacker BH. Jätte bra, 
jätte bra reklam... 

15)  Tulee semmonen hyvän olon tunne kun katsoo tätä naista

16)  Tää kuva ei missään mielessä o pornahtava vaan ihan kiva 
mainoskuva  (denna bild är inte i något avseende pronografisk utan en 
helt trevlig reklambild ) 

17)  Snygg och fräsch äldre dam  



183

18)  Trevligt att se lite äldre människor i reklamer  

19)  Bra att dom har tagit en äldre kvinna med!  

20)  Fast det är bra att dom använder även äldre modeller  

21)  Välbevarad äldre dam  

22)  Hyvä kuva ja eletty elämäkin näkyy tästä (En bra bild och det 
upplevda livet syns här)

23)  Jokaiselle ihmiselle on jotain (något för envar) 

24)  Ihan onnistunut, ja ihan hauska myös (Riktigt lyckad och riktigt rolig) 

25)  Hyvä mainos, samaistun rouvan kanssa  (En bra reklam, jag 
identifierar mig med damen) 

26)  Ihan kiva, kyllä me keski-ikäiset pidetään rintaliivejä kanssa, eikä me 
kaikki olla tuollaisia, tiedät sä, elähtäneitä (Riktigt okay, nog använder 
vi medelålders också bh, och inte är vi alla så där du vet slitna) 

27) Nåjo, den e ju vitsig så tillvida att de ju alltid e någo snygga nuppor på 
de här bilderna o att vi här har den lite äldre, men i ganska bra form  

28)  Ai kun söpö mainos. Kauniit rintaliivit...ja..niin onhan se kaunis 
nainen. Hyvin ikääntynyt, vähän vanhempi.  (Oj en så söt reklam. 
vackra bh:n…och ja, nog är det också en vacker kvinna. Har åldrats 
bra, litet äldre) 

29)  Utan även äldre kvinnor kan gå i spets BH

30)  Inte måste det ju alltid vara unga flickor

31)  Että kyllä kauniita vaatteita voi käyttää vaikka vanhempanakin (Att 
man kan använda vackra kläder trots att man är litet äldre) 

32)  En äldre människa kan se vacker ut och kan vara nöjd med sin kropp  

33)  Men äldre kanske behöver lite sådant här

34)  Vähän vanhemmillekin ihmisille (Åt litet äldre människor också) 

35)  Tää mainos osoittaa että vanhempikin nainen osaa olla seksikäs! Lisää 
tällaisia mainoksia ja paljon Kun tätä katsoo niin tulee sellainen fiilis 
että kannattaa panostaa itseensä vaikka mummokuume onkin 
ohi.(Denna reklam påvisar att även en äldre kvinna kan vara sexig! 
Mera sådana reklamer och mycket. När man ser på denna så får man 
en känsla av att det lönar sig att satsa på sig själv trots att klimakteriet 
är förbi) 
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36)  Hon är ju vacker fast hon är litet äldre och har grått hår

37)  Inte måste det ju alltid vara unga flickor

38) Skall äldre kvinnor vara halvnakna? Ser hemskt ut   

39)  Ålderstigen kvinna! Hon borde nog ha mera på sig  

40)  Men varför skall man ha gamla kvinnor i underklädesreklamer?  

41)  Mutta kyllä mieluummin katson niitä nuorempia naisia. En ainakaan 
haluais että mainoksissa käytettäis XL malleja. Kyllä itse ainakin 
katson mieluummin kauniita nuoria naisia  (Nog ser jag hellre på 
yngre kvinnor. Jag vill åtminstone inte att man använder XL-modeller 
i reklamer. Nog ser jag hellre på de där vackra unga kvinnorna ) 

42)  Den här är helt omoralisk fast hon är gammal  
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BILAGA 8 ANALYSERADE INTERVJUUTDRAG68

TEMA ANALYTISKT BEGREPP UTDRAG 

INTERVJUEXEMPEL1 

Inte-född-före-kriget eller 
antihedonism och 
sparsamhet. 
Hedonismtemat  
framkommer ur 
antagonismen mot dem 
som var födda före kriget  

Ekvivalenskedjor:Vill
konsumera, vill njuta, vill 
njuta via konsumtion 
Antagonism: Genom att 
definiera dagens äldre 
konsument som en 
motsats till dem som var 
födda före krigen  

 Är det här enligt dig en annorlunda 
målgrupp än den som kommer 
efter, eller före? 
I alla fall de som var före dem är 
mycket annorlunda, eftersom de 
varit i kriget och värderingarna och 
attityderna är annorlunda.

 Och det här har kanske varit en 
sådan faktor som också stämplat 
åldrandet och detta 
åldersrelaterade 
konsumtionsbeteende och man har 
iakttagit dagens pensionärer som 
kallas för kaffe-
erbjudandemommon att man sparar 
anser att en 10 cents besparing är 
en stor grej,

är en sådan här åldrande 
åldersklass som helt tydligt vill 
konsumera, vill njuta, vill vill också 
söka efter njutning via en sådan här 
konsumtion

INTERVJUEXEMPEL 2 
Inte-född-före-kriget eller 
antihedonism. Genom att 
beskriva dem som var 
födda före kriget i 
antagonistiska tongångar 
(det fick inte vara några 
extra krimskrams) 
Hedonism (jag vill satsa på 
mig själv): visuell njutning, 
olfaktorisk njutning allt att 
de älskade dessa 

Ekvivalenskedjor, 
Antagonism (samma 
som föregående) 

..överlag kan jag se en ganska stor 
skillnad...att det är 44-45 som i 
mina ögon är en vattendelare......att 
före det var det dessa 
sparare......arvlåtarna...... 

.det fick inte vara några extra 
krimskrams...inte underbart rosa 
omkring...det måste vara en strikt 
fysisk behandling...

vågar söka riktigt sådan där 
njutning...visuell njutning, 
olfaktorisk njutning allt att de 
älskade 
dessa...helhetsbehandlingar,

68 Intervjuarens frågor har skrivits med kursiv stil. Temat och de understreckade partierna hör ihop 
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INTERVJUEXEMPEL 3 
Antiseniortema eftersom 
man anser att 
seniorprägeln inte är 
eftersträvansvärt 

Kontrovers, Levd ideologi
eftersom man tidigare 
poängterat att äldre 
konsumenter innebär 
stora möjligheter (har 
nämnt tidigare i 
intervjun). En stor 
möjlighet handlar mera 
om att de är många som 
är äldre samtidigt men 
det som är kontroversiellt 
är att möjligheten 
förvandlas till något som 
inte tillför mervärde åt en 
produktkategori eftersom 
åldrande är negativt. Så 
åldrande är intressant då 
det handlar om större 
mängder 
konsumtionsbenägna 
individer men inte som 
fenomen. 

att låt oss nu t.ex. tänka oss att 
man planerar en bil eller motorcykel 
eller något som skulle vara planerat 
för gamla människor så vem skulle 
vilja köpa en sådan,

så känns det tråkigt att man 
skräddarsyr en seniorprodukt för då 
blir man litet så där daddad.

INTERVJUEXEMPEL 4 
Antiseniortema eftersom 
man anser att 
seniorprägeln inte är 
eftersträvansvärt 

Levd ideologi: Åldrande 
medför att man 
uppmärksammar kostens 
innehåll dvs. man blir 
mer krävande som kund. 
Om detta att vara en 
krävande kund 
kombineras med 
seniorism anses det inte 
vara något människor vill 
ha.
Levd ideologi: Men när 
man inte upplever att det 
är en seniorprodukt etc. 
Man vill alltid att andra 
skall hitta en produkt 
trots att man vet att det 
är många som kan kallas 
seniorer. Senioritet 
medför inte ett 
tilläggsvärde enligt detta 
uttalande 

Och logiken går så här att när äldre 
människor börjar fästa större 
uppmärksamhet vid sin näring, 
hälsosamhet, vid det man sätter i 
munnen och så här, så finner de 
denna produkt lättare än andra.
Men när man inte upplever att det 
är en seniorprodukt så hittar även 
andra den.
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INTERVJUEXEMPEL 5 

Aktivitetstemat 
Antiseniortema eftersom 
produkten får värde via att 
den godkänns av 
ungdomen 

Ekvivalenskedja: de 
aktiva, vuxna i arbetslivet 
varande  
Antagonism: Man kan 
tänka sig att över 70-
åringar... Dvs, 70-åringar 
är inte första hand dem 
man har som mål för sin 
produktutveckling. 
Dessutom sökes 
bekräftelse för en 
seniorvänlig produkt via 
att ungdomen godkänt 
den. 

talar man ju om en sådan här aktiv, 
aktiv, vuxen befolkning som på sätt 
och vis ännu är i arbetslivet och 
som har förtidspensionerats 

 till såna där över 70-åringar att jag 
kommer att tänka på någotslags 
mobiltelefoner som har tydliga 
bildskärmar att…

INTERVJUEXEMPEL 6 
Naturalisttemat: Åldrande 
för med sig sjukdom och 
mera
läkemedelskonsumtion  

Ekvivalenskedja:
Beskriver den äldre 
konsumenten via 
läkemedel och 
sjukdomar 

för stora läkemedelsföretag och 
information om cancersjukdomar

 INTERVJUEXEMPEL 7 
Naturalisttemat: Vissa drag 
i en äldres 
konsumtionsmönster är 
cementerade såsom t.ex. 
brandlojalitet som varar 
livet ut 

Ekvivalenskedja:
Brandlojalitet är naturlig 
då du blir äldre 

. Och det är säkert forskat också att 
detta byte av brand minskar med 
åldern.

INTERVJUEXEMPEL 8 
Aktivitetstemat Antagonism... På yngre 

måste man satsa... 
Detta intervjuexempel 
lyfter fram den äldre som 
den som gör val hela 
tiden (motsatsen till 
föregående)  

Det är ju just ngt som man säger att 
”jo, då du en gång gjort ditt val så 
då byter du aldrig och… på yngre 
måste man satsa då där sker valet 
av varumärke och ingenting sker 
efter det” Men enligt mig så är det 
bara bullshit, att visst väljer 
människor hela tiden, men det att 
då du en gång valt och så skulle du 
stå vid det  för evigt så... nej...vi har 
levt så länge i detta 
konsumtionssamhälle att vi har en 
sådan här listig konsumtionsmodell 
och listig konsumtion betyder att 
man hela tiden ser vad som 
erbjuds, att du väljer hela tiden!listig 
konsumtion betyder att man hela 
tiden ser vad som erbjuds, att du 
väljer hela tiden!

   INTERVJUEXEMPEL 9 
Tristesstemat Ekvivalenskedja (men de 

människor...). 
Intervjuutdraget beskriver 
dem som upplevde 

men de människor som kommer 
bra ihåg den tiden...så jag tror att 
depressionen har satt sina spår i 
deras själ för evigt
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depressionen före krigen 
dvs. denna beskrivning 
handlar om den äldre 
konsumenten som var 
född före krigen. 
Uttalandet har också 
drag av antagonism 

INTERVJUEXEMPEL 10 
Antiseniortemat Levd ideologi eftersom 

man tidigare lyft fram hur 
viktigt det är med 
seniorer medan man å 
andra sidan inte ser dem 
som värdefulla 

Nej nej, att om man börjar stämpla 
med ålder så där måste man nog 
vara mycket försiktig

INTERVJUEXEMPEL 11 
Åldrande är värdefullt Levd ideologi: åldrande 

är en rikedom men inte 
om man kombinerar det 
med en produkt (fanns i 
samma intervju) 

Nästan 80% säger att det är en 
rikedom, att de ser goda sidor i det.

 INTERVJUEXEMPEL 12 
Kvalitetsmedvetenhets-
temat

Ekvivalenskedja:
krävande konsumenter, 
mästerkonsumenter. 
Levd ideologi: Man kan 
inte lura....Skall reklam 
lura?

Dessa är mycket krävande 
konsumenter, mästerkonsumenter
också i det avseendet att de här 
kan man inte lura i något avseende, 
för dessa måste man göra mycket 
bra reklam. 

INTERVJUEXEMPEL 13 
Rocktemat Ekvivalenskedja:

Beskrivs via musiksmak 
rockmusiken dånar 
Antagonism: Inte är de 
sådana att de släpar 
omkring i någotslags 
Reino-tofflor (stereotypa 
uppfattningen om dagens 
äldre eftersom tofflan är 
ett slags symbol för 
åldrande) 

rockmusiken dånardär att inte vet 
jag om det redan är så men inte är 
de sådana att de släpar omkring i 
någotslags Reino-tofflor

INTERVJUEXEMPEL 14 
Diversifieringstemat Ekvivalenskedja

(internationalitet och 
mångfaldiga livsstilar och 
mera konsumtion) 
Antagonism: Det 
traditionella 

Att där finns mera internationalitet 
och mångfaldiga livsstilar och mera 
konsumtion som gäller det egna 
jaget och viljan att njuta att det 
traditionella självuppoffrandet och 
så nu är borta att man inte sparar 
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självuppoffrandet, man 
sparar inte längre 

längre på arvet

INTERVJUEXEMPEL 15 
Diversifieringstemat, 
Förändrartemat 

Antagonism: Man vill inte 
sammanföras med 
seniorgenerationen som 
är annorlunda p.g.a. sin 
fosterländskhet och man 
kommunicerade ju 
brevledes 
Ekvivalenskedja: 
beskriver den andra 
generationen via ord som 
internationell, som den 
som minskade världen, 
pionjärerna 

det irriterar mig fruktansvärt då man 
talar om de här människorna som 
en grupp... eftersom de är 
annorlunda...attityder  med en 
början i fosterländskhet... att det 
där seniorgenerationen de är 
fosterländska...

medierna...det är den generationen 
som liksom krympte världen...och 
p.g.a. det är den helt 
annorlunda...än de människor 
under vars tid man kommunicerade 
brevledes
INTERVJUEXEMPEL 16 

Kognitiv-ålder-temat Levd ideologi- Svårighet 
att definiera 
åldersgränser och när 
någon är gammal trots 
att vi gärna kategoriserar 
enligt kronologisk ålder 

Ja, det finns olika synvinklar. T.ex. 
en 30-åring är en gammal 
förstföderska, ur en annan 
synvinkel är hon inte alls gammal. 
Då vi frågade av 45-åringar vad 
gammal innebär så fick vi svaren 
70  eller 80 år och att en 60-åring 
inte är alls gammal.
INTERVJUEXEMPEL 17 

Body-mind-temat (spirituell 
ålder)

Ekvivalenskedja:
Erfarenhet, perspektiv på 
livet, mera tid, inre 
förändring, frihet 
Antagonism: De unga 
kan inte förstå... 

De unga kan inte förstå vad som 
kan vara en rikedom i åldrandet, 
det måste man uppleva själv. Det 
är en fråga om en inre förändring, 
och inte i sig en yttre, som är den 
enda sidan som de unga ser. Den 
inre förändringen är när människor 
får mera erfarenhet och samtidigt 
får mera perspektiv på livet, hon 
kan särskilja det som är viktigt och 
väsentligt och kan tänka ut vad som 
är ett meningsfullt liv. Hon får också 
mera tid, som är viktigt nuförtiden. 
Tid är status. Också detta att känna 
frihet.
INTERVJUEXEMPEL 18 

Evig-ungdomstemat Kontrovers: Man vill 
påminna om de yngre 

Och om man ser på någon som 
idag fyller femtio år så hej, inte 
skiljer den sig mycket från sin dotter 
som kanske redan är trettio
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INTERVJUEXEMPEL 19 
Följer-med-sin-tid-temat Ekvivalenskedja:

Fördomsfria, spänstiga 
som fastnar för tidsenliga 
fenomen och teknologier 
fördomsfritt 

ganska fördomsfria, sportiga 
människor som fastnar för sådana 
här tidsenliga fenomen och 
teknologier fördomsfritt så nog finns 
där ju stora möjligheter...

INTERVJUEXEMPEL 20 
Marknadsmöjlighetstemat Ekvivalenskedja: Massa, 

förmögenheten ökar, 
bostadslånen 
bortbetalda, mycket 
pengar till sitt förfogande 

Och med anslutning till detta så är 
utvecklingen i allmänhet så att 
förmögenheten ökar då man är i 
femtioårsåldern, då t.ex. 
bostadslånen är bortbetalda och 
barnen har farit och plötsligt har 
man råd med konsumtion, om man 
vill använda dem till det. Med andra 
ord så om en sådan här målgrupp 
som det finns många av och som 
har mycket pengar till sitt 
förfogande så vad kan vara en 
bättre målgrupp.
INTERVJUEXEMPEL 21 

Marknadsmöjlighetstemat 
Genustemat 

Ekvivalenskedja: dessa 
kvinnor är smarta och 
utbildade och krävande 
Ekvivalenskedja: en god 
bit över en 
miljontrehundratusen 
fyrtioåriga kvinnor år 
2000 

… en god bit över en 
miljontrehundratusen fyrtioåriga 
kvinnor år 2000…

börjar jo det stämmer och onekligen 
dessa kvinnor är smarta och 
utbildade och krävande och 
kommer inte att godkänna att det 
finns sextonåriga modeller i deras 
tidningar…som visar upp produkter 
som är ämnade för dem…
INTERVJUEXEMPEL 22 

Marknadsmöjlighetstemat Ekvivalenskedja:har
betalat sin skuld, barnen 
har flyttat, pengar i 
förhållande till lönen är 
bra 

den här läsaren som alltså har 
betalat sina skulder och barnen har 
kanske flyttat och pengar i 
förhållande till lönen är bra i det 
skedet så är det verkligen en 
potentiell konsumerande målgrupp.
INTERVJUEXEMPEL 23 

Marknadsmöjlighetstemat Ekvivalenskedja:
bostadslånen är 
bortbetalda och barnen 
har farit och plötsligt har 
man råd med 
konsumtion, 

bostadslånen är bortbetalda och 
barnen har farit och plötsligt har 
man råd med konsumtion, om man 
vill använda det till det. Med andra 
ord så om en sådan här målgrupp 
som det finns många av och som 
har mycket pengar till sitt 
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förfogande så vad kan vara en 
bättre målgrupp. 
INTERVJUEXEMPEL 24 

Marknadsmöjlighetstemat Ekvivalenskedja:
eftersom de har pengar 

Bilar köps bara av dessa, eftersom 
de har pengar
INTERVJUEXEMPEL 25 

Marknadsmöjlighetstemat Ekvivalenskedja:dem
som har pengar 

...det lönar sig att respektera dem 
som har pengar...att även den 
dumme märker det snart 
INTERVJUEXEMPEL 26 

Naturalisttemat 
Vishetstemat 

Ekvivalenskedja: Som 
fyrtioåring förnyas 
människans celler inte 
lika snabbt 
Ekvivalenskedja: detta är 
en strålande tid då 
människan kan uppnå 
den verkliga visheten 

som fyrtioåring så förnyas 
människans celler inte lika snabbt 
och man kan börja se fysiska 
förändringar... I det västerländska 
tankesättet har man tänkt sig att 
människans andliga utveckling 
fortsätter på samma sätt, att minnet 
försvagas osv., men om man tar 
det österländska synsättet där man 
anser att människan utvecklas så 
länge det finns livskraft, så innebär 
detta att detta skede är en 
strålande tid då människan kan 
uppnå den verkliga visheten. Vi 
håller just på att få grepp om detta 
att i detta skede kan det ske stora 
och strålande ting 
INTERVJUEXEMPEL 27 

Kognitiv ålderstemat/”Feel-
age-temat” dvs. du känner 
dig 10-15 år yngre än du 
är

Levd ideologi: Den 
kronologiska åldern 
används för att 
kategorisera 
konsumenter men man 
vill ändå inte att en 60-
åring skall se en 60-åring 
i reklamen 

då vill man beskriva den stund då 
när människan pensioneras som 
61-åring så då är fotomodellen 45 
år i reklamen...

INTERVJUEXEMPEL 28 
Genustemat 
Body-mind-temat (spirituell 
ålder)

Ekvivalenskedja: mera 
perspektiv... mera 
personlighet 

Ekvivalenskedja: män 
upplever just åldrandet 
svårare, trots att det 
behandlar dem enklare, 

Levd ideologi: erfarenhet 
och personlighet lyfts 
fram då man inte vill 

förlorar sin 
attraktionsförmåga 

Ja, att egentligen så är det så att 
detta hänger ihop med att kvinnor 
förlorar något… att kommer detta 
att förändras sedan? Att kan man 
tänka sig att…? 
Detta är en ganska intressant fråga 
då jag tycker att män upplever just 
åldrandet svårare, trots att det 
behandlar dem enklare, att hos 
dem bevaras denna fysiska 
attraktionsförmåga kanske bättre...
detta är ju mellan öronen på 
människor denna föreställning men 
nog tror jag riktigt att man övergår 
här till kvinnors område att man ser 
i alla fall så mycket att människors 
behagfullhet har att göra med vad 
du är inuti... och som vi 

att hos dem bevaras 

direkt säga att kvinnor 

den fysiska 
attraktionsförmågan 
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konstaterade så med åren så får 
man mera perspektiv och man får 
mera personlighet. Kanske kvinnor 
har gjort ett fängelse åt sig själv av 
detta att man borde vara det här 
eller det där... ja, just t.ex. denna 
bantningshysteri, att i 
undersökningar har man 
konstaterat att litet rundhet är 
hälsosamt.
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BILAGA 9 BILDMATERIALET OCH ANALYS 

BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Orion April 2001 Det Bästa 

Den orange färgen 
får en framskjuten 
roll (produktens 
M, kvinnans 
klänning och hår). 
Mannen och 
kvinnan ser 
varandra i ögonen 
och ser förälskade 
ut.

”Mainio
monivitamiini 
meille aikuisille”.( 
”En utmärkt 
vitamin för oss 
vuxna”) Ordet 
vuxen används för 
att tilltala 
målgruppen. Ordet 
vi används för att 
poängtera gruppen 
och att du inte är 
ensam. 

 01 

69 Skriver främst ned första reaktioner men också några tolkningar. Kommentarerna är därför mera av 
denotativ karaktär. 
70 Året baserar sig på när bilden funnits antingen i tidningen Det Bästa eller när jag hittat och använt den. 
Det material som är hämtat ur Det Bästa har märkts ut. 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Orion April  01 Det Bästa 

Fräscha färger och 
en mycket enkel 
produktutformning 
ger mig intrycket 
av en traditionell 
kvinna och 
kvinnoroll. 
Förklädet är bl.a. 
en symbol för 
detta.Receptet 
nederst på sidan 
förstärker bilden 
av den 
bulledoftande 
kvinnan. Kvinnan 
associerar jag till 
den präktiga 
marthan som är 
välvårdad och är 
den duktiga 
husmodern. 

Texten understryker 
vad kvinnan Maija 
trivs bäst med 
(känner inte till 
henne) dvs. med att 
baka. Bellavita-
crèmen är så 
förmånlig att man 
gott kan använda 
den till hela 
kroppen. Detta är 
förenligt med 
förnuftig 
konsumtion. 

 01 

Nordea Maj  01 Det Bästa 

Tillsammans mot 
solnedgången vid 
vågornas brus är 
min tolkning av 
denna bild. Och 
paret får en 
framskjuten roll 
här. Kvinnan ser 
på sin man (upp 
till sin man?). 
Mannen och 
kvinnan går nära 
varandra vilket 
tyder på ett nära 
förhållande 

Sparande lönar sig 
så att man kan 
tillbringa 
pensionsåren där 
man trivs bäst. 

 01 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Pfizer Oktober  01 Det Bästa 

Iögonenfallande är 
att mannen kollar 
att allt finns kvar 
med ett småleende 
och är generad. 
Hans  gest får en 
framskjuten roll 

Erektionsproblem 
kan skötas och är 
ett allmänt problem 
enligt texten i 
reklamannonsen. 
Reklamannonsen 
problematiserar 
erektion och 
påpekar att det är 
ett allvarligt 
problem. 
Livskvaliteten för 
både man och 
kvinna förbättras 
om detta problem 
sköts. Man anspelar 
på känslor och får 
människor som 
kanske inte upplevt 
detta som ett 
problem att 
problematisera det  

 01 

Pharma Nord November  01 Det Bästa 

Mannen  som är 
frigjord , vital och 
njuter av tillvaron 
får en 
framskjutande roll 
p.g.a. sin position.  
Han emottar 
världen med 
öppen famn. 

Texten är 
faktainriktad och 
skall inge trygghet 
så att man inte 
behöver vara rädd 
för olika problem 
med 
åderförkalkning.
Texten är också 
litet
försäljningsinriktad 
i stil med 
”kannattaa
tutustua” ”det lönar 
sig att bli bekant 
med produkten”. 

 01 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Sonera Juli  02 Det Bästa 

De atypiska 
golfarna får en 
framskjuten roll på 
bilden. En av 
kvinnorna ser 
hjälplös ut och 
håller krampaktigt 
om golfracketen. 
Upplever att 
bilden förlöjligar 
dem som inte ser 
typiska ut. 
Upplever också att 
tanken är att 
”vanliga”
människor åker 
utomlands, spelar 
golf och funderar 
plötsligt på 
praktiska grejer 
som att prata i 
mobilen och 
lyssna på sin 
svarare.

Texten ”Miten 
vastaajaviestit voi 
kuunnella 
ulkomailla?” (hur 
kan man lyssna på 
sin telefonsvarares 
meddelanden 
utomlands” är 
kärnan i denna 
reklamannons. I 
den finstilta texten 
ges noggrannare 
detaljer över hur 
man kommer åt sin 
telefonsvarare 
utomlandsifrån. 

 02 

Corega Oktober  02 Det Bästa 

Kvinnan ler piggt 
mot någon hon ser 
komma. Hennes 
bländvita tänder 
får en framskjuten 
roll. Jag tycker att 
hon är för ung för 
att ha löständer  

Man kan njuta av 
livet då man inte 
behöver vara rädd 
för att tänderna inte 
är vita. Man kan äta 
och dricka vad som 
helst är innebörden 
i texten. 

 02 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Leiras December  02 Det Bästa 

Solhatten och 
trädgården och det 
glada leendet är 
tecken på vitalitet 
och ork. Dessa får 
en framskjuten 
roll.Färgerna för 
tankarna till en 
engelsk serie som 
handlade om två 
kvinnor som var 
trädgårds-
detektiver. 

”Tulevaisuuden 
ajattelijoille” (för 
framtidens tänkare) 
säger texten längst 
uppe och längst ned 
uppmanas läsaren 
av reklamannonsen 
att ta kalciumet på 
allvar. Att använda 
engelska i en finsk 
annons skall 
antagligen göra 
produkten mera 
modern och 
ungdomligare. I 
kombination med 
handen som har 
tummen upp 
bekräftas detta 
ytterligare 

 02 

Valio Mars  03 Det Bästa 

Bilden är gråaktig
för att poängtera 
att något är anrikt 
eller gammalt. 
Mannens
allvarliga min och 
blicken som riktas 
mot åskådaren ger 
uttryck för att det 
handlar om 
sanning och allvar. 

Texten ”Kohtaa 
sankarina kohonnut 
verenpaineesi” 
(Möt ditt förhöjda 
blodtryck som en 
hjälte) vill lyfta 
fram att vi inte skall 
duka under 
sjukdomen utan ta 
det som något att 
kämpa emot. Den 
som övervinner 
problemen är en 
hjälte. 

 03 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Möller November  03 Det Bästa 

Färgerna i 
produkterna och 
bilden stöder 
varandra och 
bilden ger ett 
gemytligt intryck 
av en lugn 
morgonstund. En 
framskjuten roll 
får den mysiga 
relationen mellan 
två generationer. 

Vishet återkommer 
här. ”Möller on 
viisaan valinta!” 
(den vise väljer 
Möller). Texten 
”kasvaville lapsille 
ja senioireille” (för 
växande barn och 
seniorer) får mig att 
tänka på att barn 
och äldre hör till 
samma grupp. 

 03 

Ferrosan Oktober  03 Det Bästa 

Har svårt att förstå 
vilket 
tilläggsvärde 
bilden ger  i denna 
reklamannons. Det 
som förhärskar i 
reklamannonsen är 
den blåvita 
färgkombinatio-
nen som jag 
förknippar med 
fräschhet. Den 
avbildade leden 
uppfattar jag att 
skall ge produkten 
mera trovärdighet 

”Kansainvälinen 
menestystuote, 
Suomen suosituin” 
(en internationell 
bestsellerprodukt 
och Finlands 
populäraste) säger 
den första punkten 
som inleder 
textblocket. För 
övrigt är texten 
mycket 
läkemedelslik-
nande och använder 
främmande ord då 
innehållet beskrivs.  
Texten är inriktad 
på att göra livet 
lättare för 
målgruppen till 
denna reklam. 

 03 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Pharmacia April  03 Det Bästa 

Kvinnan lider av 
att sitta i kyrkan 
och hennes 
benställning ger en 
fingervisning OM 
vad det hela 
handlar om. 
Kvinnans blåvita 
klädsel gör att hon 
avviker från resten 
av ”församlingen”. 
Hennes blick är 
riktad mot någon 
till vänster om 
henne  och hon ser 
generad ut. 

Reklamannonsen 
rubriceras med 
ordet ”Piinapenkki” 
(pinbänken) med ett 
frågetecken och tar 
vara på att 
situationen kan vara 
svår. Svårigheten 
kan överkommas 
genom att man talar 
med sin läkare och 
läser vidare om 
problemen. Det är 
också bra att veta 
att man inte  är 
ensam om sitt 
problem (enligt 
texten lider var 
femte finländare av 
detta samma 
problem).  

 03 

Biovita Maj  03 Det Bästa 

Läkarrocken i 
kombination med 
grått hår ger 
intryck av 
trovärdighet 
genom erfarenhet. 
Texten är 
framträdande. 
Reklamen är 
iogönenfallande 
rörig enligt mitt 
tycke och 
oprofessionell. 

I texten framhäver 
man att produkten 
ger ”uutta joustoa 
niveliin” dvs ny 
spänstighet i 
lederna. Produkten 
är revolutionerande 
enligt texten och 
har redan många 
användare  

 03 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Lindex ingick bl.a. i en broschyr med modeller i olika ålder 
år  03 

Nakenheten är det 
visuellt 
framskjutande i 
kombination med 
det gråa håret. 
Kroppen och 
huvudet förefaller 
vara i olika ålder. 

Texten ger bara 
produktinformation 

 03 

.
 03 Kalevala Koru 

Den vackra äldre 
kvinnans tankfulla 
ansikte får en 
framskjuten roll 
men på andra plats 
kommer texten. 

Produkttexten är en 
typisk broschyrtext. 
Bildtexten som 
säger ”Ett häftigt 
förflutet. Det som 
uppdagats.” lyfter 
fram erfarenhet och 
att ett rynkigt 
ansikte inte bara 
innehåller lugn och 
ro utan också 
spännande
upplevelser 

 03 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Valio Februari  04 Det Bästa 

Ser främst ut som 
en vanlig 
tidningstext som 
berättar en historia 
som illustreras 
mha. olika bilder. 
Den vita kosacken 
på sin vita 
springare får en 
framskjuten roll 

Texten lånar 
element från en 
historisk kontext 
och tanken är att 
detta skall erbjuda 
trovärdighet för 
sloganen ”Pitkää 
ikää ja 
Valiojogurttia” 
(Hög ålder och 
Valiojoghurt”). 
Orden mystik och 
urkraft skall skapa 
en stämning kring 
produkten. 

 04 

Leiras Januari  04 Det Bästa 

Bildens lila 
solnedgång ger ett 
intryck av vemod 
och dysterhet. 
Kvinnan är tydligt 
äldre och har inte 
retuscherats 
Baddräkten är av 
mera traditionell 
sort. Hon ser på 
den som tagit 
bilden rakt i 
ögonen. Jag tolkar 
det som om hon 
ställer frågan i 
texten överst! 

”Elätkö täydesti” 
(lever du fullt ut) är 
frågan. Undertonen 
i denna fråga är att 
den som frågan blir 
ställd till inte gör 
det utan behöver ett 
kosttillskott i form 
av kalcium. 

 04 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Spanska statens turistbyrå Maj  04 Det Bästa 

Färgerna i 
annonsen följer 
den spanska 
flaggans färger. 
Kvinnan är 
intressant, vaken 
och vacker och 
högre ålder är 
enligt mitt tycke 
avbildat på ett 
värdigt sätt.. 
Kvinnan och 
hennes hår får en 
framskjuten roll 

”Espanja jättää 
jälkensä” (Spanien 
sätter sina spår) 
tolkar jag som att 
inte alla länder gör 
detta. I texten 
räknar man upp 
olika konstnärer 
som är värda att 
upplevas.  

 04 

Leiras Januari  04 Det Bästa 

Ordet Ladyvita har 
en framträdande 
roll . Den vackra 
klassiska kvinnan 
på bilden har 
trädgårds-
handskarna på och 
ser rakt på den 
som iakttar henne. 

I texten som finns i 
samband med 
denna reklam finns 
mera ”reklamspråk” 
dvs inte bara 
produktinformation: 
”Nainen on nainen 
koko ikänsä” 
Kvinnan är kvinna 
oberoende av ålder 
och ”tämän päivän 
naiselle joka tietää 
mitä tahtoo ja vaatii 
elämältä kaikessa 
ehdotonta laatua” 
dvs åt dagens 
kvinna som vet vad 
hon vill och vill ha 
och kräver definitiv 
kvalitet”. 

 04 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Eira Sjukhus Januari  04 Det Bästa 

Den kirurgiskt 
gröna färgen för 
tankarna till 
sjukhus vilket är 
tanken. Det glada 
paret har båda fått 
hjälp av en 
laseroperation. 
Bilden ser ut som 
om det tagits ad 
hoc i samband 
med en intervju 
och ger 
reklamannonsen 
en informativ 
karaktär. Mannen 
får en mera 
framskjuten roll än 
kvinnan eftersom 
han ser ut att föra 
talan och tar 
kontakt med 
läsaren med 
blicken. 

Texten innehåller 
mest information 
om 
starroperationen. 
Namnet på 
personerna på 
bilden är skrivet 
under bilden vilket 
gör 
reklamannonsen till 
en autentisk 
historia. Eftersom 
det handlar om ett 
privatsjukhus som 
säljer sina tjänster 
poängterar man att 
man erhållit ISO 
9001 för att ge en 
bild av hög kvalitet. 

 04 

Trafikskyddet Juli  04 Det Bästa 

Kvinnan på bilden 
är fartfylld (skakig 
bild). Hon går med 
på att sätta på sig 
cykelhjälmen trots 
att hon helst inte 
skulle göra det. 
Trafikskyddet står 
bakom 
reklamannonsen 
vilket lyfts fram. 
Att man valt ett 
äldre ansikte har 
antagligen att göra 
med att en allt 
större andel äldre 
har råkat ut för 
cykelolyckor och 
skadat huvudet.  

Texten är en 
uppmaning till att ta 
det lugnt och ta sitt 
ansvar genom att 
använda hjälm. 

 04 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Valio April  04 Det Bästa 

I mitt tycke är 
reklamannonsen 
originell då texten 
skrivits så stort 
och så att den 
kommer på 
mannens ansikte. 
Texten får därför 
en framskjuten 
roll.Mannen ser 
litet blek och trött 
ut vilket 
accentueras av att 
han har en vit 
skjorta.

”Vaimo vaatii 
juomaan pullon 
päivässä” dvs. Min 
fru kräver att jag 
dricker en flaska 
om dagen. Vi ser en 
överföring från en 
annan kontext, dvs. 
den, där en flaska 
om dagen inte är att 
rekommendera. 
Detta kan vara ett 
kulturbundet skämt 
och skulle kanske 
inte uppfattas på 
samma sätt  i andra 
kulturer. 

 04 

Biovita Augusti  04 

Bilden är  ett 
händelseförlopp 
där tanken 
antagligen varit att 
visa kvinnor som 
ätit preparatet och 
därför inte åldrats 
synligt i alla fall 
vad gäller rynkor. 
Den äldsta 
kvinnan har gjorts 
blekare än de 
andra vilket jag är 
osäker på om var 
avsikten. Detta gör 
att hon kanske får 
en mer 
framskjutande roll 
än de andra 
kvinnorna på 
bilden.. Blekhet är 
inte tecken på 
vitalitet 

”Vanhenemista voi 
nyt jarruttaa” Man 
kan nu bromsa 
åldrandet genom att 
äta Bio-Carnosin. 
Viktigast är att 
huden inte blir 
skrynklig och att 
man får mera 
muskelkraft och 
uthållighet. 
Botemedel mot 
åldrandets realiteter 
alltså.

 04 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Doves kampanj för äkta skönhet  05 

Den gråhåriga 
kvinnan får en 
visuellt 
framskjuten plats. 
Hon riktar blicken 
mot läsaren och 
skapar på det 
sättet kontakt. Hon 
ser ut som om hon 
går förbi och ler 
mot oss eller så 
sitter hon och 
vänder sig mot oss 
då vi ser på henne. 
Håret är grått men 
hon verkar yngre 
än det gråa håret 
symboliserar trots 
att rynkorna är 
tydliga. Ett grått 
hår gör ett intryck 
av att hon skulle 
vara äldre än man 
annars skulle 
tänka sig 

Textelementet som 
kräver att läsaren 
skall välja ifall 
kvinnan är härlig 
eller grå skapar en 
kontakt till läsaren 
och aktiverar till ett 
ställningstagande. 
Läsaren har 
möjligheten att 
välja men frågan 
har en följdfråga 
som styr svaret. 
Kampanjen tar 
alltså ställning till 
att gråhårighet ofta 
upplevts som ngt 
negativt. 

 05 

Pfizer Microlax (taget ur ET-tidning årgång  05) 

Den välskötta, 
vackert gråhåriga 
kvinnan med 
pärlhalsbandet får 
en framskjuten 
roll. Minen blir 
också
betydelsefull 
eftersom den 
antyder var 
problemet ligger 

Upptill på bilden 
finns texten ”Då 
inget kommer blir 
det inget av 
någonting”. Nederst 
finns texten som 
beskriver att det är 
fråga om ett 
laxeringsmedel. 

 05 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Bilden är från tidskriften Seitsemän päivää 17.6.2005 

Texten ”före” och 
”efter”. Bilden är i 
sig inte en 
reklambild men 
Hannele Lauri har 
utnyttjats som 
fotomodell för 
preparat som 
föryngrar huden 

 05 

.
Hbl/Tidningarnas förbund Våren  06 Hufvudstadsbladet 

Den äldre kvinnan 
med sin rollator är 
i förgrunden. De 
vackra spireorna 
mjukar upp 
intrycket. 

Texten poängterar 
det skrämmande i 
att den äldre 
kvinnans åsikt kan 
bli förhärskande om 
den unga inte 
använder sin röst  
(Min röst är din 
framtid ifall du inte 
använder din) 
Nummer 76 
hänvisar till ålder, 
kan man anta 

 06 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Kärkimedia  06 

Den äldre 
halvnakna kvinnan 
som är klädd som 
en prostituerad 
(höga klackar, 
stringtrosor) får en 
framskjuten roll. 
Hon skapar 
kontakt med 
läsaren av 
annonsen 

Texten säger 
följande: Deadlinen 
närmar sig. Ännu 
har du litet tid att 
göra något 
betydelsefullt. 
Reklamen är riktad 
till reklamskapare 
som skall delta i en 
tävling i Cannes. 
Den äldre har 
använts som 
symbol för döden 
som närmar sig. 

 06 

Oiva  Film School  06 

Den varma färgen 
och den vackra 
gungstolen får en 
framskjuten roll. 
Gungstolen 
symboliserar 
seniorer vilket 
framgår ur texten. 

Texten säger att 
”Även senior 
creatives är 
välkomna” att delta 
i Oiva Film School 

 06 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

.

Dove Pro-Age-kampanj  07 

Det burriga röda 
hårsvallet blir 
framskjutande. 
Kvinnan skapar en 
kontakt med 
läsaren då hon 
tittar flörtigt 
bakom luggen. 

Texten säger: 
”Försök säga åt 
henne att tjockt hår 
hör till det 
förgångna”. I texten 
som finns i 
kombination med 
produkten 
understryks att 
skönhet inte har 
några åldersgränser. 

 07 

.
L’oréal  07 

Celebriteten Jane 
Fonda får en 
framskjuten plats. 

I bilden 
problematiseras 
hudens förändring 
genom frågan 
”slappare, 
ömtåligare hud?”. 
Trovärdigheten 
skapas genom att 
man hänvisar till en 
undersökning där X 
antal respondenter 
sagt att påståendet 
stämmer. Läsaren 
övertygas genom 
användningen av 
argument som 
poängterar att 
många är av samma 
åsikt och 
underförstått 
innebär detta att 
läsaren skall sälla 
sig till dessa. 
Produkten heter 
dessutom age re-
perfect och inget 
som skulle verka 
antiage-aktigt 

 07 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

.
Tidskriften Ljuva livets pärm  07 

Celebriteten Lill 
Lindfors med det 
bländvita leendet 
får en framskjuten 
position. Även 
tidningens namn 
”Ljuva Livet” får 
en framskjuten 
roll.

”champagne, 
husköp utomlands 
och spännande 
flodkryssningar” 
berättar om 
tidningens innehåll. 

 07 

Elisa våren  07 i Hbl 

Den vithåriga 
solglasögon-
prydda kvinnan 
och telefonen får 
en framskjuten roll 

Texten innehåller 
mest produkt- och 
prisinformation. 
Eva och Karl är 
namnen på kvinnan 
och mannen på 
bilderna 

 07 
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BILDMATERIALET Visuell 
Framskjutenhet  69

Texten År70

Elisa våren  07 i Hbl  

Den vithåriga 
solglasögon-
prydda mannen 
och telefonen får 
en framskjuten roll 

  07 
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