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When the competition is getting stronger and companies must work harder to 
find new markets, new products and create new needs to reach growth, it 
appears strange that they overlook an obvious target segment right in front of 
their eyes. For some years ago, marketers of fashion brands feared that older 
women would wear their clothes, because it gave bad promotion for the 
young economically viable target group. Today, older women have 
difficulties finding clothes with right fit, style and personal taste. They 
would gratefully accept a brand, they felt were aimed for them.  The purpose 
of this study is to give new ideas to companies in the fashion industry, how 
to reach this target group,  but also be a contributing reason for older women 
to see the market opening for them. Through interviews with older women 
and industry specialists and questionnaires, interesting facts are gathered 
how fashion companies create strategies successfully. It is time to seriously 
notice the target group and respect them, as a group with great purchasing 
power. The company first to succeed can expect good returns, loyal 
customers and perhaps competitive immunity. In the nearest future when the 
baby boomers are about to retire, there are all reasons to comply with their 
needs. They have plenty of money they are planning to spend, active lives 
were they need clothes for different occasions and they will fill their lives 
with experiences they had no time to do before. With right strategies comes 
growth – so go out and catch them!  

Keywords: older women, competitive advantage, fashion industry, 
differentiation, older women buying behavior. 



Sammanfattning 

Magisteruppsats i marknadsföring inom textilekonomi 
Svensk titel: Ungdomlig ålderdom – hur modeföretag marknadsför sig bättre 
hos äldre kvinnor 

Författare:  Ann-Cristine Andersson 660903-5644 

Färdigställd: augusti 2008 

Handledare: Ulf Sternhufvud 

Språk:  svenska 

När konkurrensen hårdnar och företag får allt svårare att hitta nya 
marknader, nya produkter eller tänka ut nya behov för att kunna växa, 
förefaller det märkligt att de tittar mellan fingrarna när en uppenbar 
målgrupp står mitt framför ögonen. För några år sedan var marknadsförare 
på modeföretag rädda att äldre skulle bära deras kläder, eftersom det gav 
dålig reklam för en yngre köpstark målgrupp. Äldre kvinnor idag har svårt 
att hitta kläder med rätt passform, stil och smak och skulle varmt välkomna 
ett varumärke som de kände var riktat till dem. Syftet med undersökningen 
är att ge nya idéer åt modeföretag, hur de kan närma sig den här målgruppen 
och en bidragande orsak till att äldre kvinnor känner att marknaden öppnar 
sig för dem. Genom intervjuer med fokusgrupper av äldre kvinnor och 
sakkunniga och även frågeformulär inhämtas intressant fakta hur 
modeföretag kan lyckas med det framgångsrikt. Det är dags att ta den här 
målgruppen på allvar och se dem med respekt, som en köpstark målgrupp. 
Det modeföretag som är först med att lyckas, kan förvänta sig resultat, lojala 
kunder och kanske konkurrensimmunitet. Inom snar framtid, när 40-
talisterna väntas gå in i pensionsåldern, finns det all anledning att tillmötesgå 
deras behov. De har gott om pengar de tänker spendera, ett aktivt liv där det 
behövs kläder för olika tillfällen och de tänker uppleva allt de inte hunnit 
med tidigare. Med rätta strategier kommer tillväxt – så ut och fånga in dem! 

 

Nyckelord: äldre kvinnor, konkurrensfördelar, modebranschen, 
differentiering, äldre kvinnors köpbeteende 



 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .....................................................................................................1 

1.1 Problembakgrund .................................................................................1 

1.1.1 Modemarknaden .......................................................................1 

1.1.2 Identitet .....................................................................................2 

1.1.3 Modeföretagens mål .................................................................2 

1.1.4 Samhällets förändring................................................................3 

1.1.5 Författarens perspektiv .............................................................4 

1.2 Problemdiskussion................................................................................4 

1.2.1 Kvinnans självbild.......................................................................4 

1.2.2 Framtidens konsumenter...........................................................4 

1.2.3 Ökad konkurrens........................................................................5 

1.2.3 Mervärde ...................................................................................6 

1.3 Problemformulering .............................................................................6 

1.3.1 Huvudproblem ...........................................................................6 

1.3.2 Delproblem ................................................................................6 

1.4 Syfte ......................................................................................................7 

1.5 Problemavgränsning .............................................................................7 

1.6 Begreppsdefinitioner ............................................................................7 

1.7 Uppsatsens disposition .........................................................................9 



1.8 Tidsplan för arbetet ............................................................................10 

2. Metoddiskussion.......................................................................................11 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt ............................................................11 

2.1.1 Positivism .................................................................................11 

2.1.2  Hermeneutik ...........................................................................12 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt .......................................13 

2.2 Metodansats .......................................................................................13 

2.2.1 Deduktion ................................................................................14 

2.2.2 Induktion..................................................................................14 

2.2.3 Abduktion ................................................................................14 

2.2.4 Val av metodansats..................................................................14 

2.3 Undersökningsansats..........................................................................14 

2.3.1 Explorativ undersökning ..........................................................15 

2.3.2  Beskrivande undersökning......................................................15 

2.3.3  Förklarande undersökning ......................................................15 

2.3.4 Val av undersökningsansats.....................................................16 

2.4 Forskningsmetod ................................................................................16 

2.4.1 Tvärsnittsmetoden...................................................................16 

2.4.2 Longitudinell undersökning .....................................................17 

2.4.3 Fallstudier ................................................................................17 

2.4.4 Survey‐studie ...........................................................................17 

2.4.5 Experimentell metod ...............................................................18 



2.4.6 Val av forsknings metod...........................................................18 

2.5 Undersökningsmetod..........................................................................18 

2.5.1 Kvalitativ metod.......................................................................19 

2.5.2 Kvantitativ metod ....................................................................19 

2.5.3 Val av undersökningsmetod ....................................................19 

2.6 Datakällor............................................................................................19 

2.6.1 Primärdata ...............................................................................20 

2.6.2 Sekundärdata...........................................................................20 

2.6.3 Val av datakälla ........................................................................21 

2.7 Kontaktmetod .....................................................................................21 

2.7.1 Kvantitativa kontaktmetoder...................................................21 

2.7.2 Kvalitativa kontaktmetoder .....................................................21 

2.7.3 Val av kontaktmetod................................................................23 

2.8 Urval....................................................................................................23 

2.8.1 Val av urvalsmetod ..................................................................24 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet ..........................................................25 

2.9.1 Undersökningens validitet och reliabilitet...............................25 

3. Teoretisk referensram ..............................................................................27 

3.1 Kundvärde...........................................................................................27 

3.2 Marknadsstrategier.............................................................................28 

3.2.1 Segmentering...........................................................................29 

3.2.2 Målmarknadsföring..................................................................30 



3.2.3 Positionering och differentiering .............................................30 

3.2.4 Marknadskommunikation........................................................34 

3.2.5 Kundrelationer .........................................................................36 

3.3 Konsumentbeteende ..........................................................................37 

3.3.1 Behov och önskemål ................................................................37 

3.3.2 Köpprocessen...........................................................................39 

3.4 Modehistoria och framtidsmode........................................................40 

3.4.1 Modets goda eller dåliga smak ................................................40 

3.4.2 Modeindustrin .........................................................................40 

3.4.3 Tillhörighet...............................................................................41 

3.5 Att bli äldre .........................................................................................42 

3.5.1 Identitet  och  självbild.............................................................43 

3.5.2 Äldre konsumenter som ett problem ......................................44 

3.5.3 Äldre som attraktiv målgrupp..................................................46 

3.5.4 Äldre i framtiden......................................................................47 

4. Empiri och analys ......................................................................................51 

4.1 Undersökningens respondenter .........................................................51 

4.2 Vad är mode?......................................................................................52 

4.2.1 Modet för äldre förr och idag ..................................................53 

4.2.2 Hur klädvalet förändras med åldern........................................54 

4.2.3 Identitet och kläder vid olika tillfällen .....................................56 

4.2.4 Analys.......................................................................................58 



4.3 Samhällsförändring och den nya marknadsföringen..........................59 

4.3.1 Dåligt selekterad målgrupp......................................................60 

4.3.2 Brist på reklam för målgruppen...............................................60 

4.3.3 Varumärkesbyggande ..............................................................61 

4.3.4 Klädernas karaktär ...................................................................62 

4.3.5 Närma sig målgruppen.............................................................63 

4.3.6 Lämpliga distributionskanaler..................................................65 

4.3.6 Modeföretagens förutsättningar.............................................66 

4.3.7 Analys.......................................................................................68 

4.4 Framtidens äldre kvinnor....................................................................71 

4.4.1 Nya sätt, nytt tänkande ...........................................................71 

4.4.2 Kvinnan som konsument .........................................................72 

4.4.3 Omvärldens påverkan..............................................................72 

4.4.4 Analys.......................................................................................73 

5. Slutsatser ..................................................................................................75 

6. Avslutande diskussion...............................................................................79 

6.1 Reflektion............................................................................................79 

6.2 Källkritik ..............................................................................................80 

6.3 Förslag till vidare forskning.................................................................80 

7. Källförteckning ..........................................................................................81 

7.1 Referenslitteratur ...............................................................................81 

7.2 Elektroniska källor...............................................................................82 



7.3 Vetenskapliga artiklar .........................................................................83 

7.4 Artiklar ................................................................................................83 

7.5 Tips för vidare läsning .........................................................................84 

Bilagor .............................................................................................................1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”De vågar inte retuschera bort mina rynkor. Jag har lidit så mycket för att få dem.” 

Anna Magnani, 1908-1973, italiensk skådespelerska 



 

Förord 
 
Examensarbetet har genomförts våren 2008 efter genomgången 
Magisterutbildning inom Textilekonomi vid Högskolan i Borås, institutionen 
Textilhögskolan. 
 
Undersökningen kan ses som en hyllning till äldre kvinnor, som på många 
vis är en förbisedd grupp, oförtjänt underskattade och värda mer 
uppmärksamhet. 
 
Jag vill tacka alla Er som gjort undersökningen möjlig och gett mig 
ovärderliga erfarenheter. Ni som svarat på mitt frågeformulär, gett mig råd 
och rekommendationer och tagit er tid i telefon. Ni som sporrat mig med ny 
kraft när luften ibland tagit slut. Ni som visat intresse av att ta del av mitt 
resultat. Ni som gett mig ledigt från mitt ordinarie arbete och inte minst alla 
Ni fantastiska människor som ingått i mina fokusgrupper.  
 
Tack Ulf Sternhufvud, för tips, råd och handledning. Särskilt tack till Er nära 
och kära, som jag avvarat tid ifrån och som fått stå ut med att jag varit 
otillgänglig och tråkig en tid. 
 
 
 
 
Borås augusti 2008 

Ann-Cristine Andersson 

 

 

 

 

 



1. Inledning 
 

Uppsatsens inledning beskriver problembakgrunden i stort, en presentation 
av de fakta som leder till ett forskningsproblem. I problemdiskussionen 
resoneras ytterligare kring problemets art, vilket senare mynnar ut i ett 
huvudproblem och två delproblem. Syftet med hela undersökningen klargörs 
och följs av den avgränsning som måste göras. I dispositionen får läsaren en 
klarare överblick i hur arbetet med undersökningen är upplagt. 
Begreppsdefinitioner ger läsaren en förklaring till en del uttryck som 
förekommer i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en tidsplan för att informera 
om hur arbetet avancerat i tid, men främst för att författaren ska få en 
jämnare arbetstakt. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Vi stöter på en mängd undersökningar kring ungdomars köpkraft och 
köpbeteenden. Förmodligen av den orsaken att det finns en stark marknad 
kring dem, köpkraften är stor och möjligheterna för modeföretag att växa 
ökar. Det finns också ett starkt intresse att marknadsföra sig hos ungdomar, 
eftersom framtiden ligger i deras händer och de är mottagliga för nyheter. 
Kring de här tankarna växer en nyfikenhet angående det motsatta 
förhållandet; hur modeföretag mest framgångsrikt når ut till en äldre 
kundkrets med sina kläder. Det väcker ett intresse att undersöka vilka 
parametrar som är mest lämpliga. 
 

1.1.1 Modemarknaden 
 
Det finns många intressanta perspektiv av företeelsen kläder; det som vi 
värmer oss med, skyler oss med eller skyddar vår kropp med. Men det som 
är mest intressant är inte den funktionella aspekten utan den estetiska. Kläder 
använder vi för att försköna oss i önskan och behovet att bli vackrare och 
känna att vi är till vår fördel. Det kan förstås falla till ytterligheterna och bli 
ett drag åt en konstart, med spännande material, former och linjer. Då är det 
kanske inte alls i syftet att de ska bäras, utan snarare för att väcka lust, 
uppmärksamhet, idéer och skapa trender. Men där konstart och 
vardagsföreteelse möts, kommer vi nära det vi kallar mode. Kläder är 
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förmodligen det vanligaste förekommande attribut vi dagligen kommer i 
kontakt med. De är sådan naturlig del i våra liv att vi inte ens reflekterar över 
fenomenet. De bidrar till att vi får en personlig stil, där var och en vill visa 
sin identitet eller önskade identitet. 
 
Modemarknaden idag tycks riktas till de yngre. Det verkar finnas ett 
samband mellan modegrad och ålder. Något som vi ofta stöter på är att 
kvinnor strävar efter att se yngre ut genom sitt val av kläder, vilket skulle 
understryka det sambandet. När det talas om att klädkedjor skall öka sin 
omsättning genom att få upp försäljningen, är en strategisk åtgärd att 
saluföra mer moderiktiga kläder. Vilket också kan tydas att vända sig till en 
yngre målgrupp.  
 

1.1.2 Identitet 
 
Kläder är något som vi idag inte sliter ut på det vis som gjordes förr. Vi 
använder dem tillfälligt, så länge vi känner att de ger något tillbaka, att vi är 
nöjda med dem och trivs i dem. Förr rullade livet på i gamla spår där det 
fanns givna köns- och yrkesroller. Människor rörde inte på sig i så stor 
utsträckning och påverkades därmed heller inte så mycket av andra miljöer. I 
takt med industrialiseringen började människor flytta på sig mer, framförallt 
in till jobben i storstäderna. Valfriheten ökade bland människorna och de 
kunde själva ansvara för sin utveckling. Allt fler livsstilar påträffas och idag 
är möjligheterna och valfriheten större än någonsin. För många människor 
kan det kännas vilset och frustrerande att inte veta vem de är. Vem är jag och 
vilken är min roll i den här världen? Identiteten har blivit allt viktigare för att 
passa in i samhället. Vi går också mot ett alltmer globaliserat samhälle, där 
vi påverkas av influenser och händelser runt om i världen. Den här 
utvecklingen betyder att behovet av identitet och att vara någon har blivit 
ännu större. Som en önskan på bekräftelse eller kanske till och med att bli 
berömd. (Hammarén & Johansson 2007, s. 13-15) 
 

1.1.3 Modeföretagens mål 
 
Samhällets snabba förändringar med större frihet för människor att välja sin 
utveckling, har gjort att vi har ett större behov av att veta vem vi är, ha en 
identitet. Det är också ett verktyg som modeföretag använder sig av. De letar 
efter sin speciella nisch, något som särskiljer dem från sina konkurrenter. 
Varumärkesbyggande genom framgångsrik marknadsföring är ett sätt att få 
upp sin försäljning. Modeföretagens mål är, som vilket företag som helst, att 
få ett positivt årsresultat. För att det skall uppnås krävs finansiell förmåga, en 
slående affärsidé, kompetenta medarbetare, aktiv marknadsföring, en rad 
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strategiska beslut osv. Det viktigaste är kunden, den huvudsakliga tillgången 
för att företaget ens ska existera. För att kunna möta kundens behov på bästa 
sätt behöver företaget ta reda på vilka kunder de har genom 
marknadsundersökning. På så vis kan de lättare bemöta kundens önskemål 
och få lojalare kunder. 
 
De modeföretag som har sina kunder i pensionsåldern möter här ett 
dilemma. Samtidigt som deras kollektioner tilltalar deras målgrupp är frågan 
hur de ska förnya sig, hitta nya kunder och marknadsföra sig. De behöver en 
god bild av hur äldre kvinnor ser på sig själva. 
 

1.1.4 Samhällets förändring 
 
Kvinnorna, som är pensionärer idag växte upp i en tid då identitet inte var så 
viktigt. De förväntades följa traditionerna vilket var dåtidens trygghet. De 
hade inte så stor möjlighet att resa och röra på sig, inte heller att utbilda sig. 
Deras huvudsakliga uppgift i livet blev att bli försörjd av sin man och stanna 
hemma och ta hand om hemmet och barnen. Per-Albin Hanssons 
folkhemspolitik från 30-talet (www.nationalencyklopedin.se) kom till för att 
stabilisera Sverige och öka välfärden genom att ta fram en rad normer. Av 
figurerna Spara och Slösa fick svenskarna lära sig det nya förhållningssättet. 
Folkhemmet och familjebilden blev också ett ideal.  

Det kan funderas över hur starkt detta ideal påverkade de unga flickor som 
då hade livet framför sig. Som nämndes tidigare gör influenserna i dagens 
samhälle oss i stort behov av att veta vilken plats vi har här i livet. Lika väl 
påverkades ungdomar på 40- och 50-talen av det ideal som det politiska 
folkhemmet eftersträvade. Unga kvinnor ville bli något efter vad som tiden 
erbjöd, dvs. i vanliga fall en god maka och mor. Hade de varit ett tiotal år 
yngre hade de fått uppleva den revolt och ungdomskultur som uppstod på 
60-talet och förmodligen påverkats av det. Folkhemmet och traditionerna 
gjorde dem duktiga i alla de konststycken som skall behärskas i ett hem. De 
är mästerliga på matlagning, sömnad, omvårdnad och hemmets organisation. 
De kallar förmodligen de kvinnor som är äldre än dem själva för tanter, då 
det var vanligt och naturligt att respektera de som var äldre genom att titulera 
dem tant. De som är yngre vill inte ses som tantiga, fastän de börjar bli till 
åren och de här sista folkhemskvinnorna får också försvara sig för att slippa 
titeln tant.  
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1.1.5 Författarens perspektiv 
 
Författaren har arbetat på ett 80 år gammalt textilt konfektionsföretag i 21 år, 
där kunderna består av huvudsakligen kvinnor över 55 år. Företaget köper in 
kläder från Europa och Asien, men tillverkar även egna kläder, som säljs 
genom postorder och i egen butik. Under åren har tankarna kretsat kring 
problemen i att marknadsföra kläder till detta segment. Det är en ständig jakt 
efter nya kunder, eftersom de här kunderna lämnar kundregistret om inte 
annat av naturliga skäl, dvs bortgång. Det verkar också finnas svårigheter i 
på vilka sätt de nya kunderna skall fångas upp och hur företag lär känna 
deras behov och preferenser. 

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Kvinnans självbild 
 
Hur kan vi då skapa kläder för målgrupp kvinnor över 65 år, som inte klassas 
som tantiga. Det kan också diskuteras vad den exakta definitionen på tantig 
är. Kanhända är det kläder, som är ganska allmänna utan något extra som 
framhäver kroppen. De matchar präktigheten, det hela oslitna plagget och 
det välklädda. Ibland används ordet som en motsats till moderna kläder, 
vilket då skulle uttryckas som ålderdomliga kläder. Vilken kvinna strävar 
efter att vara ålderdomlig? Med kläder vill vi försköna oss och bli till vår 
fördel. För äldre kvinnor innebär det att se pigg och ungdomlig ut. Vi kan då 
fundera över hur modeföretag tillverkar kläder av hög modegrad till en äldre 
kundgrupp för att lyfta fram henne och få henne som trogen kund. 
 
Mogna kvinnor kan användas i marknadsföringen, men aldrig de som är 
äldre. Det kan ha att göra med kvinnans självbild. Hon vill inte bli 
identifierad som äldre, utan sedd som yngre än hon är. Med kläder föryngras 
hon. Således finns det ju aldrig kläder som egentligen riktar sig till en äldre 
målgrupp. 
 
Äldre kvinnor är idag inte så ålderdomliga och ”allt yngre” blir de. Kanske 
finns det nytänkande i förhållandet ålder och kläder allteftersom samhället 
förändras. Det finns en mängd spekulationer kring hur framtidens äldre 
kvinnor kommer att leva, eftersom samhället är under ständig förändring. 

1.2.2 Framtidens konsumenter 
 
Baby-boomers är ett uttryck som ofta förekommer i utländsk media. Det är 
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de som föddes efter andra världskriget och fram till 1960-talet, då 
födelseantalet var stort. De senaste 15 åren har naturligtvis karaktären på 
äldre förändrats, eftersom de var unga under krigstiden och fått vara med om 
en stor samhällsförändring. Varje generation formas av erfarenheter de får 
tidigt i livet. De som föddes efter kriget, uppfostrades av föräldrar som fått 
uppleva utvecklingen och har själva bidragit till den, går nu in i 
pensionsåldern. De är en helt ny pensionärstyp vi möter. I The Economist 
Vol. 370 Issue 8368, kan vi läsa att en brittisk expertgrupp vid namn Demos 
har porträtterat ”De nya gamla” och menar att de är mindre hänsynsfulla och 
mindre kyrkliga än både äldre och yngre. De är ivriga konsumenter som 
gärna experimenterar med olika varumärken, relativt frigjorda, medvetna om 
etisk konsumtion mer införstådda i jämlikhet mellan könen. De är mer 
välutbildade, vilket inte bara avgör deras hälsa utan också det nya sätt att ta 
vara på fritiden. (Okänd författare 2004, The Economist) Vi blir varse om att 
tiden påverkar oss och hur vi konsumerar. Det finns en risk i att modeföretag 
lever efter gamla inskränkta erfarenheter, normer och fördomar och inte 
tänker på att äldre kvinnors karaktär ändrar sig efter i takt med samhällets 
förändring. De behöver en klar bild av hur äldre idag vill uppfattas genom 
sitt sätt att klä sig, så att de inte går efter ett synsätt som rådde för 15 år 
sedan. Ska de dessutom samla konkurrensfördelar genom att ligga steget 
före, kan det vara god idé att identifiera morgondagens äldre. 
 

1.2.3 Ökad konkurrens 

I takt med att konkurrensen hårdnar mellan klädföretag lägger de mer kraft 
på att få upp modegraden. Svenska Moderådet är ett samarbetsforum för den 
svenska mode- och textilbranschen. De har sedan starten 1979 verkat för 
svenskt mode i Sverige och utomlands. De analyserar modets utveckling och 
producerar olika typer av trendinformation med inriktning på mode, livsstil 
och inredning för företag och organisationer med behov av 
omvärldsbevakning. (www.moderadet.se) Klädkedjorna förlitar sig därmed 
till deras analys för att säkerställa att de satsar på det som är rätt. Alla företag 
har dessutom god kontroll på varandra, för att eventuellt stjäla idéer eller 
försäkra sig om att vara i framkant. Resultatet verkar vara att de liknar 
varandra allt mer, när de borde lägga kraft på att särskilja sig från de andra 
för att bli sedda. Marknaden riktar sig till yngre modemedvetna tjejer, där 
alla modeföretag konkurrerar. Blir modegraden och lönsamheten för företag 
lägre ju äldre målgruppen blir?  

Företag växer av att hitta nya produkter och nya marknader. De letar behov 
och luckor som kan fyllas. En tanke är då varför klädföretag inte hittar behov 
och luckor där det verkar vara utrymme för det? Har äldre kvinnor ett mindre 
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behov av moderiktiga kläder, för ett behov av kläder finns ju dock. Många 
äldre handlar sina kläder hos klädföretag som vänder sig till yngre, så det 
verkar i realiteten inte som det egentligen är en ålderfixerad målgrupp. 
Många företag har också valt att inte åldersbestämma sina kunder, utan 
vänder sig till ”mogna” och ”medvetna” kvinnor. Frågan är om det är av 
ovilja och rädsla de inte positionerar sina kläder hos äldre kvinnor, alltför 
riskabelt att resultaten skulle peka på minus. Med rätt strategier bör det vara 
en framgång, men det tycks saknas kunskaper om hur företagen ska gå till 
väga. Kan de bara se möjligheterna och vilja, kan de också bli bättre. 
 

1.2.3 Mervärde 
 
Vad ska de äldre kvinnorna klä sig i när det inte finns kläder som riktar sig 
till dem? Omvänt kan vi fundera över hur företag skall marknadsföra sina 
kläder till målgruppen. Hur förväntas de klä sig och hur vill de själva klä sig. 
Används kläder som ett attribut för att föryngra kvinnan? Finns det andra 
sätt att tillföra i marknadsföringen av kläder, för att nå ut till dem. Något 
som ger kläderna och/eller företaget ett större värde så att de syns och talar 
till kunden, sticker ut mer än konkurrenternas och har ett mervärde som gör 
den äldre kunden lojal till företaget. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Härmed mynnar problembakgrunden och problemdiskussionen ut i ett 
huvudproblem och två delproblem. 

1.3.1 Huvudproblem 
 

• Hur kan modeföretag marknadsföra sina kläder bättre till äldre 
kvinnor? 

 

1.3.2 Delproblem 
 

• Vilken betydelse har kläder för äldre kvinnor idag? 
• Hur vänder sig modeföretag till äldre kvinnor i framtiden? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att belysa och lämna kunskap kring den 
problematik som finns i marknadsföringen av kläder och mode för kvinnor 
över 65 år idag. Undersökningen ska beskriva hur målgruppen är och vill bli 
bemött, hjälpa klädbranschen att se möjligheter och uppmärksamma äldre 
kvinnor. Den ska fungera som en idékälla för hur modeföretag ska bemöta 
den här målgruppen nu och i framtiden och bidra till att äldre kvinnor kan 
hitta en större och bättre marknad. 

 

1.5 Problemavgränsning 
 

Författaren avser behandla företag inom kläd- och konfektionsindustrin och 
marknadsföringen kvinnor i Sverige i målgruppen över 65 år. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 

Folkhem Politisk term som användes av den socialdemokratiske 
ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928. 
Det är en beskrivning på det socialdemokratiska samhället 
som eftersträvades. Detta skulle åstadkommas genom 
”nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor, som 
nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i 
härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och 
utarmade, plundrade och utplundrare”. 
(www.nationalencyklopedin.se) 

Baby boomer Term som används för att beskriva en person som föddes efter 
andra världskriget, mellan 1946 och tidigt 60-tal. Då var 
födelse kullarna ovanligt stora, ett fenomen som vanligt kallas 
baby boom. (http://en.wikipedia.org/wiki) 

ROI Return of investment, ett finansiellt mått som utvärderar 
avkastningen, vinst eller förlust på de pengar som investerats. 
Eller mått för att jämföra olika investeringar på ett enkelt och 
användbart sätt. Genom att minska investeringskostnaderna 
från investeringsintäkterna och därefter dela summan med 
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investeringskostnaderna får vi fram en procentsats för ROI. 
Kalkyleringen kan korrigeras beroende på vad som ingår i 
intäkter och kostnader, vilket vi bör ha i åtanke. 

(www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp) 

Perceptioner Den process där människor väljer ut, organiserar och tolkar 
information for att forma en meningsfull bild av världen. Två 
personer med samma motiv i samma situation agerar olika 
därför att de har olika uppfattningsförmåga, perception. 
(Kotler et al 2005, s 273) 

Personal shopper En tjänst som flera företag erbjuder med 
professionell rådgivning kring kläder, stil och vad som passar 
kundens önskemål och kroppsform. Ett upplevelseköp för 
kunder som känner sig osäkra, bara vill ha konsultation kring 
personlig stil eller lyxig hjälp genom en personal shopper som 
lotsar dem runt i butiker. 
(http://upplevelsepresent.se/upplevelser/personalshopper.aspx
) 

Gerontologist De som studerar läran kring de sociala, psykologiska och 
biologiska aspekterna kring åldrandet. Det skiljer sig från 
geriatrisk som är medicinska studier kring äldres sjukdomar. 
(http://en.wikipedia.org/wiki) 

AARP American Association of Retired Persons, är en opartisk icke-
statlig medlemsorganisation utan vinstintresse i USA, vars 
mål är att öka livskvaliteten under livets gång för människor 
över 50 år, genom att förse medlemmar med en rad unika 
förmåner, special-produkter och tjänster. Det är en av de mest 
mäktiga grupper i USA som driver lobbyverksamhet, men de 
säljer också försäkringar, investeringsfonder och andra 
finansiella produkter. De har över 38 miljoner medlemmar, 
vilket gör dem till en av de största organisationerna för 
människor över 50 år i USA och förväntas öka markant 
allteftersom ”baby boomers” åldras. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/AARP) 

The Red Hats Society Organisation, eller desorganisation grundad 
1998, för huvudsakligen kvinnor över 50 år, som tycker att 
tokigheter är komiska lättnader i livet. Det går ut på att ha 
roligt och komma ifrån bördor och plikter i livet. Men bakom 
den här ytligheten delar de starka band av tillgivenhet, kämpar 
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på med vanliga livserfarenheter och äkta entusiasm över vad 
livet har att erbjuda. (http://www.redhatsociety.com) 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

En allmän beskrivning av bakgrunden till ämnesvalet. Efter diskussion kring 
ämnets problematik uppstår frågeställningar, som mynnar ut i ett 
huvudproblem och två delproblem. Syftet för undersökningen beskrivs och 
avgränsningar i arbetet presenteras. Olika nyckelbegrepp som stöts på i 
undersökningen förklaras och hela upplägget visas med en disposition. För 
en praktisk kronologisk överblick och en för författaren bättre kontroll av 
tid, har också en tidsplan upprättats. 

Kapitel 2 – Metoddiskussion 

Här förs en diskussion kring de metoder och ansatser som bedömts vara 
lämpliga och därför valt för arbetet. De ses som verktyg i angripandet av 
problemställningen i syftet att nå en slutsats. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

De teorier som uppsatsförfattaren ser som intressanta och som är relevanta 
till ämnet och den insamlade empirin. 

Kapitel 4 – Empiri och analys 

Resultaten av undersökningen redovisas som empiri. Efter varje avsnitt 
knyts empiri till vald teori och analyseras. Intressanta kopplingar och egna 
tolkningar. 

Kapitel 5 – Slutsatser 

Utifrån analysen efter varje avsnitt i empirin, har en bättre förståelse och 
insikt nåtts och en slutsats kan lämnas. Den ger svar på undersökningens 
huvud- och delproblem. 

Kapitel 6 – Reflektioner 

De reflektioner som uppkommit under undersökningens gång tillkännages. 
Källkritik och frågor kring undersökningens tillförlitlighet lämnas. Förslag 
till vidare forskning kan väcka intresse för just vidare forskning. 

9 
 
 
 
 
 

http://www.redhatsociety.com/


Kapitel 7 – Källförteckning 

En lista över referenslitteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor 
visas. 

Bilagor 

Intervjufrågor 

 

1.8 Tidsplan för arbetet 
 

För en praktisk kronologisk överblick utformas en tidsplan. Författaren får 
då en bättre kontroll över tid, men den kommer att uppdateras allt eftersom 
uppsatsen avancerar, för att slutligen visa den faktiska tiden för arbetet. 

23 januari Inlämning av ämnesspecifikation till uppsatskoordinator 

28 februari Inlämning rårapport och första handledningen 

22 april Handledning 

3 maj Teoridelen klar 

5-7maj Intervjuer fokusgrupper 

22 maj Handledning 

30 juni Empiri och analysdelen klar 

25 juli Slutsatser, reflektion, sammanfattning klart 

4 augusti Inlämning av råmanus till handledare 

14 augusti Inlämning av godkänt råmanus till uppsatskoordinator 

15 augusti Utbyte av uppsatser mellan författare och opponenter 

21-22 aug Slutseminarium 

 

”Men är det inte det du ska göra nu? Vi ställer upp på det för vi är många.” 

Uttalande i fokusgruppen äldre kvinnor, angående att någon borde slå näven i bordet. 
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2. Metoddiskussion 
 

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att förse läsaren med en förklaring av 
forskarens val att angripa det valda problemet. Metod är ett redskap för att 
lösa problem och till slut komma fram till ny kunskap. Olika metoder är 
således alla de samlade tillvägagångssätten för att hitta en slutsats på 
problemformuleringen. Enligt Hellevik (1980) finns det olika krav som måste 
uppfyllas för att en metod ska kunna användas i ett samhällsvetenskapligt 
forsknings- och utvecklingsområde. Det ska finnas en överensstämmelse med 
den verklighet som undersöks, resultaten ska kunna presenteras så att andra 
kan kontrollera och granska hållbarheten, det ska finnas ett systematiskt 
urval av information och den ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Resultaten 
ska också göra ny kunskap möjlig och medveten om de samhälleliga 
förhållandena vi står inför, så att de kan leda till ett fortsatt forsknings- och 
utvecklingsarbete och till ökad förståelse. (Holme & Solvang 1997, s. 13) 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt   
 

Det är genom det grundläggande tankesättet som uppsatsförfattaren 
vetenskapligt visar en angelägenhet på ett tydligt sätt, som inte går förlorad i 
övrig information i samhället. På ett vetenskapligt sätt problematiseras 
verkligheten så att undersökningen mynnar ut i ett resultat, som kan ge ett 
nytt perspektiv, en ny insikt eller en plattform att forska vidare kring. Det är 
genom kritisk analysering av problemformuleringen, som författaren når en 
förståelse och kan komma fram till en slutsats. Vanligtvis beskrivs två 
förhållningssätt inom vetenskapen, som ses som varandras motsatser, 
positivism och hermeneutik. 

2.1.1 Positivism 
 

Positivismen skapades under mitten av 1800-talet som en metodologi som 
skulle vara lika för alla vetenskaper. Kunskapen skulle vara positiv och 
utvecklande för mänskligheten, genom att vara verklig och tillgänglig för 
våra sinnen och vårt förnuft. Tankesättet bygger på att en större och mer 

11 
 
 
 
 
 



komplex företeelse bryts ner i mindre beståndsdelar som därmed blir lättare 
att förstå. Det leder till att kunskapen blir mer exakt. Iakttagelserna ska vara 
logiskt prövbara för att ge säkerhet och kunskapen ska formuleras i lagar där 
orsak och verkan samband beskrivs. Den ska vara nyttig på det vis att den 
kan förbättra samhället. Positivistiska analyser ses som objektiva och 
kvantitativa. I början av 1900-talet formulerade positivistiska 
vetenskapsfilosofer den s k verifierbarhetsprincipen, vilket innebar att allt 
som beskrivs teoretiskt ska kunna bevisas genom observationer av 
verkligheten. På så vis kunde de dra en gräns för vad som var vetenskap och 
inte. Forskarens personliga förhållningssätt till politik, religion eller egen 
känslomässig läggning, får inte på något vis påverka forskningsresultatet. 
Men då människor alltid har egna erfarenheter och teorier, blir det omöjligt 
att skilja teori och observation ifrån varandra och positivismens status 
försvagades därför. Idag har den inte längre så starkt inflytande inom den 
filosofiska vetenskapen. Den passar sig bättre i naturvetenskapen, som ett 
sätt att forska kring och förstå praktisk forskning. (Patel & Davidsson 2003, 
s. 23) 

 

2.1.2  Hermeneutik 
 

Hermeneutiken utvecklades under 1800-talet till en metodologi för 
humanvetenskap, efter att ha varit en metod för att tolka bibeltexter. Idag 
används den inom human-, kultur-, och samhällsvetenskap och står för 
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. Den hermeneutiske forskaren är 
öppen och subjektiv, där förhållningssättet består i att förstå och tolka. 
Människors avsikter kan förstås genom att språk och handling tolkas och vi 
får då vår egen och andras verklighet förklarad utifrån våra olika 
livssituationer. Hermeneutiken utgår från helheten där forskare sedan skaffar 
sig en förståelse för de enskilda delarna i problemet som angrips. Förståelsen 
ökar successivt genom att pendla mellan helheten och delarna. Genom att se 
problemet ur både sin egen och objektets synvinkel, t ex den intervjuade, 
kommer nya tolkningar fram då diskussionen går flera varv. Den här 
tolkningsprocessen har ingen början och inget slut, utan det sker en ständigt 
pågående utveckling av helheten, den s.k. hermeneutiska spiralen. (Patel & 
Davidsson 2003, s. 25) 
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I den kvalitativa forskningsprocessen görs skillnad på en värderingsmässig 
uppfattning och en faktamässig uppfattning som ändå vävs in i en och 
samma modell. Faktorerna utgör två hermeneutiska cirklar, en kognitiv och 
en normativ. Den kognitiva har sin utgångspunkt i förståelsen, som sedan når 
bestämda frågeställningar eller förhandsteorier. De prövas vid det första 
mötet med de undersökta enheterna. Genom olika tekniker strävar forskaren 
efter en fullständig bild hur enheterna upplever situationen. Växelverkan 
utvecklar en tillförlitlig uppfattning av de förhållanden som vi arbetar med. 
Den normativa cirkeln har sin utgångspunkt i socialt grundade fördomar som 
kan vara av olika slag. De präglas av värderingar som vi har i de miljöer vi 
lever i. I forskningsprocessen de med undersökningsenheternas egna 
uppfattningar. Vi måste således kritiskt pröva våra egna uppfattningar för att 
det ska bli ett bra möte, och inte leta efter sådant som understryker vårar 
egna fördomar. Båda cirklar styr slutprodukten i hela processen. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 95-97) 

 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det vetenskapliga förhållningssätt kommer att likna det hermeneutiska, där 
resultaten från de kvalitativa intervjuerna kommer att tolkas, för att därefter 
komma fram till en slutsats och resultat av problemformuleringen. Tanken 
med intervjuer med två olika fokusgrupper är just att, på ett subjektivt sätt få 
nya intryck som under processens gång utvecklas likt kognitiva och 
normativa cirklar. 

 

2.2 Metodansats 
 

Det finns olika sätt att angripa ett problem från verkligheten till kunskapen 
om den. Det beror på vad för typ av kunskap, som passande tillvägagångssätt 
väljs för att samla in empiri. Andersen (1998) beskriver två vägar att gå för 
att kunna dra en vetenskaplig slutsats, genom deduktion eller induktion. 
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2.2.1 Deduktion 
 

Kallas även för bevisföringens väg. Där utgår forskaren från teorier och den 
generella kunskap som redan finns för att studera hur den stämmer överens 
med insamlad empiri. 

2.2.2 Induktion 
 

Induktion kallas också för upptäcktens väg. Den visar hur insamlad 
information stämmer överens och matchar teoretiska begrepp. Det är särskilt 
vanligt vid explorativa undersökningar som fallstudier. (Andersen 1998, s. 
29-30) 

2.2.3 Abduktion 

Det finns också en växelverkan mellan deduktion och induktion, som 
realistiskt vanligt används vid fallstudiebaserade undersökningar. I takt med 
undersökningsförloppet görs nya iakttagelser som tolkas till teori, samtidigt 
som forskaren har grundläggande teoretiska kunskaper, som knyts till 
insamlat material. Forskaren kommer närmare en förståelse mellan vald teori 
och den insamlade empirin. (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42) 

2.2.4 Val av metodansats 
 

Under arbetet med undersökningen kommer båda metoderna att tillämpas, 
det som beskrivs som abduktion. Arbetet kommer i första hand ske med en 
deduktiv metod för att hitta kopplingar från teorin. Under processen kommer 
det finnas tillfällen där författaren omvänt utgår från intressanta perspektiv 
som framkommit i inhämtningen av information, för att hitta samband till 
teorin. Allt sker genom växelverkan då faktiskt teorin väljs efter nytta i 
empirin. 

 

2.3 Undersökningsansats 
 

Ib Andersen (1998) talar om produktion av kunskap, vilket är precis vad en 
uppsats handlar om. Han menar att det är viktigt att vi från början är 
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medvetna om vad vi ska använda den till. Det är avgörande vad vi 
undersöker hur vi undersöker det. Det finns flera olika sätt, varav några 
beskrivs här: 

 

2.3.1 Explorativ undersökning 
 

En explorativ och problemidentifierande undersökning kallas även 
sonderande undersökning. Fenomen som inte är så kända eller helt okända 
undersöks. Det kan vara ett förarbete till en förklarande eller förstående 
undersökning eller en mer specifik undersökning där det gäller att identifiera 
problem. I en del fall är det svårt att direkt se hur det uppstått, beskriva och 
precisera dem och då krävs en explorativ undersökning.  

 

2.3.2  Beskrivande undersökning 
 

Det finns många exempel, men det dominerande är att utredningen är av mer 
beskrivande art till skillnad från förstående och/eller tolkande. De är de 
vanligaste undersökningarna inom beteendevetenskaplig forskning, såsom 
statistisk information, t ex opinionsundersökningar. Det är mer konkreta 
beskrivningar kring individer och händelser som redan ägt rum. 

 

2.3.3  Förklarande undersökning 
 

En undersökning som är förklarande beskriver orsakssamband ur ett subjekt-
objekt förhållande. Det här sambandet uppträder alltid och det är endast ur 
det förhållandet vi kan söka förklaringar. De har ofta ett generaliserande 
syfte och är nära besläktad med den förutsägande och den förändrade 
undersökningstypen. I förhållandet subjekt-subjekt är det förståelsen som 
står i centrum och den är mer förankrad i de sociala och humanistiska 
vetenskaperna. (Andersen 1998, s. 17-21) 
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2.3.4 Val av undersökningsansats 
 

Inledningsvis kommer problemformuleringen att angripas på ett explorativt 
sätt, där författaren grundligt kommer att leta lämplig litteratur och 
information för att sätta sig in i ämnet. Vidare hämta nya perspektiv från 
fokusgrupperna genom intervjuer, som sedan kan kopplas till teorin. Hela 
undersökningen kommer sedan att vara av förklarande art, där det 
presenteras orsakssamband på vilka sätt kläder bättre kan marknadsföras till 
äldre kvinnor. 

 

2.4 Forskningsmetod 
 

Hur forskaren väljer att utforska det fenomen som han eller hon ska 
undersöka kallas forskningsmetod eller undersökningsdesign. Den visar alla 
de olika tillvägagångssätten som används för att samla in information. Dess 
utformning bör forskaren ha klart för sig redan vid projektets syfte och 
problemställningen. Vilka resurser som finns, vad som ska studeras, hur 
många undersökningsenheter, vilken tid vi har på oss eller om vi ska 
undersöka delar eller hela populationer är avgörande för utseendet. Även 
forskaren kontroll är avgörande hur undersökningen tar sig ut. De metoder 
hon valt påverkas av de delarna som bestämmer designen. (Andersen 1998, 
s. 121) Att fastställa en tidsplan kan vara till stor hjälp i arbetsprocessen, 
även om det finns anledningar att se över den under arbetets gång. (Ibid, s. 
149) 

 

2.4.1 Tvärsnittsmetoden 
 

Tvärsnittmetoden är mest användbar om undersökningen har ett beskrivande 
syfte där forskaren vill kunna kvantifiera sin beskrivning. Det är en vanlig 
förekommande metod för marknadsundersökningar där ett representativt 
urval av individer, en grupp individer eller organisationer från en specifik 
målpopulation under en given tidpunkt studeras. Undersökningen är speciellt 
utformat för ändamålet, med förutbestämda, standardiserade 
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insamlingstekniker, vars svar kan kvantifieras och behandlas statistiskt. 
Exempel är enkäter med fasta svarsalternativ, strukturerade telefonintervjuer 
eller personliga intervjuer eller strukturerade observationer. (Christensen et 
al 2001, s. 76) 

 

2.4.2 Longitudinell undersökning 
 

En longitudinell undersökning är precis som tvärsnittmetoden en bred och 
för det mesta ytlig undersökning. Den är också av kvantitativ karaktär och 
består av ett representativt urval av individer, grupper eller organisationer. 
Men det är en tidsserieansats, och bygger på att forskaren samlar in samma 
typ av data vid ett flertal tillfällen över en längre tidsperiod. De är också mer 
komplexa och kostsamma än tvärsnittmetoden. (Andersen 1998, s. 128-129) 

 

2.4.3 Fallstudier 
 

Organisationer studeras i deras befintliga omgivning och forskaren arbetar 
med många faktorer eller variabler samtidigt. Det innebär att de måste 
minska antalet undersökningsenheter p.g.a. resursbrist och för att 
kunskapsmässigt kunna hantera all information. Det är just det som 
kännetecknar en fallstudie. Flera studier genomförs explorativt och är 
induktiva i startskedet. Organisationsforskningen har ett starkt band till 
konsultbranschen, vilket säger att studien har ett 
handlingsinriktat/förändrande syfte. Den centrala utgångspunkten har därför 
varit den enskilda organisationen utifrån ett beskrivande, explorativt och 
problemdiagnostiserande perspektiv. (Ibid 1998, s. 128-129) 

 

2.4.4 Surveystudie 
 

Lekvall & Wahlbin beskriver både survey-studien och den experimentiella 
metoden som två typer av tvärsnittsmetod. Survey betyder på engelska 
granska, skärskåda eller kartlägga. Forskaren observerar och registrerar 
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verkligheten som den är, utan att ta aktiv del i den eller påverka den. Med 
kvalitativ ansats är fokuserade gruppintervjuer ett exempel där forskaren vill 
komma åt bakomliggande attityder och tankesätt. (Lekvall & Wahlbin 2001, 
s. 209-210) 

 

2.4.5 Experimentell metod 
 

Här prövas en hypotes om orsakssamband mellan vanligtvis två variabler, 
vilket används bl a inom läkarvetenskapen och den kliniska psykologin.  
Skillnaden mellan en experimentgrupp och en kontrollgrupp mäts. Den 
första utsätts för någon form av påverkan som den andra inte utsätts för. 
Deltagarna väljs slumpmässigt. (Andersen 1998, s. 128-129) 

 

2.4.6 Val av forsknings metod 
 

Undersökningen kommer att mest likna en kvalitativ survey-undersökning 
där författaren vill få fram hur äldre kvinnor idag ser på sitt liv och kläder, 
för att marknadsförare inom modeföretag lättare ska hitta sätt att nå ut till 
dem. Intressant är också att höra sakkunnigas version och kunna förklara hur 
synen på mode och kläder har eller kommer att förändras. 

 

2.5 Undersökningsmetod 
 

Med utgångspunkt från frågeställningen och den information vi undersöker, 
bestämmer vi om angreppssättet ska vara av kvalitativ metod eller 
kvantitativ metod. Den största skillnaden mellan dem är hur forskaren 
använder sig av siffror och statistik. (Holme & Solvang 1997, s. 13) 
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2.5.1 Kvalitativ metod 
 

Kvalitativa metoder har först och främst ett förstående syfte och är inriktade 
på att pröva om informationen har generell giltighet. Den är inte så styrd 
efter bestämda regler, utan informationsinsamlandets syfte är att skaffa en 
djupare förståelse inom det problem som forskaren studerar och sambandet 
med helheten. Forskaren har också en större närhet till den källa hon 
studerar. 

 

2.5.2 Kvantitativ metod 
 

Kvantitativa metoder är däremot mer strukturerade och styrda efter bestämda 
regler. Forskaren behöver ha en större kontroll över undersökningen. Hon 
ser till vilka svar som kan vara tänkbara och väljer ut det av särskilt intresse 
som avses undersökas. Avståndet till informationskällan är här större, men 
kan av resultatet som uppkommer göra analyser och jämförelser. Statistiska 
mätningar är en typisk kvantitativ metod att inhämta information. (Holme & 
Solvang 1997, s. 14) 

 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 
 

Undersökningen är av typisk kvalitativ metod då forskaren inte får fram 
tillförlitligt resultat genom några mätningar. Det handlar snarare om att hitta 
nya sätt att kunna nå ut till aktuell målgrupp. Det erhålls genom intervjuer i 
fokusgrupper med sakkunniga och målgruppen ifråga, för att sedan jämföra 
de olika resultaten och kunna dra slutsatser.  

 

2.6 Datakällor 
 

Det finns en mängd data källor att hämta information i för att tillföra nya 
insikter, perspektiv och kunskaper inom vårt problemområde. Det är svårt att 
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sålla bland all material, då forskaren strävar efter en bra bild av situationen 
som helhet. Svårigheten ligger i ursprunget, vem eller vad som är upphovet 
till källan och sambandet till verkligheten den beskriver. Enligt 
Holme/Solvang (1997) bör vi alltid ha en viss skepsis kring realiteten till den 
informationen som anges i källan. Det ska finnas en referens för att 
informationen ska kunna användas och den får då en större betydelse. 
(Holme & Solvang 1997, s. 131-132)  

 

2.6.1 Primärdata 
 

Om författaren själv upplevt eller sett det som han beskriver handlar det om 
primärdata. Det är det egna insamlade råmaterialet, vilket kan bestå i 
intervjuer, observationer och enkäter. Holme/Solvang redogör för att det 
ibland är svårt att avgöra vad som är en primär- och sekundärkälla. I ett och 
samma brev kan det finnas både primär- och sekundärdata beroende på om 
den som skrivit det skildrar det ur egna initiativ eller berättar utifrån t ex en 
tidningsartikel, vilket då blir sekundärdata. 

 

2.6.2 Sekundärdata 
 

Sekundärdata kallas den information som samlats in av andra personer, 
forskare, institutioner m fl. Exempel på kvalitativ sekundärdata är arkivalier, 
dokument, anteckningar, memoranda, brev, filmer, bilder, videor, ljudband, 
fysiska föremål som innehåller informationer, register tidningsartiklar m m. 
Till kvantitativ sekundärdata inkluderas offentliga och privata statistiska data 
och register. (Andersen 1998, s. 150) Andersen (1998) menar att vi kan spara 
mycket tid och energi på att basera vår undersökning på redan existerande 
data, vilket är betydelsefullt för projektet. (Andersen 1998, s. 158) 
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2.6.3 Val av datakälla 
 

Författaren har för avsikt att samla allt eget material till empirin i form av 
olika intervjuer. Sekundärdata är någon typ av redan förvärvade teorier, 
något som med uppskattning och intresse kommer att instuderas. De kommer 
att läggas under kapitel 3, Teori och noggrant refereras i text och i 
källförteckning. 

 

2.7 Kontaktmetod 
 

Kontaktmetod är det sätt forskaren väljer för att hämta, bearbeta och 
analysera information. Metoderna brukar delas in i kvantitativa och 
kvalitativa. Gemensamt för dem är att de båda utgår från olika 
förutsättningar och val som forskaren gör. Det innebär att de egentligen ska 
ha ett jag-det förhållande och vara objektiva till det de undersöker, men är 
inte värdeneutrala, eftersom de har med sig viss förkunskap och är en del till 
det de undersöker. Genom hela arbetet med undersökningen är det viktigt att 
vara medveten om att olika förutsättningar rör värderingar och kunskaper 
och informera läsaren om dem. (Holme & Solvang 1997, s. 151) 

 

2.7.1 Kvantitativa kontaktmetoder 
 

Den kvantitativa metoden att samla in information är vanligast och 
förekommer främst i den standardiserade intervjun och med enkäter. 
Frågorna ställs på samma sätt till alla, har en viss ordningsföljd och är 
förutbestämda genom ett frågeformulär. (Andersen 1998, s. 163) 

 

2.7.2 Kvalitativa kontaktmetoder 
 

Kvalitativa forskningsmetoder kännetecknas av närheten till 
forskningsobjektet. Det gäller att komma olika grupper, individer eller 
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organisationer inpå livet, för att förstå den situation som de befinner sig i. 
Undersökningen ska skildra vad som hänt utifrån forskarens objektiva 
åsikter och innehålla tydligt beskrivande redogörelser av undersökta 
förhållanden för optimal förståelse. Direkta skriftliga och muntliga citat ökar 
förståelsen och visar individernas egna uttryckssätt. I kvalitativa metoder har 
undersökningsenheten större möjlighet att styra sin medverkan, vilket kan 
ifrågasätta validiteten. Det är också en fråga om hur forskaren tolkar 
upplevelsen, som tidigare nämnts. Kvalitativa intervjuer är inte styrda så 
mycket från forskarens sida. De faktorer som är viktiga behöver inte följas 
till punkt och pricka, men täckas in. Ofta dyker det under intervjuns gång 
upp andra idéer och uppfattningar som ersätter eller fördjupar det vi 
efterfrågar. (Holme & Solvang 1997, s. 99-101) 

Andersen (1998) beskriver olika kvalitativa metoder för intervjuer. 
Informantintervjun är lämplig när vi är intresserade av ett fenomen som 
redan ägt rum, är av mer privat karaktär eller om vi av någon anledning inte 
själva kan observera företeelsen. Vi kan då använda oss av en 
ersättningsobservatör eller informant med goda kunskaper kring det som ska 
undersökas. Den öppna intervjun används för att få en djupare förståelse av 
en persons beteende, motiv eller personlighet. Intervjuaren behöver här var 
skicklig för att kunna skildra den intervjuades perspektiv på livet och med 
hjälp av bandspelare ordagrant registrera samtalet. Den delvis strukturerade 
intervjun används när vi har en större kännedom kring området och det finns 
en öppenhet till nya synvinklar. I fokusgruppintervjun deltar normalt 8-12 
personer. Intervjun berör ett visst avgränsat ämne, som måste styras upp av 
en eller två intervjuare. Intervjun spelas in på band eller video. 
Intervjuformen används vanligen i olika marknadsunderökningar, den är 
billig och det går ganska snabbt att samla in upplysningar från flera personer 
på en ganska detaljerad nivå. Gruppintervjun stimulerar samspelet och ger 
mer djupgående och nyanserade svar än den traditionella intervjun och 
deltagarna upplever den som mer intressant. Svårigheten kan ligga i att 
begränsa antalet frågor och styra processen. Speciellt om det uppstår 
konflikter. (Andersen 1998, s. 161-163) 
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2.7.3 Val av kontaktmetod 
 

Såsom marknadsundersökning lämpar det sig väl att inhämta information 
som kan ge svar på huvudproblemet, hur modeföretag bättre ska 
marknadsföra sina kläder till äldre kvinnor, genom fokusgruppintervjuer. 
Den skall också vara utformad som den delvis strukturerade intervjun 
eftersom det redan finns vissa åsikter kring problematiken och att just en 
öppenhet är välkommen för att hitta de nya sätt som efterfrågas i 
problemformuleringen. Meningen är att samla ett flertal sakkunniga inom 
marknadsföring, företagsledning och andra kompetenta, för att behandla 
vissa problemområden genom diskussion. Tanken är att de interaktivt ska 
komma fram till nya perspektiv, som leder till svar på 
problemformuleringens huvud- och delproblem. De personer som författaren 
anser ha kunskaper och erfarenheter viktiga att höras, men som inte kan 
deltaga i fokusgruppen p g a avstånd eller tidsbrist, kommer det att skickas 
frågeformulär med samma frågor som till fokusgruppen, för att kunna få 
med deras resonemang. Det går lite mot en kvantitativ kontaktmetod, men 
med frågor av mer resonerande art. Vidare görs ytterligare en 
fokusgruppintervju med den målgrupp som är aktuell, dvs kvinnor över 65 
år, för att få klarhet i deras självbild, behov, syn på kläder, mode, livet och 
samhällsutvecklingen. Att hitta kopplingar mellan båda kategorier, och till 
valda teorier, ger en klarare bild över hur modeföretag kan nå ut till 
målgruppen. 

 

2.8 Urval 
 

För att få fram ett exakt och tillförlitligt resultat av verkligheten som möjligt, 
behöver alla enheter studeras i undersökningen. I de allra flesta fall är det 
omöjligt och det vi vill undersöka måste begränsas till ett representativt urval 
av undersökningsenheter. Vilken urvalsmetod som ska väljas bestäms av det 
syfte som undersökningen har, och vilka praktiska möjligheter och resurser 
som finns. Urvalet, eller hur många som ska ingå i undersökningen kallas 
population. Den ska i största mån likna totalpopulationen. Att påstå något 
om totalpopulationen genom att studera en liten population kallas inferens. 
(Andersen 1998, s. 122)  

23 
 
 
 
 
 



Vi skiljer mellan två huvudsakliga former av urval. De som inte baseras på 
slumpmässighet, icke-sannolikhetsurval och de som baseras på 
slumpmässighet, sannolikhetsurval.  I sannolikhetsurvalen är kravet att 
sannolikheten ska vara känd för att en enhet, vilken som helst ska komma 
med i urvalet. Exempel är obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval och 
klusterurval. Vill vi inte med bestämd säkerhet uttala oss om populationen 
använder vi oss av icke-sannolikhetsurval, där vi istället får en bra 
uppfattning om de verkliga förhållandena i populationen. (Holme & Solvang 
1997, s. 183-184) Till icke-sannolikhetsurval hör bl a: 

Bedömningsurval, väljs när forskaren genom urvalets sammansättning vill få 
vissa frågeställningar belysta, snarare än att göra en statistisk bedömning. 
Några få undersökningsenheter väljs på förhand ut efter vissa kriterier som 
verkar vara intressanta, för en djupare analys. Det är viktigt att tänka ut vilka 
kriterier enheterna ska ha. Vanligt är att forskaren har ett intresse i en viss 
kriterie, men bör noga redovisa enligt vilka principer och kriterier som 
bedömningsurvalet har gjorts. 

Bekvämlighetsurval, betyder inte att vi väljer urvalet slumpmässigt av 
bekväma och slappa skäl, som vi skulle kunna tro, utan snarare av 
ekonomiska, praktiska eller tidsmässiga orsaker. Dit hör ”på stan intervjuer” 
eller intervjuer av dem som är nära till hands, såsom anställda inom 
företaget.  

När undersökningsenheterna själva får välja om de ska ingå i urvalet kallas 
självurval.  Det kan vara genom frågor på svarskuponger eller frågeformulär 
som läggs ut på allmänna platser. Det kräver inte så stort engagemang hos 
undersökaren att ta kontakt och respondenten väljer själv efter intresse om 
hon vill delta i undersökningen. Frågan är om de är en representativ 
målpopulation. (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 248-251) 

 

2.8.1 Val av urvalsmetod 
 

Eftersom syftet med undersökningen är av mer förklarande art, att finna nya 
sätt att inom marknadsföringen nå ut till målgruppen äldre kvinnor lämpar 
sig bedömningsurval bäst. Med två gruppintervjuer med olika fokusgrupper, 
får författaren vad Lekvall&Wahlbin beskriver två delpopulationer. (Lekvall 
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& Wahlbin 2001, s. 253) Det intressanta ligger i de olikas kriterier, vilka ska 
tolkas och jämföras för att komma till ett väl analyserat resultat. Till viss del 
tillämpas självurvalsmetoden, då alla inbjudna respondenter mer eller mindre 
själva deltar efter eget intresse. 

 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Operationalisering är en benämning som innebär att forskare återger de 
teoretiska begreppen i sin empiri. Att gå från vetenskapliga läror till den bild 
av verkligheten som vi undersöker kallas att vi operationaliserar. Ett 
empiriskt begrepp som operationaliserats kallas variabel. Det finns ofta 
svårigheter vid mätningar av begrepp eftersom de ofta är mångdimensionella 
och har olika betydelser i olika sammanhang. (Andersen 1998, s. 80)  

Det ska eftersträvas att begreppen stämmer överens så mycket som möjligt, 
vilket mäts i giltighet. Tillsammans med relevansen, hur väsentligt vårt 
empiriska begrepps- och variabelurval är för vår problemställning, bildar de 
begreppet validitet. Att forskaren verkligen mätt det som hon eller han avsett 
att mäta. Genom att argumentera för våra ställningstaganden i 
undersökningen kan vi nå en högre validitet.  

Kvaliteten på undersökningen kan också mätas i reliabilitet. Det visar hur 
noggranna vi varit med vår undersökning, hur exakt vi har mätt det som vi 
avsett mäta. Reliabiliteten innebär att vid upprepande av samma 
undersökning, ska de ge likvärdigt resultat. (Andersen 1998, s. 85) 

 

2.9.1 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 

Då det vid kvalitativa undersökningar kan vara svårt att förhålla sig opartisk 
till undersökningen, finns det anledning att belysa just det. Forskaren har 
med sig en mängd tankar, åsikter och för-teorier till det hon vill undersöka 
och måste försöka se på det objektivt. Det gör däremot att validiteten ökar, 
eftersom det finns en klar insikt om vad det är som ska fås fram. 
Frågeformuläret är fyllt av välgenomtänkta frågor som är relevanta för 
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problemformuleringen. Båda fokusgruppintervjuerna kommer att spelas in 
med hjälp av diktafon, vilka sedan transkriberas. Syftet med undersökningen 
är att få fram sätt för modeföretag att nå ut till äldre kvinnor, vilket bäst 
erhålls genom att dels höra den målgruppen och dessutom kategorin 
sakkunniga med samma typ av frågor. Det kräver att diskussionen kring 
frågorna i frågeformuläret, nyanseras och blir djupgående. Reliabiliteten 
stärks också av att författaren avser höra båda kategorierna. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Ordet teori härstammar från grekiskans ”theoria” som betyder betraktelse. 
(Andersen 1998, s.27) I det vetenskapliga arbetet finns det en angelägen 
önskan att ständigt vidareutveckla en bättre uppfattning kring de företeelser 
vi arbetar med. De är en abstraktion av konkreta företeelser, som vi vill bli 
bättre på att förstå, förklara och förutsäga. De är mer eller mindre 
komplexa uppfattningar som redan finns utvecklade rörande sammanhang 
och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att pröva mot den 
konkreta samhällssituationen. (Holme & Solvang 1997, s. 50) 

Uppsatsförfattaren har valt teorier som är av intresse att knyta empirin till, 
för att hitta viktiga kopplingar och nå värdefulla slutsatser. De inleds med 
marknadsföringsteorier först ur företagets perspektiv och följs sedan av 
kundens perspektiv. Därefter beskrivs modets utveckling och influenser som 
påverkar modebranschen. Vidare visas teorier kring åldrandet och de 
problem och möjligheter som finns ur marknadsföringsperspektiv. 

 

3.1 Kundvärde 
 

Kunder har omkring sig en mängd produkter och tjänster som tillfredsställer 
att givet behov. De väljer efter hur de uppfattar värde kring den önskade 
produktgruppen. Kundvärdet består i skillnaden mellan vad kunden erhåller 
av att äga och använda produkten och kostnaden att erhålla den. Det är 
viktigt för företag att skapa ett bra kundvärde. Det innebär att matcha 
kundens förväntningar med företagets utförande av produkten. De företag 
som är riktigt smarta bör uppmuntra sina kunder, genom att endast lova vad 
de kan leverera och därefter leverera mer än de lovat. Kotlers definition av 
kundvärde är kundens summering av hela produktens förmåga att 
tillfredställa hennes behov. (Kotler et al, 2005, s 10) 

Det hela handlar om balansen i bytet mellan vad kunden får och vad hon får 
ge. Det vanligaste sättet att mäta en varas värde är i dess pris, produktens 
värde. Det grundläggande är att hitta den givna punkten för priset som 
levererar mest värde, kundvärde. Då är det också viktigt att veta hur mycket 
kunden själv engagerar sig i vad hon får för priset. Att sätta pris på en vara 
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kan vara besvärligt, då lågt pris ofta har ett samband med sämre kvalitet. Ett 
oacceptabelt lågt pris, gör att erbjudandet förefaller irrelevant för kundernas 
behov. (Aaker 2005, s 183) Att få valuta för pengarna är också ett uttryck för 
kundvärde och produktens värde. Hedén/McAndrew beskriver att vi värderar 
produkten efter våra behov, men också efter dess kvalitet, funktion och 
design, efter varumärke och efter de egenskaper som relaterar till hur vi 
upplever produkten och inte till hur den faktiskt är, det s.k. immateriella 
värdet. (Hedén & McAndrew 2005, s 54) 

Ett uttryck för mervärde är added value eller value adding strategy. Kotler et 
al menar att, för att stå sig i konkurrensen priskriget är det ibland svårt att 
höja priset utan att förlora marknadsandelar. Företaget måste bibehålla eller 
bygga ett mervärde kring vad de erbjuder. Hellre än att sänka priset på varan 
för att nå konkurrensfördelar, kan de förse varan med t ex service. (Kotler et 
al, 2005, s 685) 

Dahlén & Lange menar att värderingar är något som är bestående och inte 
förändras nämnvärt till skillnad från livsstil. De uttrycker inte lika tydligt 
som livsstil hur vi ser ut och vad vi gör, vilket gör det svårare att använda sig 
av likhet och attraktiva människor i reklamen. Att ladda varumärket och 
budskapet med associationer och värderingar som tilltalar målgruppen borde 
vara mer lämpligt. De tar upp Rokeachs värdeskala som ett sätt att dela in 
människor i grupper efter deras värderingar, LOV, lists of value. De 
rangordnas efter hur viktiga de är: tillhörighet, spänning, varma relationer till 
varandra, självförverkligande, vara respekterad, ett roligt och underhållande 
liv, trygghet, självrespekt, känsla av att ha åstadkommit något. (Dahlén & 
Lange 2003, s. 175) 

 

3.2 Marknadsstrategier 
 

Kotler menar att målet i marknadsföring är att attrahera nya kunder genom 
att lova dem ypperligt värde och att behålla de nuvarande kunderna genom 
att leverera tillfredsställande produkter. (Kotler et al 2005, s 5) För att nå 
målet behöver företaget ta till olika strategier för hur de ska verka gentemot 
marknaden, vilka segment som skall bearbetas och på vilka sätt. 
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3.2.1 Segmentering 
 

Företag, som säljer sina produkter till konsumentmarknaden inser snart att 
det inte går att vända sig till alla köpare, eller åtminstone inte till alla på 
samma sätt. De är alltför många, med allför varierande behov och 
köpbeteende. Och företag skiljer sig mycket från varandra i möjligheten att 
serva olika segment på marknaden. Snarare än att försöka tävla på hela 
marknaden, bör de bestämma vilken del av den som de kan tillfredsställa till 
bäst. Varje konsument behöver känna att den produkt som erbjuds dem är 
tillägnade just dem. Segmentering innebär att företag delar marknaden i 
bestämda köpgrupper efter olika behov, karaktärsdrag eller beteende, som 
kräver olika produkter eller marknadsmix. (Kotler et al 2005, s 391) 

Vägen till att segmentera marknaden för sitt företags produkter är inte rak 
eller helt enkel. Det kan hända att marknadsföraren måste prova flera 
variabler eller olika kombinationer av dem. Kotler et al beskriver fyra 
huvudsakliga variabler: 

• Geografiska, vilket innebär gruppering av speciella länder, nationer, 
regioner, områden inom ett land. Det kan vara efter storlek på land 
eller stad, antal invånare eller om det är innerstad, förort eller på 
landet. Efter klimat. 

• Demografiska, som beskriver ålder, kön, storlek på familjen eller 
vilket stadium människor är i i livscykeln; ung, gammal, singel, gift, 
utan barn, ensamstående med barn under 6 år etc. Efter yrke, 
inkomst, utbildning, ras, religion eller nationalitet. 

• Fysiografiska. Samhällsklass, livsstil eller personlighet. 

• Beteendemönster, vilket betyder beteende vid olika inköpstillfällen. 
Hur kunden ser till kvalitet, service och pris. Om hon köper varan 
första gången, är en potentiell, före detta eller en regelbunden 
användare och i vilken omfattning hon använder varan. 
Lojalitetsnivån på företagets produkter och hur väl hon känner till 
dem. Attityden kring produkten. (Kotler et al 2005, s 398) 
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3.2.2 Målmarknadsföring 
 

Genom att känn igen olika marknadssegment, utvecklar företag sina 
produkter och skräddarsyr sin marknadsföring till just någon av dem. På det  
viset utvecklas rätt produkter till varje målgrupp. Målmarknadsföring, att 
anpassa pris, distributionskanal och reklam till en specifik målgrupp blir 
effektivare. Istället för att rikta sig till en massmarknad kan de fokusera sig 
på de kunder som har större intresse av inköp. (Kotler et al 2005, s 391) 

Det som Kotler kallar Core strategy innebär balansen där styrkan i företaget 
möter möjligheterna på marknaden. När företaget hittat den målgruppen som 
de har klart särskiljande fördelar i, måste de positionera sina erbjudanden i 
deras mentalitet. 

 

3.2.3 Positionering och differentiering 
 

Positionering innebär att företag hittar en given plats på marknaden för sina 
produkter som har klara konkurrensfördelar. Utefter den skapar de en 
detaljerad och tydlig marknadsföringsmix. De associationer konsumenter 
kopplar till en produkt eller den stimulans som väcks beskriver en produkts 
position. Att hålla sig till en tydlig och särskiljande ställning med sina 
produkter, utan att göra några snabba förändringar kännetecknar ofta hur 
företag bäst når framgång. (Kotler et al 2005, s 447) 

Enligt Kotler et al finns en mängd strategier för att nå en bra position för sin 
produkt på marknaden. Naturligtvis väljer konsumenter produkter och 
tjänster efter vad som ger dem mest värde. För att få nya kunder och behålla 
sina gamla behöver företag förstå sina kunders behov och köpprocess bättre 
än sina konkurrenter. I den utsträckning som de kan positionera sig genom 
att förse sin målgrupp med överlägset värde i produkterna, lägre pris eller 
mer förmåner som kompenserar de högre priserna, ger det företaget 
konkurrensfördelar. Men de måste hålla det de lovar. (Kotler et al 2005, s 
421) 

För att erhålla konkurrensfördelar behöver företag börja sin positionering 
med att differentiera sin produkt. Framgången kommer med att vara 
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annorlunda på det vis som kunderna vill. Men det är inte lätt för alla 
branscher som t ex de, där kvaliteten inte skiljer sig mellan företagen som i 
kolbranschen. De mäktigaste företagen har klart överlägsen kvalitet på en 
differentierad marknad och förlorarna är de som inte håller måttet. 
Sambandet till vinstresultatet visat i modell som är framtagen av Profit 
Implications of Marketing Strategy (PIMS), som studerat amerikanska och 
europeiska företag. Tabellen visar hur differentiering och kvalitet påverkar 
resultat. Företag med lågt ROI, avkastning på investerade pengar, verkar på 
marknader där det inte finns någon kvalitetsdifferentiering alls, som t ex 
kolindustrin. Där det finns plats för differentiering är det förlorarna som har 
den lägsta differentieringen (Aeroflot) och mer avkastning än vinnarna 
(Singapore Airlines) De största företagen har överlägsen kvalitet på en 
differentierad marknad. De ligger före de som har sin nisch, eftersom de 
hamnar lägre på kvalitet och ROI än de större företagen. De har större 
marknadsandelar då kvalitet, andelar och ROI är sammanhängande. (Kotler 
et al 2005, s 423) 

 

Genom produktdifferentiering förser företag något extra i den fysiska 
produkten. Även om den är högt standardiserad kan det finnas små 
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kännetecken som ger den en utmärkande ställning. Ta t ex kyckling; bättre, 
fräschare och mörare. Det går att differentiera sin produkt med vanliga 
standardkännetecken, så länge inte konkurrenterna gör det. Volvos bilar har 
bättre säkerhet, Lufthansas säten är bredare, Whirlpools diskmaskiner tystare 
etc. Genom design finns det en mängd sätt att särskilja sin produkt med. 
Egenskaper som innovation, hållbarhet, pålitlighet och reparerbar är ord som 
vanligt förekommer i differentiering av produkter. 

Många företag når konkurrensfördelar genom servicedifferentiering. Det kan 
t ex vara genom snabb, pålitlig och säker leverans. Lyxvaruhuset Harrods i 
London levererar sina varor i speciella veteranbilar, vilket är speciellt 
populärt vid jul. En del pizzerior levererar pizza inom 30 minuter, annars 
reduceras priset. Andra företag erbjuder gratis installation, 
reparationstjänster, utbildning av produkten eller support. Snabb service är 
vanligt, speciellt för alla snabbmatskedjor. (Kotler et al 2005, s 425) 

Personaldifferentiering innebär att företaget når fördelar genom att hyra eller 
utbilda bättre personal än sina konkurrenter. De bör välja sin personal med 
omsorg, som ska ha hand om kundkontakter. Personalen skall vara 
kompetent, ha kunskaper och erfarenheter, vara artiga, vänliga och 
respekterande. Vara beredda att förstå kunderna, ha en klar kommunikation 
och snabbt besvara kundernas förfrågningar och problem. 

Även om konkurrerande produkter verkar vara likadana, föredrar kunderna 
den produkt som baseras på företagets eller varumärkets image, 
imagedifferentiering. Företaget förmedlar ett enkelt och utmärkande budskap 
som kommunicerar produktens huvudsakliga fördelar och position. Att 
utveckla en stark och typisk profil visar på kreativitet och hårt arbete, vilket 
inte går över en natt. (Kotler et al 2005, s 427-428) 

Konsumenter idag är belastade med mängder av information kring produkter 
och tjänster. Det är ingen lätt sak att utvärdera alla produkter vid ett 
köpbeslut. För att göra köpbeslutet lättare, sätter de dem i olika kategorier, 
vilket innebär att de positionerar produkter, tjänster och företag i deras 
minne. En produkts position är en sammansatt mängd av förnimmelser, 
intryck och känslor som kunderna har till produkten jämfört med 
konkurrerande produkter. Det gör de både med och utan marknadsförares 
hjälp. Marknadsförare planerar produkternas positioner genom att skapa en 
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passande mix för dem, så att de får en överlägsenhet på den valda 
målmarknaden. (Kotler et al 2005, s 433) 

Det finns en mängd positioneringsstrategier att välja på. Genom 
associationer kan marknadsförare styra konsumenters perceptioner kring 
produkten: 

• Produktattribut, är de kännetecken som företag införlivar i 
produkten. 

• Förmåner. Eller de behov som de uppfyller; en tandkräm bekämpar 
karies, en smakar gott och en annan är bra för känsliga tänder. 
Finare choklad köper konsumenten som gåva, medan Snickers och 
Mars stillar hungern. 

• Användningstillfällen. Samma dryck kan ha funktionen att återsälla 
kroppsvätska efter träning, som en rekommendation av doktorn för 
extra vätska. Kit Kat innebär ”Have a break”, medan After Eight är 
en mintkaka efter maten. 

• Användare, hjälper till att positionera produkten. Genom att 
ompositionera babyshampo till en ny kategori, vuxna som tvättar 
håret ofta och behöver ett mildare schampo, kan företag öka 
marknadsandelarna. Ofta används en speciell klass på användarna. 

• Aktiviteter används för att sälja dyra produkter. Dyra klockor är 
vanligt att se i samband med sport. Omega genom segling, Longines 
genom utförsåkning och Rolex använder sig av äventyr. 

• Personligheter hjälper positioneringen. Prestigefyllda varumärken 
tar ofta hjälp av framgångsrika personer som ger produkten en 
karaktär. 

• Kulturell positionering är ofta detsamma som produkter som vänder 
sig till barn, säg bara Sagan om ringen, Byggare Bob och Harry 
Potter. De har dock en oförutsägbar inverkan och hållbarhet. 

• Original är en position som förknippas till tillverkarplats. Audi är en 
tysk bil och Fosters ett australienskt öl. 
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• Andra varumärken kan hjälpa till med positioneringen. Clinique’s 
reklam för deras manliga hudvårdsprodukter, framhäver 
iögonfallande en Rolex klocka. 

• Konkurrenter kan ha två positioneringsalternativ. Dels direkt emot 
en annan konkurrent, som när Compaq och Dell gick ihop och direkt 
jämförde sina produkter med IBM. En produkt kan också ta avstånd 
från konkurrenter. Ett resebolag specialiserat på äventyr poängterar 
att deras resenärer är aktiva, ihärdigt sökande efter upplevelser, 
medan den vanlige turisten passivt förväntar sig att något intressant 
ska hända. 

• Produktens klass. Camay handtvål kan bättre positioneras som 
badolja snarare än tvål. (Kotler et al 2005, s 435-442) 

När produkten väl är positionerad måste företaget ta ett stort steg för att 
leverera och kommunicera den önskade positionen med målgruppen. Här 
handlar det om verkställande och inte bara löst prat. Bestämmer de sig för en 
position ”bättre kvalitet och service”, så är det vad de måste leverera. För det 
mesta är det lättare att komma med idéer hur företaget skall positionera sig 
än att verkställa det. Det tar också lång tid att etablera en position. De bör 
hålla fast vid sin utformning och kommunikation och hela tiden se över sin 
ställning. En position som tagit år att bygga upp kan snabbt raseras. 
Förändringar och anpassningar ska göras sakta över tid, så att de matchar 
kundernas behov och konkurrenternas strategier. Större förändringar gör 
bara konsumenter förvirrade. (Kotler et al 2005, s 446) 

 

3.2.4 Marknadskommunikation  
 

Konsten ligger inte alltid i att tillverka en produkt, utan kan vara hur de får 
konsumenter att köpa produkten. Det krävs att den kommuniceras. Två 
likadana produkter kan skilja sig mycket från varandra 
marknadsföringsmässigt. I kampen om kunderna är marknads-
kommunikation den främsta resurs företag har. Det behöver inte betyda att 
den bästa produkten vinner utan den som är bäst kommunicerad, dvs hur 
kunden upplever produkten. Dahlén & Lange hävdar att det är främst två 
omvärldsfaktorer som framstår som viktigast i marknadskommunikation; en 
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god bild av kundernas behov och beteenden och en god kontroll på vad 
konkurrenterna gör. Det handlar om vilka vi vill nå, vad vi vill säga till dem 
och hur vi ska göra det. Identifiera rätt målgrupp, utforma rätt budskap och 
kommunicera i rätt kanal. (Dahlén & Lange 2003, s 13, 19) 

Varumärket menar Dahlén & Lange utgöra grunden till all kommunikation. 
Det utgör produktens och/eller företagets identitet. Det samlar eller 
förmedlar olika egenskaper och associationer som produkten eller företaget 
besitter. Om företag sköter sina kort rätt kan varumärket bidra med stora 
intäkter till företaget. Så länge associationerna till varumärket är de rätta, kan 
företag med framgång utveckla nya produktkategorier, vilket ger dem 
flexibilitet. De kan också nå konkurrensimmunitet, vilket innebär att genom 
starka relationer till kunderna blir de immuna mot konkurrenternas 
marknadsföringsåtgärder. För konsumenterna är varumärket främst en 
informationsbärare då de har en god bild av vad kända varumärken står för. I 
den djungel av varumärken som finns förenklar det deras köpbeslutprocess. 
(Ibid, s 192) 

Efter varumärkesbyggande och positionering, som tidigare beskrivits, 
behöver företaget utforma den reklam som för det mesta inleder kontakten 
med målgruppen. Den ska dels bygga upp varumärket och skapa önskvärda 
associationer, dels få målgruppen intresserad av produkten och få den att 
faktiskt vilja köpa produkten. Reklamen måste anpassas till produkten och ta 
hänsyn till målgruppen. Den ska vara utformad så att önskvärda 
kommunikationsmål uppfylls. Det är viktigt att se till hur mycket 
information den skall innehålla, vilket budskap företaget bör använda sig av 
och hur produkten ska exponeras. (Ibid, s 288)  

Människor har dock olika stort informationsbehov. En del vill ha många nya 
intryck annars blir de uttråkade, andra orkar inte ta in för mycket information 
och blir förvirrade. Det ger sig till känna när vi väljer produkter och tar emot 
reklam. Det går att mäta människors informationsbehov och får då fram ett 
värde som kallas personens OSN, optimala stimuleringsnivå. De med hög 
OSN behöver hela tiden stimulans, medan de med låg OSN ser det som 
jobbigt med för många intryck och variation. Till dem bör reklamen vara 
tydlig, stilren och inte innehålla för mycket produktrelaterade intryck. 
Kommunikationen bör vara konsistent, inte förändras för mycket och gärna 
vara i harmoniska sammanhang. (Ibid, s 159-161) 
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3.2.5 Kundrelationer 
 

Lindbom & Jonsson skriver i sin bok Vinnande kundvård, innebörden i 
begreppet kundvård. Boken är från 1992, men känns alltmer aktuell idag. De 
menar att det är en fråga om engagemang och att hela företaget behöver ta 
det på allvar och integrera det i verksamheten, inte minst ledningen. Det här 
nya tänkandet skulle innebära att affärer sluts som en konsekvens av goda 
relationer mellan leverantör och kund. Lönsamheten är beviset på relationens 
styrka. Kunderna är oumbärliga, utan dem ingen försäljning och därmed 
ingen överlevnad. De menar vidare att för tio år sedan dvs i början på 80-
talet, så var inte kundvård något begrepp. Företag tänkte inte på kundvård 
som en styrka för företaget, utan snarare ett störande moment i en metodisk 
marknadsföring. Kanske inte så konstigt då de med 80-talets högkonjunktur 
ändå klarade sig väl. (Lindbom & Jonsson 1992, s. 9-12) 

Kotler menar att företagen är översvämmade med information om deras 
kunder. De som är smarta sparar allt som de kommer över vid kontakten 
med kunderna. Det kan vara vid inköp, försäljningstillfällen, vid service eller 
support, besök på hemsidan, enkäter, kredit- och betalningstillfällen, 
marknadsundersökningar. Felet är att informationen är så vitt spritt över 
företaget, vilket har fått många att börja med kundrelationsmarknadsföring 
(CRM, Customer Relationship Management) för att hantera detaljerad 
information om individuella kunder. På senare år har det skett en explosion i 
antalet företag som använder sig av den här metoden. Ett mjukvaru-system 
som samlar in, analyserar på djupet och tar fram resultat för att stärka 
kundrelationerna. Fördelarna är att de förstår kunderna bättre och kan förse 
dem med bättre service och utveckla bättre relationer. De kan precisera mer 
värdefulla kunder, specificera dem mer effektivt, få ut produkterna bättre 
och skapa erbjudanden skräddarsydda till specifika kunders önskemål. 
(Kotler et al 2005, s 481) 
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3.3 Konsumentbeteende 
 

Hittills har tagits upp marknadsföring utifrån företagsperspektiv. Ska de 
effektivt få ut sina produkter på marknaden måste de känna till sina kunders 
behov, beteende och hur de tänker innan de fattar beslut om att köpa 
produkten. 

Förr var det lättare att förstå kunder efter erfarenhet som erhölls vid 
försäljning. Idag när företagen är så mycket större har de förlorat 
direktkontakten. De som verkligen förstår hur kunderna svarar på olika 
produkter, pris och reklam har ett stort övertag över sina konkurrenter. 

 

3.3.1 Behov och önskemål 
 

Det finns en mängd med basala behov. De fysiska som mat, kläder, värme 
och säkerhet. De sociala såsom tillhörighet och tillgivenhet. Och de 
individuella som t ex kunskaper och att kunna uttrycka sig. Om något behov 
är otillfredsställande försöker personen leta efter något som tillgodoser det 
eller försöker minska behovet. 

Människor har bara några få basala behov, men nästan obegränsade 
önskemål. Önskemålen är styrda efter kultur och individens personlighet. De 
är formade efter det samhälle de lever i och beskrivs som ändamål som ska 
tillfredsställa behoven. Eftersom människor blir utsatta av mer saker än vad 
som väcker deras intresse och begär, försöker tillverkare att förse marknaden 
med mer produkter och tjänster av önskemålstillfredsställande karaktär. 

Även om önskemålen är obegränsade är resurserna begränsade. De väljer 
produkter som förser dem med mest belåtenhet för pengarna. När 
önskemålen backas upp av möjligheten att betala, vilket är detsamma som 
köpkraft, övergår önskemålen i efterfrågan. (Kotler et al 2005, s 8) 

Abraham Maslow ville ha en förklaring till varför människor drivs av 
särskilda behov. Han kom fram till att behoven är ordnade i en hierarki från 
de mest angelägna till de minst. Modellen visar hur människor prioriterar 
sina behov, där de försöker att tillfredsställa de mest viktiga och 
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grundläggande först. När de är tillgodosedda tar sig personen vidare till nästa 
steg för att stilla ytterligare behov. (Kotler et al 2005, s. 269) 

 

 

Unmet needs eller obemötta behov, är de behov som finns, men ännu inte 
hittats eller tillfredsställts med produkter eller tjänster. De är viktiga därför 
att de representerar möjligheter för företag att öka i marknadsandelar, ta sig 
in på marknader eller skapa eller äga nya marknader. De behov som inte 
tydligt ses är svåra att identifiera och kunder är inte medvetna om dem, 
eftersom de inte direkt tänker på begränsningarna i de produkter som finns. 
(Aaker 2005, s. 53) 
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3.3.2 Köpprocessen 
 

Att förstå hur konsumenter tänker i varje steg när de ska köpa en vara, är 
nödvändig för att inse hur varumärken och produkter ska kommuniceras. Det 
finns fem huvudsakliga steg i en köpprocess. Marknadsförare behöver dra 
konsumenterna genom hela processen för att de ska köpa deras produkter. 

1. Behovsidentifikation. Behovet aktiveras när konsumenter känner 
tillräckligt stora skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd. 
Det kan vara ett behov att komma ifrån det nuvarande tillståndet 
eller et behov att komma till ett nytt tillstånd. 

2. Informationssökning. När konsumenten känner ett behov påbörjar de 
ett sökande efter vad som kan tillfredsställa det. I en intern sökning 
”scannar” de i sitt långtidsminne efter produkter som uppfyller 
behovet. Det är de associationer de kopplar till produktens 
egenskaper, användningstillfällen, prisnivå, inköpsställen, samt de 
åsikter och attityder som återfinns. Extern informationssökning 
används då minnet inte är tillräckligt för att fatta köpbeslut. 

3. Alternativutvärdering. Kan i praktiken ske växelvis med 
informationssökningen. Det handlar om att överväga de olika 
alternativens möjligheter att uppfylla behoven. Det avgörande och 
mest centrala steget för vilket varumärke som väljs. 

4. Köp. Det minst komplexa steget, då det är en manifestering av 
informationssökning och alternativutvärdering. Vad som ingår är 
butiksval, hur välplanerat köpet är och konsumentens inställning till 
shopping. 

5. Utvärdering efterköpet. Ett lyckat köp är det när varumärket 
levererar det som konsumenten efterfrågar.  Uppfyller det behovet, 
prisvärt, bra kvalitet, potentiellt återköp etc. (Dahlén & Lange 2003, 
s. 24-55) 
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3.4 Modehistoria och framtidsmode 
 

Mode kan i dagens ordböcker definieras som ”en populär företeelse vid en 
viss tidpunkt”. Ordets betydelse kom med tiden att betyda ”det som ligger i 
tiden”. På 1800-talet kom ordet till Sverige i form av ”fashionabel”. Länge 
var mode ett fenomen som bara var tillgängligt för de välbärgade, medan 
bondeklassen klädde sig enkelt till vardags och i folkdräkt till högtid och 
fest. Fram till 1960-talet var modenyheter något som var förbehållet 
skrädderikonstnärerna och modeskaparna i Frankrike att presentera. (Bond 
2002, s. 11-12)  

 

3.4.1 Modets goda eller dåliga smak 
 

Allt eftersom levnadsstandarden ökat i väst har fler och fler livsstilar och 
konsumtionsbeteenden kommit. Med det även vår syn på klädedräkten. 
Genom vårt sätt att klä oss visar vi vår tillhörighet och vi bedömer andra vid 
den första anblicken eller genom att läsa av den klädda ytan. Vad som är god 
eller dålig smak grundar sig i våra personliga värderingar. Det finns flera 
modeskapare som menar att dagens mode är dålig smak. Mode är också ett 
socialt fenomen, där vi får en uppfattning om samhället genom att studera 
dess modeuttryck. Idag finns det många stilar samtidigt och det är inte lätt 
för konsumenten att avgöra vad som är nytt och aktuellt. Det har både blivit 
enklare och mer komplicerat då modet inte utgörs av en liten grupp, som 
slaviskt följer trender utan det är en fråga om personliga val bland den 
mängd kläder som erbjuds i butiker. Dagens unga modeskapare har svårt att 
hitta det som faktiskt är ”nytt”. Även om nyhetsbegreppet är relativt söker 
modeföretagens inköpare ändå ständigt efter det som är nytt. (Ibid, s. 19)  

 

3.4.2 Modeindustrin 
 

Konsumtionen satte fart efter kriget av den nya generationen ungdomar, de s 
k baby boomers. De hade fickpengar, något som också var helt nytt, och blev 
en målgrupp som gärna lät sig påverkas av den nya tidens kommunikation, 
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marknadsföringen. Reklamen som riktades till dem var en protest mot de 
etablerade. Det var det nya som gällde, och så har det varit sedan dess. Den 
svenska ungdomskulturen har fått mycket djupgående och långvariga 
konsekvenser i Sverige. Det totala svenska klädutbudet är bestämt av 
ungdomars konsumtionsvanor. Klädsortimentet påverkas också av vårt krav 
på låga priser. Kläder ska vara funktionella, konventionella och billiga. (Ibid, 
s. 20-21) 

Bond menar att många modeföretag är omedvetna om den guldgruva de 
besitter i att satsa på design och lyckas förmedla det till konsumenten. Det 
kan till viss del förklaras med bortrationaliseringen av den svenska 
modetextilindustrin och allmänhetens uppfattning att mode är ytligt och 
kläder bör vara så billiga som möjligt. Det är först nu på senare år som 
design och mode ses som tillförande i ekonomin. Samtidigt har det lett till att 
det inte finns någon urskillning. Trendmässor har en tendens att upprepa sig 
varje år. (Ibid, s. 27-28) 

Idag verkar det som om vi är på väg bort från den industriella 
massproduktionen. Företagsledare och ekonomer börjar inse värdet i 
formgivna produkter och är mer lyhörda för mode och trender. Tidigare 
handlade det om att erhålla vinst genom att tillverka större serier. Men 
människor fungerar inte så att de vill se ut som alla andra. (Ibid, s. 32) 

 

3.4.3 Tillhörighet 
 

Konsumtion är vad den ekonomiska verkligheten handlar om i västvärlden 
och med den ett sätt för oss människor att definiera oss själva och 
omvärlden. Hur vi uttrycker vår identitet och tillhörighet beror på intressen 
och kunskap, tid och pengar. Tillhörighet kan vara en grupp människor som 
skapar trender. Dit hör t ex baby boomers, de 40- och 50-talister som 
passerat höjdpunkten i sitt yrkesliv. De har offrat mycket för sin karriär och 
lutar sig nu tillbaka. De sätter värde på naturen, kultur, konstnärlighet och 
autenticitet, dvs livskvalitet helt enkelt. (Ibid, s. 149-150) 
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3.5 Att bli äldre 
 

Tillbakagången med åren kan bero på betydligt fler faktorer än åldern i sig. 
Det innebär att vi kan ha en mer positiv och optimistisk inställning till 
åldrandet. Vi uppmuntras att göra vårt liv friskare, kraftfullare och längre. 
Vitalitet är något som finns i alla åldrar, men mer förekommande för äldre 
som kännetecken för livskraft, livslust och spänst. De människor som enligt 
almanackan blir mycket gamla är inte de som i sin ungdom sparat på 
energin, för att på äldre dagar ha ett lager att slösa med. Tvärtom är det de 
som varit aktiva och förblivit aktiva efter pensioneringen som njuter av en 
blomstrande ålderdom. (Gore 1977, s. 5-7) 

Det finns olika sätt att mäta ålder. Det vanligaste är den kronologiska åldern 
som helt enkelt talar om hur lång tid det har gått sedan han eller hon föddes. 
Den biologiska åldern definieras som den position i livscykeln som han eller 
hon befinner sig i. En person på 60 år kan ha en fysik som motsvarar en 50-
årings. Den psykologiska åldern är förmågan att anpassa sig till en 
föränderlig miljö. Betydelsefulla faktorer här är intelligens, minne, 
personlighet, känslor osv. Social ålder är individens sociala kontakter, roller, 
vanor etc i förhållande till andra i samhället. (Berg & Mårtensson 1978, s. 
13) 

Äldre kvinnor ser sig själva generellt som 10 år yngre än deras kronologiska 
ålder, säger David Demko, som är gerontologist i West Palm Beach och 
utgivare för Age Venture News, en hemsida för pensionärer. De använder 
dessutom mode som en personlig kosmetik och intalar sig; ”Jag tänker klä 
mig på det vis som representerar hur jag känner” Den vitt spridda 
föreställningen om att kvinnor över 60 är alldeles för svaga och trötta för att 
intressera sig för mode stämmer inte med fakta. Statistik visar att amerikaner 
idag inte bara lever längre, utan jobbar också längre, många återupptar 
studier och reser mer än tidigare generationer. (La Ferla 2000, The New 
York Times) 
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3.5.1 Identitet  och  självbild 
 

Identitet är något som talar om vem du är, vem du känner dig lik respektive 
olik. Det handlar om vem du är och hur andra uppfattar dig. Utan den här 
identiteten menar många att människor skulle känna sig förvirrade och 
vilsna. Den påverkas av vilken tid vi lever i och platsen vi bor på, om du är 
man eller kvinna, svensk eller utländsk, gammal eller ung etc. Andra viktiga 
faktorer är genus, etnicitet, klass och sexualitet. Det kan beskrivas som något 
fast, essentialism vilket innebär att människor föds med sina egenskaper och 
har en inre kärna. Eller rörligt, konstruktivism som hävdar att människors 
egenskaper formas av det samhälle vi lever i. (Hammarén & Johansson 
2007, s. 19) 

Det sätt människor klär sig på, deras smak, och de objekt som de omger sig 
med i vardagslivet säger en hel del om identitet. I takt med 
samhällsutvecklingen har kläder och stil alltmer att ge uttryck för 
individualitet, personlig stil och social tillhörighet. Kan också användas för 
att klargöra olika åldergrupper. (Ibid, s. 57) Det finns ofta ett nära samband 
mellan grundläggande värden, stil, smak och identitet.  

Allt eftersom samhället har förändrats har valfriheten ökat bland 
människorna och de har i högre grad själva kunnat ansvara för sin 
utveckling. Allt fler livsstilar påträffas och idag är möjligheterna och 
valfriheten större än någonsin. För många människor kan det kännas vilset 
och frustrerande att inte veta vem de är. Vem är jag och vilken är min roll i 
den här världen? Identiteten har blivit allt viktigare för att passa in i 
samhället. Vi går också mot ett alltmer globaliserat samhälle, där vi påverkas 
av influenser och händelser runt om i världen. Den här utvecklingen betyder 
att behovet av identitet och att vara någon har blivit ännu större. Som en 
önskan på bekräftelse eller kanske för somliga t o m att bli berömd. (Ibid, s. 
13-15) 
 
I samhället råder fortfarande en uppfattning att kvinnor över 50 är gamla, 
vilket beror på att allting inte förändras över en natt. Marknadsförare har 
länge trott att om de använder yngre kvinnor i reklam, som riktar sig till 
äldre, fångar de dem bättre eftersom de vill identifiera sig som yngre. De har 
inte insett att kvinnor vill omdefiniera sig vad det är att vara 50 eller 60, då 
de inte längre behöver lockas av ungdomen, utan känna sig vackra som de 
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är. Den intensiva exponeringen av bilder och reklam gör att vi och samhället 
tittar mer på oss själva från utsidan och påverkar attityden kring kvinnors 
åldrande. Att kunna identifiera sig med bilderna i reklamen hjälper kvinnor 
att känna att de duger som de är. Marknadsförare fortsätter ändå att fokusera 
sig på yngre, eftersom vi haft en ungdomskultur under lång tid. Men det är 
inte där pengarna finns. Det är hos den äldre målgruppen. (Dunér 2007, 
Svenska Dagbladet Näringsliv) 
 

3.5.2 Äldre konsumenter som ett problem 
 

Vi stöter då och då på artiklar som beskriver hur äldre konsumenter inte är 
välkomna som kunder hos vissa företag. Det finns en rädsla i att de är dålig 
reklam för deras varumärke och ett större intresse i att fånga upp den unga 
marknaden. I Carrigan & Szmigins undersökning ”In pursuit of youth: What 
is wrong with the older market?” finner de att det finns ett stort fokus på de 
yngre i marknadsföringen och att de inte vill kännas vid de äldre. Även om 
vi går emot en stor förändring med en mycket äldre befolkning, fruktar 
marknadsförare att äldre konsumenter gör deras produkter mindre attraktiva 
för yngre konsumenter. I USA ansågs det inte vara tilltalande, existerande 
eller värt mödan att sälja till äldre. (Carrigan & Szmigin 1999, Marketing 
Intelligence & Planning)  

Betty Halbreich, 72 år och ”personal shopper” på Bergdorf Goodman sedan 
23 år, berättar i The New York Times att allting ligger så anpassat till de 
yngre nu för tiden, att de äldre känner sig som en borttappad generation. Hon 
tror inte att Prada är ett varumärke som vill bli associerade med att kvinnor 
runt 70 år bär deras kläder. Vidare kan vi läsa att Betty Friedan tog upp 
frågan kring den ungdomsbesatta modebranschen för ett tiotal år sedan. Det 
fanns då knappast några ansikten av kvinnor över 60 i modemagasinen. I t ex 
tidningen Vouge fanns 290 ansikten i reklamen, men bara en såg ut att vara 
över 60. Tidningarna var inte direkt riktade till yngre, men det var helt klart 
att utgivare, ADs, reklambyråer och marknadsförare delade tron att äldre gav 
en motvilja, som kunde ge svårigheter att få sålt produkten – även om 
spekulanterna var i den åldern själva. Modeföretag undviker gråhåriga 
modeller därför att de tror att det förstör imagen, att ha en äldre som bär 
deras kläder. (La Ferla 2000, The New York Times) För de flesta 
marknadsförare dör konsumenter samma minut de fyllt 50, fastslår AARP i 
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en kampanj. Den här marknaden kan vara verkligen knepig. Att visa ett par 
gråhåriga personer vandra hand i hand utmed stranden kan göra att företag 
tappar gehör. (Okänd författare 2004, The Economist) 

Sue Ellen Cooper, som är grundare till The Red Hats Society, menar att de är 
en subkultur till hur samhället förväntar sig att äldre kvinnor ska uppföra sig. 
Det finns en påtaglig känsla av att när kvinnor blir äldre, ska de gå av scenen 
och sätta sig någonstans längst bak. Hattarna slår tillbaka och markerar 
tydligt att de själva säger till när de är redo för det. (Walker 2005, The New 
York Times) 

KappAhl är ett modeföretag som fångat upp lite äldre modeller i sin reklam, 
såsom Maud Adams och Anita Ekberg. Karin Hedgren på KappAhl bekräftar 
att pensionärer är en viktig målgrupp, men tillägger att det inte passar att ha 
dem som modeller, då det handlar mycket om känsla. Människor känner sig 
inte mentalt så gamla som födelsedata anger, utan identifierar sig med 
modeller som är yngre. Hans Sydow, VD på reklamföretaget Garbergs 
menar att en person som är 60 hellre vill associera sig med en fräsch och 
pigg 50-åring än en trådsmal 17-åring. (Säfström 1998, Dagens Nyheter) I 
Dagens Handel läser vi att kvinnor 50-plus är trötta på att porträtteras som 
yngre i reklamen, utan vill ses som de vackra självständiga kvinnor de är, 
enligt ny undersökning. (Okänd författare 2007, Dagens Handel)  

Marika Hemmel på tidningen Femina säger att det inte går att sälja 
antirynkmedel om det är väldigt unga tjejer på bilderna, eftersom det inte blir 
trovärdigt. Amelia Adamo, chefredaktör och vd för Amelia Förlag anser att 
när en kvinna kommit upp i åldern och fått visa sig i reklam, rör det sig om 
urinläckage, vilket inte är så kul. De vill också vara spännande, intelligenta 
och sexiga. (Andersson 2000, Sydsvenska Dagbladet ekonomi) 

Marknadsförare och reklambyråer är offer för sin egen dåraktighet och är de 
enda som lider av deras oförmåga att nå ut till äldre konsumenter. 
Ekonomiskt sett, förlorar de potentiell försäljning, samtidigt som en stor 
samhällsgrupp knappast ses som konsumenter vilket i sig är oacceptabelt. År 
1999, var ett Ålderdomens År i FN, vilket visades huvudsakligen i att äldre 
ska ”bli rättvist bemötta, oavsett ålder, kön, ras eller etnisk bakgrund, 
funktionsförmåga och bli värderade oavsett deras ekonomiska bidrag”. Det 
är ändå tydligt att ålder är högst diskriminerande precis som ras och kön. 
Men till skillnad från dess motpart, sex och rasism, är åldersdiskriminering 
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mycket mer en subtil fördom och därför mer svårdefinierad. (Carrigan & 
Szmigin 1999, Marketing Intelligence & Planning)  

3.5.3 Äldre som attraktiv målgrupp 

Kvinnor över 55 år är de som styr 80 procent av konsumtionen, anser 
Torbjörn Detter och Håkan Vitestam, på reklambyrån Senior Agency. De är 
utåtriktade och påverkar alla i sin omgivning; barn, barnbarn, föräldrar och 
make. Senior Agency arbetar enbart med marknadsföring mot konsumenter 
över 50 år. Det är en målgrupp som är vana konsumenter och vill 
konsumera, vilket gör att företag inser att de måste tillföra det här segmentet 
bland sina målgrupper. Eftersom de har lång erfarenhet måste företagen 
berätta mer och ge en djupare kunskap om en produkt. Det handlar om språk, 
tonläge, läsbarhet och bildval. (Westholm 2006, Realtid.se) 

Candace Corlett, som är delägare i WSL Strategic Retail, konsultföretag i 
New York, anser att 60-åringar definitivt är mer hippa än generationen 
tidigare. Och de är betydligt mer hippa än vad yngre marknadsförare tar dem 
för. Kvinnor i pensionsåldern har pengar, men spenderar dem mest på resor 
och presenter till barnbarnen. De hade säkert handlat mer till sig själva, men 
varuhusen är dåliga på att presentera impulsköpsmöjligheter för äldre. Enligt 
marknadsanalysföretaget NPD Group, spenderade kvinnor över 65 år 14,7 
miljarder dollar på kläder 1999. Nästan lika mycket som 25- till 34-åriga 
kvinnor spenderar, vilket är de som modebranschen är mest fixerade vid. (La 
Ferla 2000, The New York Times) 

Ivars Jegers på framtidsanalysföretaget Kairos Future menar att antalet 
kvinnor som tjänar mer än sina män ökar. Den utvecklingen kommer att öka 
då de ofta också är bättre utbildade än män. Företag borde ta reda på vad de 
här kvinnorna verkligen vill ha och sedan satsa stenhårt på dem. De är en 
köpstark grupp. (Andersson 2000, Sydsvenska Dagbladet ekonomi) Amelia 
Adamo är chockad över hur samhället ser på kvinnor. Att bli äldre är något 
som är negativt laddat. Även hon är av den åsikt, att företag som börjar göra 
reklam med äldre modeller är framtidens vinnare. De borde lära sig mer om 
deras livsstil, för att börja förstå dem och vad de vill ha. (Gross 2007, 
Dagens Handel) 

Marknadsförare borde ha framgång med äldre konsumenter om de slutar 
behandla dem som en social skamfläck. Först bör marknadsförare visa de 
äldres värde i samhället i sina annonskampanjer. Det går inte att närma sig 
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äldre konsumenter på samma sätt som yngre. Humor måste användas med 
medkänsla för vad de äldre finner lustigt. Spydiga gliringar och skämt på 
andras bekostnad går mer hem hos en yngre publik. Till äldre passar det 
snarare med absurd humor, klipska ordlekar och skämt med undanflykter. 
De föredrar även kampanjer hämtade ur verkliga livet. Allt fler i 
reklambranschen förstår att de bör närma sig de äldre konsumenternas 
stadium i livet, snarare än bara deras ålder. Media behöver verkligen 
reflektera över hur äldre verkligen är i samhället, se deras kognitiva ålder, 
den ålder de känner sig i, snarare än den kronologiska ålder som de har nått. 
(Carrigan & Szmigin 1999, Marketing Intelligence & Planning)  

Det finns tre sätt att se på åldrande. Det finns de som vägrar göra något åt sitt 
fysiska åldrande och de som på kosmetiska och kirurgiska sätt försöker 
återskapa sin ungdom. Mitt emellan de här grupperna finns det de som åldras 
med hälsa, skönhet och livskraft, vilket är mer naturligt och bekvämt. Det är 
dem som reklambranschen borde sikta in sig på. Med ett mer realistiskt 
mellanting och med humör, hälsa och aktivt liv kommer modeller av äldre, 
att övertyga äldre konsumenter, att de verkligen är förstådda av 
marknadsförare och reklambyråer. (Carrigan & Szmigin 1999, Marketing 
Intelligence & Planning)  

 

3.5.4 Äldre i framtiden 
 

På Senior Agencys hemsida informerar de att mellan åren 1990 och 2050 
kommer 50+ befolkningen att växa med 75 %, medan de under 50 ökar med 
futtiga 1%. (www.senioragency.se) I Dagens Handel kan vi läsa att fram till 
2030 fördubblas antalet pensionärer. (Okänd författare 2007, Dagens 
Handel) 

På det internationella forsknings- och konsultföretaget Kairos Future 
(www.kairosfuture.com/se) myntades begreppet Rekordgenerationen, när de 
i slutet av 1990-talet tittade närmare på fyrtio- och de tidiga femtiotalisternas 
påverkan på svenskt och internationellt samhällsliv. Undersökningen 
resulterade i en bok med just samma namn. De skriver att det finns något 
evigt och återkommande i hur generationer växer fram och avlöser varandra. 
En del generationer bygger vidare på fädernes verk, medan andra drivs av 
förnyelse och uppbrott. Rekordgenerationen är de som tydligast tagit 
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språnget in i framtiden och är den första verkligt moderna generationen. De 
var de första tonåringarna, etablerade den ”första frihetstiden” och nu även 
en ny sådan mitt i livet. De menar att den här generationen gynnats av 
samhället, då det utvecklats med dem. Miljonprogrammen när de behövde 
sina första bostäder. Radhus och daghemsutbyggnad när de skaffade barn. 
Fler arbetsplatser när framförallt kvinnorna skulle ut i arbetslivet. 
Pensionsreformen p g a ökad andel äldre. (Lindgren et al 2005, s 15) 

Det intressanta är att rekordgenerationen beskrivs som mäktig. De är många, 
välutbildade och välpositionerade. De har en vilja att påverka och en inlärd 
förväntan att få sin vilja igenom. Deras makt och inflytande lär inte ta slut 
för att de går i pension. De kommer att sätta sin prägel i samhället långt upp i 
åren. Som konsumenter är de viktiga. Deras konsumtion kommer inte bara 
att påverka enskilda företag utan samhällsekonomin i stort. (Ibid, s 19) Det 
är dags för företag och marknadsförare att se den marknad som om några år 
kommer att bli den främsta. Rekordgenerationen var de första tonåringarna 
och i själ och hjärta är de fortfarande det. Om inte annat kommer de att 
återupptäcka den när de kommer ut i friheten. De vill inte heller tilltalas som 
äldre, utan mer som visa och livserfarna. De kommer att vara unga länge till, 
så chansen för företag att få behålla dem som kunder i tio år eller mer är 
större än för många andra grupper. (Ibid, s 165) De här gråsprängda 
tonåringarna är en framtidens marknad med stora möjligheter. Men det 
kräver eftertanke och djupkunskaper om konsumentbeteenden och behov. 
(Ibid, s 181) 

Så många som 85 % ser pensionen som positivt och trevligt. De längtar dit. 
Inte för att bli pensionärer utan snarare för att bli fria, bort från tvånget och 
den inrutade tiden. Nästan hälften av rekordgenerationen uppger att de 
kommer att spendera sina tillgångar och leva gott som pensionärer. De levde 
sina barndomsår med Spara och Slösa som förebilder, där Spara var idealet. 
Idag har Slösa fått ett kraftigt övertag och har framtiden för sig. (Ibid, s 46-
50) Tiden som pensionärer ägnar de åt samma saker som tonåringar; umgås 
med kompisar, resa, lära nya saker och göra det som aldrig hunnits med. De 
kommer ta del av kultur och nöjen och använda sig av mer teknik såsom 
Internet. De kommer inte ligga på sofflocket utan vill ha förnyelse, 
inspiration, upplevelser och nyheter. (Ibid, s 53-58)  

Det finns dock en misstro kring framtiden. Kommer det samhälle att hålla 
som de har byggt upp? Debatten kring samhällsproblemen; arbetslöshet, 
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minskad social trygghet och skatteintäkter gör sig ständigt påminda. (Ibid, s 
85) 

Rekordgenerationen, en grupp på 1,2 miljoner har andra prioriteringar och 
värderingar än sina föräldrar. Att göra rätt för sig, spara och lämna pengar 
till barn och barnbarn är inte vad de först tänker på. Bankerna talar om 
”Sunset planning”, vilket innebär att de strukturerar sin ekonomi för att sista 
kronan ska gå åt den sista dagen i livet. (Ibid, s 153-154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De företag som är riktigt smarta bör uppmuntra sina kunder, genom att endast lova vad de kan 
leverera och därefter leverera mer än de lovat.  

(Kotler et al, 2005, s 10) 
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Tabellen visar rekordgenerationens nuvarande intressen. Eftersom de tänker 
ägna mer tid åt sina intressen som pensionärer är det intressant att se närmare 
på dem. (Ibid, s 55) 

50 
 
 
 
 
 



4. Empiri och analys 
 

Empiri kommer från grekiskans ”empeiria”, vilket betyder erfarenhet. Det 
är erfarenhetsbaserade observationer eller iakttagelser forskaren eller 
andra gör av verkligheten. Vi ska tolka och orsaksförklara dem utifrån 
gällande teorier. Eller omvänt bidra till att bygga upp eller fördjupa 
teorierna. Det kan finnas fall där det finns anledning att göra 
inskränkningar på teorierna utifrån ny insamlad data. (Andersen 1998, s. 
23) 

Uppsatsförfattaren har lagt upp empirin i fyra underrubriker. Den första 
presenterar kort respondenterna. De andra bygger på mode, 
marknadsföring och framtid där insamlad data formuleras som diskussioner 
kring olika områden. Underrubrikerna avslutas med en analys där 
författaren tolkar in teorin. Att lägga analysen efter varje underrubrik är ett 
sätt att strukturera arbetet, för att lättare hålla isär vad som undersöks. 

 

4.1 Undersökningens respondenter 
 

Fokusgrupp ”Sakkunniga”: 

• Lasse Sehlman, projektledare på reklambyrån Teamwork 
• Agneta Nordlund-Andersson, fd inköpare på Haléns, numera 

projektledare på Textilhögskolan, Borås 

Frågeformulär med samma frågor som fokusgrupp ”Sakkunniga” har 
besvarats av: 

• Ulla Bodin, professor på Textilhögskolan, Borås 
• Anders Nygren, Futurelab, Borås 
• Anne-Christine Robertsson, inköpare, Wästgöta Textilindustri AB, 

Överlida 
• Inger Dahlin-Ros, journalist, Borås Tidning 
• Håkan Vitestam, SeniorAgency Reklambyrå, Stockholm 
• Ulrika Mensch, Moderådet (telefonintervju) 
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• Marga Ståhl, PR-kvinna och butiksinnehavare, Djursholm 

Fokusgrupp ”Kvinnor över 65 år” 

• Ritha Mårtensson 
• Maj-Britt Magnusson 
• Ann-Marie Davidsson 
• May-Britt Börjesson 
• Laila Oskarsson 

 

4.2 Vad är mode? 
 

Mode är ogripbart och ordet i sig svårt att definiera. Ståhl och Robertsson 
anser att det kort och gott innebär hur vi klär oss eller hur vi ser människor 
omkring oss klä sig. Nordlund-Andersson menar att det är viktigt att skilja 
på mode och trend, där trend mer är något av en dagsslända, som dyker upp 
på gatan eller blåser över till oss från USA. Medan mode är något mer 
långvarigt, som hela ditt sätt att klä dig. Det som håller längre och inte bara 
går över på en säsong. Liknande inställning har Nygren som ser det som ”det 
för tillfället rådande, men med längre livslängd än en trend” och Mensch, 
som tycker att trenden bara är en del i modet.  I fokusgruppen äldre kvinnor 
diskuteras att mode är det som vi ser som rätt just nu. 

Bodin anser att mode är ett sätt att uttrycka sig och ser det som 
kommunikation och ett språk. Ett begrepp som beskriver det nya och 
aktuella, som kan vara upproriskt eller ifrågasättande. Det kan vara ett sätt 
att visa genom sin klädsel att människor är medvetna om den tid de lever i. 
Det kan vara både gemenskap, där de visar att de är i tiden och egensinnigt, 
genom att de visar att de går sin egen väg. Avslutningsvis menar Bodin att 
begreppet mode ändå används på skilda sätt och betyder mycket. 

Sehlman ser mode som mer livsstilsbetingat. Den tillhörighet som människor 
vill visa syns tydligt i klädstilen. Det är kanske därför som vi har så många 
olika livsstilar och det finns en trygghet i att kunna sälla sig till en viss 
grupp, eftersom vi är ”flockdjur”. 
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4.2.1 Modet för äldre förr och idag 
 

På sextiotalet uppfanns det moderna modet och kläder blev ett medvetet sätt 
att uttrycka sin frigörelse och personlighet på. Den här friheten har 40-
talisterna hävdat och bevarat och kommer även när de blir äldre att uttrycka 
samma sak, menar Vitestam. Dahlin-Ros säger att innan popkulturens 
genombrott var ungdomsmodet i stort sett en spegling av vuxenmodet. Idag 
görs modet mer gränsöverskridande, med kläder som både yngre och äldre 
kan bära. Nygren ser på det hela som att det sker en pågående föryngring och 
utsuddning av gränser mellan barn, tonåring och vuxen.  

Ståhl anser att modet var relativt prydligt och mer välklätt förr och att det 
förfulats med tiden. Det gäller även make up och hår. I fokusgruppen, 
kvinnor över 65, diskuteras samma sak. Modet i deras ungdom var snyggare 
än idag, med Bardot-rutan, midja och vackra kjolar. Flera av respondenterna 
kommer in på tantkläder, vid tanken på mode och kläder för äldre kvinnor. 
Men det är svårt att sätta en förklaring till vad det innebär. Idag ser vi inte 
längre så mycket av tanten. Det är inte bara kläder som kännetecknar tantigt, 
utan ett beteende eller ett uppförande hur kvinnor förhåller sig till sin 
omgivning. Det är också i betraktarens ögon att avgöra. Förut skulle kvinnor 
ha en viss längd på kjolen, inte ha något utmanande urringat, eller rött 
läppstift efter att de fyllt 50 och då föll de in i tantfacket, säger Nordlund-
Andersson. De kläder som den klassiska tanten hade, som idag är 75-80+, 
manifesterade och symboliserade att de blivit äldre. Idag vill ingen vara tant 
längre och dagens pensionärer klär sig som de gjorde när de var unga, menar 
Vitestam. Mensch tycker också att vi ser mindre av tantkläder idag. Äldre är 
mer ungdomliga i sitt sätt att klä sig idag. Förväntningarna att kvinnor skulle 
ha en viss stil när de blev äldre eller tant har idag suddats ut. 

Fokusgruppen ”kvinnor över 65 år”, tycker att de är lite mer modemedvetna 
nu. De klär sig inte som deras mamma gjorde, för det var ju väldigt töntigt. 
Då var det mer krimplin-klänningar och städrockar. Flera inser att de över 
huvudtaget inte använder kjol längre. De bara hänger där i garderoben. 
Gärna city-shorts på sommaren eller kortare shorts om de anser att deras ben 
passar i det. 
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Bodin menar att ännu fler kvinnor väljer att klä sig i byxor, samtidigt som de 
gärna vill vara feminina. Kläderna har blivit mer uttrycksfulla och kvinnor 
klär sig mer personligt.  

Kvinnorna själva i den här målgruppen tycker att modet idag är väldigt 
tidlöst, att de inte behöver tänka på att köpa nya vårkläder. De klär sig som 
de vill och det går att ha allting. De bryr sig inte så mycket om att ständigt 
köpa nytt, eftersom de kan ha kläder länge. Ståhl, som driver MARGA 
STÅHLS Klassiska Kläder på Djursholms Torg, menar att hennes kunder är 
tacksamma och ser det som positivt att det finns samma kläder som för 8 år 
sedan, basplagg med god kvalitet. Hennes sortiment är klassiskt, men lite 
sportigare och med lite knorr. 

 

4.2.2 Hur klädvalet förändras med åldern 

 

Som äldre kan kvinnor definitivt vara moderiktiga, men de väljer att undvika 
trenderna. Jeans i sig själv är ett mode, men de äldre väljer inte så lågt 
skurna jeans. De letar efter ett mode som fungerar och som de kan vara 
trogna långt upp i åldrarna och känna sig bekväma med, menar Sehlman. Nu 
har kvinnor mer hittat sin egen stil och då vågar de ha jeans ända tills de är 
80. De sitter inte supertight eller är senaste modellen, men det är jeans, säger 
Nordlund-Andersson.  

De äldre kvinnorna i fokusgruppen, säger att de kallas jeans-pensionärerna 
därför att de går i jeans, vilket inte kvinnor gjorde för 25-30 år sedan. Eller 
över huvud taget långbyxor. Deras mammor hade mera kjol. De vill ha 
bekvämare kläder nu sedan de blivit äldre. Numera kan det vara svårt att 
hitta kläder som är både bekväma och snygga, något som de kunde stå ut 
med när de var yngre. Ståhl menar att byxor som slutar på halva rumpan inte 
är något för äldre kvinnor. Ej heller storblommiga tantkläder.  

Mensch tror att äldre inte köper nytt lika ofta, men betalar mer. Av praktiska 
skäl väljer de t ex skönare skor och material som de trivs i, därför att huden 
är känsligare. Det finns fysiska begränsningar, vilket inte behöver göra 
avkall på snittet eller utseendet i plagget. Byxor som inte sitter för tight, utan 
att det finns rörelseutrymme. Sedan tillkommer det andra aspekter, som att 
väskor ska ha tillräckligt många fack, så att sakerna får plats. De ska gå att 
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låsa, så sakerna inte faller ur. Väskor och inte heller skor, får vara för tunga 
för då blir det besvärligt. 

Nordlund-Andersson tror också att det blir svårare att handla kläder med 
åldern. Hitta rätt butiker, med rätt sortiment, rätt storlek och rätt passform. 
Robertsson och Nygren tycker samma, att det är kroppens förändring med 
rondör eller avmagring på fel ställen som gör det svårt att hitta kläder som 
passar i storleken. Fokusgruppen med äldre kvinnor säger att det är vanligt 
att kroppen sjunker ihop och blir kortare, vilket gör det svårt med storlekar. 
T-shirts är mer kroppsnära och sitter åt för mycket idag och blir svåra att 
köpa. Att gå upp i storlek innebär att måtten blir större över t ex axlar. En 
annan svårighet är att olika affärer eller kedjor har olika måttsystem, vilket 
gör storlekarna olika och det blir förvirrande för kunden. 

Kvinnorna i fokusgruppen bedömer att färgval på kläderna förändras också, 
eftersom deras hy förändras och hårfärgen förändras. De känner att de 
behöver se över vad de passar i, vilket kan vara svårt. Vid det här laget vet 
vad de vill ha, men vissa år så finns inte ”deras färg” på marknaden. Flera 
håller med om att de färgerna de tycker om, de passar de i.  

Sedan kan kläder vara något som kan dölja ålderstecken. Det kan t ex vara 
valkarna i midjan, som döljs med raka kläder, som inte får sitta åt. Då är det 
bättre med lite större kläder. Dahlin-Ros menar att få gör kläder som är kul, 
tuffa, vackra och moderna där det går att dölja ålderns förändringar på 
kroppen. 

Någon berättar att hon ser tantig ut i kläder som hon tycker är elegant på 
andra. Att det kan vara svårt att hitta stilen som kvinnor känner sig trygga i 
och ser eleganta ut i, därför att det så lätt halkar ner på tant. 

Ekonomiska skäl gör dem mer försiktiga i sina inköp. De handlar inte utan 
att veta att de har råd och lånar heller inte pengar för att handla. De tror att 
det är mer vanligt i ungdomen. De är medvetna om att en tröja som kostar tre 
gånger så mycket kan de ha tre gånger så länge och behöver inte köpa om 
igen på tre gånger så lång tid. Risken vid köp av ett dyrt plagg är att de blir 
för rädda om det och de kan få hänga i garderoben för att de är för fina eller 
de ska vänja sig vid det. De hamnar således i ett dilemma. Yngre är mer 
benägna att använda nya dyra plagg direkt. Mensch menar att äldre tänker 
efter två gånger och gör väl övervägda val i sina inköp. Eller så funderar de 
på om de kan sy om något, så att det blir något av det.  
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Modets växlingar sker för snabbt, vilket inte passar den äldre målgruppen. 
De säger att de fastnar som först när det är över. Då har de sett det så pass 
länge och vant sig vid det. Det är svårare att ta saker till sig sedan de blivit 
äldre. Men kläderna ska vara fräscha och snygga och inte tantiga. Lite 
klassisk stil. Att gå med byxorna nedhasade så att trosorna syns, hör till 
ungdomars mode och inget de kan tänka sig. Någon i kvinnogruppen 
uttrycker att det ser konstigt ut när äldre försöker klä sig som en tjugoåring. 
Att de liksom vill ”hänga med”, fast det inte går så bra. 

 

4.2.3 Identitet och kläder vid olika tillfällen 

 

De äldre kvinnor som vill ”hänga med”, tror fokusgruppen med äldre 
kvinnor beror på att det finns äldre kvinnor som inte vågar. Det är de som 
säger att de inte kan ha det och det för att det inte är modernt. De har en 
förståelse för om yngre känner så, för de håller på att söka sin identitet, de 
vill se ut som kompisarna i gänget. Men själva anser de ha levt ett helt liv 
och bryr sig inte om det. Identitet är dock viktigt och det kan vara olika 
roller de har vid olika tillfällen. När de t ex går morgonpromenaden, handlar 
i affären, är på möten, hos tandläkaren, på föreläsning, på kalas, i trädgården 
m.m. Flera av dem byter kläder 2-3 gånger om dagen för olika tillfällen.  

Bodin tror att alla vill anamma den tid de lever i. Vi påverkas oavsiktligt av 
omvärlden, men vill också känna att vi är personligt klädda. Mensch menar 
att vi idag inte har kläder främst för att vi fryser, utan det är mer en 
utsmyckning, lika mycket för 65-åringar som 25-åringar. Förväntningarna 
har suddats ut och det är fråga om en identitet. Vi kan blomma ut mera. De 
äldre är inte benägna att köpa nytt hela tiden, utan använder det de har. 

Dahlin-Ros, Nygren och Vitestam menar att den här målgruppen inte är 
någon homogen grupp, utan består av individer som mest strävar efter att 
vara sig själva. Vitestam tillägger att de är självständiga, individuella, fria 
och ungdomliga i sinnet. De har haft många år på sig för att utveckla och stå 
för sin egen stil och struntar oftast i vad folk tycker och tänker. En del är 
måna om sitt utseende (fixa rynkor, inte se gammal ut) medan andra (de 
flesta) långsamt växer in i en behaglig harmoni med sin kropp och gillar sina 
rynkor. De tyder på erfarenhet och personlighet. Sehlman tror att sinnebilden 
av dem själva är uppbyggd på det liv de skapat, men också efter förebilder. 

56 
 
 
 
 
 



Mensch anser att vi blir mogna med åldern oavsett vilken tid vi växer upp 
och lever i. Äldre är trygga i sig själva, samtidigt som de är fast i sig själva 
och det som förväntas av dem. 

Tittar vi på vad andra kvinnor har på sig, blir vi likartade, menar någon i 
fokusgruppen. Som äldre påverkas vi inte längre av det. Allt eftersom 
livssituationen förändras, förändras också klädvalen. Ståhl tror att deras 
yrkesliv påverkar sättet att klä sig. När de inte längre har jobbet att gå till, 
förändras klädvalet. Men det är fortfarande viktigt att känna sig snygg, även 
om prestigen avtar med åldern. Självklart är det viktigt att klä upp sig om det 
är fest. 

Någon i fokusgruppen säger att det kan vara svårt att hitta kläder att vara fin 
i och som kan användas mer än en gång, eftersom det är glest mellan 
gångerna de använder finkläder. De är inte lika fina till nästa tillfälle och det 
blir då aktuellt att köpa nytt igen. En annan menar att är det inte till samma 
ställe med samma folk så spelar det ingen roll. Är det vid högtidligare 
tillfällen och om kläderna är snygga är det viktigare att synas, medan de 
hellre smälter in om de känner sig mitt emellan. 

Ingen av kvinnorna i den äldre fokusgruppen känner att de är i den ålder de 
är, att det bara är skalet som åldras. De kan bli påminda om sin ålder av sin 
omgivning då och då, men väntar fortfarande på att komma i den ålder de är 
i. De anser att de har det mycket bra, gör saker i sin egen takt och om de vill 
bara det som ger dem något tillbaka. Livskvaliteten ligger i att få vara frisk, 
vara ute i naturen och umgås med familjen och barnbarnen. Sehlman 
påpekar att den här målgruppen känner sig yngre än de uppfattas. 

I fokusgruppen ”äldre kvinnor” hade de välkomnat lite roligare kläder hos 
lågprisbutikerna, men betalar gärna lite mer för kvalitet, så länge det inte är 
”ockerpriser”. De förunnar sig gärna dyra kläder om de vet att de kommer att 
använd dem länge, men vill de bara ha något nytt att pigga upp sig med är 
kvaliteten inte så viktig. Med åldern har de äldre kvinnorna lärt sig titta på 
material- och tvättinstruktionen före köp. Tror de sig inte hålla efter några 
tvättar köper de inte plagget. 

De äldre lurar företag inte på vilken kvalitet som helst, resonerar Sehlman. 
De har sett hela spannet av riktigt bra grejer till de som inte ens håller till 
dörren. 
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4.2.4 Analys 

 

Bond beskriver i teorin att det går att dra paralleller mellan hur samhället 
förändras och att se modets uttryck. Samhällets förändring och strävan efter 
utveckling och förnyelse speglas också i modet. Att, som Bond nämner, 
modeskapare idag har svårt att hitta något nytt, kan berätta om den 
utjämning som finns mellan människorna idag. (Bond 2002, s. 19) Hjulet har 
gått runt. De äldre som börjar gå in i pensionsåldern är de första 
tonåringarna. Skillnaden mellan nya och gammalmodiga människor har 
jämnats ut. Vi är alla moderna människor och det uppstår en paradox. Vi vill 
ju vara olika, ha något speciellt, som uttrycker vår personlighet, så som Bond 
vidhåller. I nutid när det finns massor med riktningar och influenser i 
samhället är det bara för oss att hoppa på en. Det innebär att mode, som 
beskriver en bestämd riktning just nu (Ibid, s. 11) får svårt att överleva. Vi 
blir förvirrade (Hammarén & Johansson 2007, s. 13-15) och i sökandet av en 
identitet övergår modet i livsstil. 

Kvinnorna i fokusgruppen talar om att de idag kan ha nästan vilka kläder 
som helst och inte behöver köpa nytt så ofta. Kläderna varar längre. De 
håller sig till sitt sätt att klä sig, deras individuella mode. Det hör inte till de 
hetaste trenderna, men det kan finnas inslag och detaljer därifrån som de 
ändå fastnar vid. Det handlar mer om tycke och smak. Äldre kvinnor klär sig 
också olika. En del vill ha strikt klädsel, andra ledigt klädda i enkel 
fritidsdress. En del jeans och skjorta, andra i polyesterbyxor och matchande 
jacka. Somliga vill dölja ålderns förändringar på kroppen med lösa och 
lediga kläder, kanske lager på lager. Äldre har också olika kläder vid olika 
tillfällen och byter ofta ett par gånger om dagen. 

Begreppet tant, kommer flera respondenter osökt in på vid ett flertal 
tillfällen. Det är svårdefinierat, betyder olika för olika individer och innebär 
inte bara kläderna, utan även mentalitet och förmåga att anpassa sig till sin 
tid. Det handlar om den fördom människor traditionellt har av kronologisk 
ålder. Gammalmodiga kläder, som gör personen äldre eller hamnar utanför i 
ett fack för sig, tantfacket.  

Vad som är fint och fult ligger mer i varje individs värderingar, som Bond 
påpekar. Ståhl anser att kläderna blivit fulare med åren, vilket också kan 
kopplas till Bond som hävdar att flera modeskapare anser att dagens mode är 
dålig smak. (Bond 2002, s. 19) Massproduktionen av billiga kläder är en 
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orsak till att kläderna inte håller måttet, varför designade vackra kläder borde 
ha marknaden för sig. Särskilt då vi inte vill se ut som alla andra, utan bära 
kläder som tillverkas i mindre skalor.  

Äldre kvinnor är påverkade av hur de klädde sig som unga, då modet kanske 
var vackrare, mer klädsamt och inte strävade i ytterligheter. Hammarén och 
Johansson menar att klädstilen klargör olika åldersgrupper, vilket innebär att 
det finns en speciell stil för äldre. (Hammarén & Johansson 2007, s. 57) 
Även om de är individuella och självständiga kvinnor måste det till en 
generalisering. Kläderna ska vara klädsamma av tidlös klassisk stil, som 
också matchar deras personlighet och natur och speglar deras ungdom. 
Undersökningen visar att kläder som står sig i smak, stil och kvalitet är 
intressanta för målgruppen. 

Äldre kvinnor har levt så pass länge att de är trygga i sig själva och bryr sig 
inte om människors tyckande eller modets växlingar. De vet vad de vill ha 
och har skaffat erfarenheter kring kvalitet med tidens gång. De gör väl 
övervägda inköp. Det kan också vara en ekonomisk fråga, eftersom de växte 
upp i en tid då det var nödvändigt att vända på slantarna.  

 

 

4.3 Samhällsförändring och den nya 
marknadsföringen 
 

Förr så var det inte för att skapa ett behov, utan för att fylla det, som 
modeföretagen fanns. De bestämde vad som skulle finnas i din garderob. Det 
kom alltmer varor från utlandet när de släppte på exporttullarna i början av 
60-talet och de såg att det fanns annat som fyllde det vanliga svenska 
behovet, som t ex jeans och andra amerikanska produkter. Ett behov 
uppstod. Dessförinnan riktade företag sig inte till marknaden, det fanns inte 
någon speciell försäljningsteknik, säger Nordlund-Andersson. Idag säljs 
mycket mer än folk kommer att behöva under en hel livstid och vi köper allt 
mer. Samma grundbehov finns men vi bygger på en massa emotionella 
värden och då i starten fanns alla optimala förutsättningar, säger Sehlman. 
Den nya generationen växte upp med förebilder som Beatles och Stones ur 
ett helt annat livsperspektiv än vad som tidigare fanns i den tråkigare 
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vuxenvärlden. Och det var till de här yngre som det var intressant att sälja 
varor till. De äldre gjorde som de alltid hade gjort, förväntade sig att de 
fanns till av praktiska skäl. Det fanns ingen anledning att köpa nya byxor om 
de gamla höll, något som de äldre har med sig idag. De äldre kan nog känna 
sig luttrade vad det gäller den här kommunikationen. De går ju inte på vad 
som helst och är inte lätta att lura, menar Sehlman. Yngre går däremot på 
billigare säljargument och köper ur ett mer emotionellt perspektiv, där 
kläderna får dem att vara någon de vill vara snarare än någon de är. 

 

4.3.1 Dåligt selekterad målgrupp 

 

De äldre kvinnorna i fokusgruppen ifrågasätter hur väl modekedjorna 
egentligen känner till vem de riktar sig till. Det verkar som att det är till de 
yngre, eftersom de har yngre modeller och ett mode som är mer därefter. Det 
är föga förtroendeingivande när inbjudan kommer om VIP-kväll till en 75-
åring och det visas tonårskläder i broschyren. Modeföretagen kan inte veta 
så mycket om sina kunder och det är något som de borde bli bättre på, tycker 
de. En sådan här generalisering är inte till deras fördel. Det finns ett missnöje 
i hur den här målgruppen också glöms bort, att de inte är prioriterade, utan 
får åka med på ett hörn. Tidigare hade en modekedja en satsning på den 
mogna kvinnan, vilket tilltalade målgruppen, men har nu hamnat i 
skymundan. Likaså finner de det missvisande att plagg som vänder sig till 
större storlekar, visas på en smal modell. Men erkänner att de blir 
manipulerade genom att få den uppfattningen att de blir lika snygga. 

 

4.3.2 Brist på reklam för målgruppen 

 

Robertsson menar att målgruppen inte är så stor för att det ska finnas reklam 
för äldre om kläder och risken är att den skulle bli ”tråkig”. Bodin tycker att 
det finns allt för få som har kunskapen att erbjuda bra kläder för äldre. Att 
unga konsumenter är mer benägna att spendera på nya produkter. De köper 
ständigt nytt och billigt, vilket ger modeföretagen snabba pengar. Nygren 
menar att alla vill se yngre ut och identifiera sig med yngre. Modeföretag 
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riktar sig hellre till yngre därför att det är de som snabbast anammar det nya 
och också de som snabbast lämnar det för att hitta nästa mode. 

Vitestam menar att de yngre är enklare att påverka, de går i grupp och 
präglar varandra. Det är enklare att styra och manipulera ungdomar, 
eftersom de vill se likadana ut. Sedan är det förstås den generella 
ungdomsfixeringen i samhället totalt som också styr det här. Marknadsförare 
och butikspersonal är yngre, det är lättare att identifiera sig med yngre. 
Vitestam ser det som att idealet är den unga människan och därför också 
måttstocken för industrin och journalister. Modeskaparna, eller framför allt 
distributionskedjorna och varumärkena är fast i en ”ung och modern image 
med attityd” som präglar reklamen och butikerna. De äldre är inte intressanta 
eller sexiga nog att tillhöra denna ”ungdomsklubb”. De äldre ser också 
annorlunda ut än normen. De får former på ”fel” ställen, de drar större 
storlekar, de ställer högre krav på kvalitet och service osv.  

Sehlman menar att reklamen inte vänder sig till äldre, därför det är svårt att 
hitta en livsstil som passar in, som kan bli guldäggsvinnande och som äldre 
kan identifiera sig med. Det är lättare att kommunicera med yngre 
emotionellt. Mensch anser att äldre över huvudtaget inte ser på reklam på det 
sätt som yngre gör. De är inte vana vid det. Därför är det ointressant att 
kommunicera till dem den vägen. Yngre är mer påverkbara och generellt vill 
alla se yngre ut än de är. 

Kvinnorna i fokusgruppen är väl medvetna om att det är till de yngre som 
reklamen alltid riktas. De fångas inte av reklam som har alltför hastiga inslag 
och får då svårt att hänga med. Däremot känner de att reklam där barn och 
djur ingår attraherar dem. Viss reklam visas från modehusen i Paris. Det 
modet gör dem förskräckta och de känner en distans.  

Att det inte finns reklam till äldre kan bero på att det inte görs så mycket 
kläder för äldre och orsaken är då naturlig, menar Dahlin-Ros. Men om de 
gör det, ska de kanske inte sätta klisterlappen ”För äldre kvinnor” på. 

 

4.3.3 Varumärkesbyggande 

 
Vitestam menar att varumärken är de äldres hjältar på ett mycket djupare sätt 
än för de yngre. För äldre blir varumärken ett uttryck för kvalitet och värde, 
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något de gärna betalar extra för. När de blir äldre har de råd att köpa 
MaxMara-dräkten, som de tidigare bara gått och sneglat på. Att bygga 
varumärken är absolut A och O, de tar inte åt sig något annat. Viktigt att 
påpeka är, det behöver naturligtvis inte enbart vara gamla kända 
varumärken. Det går att skapa nya varumärken som träffar de nya behov de 
äldre har, det gäller bara att rikta. Ståhl anser också att varumärken är 
jätteviktiga. 

Nordlund-Andersson och Sehlman resonerar att varumärkesbyggandet är 
viktigt med de rätta värdena; kvaliteten, passformen, servicen, att kunderna 
verkligen blir sedda. Långt ifrån det ytliga som florerar i andra sammanhang. 
Lojala kunder kommer alltid tillbaka. 

De äldre kvinnorna i fokusgruppen ser varumärket som praktiskt, då de hittat 
ett som de trivs med gärna håller sig till det i fortsättningen. De sparar tid 
och bekymmer att leta efter kläder. Varumärket hjälper dem för de vet, att 
just det här företaget tillverkar kläder som passar dem. Precis Robertssons 
åsikt, att för igenkännande är varumärket viktigt, kunderna vet vad som 
passar. 

 

4.3.4 Klädernas karaktär 

 

Kläderna ska ha lite speciella detaljer, utan att vara för mycket, tycker någon 
i den äldre målgruppen. Jeans är bra plagg, som de tagit till sig. Däremot är 
det varierande hur många som väljer kjol. En ny top då och då är vanligt. 
Dräkt, byxdress, enkla jackor och koftor diskuterades i gruppen. Kläderna 
skall vara både bekväma och snygga. 

Andersson-Nordlund tror att dräkter, kavajer, blusar, stickade tröjor och 
vidare byxor som i 20-serien är vanliga och tilltalande för målgruppen. Det 
finns ett behov och glädje i att få förnya sig, få se någon ny färg i 
garderoben. Robertsson anser att stilen idag är funktionella och ledigare 
kläder, men att det fortfarande används finkläder när det behövs. Allmänt 
ska kläderna vara lättskötta och praktiska. Nygren menar att modet idag för 
äldre kvinnor är mer måttfullt i uttrycket och att kläder är ett sätt som de kan 
undvika åldrandet på. Vitestam tycker att snygga, klassiska kläder, som inte 
är tråkiga är att satsa på.  
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Bodin anser att det är viktigt att erbjuda spännande kläder i god passform 
och bra material. De ska ha dignitet vad gäller ursprungsbeskrivning i 
material och konfektionering. Särskild vikt bör läggas på utförandet, detaljer 
och sömnaden. Kläderna ska vara bekväma och medge rörlighet, frihet och 
en viss portion sportighet. 

 

4.3.5 Närma sig målgruppen 

 
Nordlund menar att företag får med fingertoppskänsla närma sig den här 
målgruppen. Det går inte att vara klantig och försöka sälja billiga knep, utan 
de måste hitta verkligen rätt. Och målgruppen förblir trogen om de hittar det 
de söker. 

Sehlman säger att det är en krävande målgrupp som vet vad de verkligen vill 
ha, men har de väl lyckats få dem nöjda så är de lojala. Jätteviktigt är att de 
är tydliga och känner sig tilltalade, det är bara för få företag som inser det. 
Den här kundgruppen har handlat kläder i 50 år och är kompetent. Företag 
måste leverera något trovärdigt och framför allt tala till dem. De tilltalas inte 
av något flashigt och fräckt och inte heller av retuscherad hy. 

De missar för mycket i kommunikationen och når då inte fram. Det går inte 
att sätta en 20-åring i reklamen riktad till en äldre målgrupp och inte en 
jämgammal heller. De bör ligga runt 40-45 år, för det gäller att minska 
glappet. De som är över 65 år ser sig heller inte som äldre. Och det ska de 
inte göra, för en 65-åring ser inte ut som en 65-åring idag. Eller i alla fall 
inte fördomsbilden av en, anser Sehlman.  

Ståhl tycker det borde anställas lite äldre tjejer/damer/tanter på 
annonsbyråerna, så att tonen i annonser och dylikt blir mer adekvat. En 65-
åring är ingen åldring, utan en person som fyllt 65 år, men med ett väldigt 
ungt och levande hjärta och känsloliv. Modeföretagen borde våga stå för att 
de vänder sig till 50- eller 60-plussaren, för de är extremt mottagliga för 
service och vill bli sedda. Men eftersom alla tror att de är 10 år yngre än de 
egentligen är, är det bättre att marknadsföra sig mot 50-åringen för att nå 65-
åringen. Reklam på ett humoristiskt sätt tilltalar den här målgruppen. 

Modebranschen är inte där ännu, menar Vitestam. Det handlar om att se 
äldre som en viktig målgrupp, alltså skifta attityd. För äldre är service och 
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kvalitet i alla detaljer helt avgörande. Ska de mötas av tuggummituggande 
tonåringar som suckar när en äldre kund frågar efter något, så får butiken 
inga återkommande kunder. Antagligen kan det här påverka varför postorder 
är starkt bland äldre grupper. Äldre har uppfattningen att det inte finns något 
för dem, inget i reklamen eller utbudet säger annat. Här kan många 
varumärken bli tydligare och mer positiv. Det finns en inre rädsla om att 
företag säljer mot äldre, så ”smittar” det varumärket, det blir gammaldags. 
Det är en myt. I en undersökning som SeniorAgency gjort visar det att bara 2 
% av ungdomar 18-25 år tyckte att företag som marknadsförde sig mot äldre 
blev mossiga. Och resten tycker att det är sympatiskt och positivt att alla 
kunder syns i samhället, tillkännager Vitestam. Fördomarna ligger snarare 
hos medelåldern. 

Dahlin-Ros anser att modeföretag får en bättre position genom att göra bättre 
kläder, med hög kvalitet och med hänsyn tagen till miljön. Kvalitet är ett 
mervärde och om de dessutom gör dem tidlöst klassiska så fungerar de ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Vitestam menar att modeföretagen ska spela på de värderingar som de äldre 
hade när de var yngre och faktiskt fortfarande har. Göra inspirerande 
marknadsföring, bjud in till visningar och erbjud djupare kunskap. Involvera 
kunderna genom t ex kundklubbar. Erbjuda skräddare, ge mycket tid och 
service, vara mer personliga i butikerna, visa vad ägaren och hans personal 
står för etc. Det ska kännas som att komma hem till någon.  

Mensch tycker att det borde finnas ett glossigt snyggt magasin för äldre i 
likhet med Femina, där det går att nå ut till målgruppen. Äldre tilltalas inte 
av några extrema reklamkampanjer, utan mer sakliga där de visar modeller, 
färg och pris. Fokusera på det som är relevant. Kvalitet och design är 
viktigare ju äldre vi blir och vi betalar om vi vet att det håller några år. 

Nygren menar att modeföretag marknadsför sig bättre genom att lyfta fram 
den äldre kvinnans skönhet, säkerhet och oberoende. De som lyckats har ofta 
använts sig av äldre kända kvinnor. Robertsson tror också att kända personer 
har en genomslagskraft som modeller, men de får inte vara för unga, inte 
heller för gamla. Det är också viktigt att visa det som är snyggt och praktiskt 
för olika aktiviteter. 
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4.3.6 Lämpliga distributionskanaler 

 
Butikerna ska ha personlig betjäning och personal tillgänglig som de kan 
fråga, anser kvinnorna i målgruppen. Men det finns ett behov av att få gå och 
titta först en stund utan att personalen dyker på dem. De finner att de stora 
modekedjorna har så mycket i sina sortiment att det är svårt att ta till sig allt. 
Där kan också kläderna hänga så tätt på stången, att flera ramlar av galgen 
om de vill titta på något speciellt plagg. De känner då sig skyldiga att plocka 
upp efter sig. Då är det lättare i en mindre affär. Nackdelen med de mindre är 
att de kan känna sig besvärade där, att de hellre går till de större och irrar 
runt i alla fall. Helst vill de ha något mitt emellan. En affär utan ett enormt 
utbud, som inte är alltför exklusivt eller för dyrt eller har för få kläder. Det 
får gärna finnas en soffa eller ett café i affären så att de kan tänka igenom 
köpet och slippa ångra sig när de kommer hem. Lite accessoarer i affären 
som passar ihop med det de köper tycker de hör till. 

Ståhl anser att extrem god service är vad den här målgruppen vill ha. 
Omtänksamma och vänliga personer som hjälper kunderna tillrätta, ger 
smakråd och assisterar med provning och eventuella ändringar. Sehlman tror 
att det är just det här som målgruppen saknar; service och kontakt genom 
kunnig personal i butiken. Ofta finns det ingen butikspersonal alls, utan bara 
expediter som bara tar betalt. Nordlund-Andersson, tycker att en personlig 
shoppingstund vore en strålande idé för äldre som inte kan välja själva. 
Genom att boka tid med butiksägarinnan, hjälper hon till med rätt byxor och 
toppar. En annan idé är att ha en särskild liten hörna där herrarna kan sitta 
och vänta och ta en kopp kaffe, medan damerna får den service de behöver 
med flera assisterande biträden. Många äldre gör utflykter till den här sortens 
butiker. Sehlman instämmer att äldre definitivt vill röra på sig. Det är också 
värdefullt att ha en plats inne i butiken, för icke-försäljning, fika och socialt 
umgänge. Kunna ta en paus, lite vatten och sitta ner och ta den tid som 
behövs i butiken. Det är logiskt att få kunderna att trivas och bli kvar i 
butiken för basbehov som toalett och något att dricka. Kringservice 
uppskattas mycket av den här målgruppen. 

Bodin anser att en centralt belägen butik i stadskärna nära kollektivtrafik är 
lämplig och Nygren menar att en boutique är att föredra före varuhus. 

Ingen av kvinnorna i fokusgruppen handlade över internet. De var heller inte 
pigga på att handla över postorder, eftersom de fann det besvärligt att skicka 
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tillbaka det som inte passar. De ser det som viktigt att de får prova kläderna 
och se hur de sitter från alla håll. De känner sig skeptiska till om färgerna 
stämmer som på bilden och vet att det alltid att ser bra ut på bilden, men att 
det ser annorlunda ut när de kommer på deras kropp. 

Sehlman tror att äldre är mycket mer internet-kunniga än vi tror. Men 
behovet av den fysiska närheten och få bekräftelse på om passformen är bra 
är viktig. Det är besvärligt och tålamodsprövande att skicka tillbaka kläder. 
Hittar de ett postorderföretag, som de är trygga med och har rätt sortiment, är 
det bättre att handla så än i en butik med dålig service. Nordlund-Andersson 
tillägger att postorder har en dålig klang i Sverige, vilket den inte har 
utomlands. 

Robertsson ser TV, kataloger och reklam i tidningar som lämpliga kanaler. 
Vitestam tror att TV på dagtid är särskilt intressant för målgruppen, men 
även personliga möten, events, särskilda kvällar där de kan lyssna på 
varandra eller någon intressant person, är bra kanaler för att nå ut till 
målgruppen. Mensch anser att dagspress är lämpliga kanaler, men även 
föreningar som PRO. Det finns pensionärsmässor på Ålands- och 
Finlandskryssningarna som är ganska effektiva som kanal.  

 

4.3.6 Modeföretagens förutsättningar 

 
Sehlman anser att den som går i bräschen och hittar ett sätt att kommunicera 
med den här målgruppen, kan skratta sig lycklig, för här finns det pengar för 
företag att hämta. När företag har möjlighet att göra precis som de vill, väljer 
de att ändå göra som alla andra. Vi driver överkonsumtion, med det finns ett 
dåligt utbud. Den här målgruppen har gott om pengar, kanske ett långt liv 
kvar, en massa tid och också ganska stort intresse. 

Dahlin-Ros menar att många återförsäljare fortfarande tycks tro att det är 
ungdomar som har mest pengar och satsar mest på mode. Att de har mest 
pengar stämmer definitivt inte. Ungdomar handlar utan att ha råd och de 
något äldre som skaffat familj, har fullt upp med att få ekonomin att gå ihop. 
Köpkraften kommer hos många när barnen flyttat hemifrån och/eller när 
villan säljs. Ståhl finner det konstigt att modeföretag vänder sig till yngre i så 
stor utsträckning, då 50-plussaren är en road målgrupp med pengar. Och som 
dessutom har svårt att hitta köpställen. 
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Bodin är övertygad att kläder till äldre har stor potential, men kunskapen om 
produkten måste presenteras tydligt och övertygande. Äldre kvinnor har råd 
att köpa bra och ”moderiktiga” plagg. Det är viktigt att understryka det. 
Kläder som håller både vad gäller stil och material. Hon tror ändå att 
köpkraften ligger hos den unga konsumenten. Det tror även Robertsson, med 
tillägg de som finns i arbetslivet, medan Nygren ser det som den vita, 
västerländska urbana medelklassen är den som står för köpkraft.  

Vitestam menar att branschen tror att de är bland de yngre, men faktiskt 
ligger både köpkraft och förmögenhet betydligt äldre. Yngre köper många 
färskvaruplagg till billiga priser, medan äldre ofta lägger ner mer pengar per 
plagg. Äldre män handlar kanske inte så ofta, men köper dyrt när de väl gör 
det. Kvinnor 50+ handlar för rätt så mycket pengar, men betraktas ändå inte 
som en dominerande målgrupp av branschen. Ståhls erfarenhet är också att 
kläder betyder väldigt mycket för äldre kvinnor. Att även riktigt gamla 
damer kan spendera riktigt mycket pengar på mode. 

Sehlman tycker att moderföretag måste leverera något som känns värdefullt 
för den här målgruppen. Livsstil framför allt. Livsstilen känns inte igen i hur 
kommunikationen ser ut idag. I modemagasinen är den för ytlig. De yngre är 
lättare att kommunicera med emotionellt. De kan köpa en ny top varje vecka. 
För den äldre målgruppen gäller att vara moderätt, inte trendig. Dem lurar 
modekedjorna inte på något, bara för att det är snyggt. Hittar de sin modestil, 
som också har kvalitet och formbarhet innebär det att de kan ha kläderna 
ganska länge och då blir det inte dyrt. De ser också nya ut ganska länge. 
Nordlund-Andersson menar att en 65-åring vill ha enkelheten. Några byxor 
och några toppar att variera med fungerar alltid. 

Vitestam menar att den här målgruppen vill njuta av livet och tillvaron och 
har råd till det. Många bryr sig inte om modets växlingar. De har en mer 
avslappnad inställning till trender och modeflugor. Det ska kännas bekvämt 
och enkelt, leisure. Mensch tror att det är en annan typ av generation äldre 
nu, som njuter av livet lite mer än tidigare. De ger sig själva lite mer 
utrymme och kostar på sig lite mer. Robertsson anser att ett bra liv är 
värdefullt för äldre, vilket inkluderar så mycket mer än bara kläder.  

Nygren tror att värderingarna är långt mer mångskiftande än förr, men att det 
är en viktig tid för nöje och njutande så långt det är möjligt avseende 
ekonomi. Men det finns en stor grupp kvinnor med annan bakgrund och helt 
annan syn på kläders signaler och användande i olika generationer. 
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4.3.7 Analys 

 
Med tiden har konkurrensen mellan företag hårdnat och det blir allt svårare 
att hitta nya marknader. I kampen om marknadsandelar är det idag kunden 
som har makt, eftersom det är dem företagen lever på. De kämpar för att 
kunna tillfredställa deras behov med kringservice och mervärde i produkten 
för att få nya eller ständigt återkommande kunder. Det går inte att luta sig 
tillbaka för då går konkurrenten förbi. Goda kundrelationer blir allt mer 
aktuellt och avgörande. Det upprättas system för att dokumentera deras 
respons om produkten och verkligen lära känna kunderna. Hela tiden 
förbättra och bli bättre. Men hur var det då med unmet needs, de obemötta 
behov som Aaker pratar om? (Aaker 2005, s. 53) Att hitta nya marknader 
kan vara ett sökande med ljus och lykta för företag. Det är då konstigt att de 
blundar för de med hög potential, som är synnerligen uppenbara. 

Framgångsrika marknadsförare har hunnit in i medelåldern. De växte upp 
med att äldre blev gamla tidigt, därmed ålderdomliga, köpsvaga och 
oattraktiva. Studien visar att flera fortfarande lever kvar i den fördomen. När 
35-åringar var barn eller unga var äldre naturligtvis mycket äldre än vad de 
är idag, så det är inte obefogat. Men dagens äldre har levt ett aktivt verksamt 
liv och inte slitit ut sig i samma omfattning som förr. (Gore 1977, s. 5-7) 
Deras ålderdom fortsätter att vara aktiv och blomstrande. De är pigga, vitala, 
följer sin tid bättre och engagerar sig mer i barnbarnen. De här barnbarnen 
ser inte sina far- och morföräldrar som så gamla, eftersom de gör liknande 
saker men på olika nivåer. När de kommer ut i arbetslivet kommer det att 
finnas en annan respekt för äldre.  

Det är en invecklad verklighet med föreställningen om ålder. Den 
biologiska-, psykologiska- och sociala åldern, som Berg och Mårtensson 
talar om borde vara de att främst ta hänsyn till eftersom tiden förändrats. 
(Berg & Mårtensson 1978, s. 13) Men samhället håller fast vid gamla 
traditioner och är maniskt fokuserad på den kronologiska åldern. Den som 
har bestämda åsikter och normer kring hur människor ska vara vid en 
bestämd tidpunkt i livet. Både i teorin och i empirin finns flera uttalanden 
om att äldre kvinnor inte är så gamla som de är. De ser 10 år yngre ut än 
fördomsbilden. De uppfattas, lever som och känner sig också 10 år yngre. 
Och ändå.  De vill bli sedda och vara attraktiva för den ålder de är i. Men de 
får slåss för att få en plats och vara respekterade. 
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Åt vilket håll har marknadsförarna huvudena, när de letar efter obemötta 
behov? Svårigheten kan ligga i att målgruppen är komplicerad att känna och 
förstå. Eller så håller gamla traditioner ett så stadigt grepp, att det är svårt att 
se förändringar. Eller är det bara olustigt att öppna ögonen och bryta sig ur 
gamla beprövade mönster. 

Här är pengar att kamma hem till företaget, så vad göra? Jegers säger att 
företag borde ta reda på vad de här kvinnorna vill ha och sedan satsa stenhårt 
på dem. (Andersson 2000, Sydsvenska Dagbladet ekonomi) Adamo, som är 
en stark förespråkare i samhället för äldre kvinnors rätt, anser att företag 
borde lära sig mer om deras livsstil, förstå dem och vad de vill ha. (Gross 
2007, Dagens Handel) Kotler kallar det här för segmentering, att företag ser 
till just den här målgruppen; deras behov, karaktärsdrag och beteende. 
(Kotler et al 2005, s 391) De äldre kvinnorna i fokusgruppen känner inte att 
något modeföretag är särskilt riktat till dem. Utbudet på bra kläder, med rätt 
stil och kvalitet är uruselt och de känner sig bortglömda. För dem är det ett 
ständigt letande. 

Lindbom och Jonsson anser att goda kundrelationer är a och o för företag.                                               
För att kunna skapa det och bistå kunden med rätt produkter, är det viktigt att 
känna dem väl. Vetskap kring hur de prioriterar sina behov, kanske genom 
att ranka dem i Maslows pyramid, lämnar värdefull kunskap. (Kotler et al 
2005, s. 269) Pyramiden kan också hjälpa till att hitta idéer för obemötta 
behov. De värderingar äldre har kan modeföretag införliva i sin affärsidé. 
Värderingar kan också rangordnas i Rokeachs värdeskala, där människor 
grupperas efter deras värderingar i LOV, list of value. (Dahlén & Lange 
2003, s. 175) Ofta handlar det om att njuta av livet och ha en skön personlig 
livsstil. De är mer genuina och inte så ytliga som de som presenteras i 
modemagasin. De som jobbar med kläder till äldre har mycket att hämta in 
på att studera hur de är klädda i vår omgivning och förstå de behov som 
uppstår när kvinnor blir äldre, såsom t ex mjukare kläder med god kvalitet 
och rörelsevidd. 

Deras handlande i en köpprocess, som Dahlén och Lange redogör för, skiljer 
sig från de yngre. (Ibid, s. 24-59) Det är svårt att se alla äldre som en 
homogen grupp, men de som hör till de äldre inom målgruppen, är säkert 
mer sparsamma eftersom de är starkt påverkade av tider i ungdomen då det 
krävdes. Överlag gör de inga förhastade inköp och går heller inte på vilken 
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reklam som helst. Är det bra kvalitet och de vet att de kommer att ha 
kläderna länge, är de inte rädda att lägga ut en slant. 

Kommunicera till dem på rätt sätt. Den här målgruppen närmas med 
försiktighet och relevanta inslag. Marknadsförare kan inte överdriva för då 
ter reklamen sig inte trovärdig och hela korthuset rasar. Hur informationen 
ska lämnas till äldre kräver en låg OSN, det som Dahlén och Lange 
beskriver som optimal stimuleringsnivå. Reklamen skall vara tydlig, stilren 
och konsistent. Utan snabba förändringar och gärna i harmoniska 
sammanhang. (Dahlén & Lange 2003, s. 159-161) Kvinnorna i fokusgruppen 
tycker inslagen är för hastiga att det blir svårt att hänga med. Kommunicera 
genom varumärkesbyggande tror flera är viktigt. Det ska fyllas med 
associationer till kläderna som är tilltalande.  Inte för att äldre behöver 
identifiera sig med ett företags image, utan snarare för igenkänning och 
hjälp. Klarar ett företag att leverera rätt kläder som resulterar i nöjda kunder, 
kan de räkna med att de är otroligt lojala i fortsättningen. Då behöver de ju 
inte leta mer, utan hittat ett varumärke de trivs med. Det leder till 
konkurrensimmunitet för företaget och förenklar de äldres köpbeslutprocess, 
som Dahlén och Lange uttrycker det. (Dahlén & Lange 2003, s. 24-55)  

Närma sig den här målgruppen med relevans och försiktighet har diskuterats. 
Äldre kvinnor är oerhört kompetenta och svåra att få på kroken, men de är i 
stort behov att bli sedda och respekterade. Carrigan och Szmigin kom fram 
till i sin undersökning, att reklam för äldre borde visa deras hälsa, livskraft 
och ålderdomens naturliga skönhet. Att bli äldre innebär inte att stiga åt 
sidan och bli ogiltig, utan uttrycker säkerhet, oberoende och sensualism. 
(Carrigan & Szmigin 1999, Marketing Intelligence & Planning) De ska 
känna att de duger som de är. Lugna miljöer är passande som väcker känslor, 
gärna med inslag av barn och djur. Inslag av humor om den används med 
medkänsla för vad äldre finner lustigt är idealiskt. 

Här finns möjligheter att vara först ut på marknadsfältet som pionjärer till 
nytt tänkande. Håll koll på konkurrenterna och dra på gasen genom att lägga 
in mervärde. Differentiera eller särskilja sig från sina konkurrenter behöver 
inte vara bara i produkten, vilket vi ofta först tänker på. Kotler et al talar om 
olika metoder att differentiera. (Kotler et al 2005, s 425) I fallet med äldre 
kvinnor är det lämpligt med service- och personaldifferentiering. De är 
tacksamma för hjälp och goda råd vid klädinköp. Butikerna ska erbjuda 
kringservice som toalett, vila, kaffe och tidningar till äkta hälften som 
väntar. Personalen ska vara kunniga, trevliga och respekterande, som 

70 
 
 
 
 
 



personal shoppers vilket är idealiskt. En kundklubb för äldre, där det ges fina 
erbjudanden i form av extrapriser, träffar och en tidning med tillbörliga 
artiklar hade varit vinnande. 

Äldre kvinnor föredrar att handla kläder i butik, eftersom de vill ha närheten 
och servicen. Postorder är praktiskt för att varorna kommer hem till dörren. 
Annars kan det vara en besvikelse då kläderna inte sitter så bra på som på 
modellen i katalogen och besvärligt att behöva skicka tillbaka. Internet är på 
gång, men kommer mer i framtiden. 

 

 

4.4 Framtidens äldre kvinnor 

 

Om vi ser några år framåt i tiden är det inte så svårt att se köpkraft, då 40-
talisterna hamnar i den här målgruppen, menar Sehlman. De har köpt sina 
hus billigast, de har full ATP, fått barnbidrag sedan första barnet osv. De 
som föddes före hade det lite tuffare och de som är födda senare kommer 
också att få det lite tuffare. Det är en generation som inte tänker lämna 
mycket efter sig, den egoistiska generationen. De tänker spendera alla 
pengar på sig själva. 

4.4.1 Nya sätt, nytt tänkande 

Sehlman säger att upplevelser är en bransch på väldigt stor tillväxt. Den 
traditionella vanliga butiken finns fortfarande idag, men många inser att de 
måste lägga till andra värden. T ex bok-caféer är en mix av två branscher. I 
framtiden borde vi se mer av olika mixar, som ett sätt att locka folk. Vad 
som gör just min butik så unik, ligger i själva upplevelsen hos kunden. När 
det traditionella mötet känns tråkigt, söker folk efter något annat. Nordlund-
Andersson påpekar att det finns klädbutiker som har gemensamt provrum, 
liknande en kokong med spegel utanför istället. Där kan kunden spegla sig 
innan hon byter om igen.  

En annan het mix är den mellan vintage, finare second handkläder och nya 
egna varumärken i en och samma butik. Upplevelsehandel är också vad 
Lager 157 i Gällstad har, där vi kan handla varumärken utanför stan till bra 
pris, påpekar Sehlman. Nordlund-Andersson tillägger att Ge-Kås i Ullared är 
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en riktig upplevelsehandel, men troligen för stökig för att den här 
målgruppen ska stå ut. Men för många äldre är det ändå en stark tradition. 
Det är intressant och lärorikt att åka hit och studera kunderna, där 
målgruppen finns. Vi behöver inte åka till Barcelona eller New York. 

Bodin kan tänka sig att nya former av distribution kommer att skapas i 
framtiden. Kanske de beställer hem provplagg över internet efter mått- och 
kvalitetsprover. Eller blir det hembesök ungefär i stil med ”glassbilen”. 
Kanske önskas det klädservice, att skötsel av plagget ingår i priset. 
Robertsson tror att internet-handeln kommer att öka. 

 

4.4.2 Kvinnan som konsument 

 
Ståhl tror att kvinnor kommer att bli tuffare i såväl smak som krav och att 
modeföretagen riktar sig mer till dem. Även om dagens pensionärer inte är 
dåliga på att spendera, kommer säkert konsumtionen att öka. Robertsson tror 
också på mer konsumtion beroende på aktivt livet är. Likaså Mensch, men 
hon ser också ett tänk att äldre vill spara till barnbarnen och arvet. 
Konsumtionen handlar om väl övervägda val. De som är födda före 
världskriget har säkert lärt sig att hålla igen mer, än de som är 40-talister. 

Nygren menar att dagens medelålders kvinnor är varumärkesfetischister, 
vilket gör varumärkesbyggandet extra viktigt. Vi kommer att konsumera 
ungefär som vi gör idag, men där destination, mode och varumärke är 
avgörande faktorer. Bodin tror att modebevakningen och intresset för mode 
kommer att påverka även äldre kvinnor mer framgent än det har hitintills i 
framtiden. Det bör de som är intresserade av att skapa kläder för äldre ta 
tillvara. Vi blir ju alla bara äldre… 

Kanske kommer äldre gå med lågt skurna jeans i framtiden, eller blir det helt 
andra trendsvängningar, säger Sehlman. 

 

4.4.3 Omvärldens påverkan 

 
De äldre kvinnorna i fokusgruppen har en dålig uppfattning om hur deras 
målgrupp är i framtiden. Mest blir det spekulationer kring vad de hört deras 
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barn säga. De har bättre löner idag och kanske vill de jobba längre, men 
sedan är det ovisst med börsens upp- och nergång. ATP-systemet gör att de 
får bättre möjligheter. De har också haft bättre förutsättningar att vara 
hemma med barnen. Yngre lever mer hälsosamt och medvetet, tror de. T ex 
rökar inte unga idag, vilket många av de äldre gör eller gjorde.  

Nordlund-Andersson ser det som ovisst, då det är svårt att veta hur 
miljöförstöring och klimatförändringar kommer att påverka vår tillvaro. 
Kanske ska vi inte konsumera så mycket alls. Det samma tror Dahlin-Ros, 
som menar att den här debatten fått oss att minska klädkonsumtionen. 
Sannolikt har kläderna blivit dyrare och material och tillverkning fått bättre 
kvalitet.  

 

4.4.4 Analys 

 
I den ungdomskultur som funnits under många år har det inte funnits plats 
för äldre konsumenter. De har t o m setts som skamfläckar och dålig reklam, 
som drar ned på försäljningen av företags produkter. Det går redan att märka 
en förändring då de som är nyblivna pensionärer, har en annan syn på livet 
och livsstil än de som hör till de äldre i målgruppen. Trend- och 
omvärldsanalytiker rapporterar att segmentet äldre kvinnor inom snar 
framtid kommer att ha en mer betydande roll på marknaden. Samhället är 
också medvetet om att den grupp pensionärer som nu börjar ta frihetstiden i 
besittning, är den första moderna generationen, som varit med och byggt ett 
samhälle de nu vill äta kakan av. De kommer ändå att vilja fortsätta att forma 
samhället och passar det inte har de friheten att flytta utomlands.  

På Senior Agency menar de att kvinnor över 55 år styr 80 % av 
konsumtionen, eftersom de är utåtriktade och lätt påverkar sin omgivning. 
(Westholm 2006, Realtid.se) Rekordgenerationen som snart går in i 
pensionsåldern är många och till hälften kvinnor. Kvinnor som tjänar mer än 
sina män ökar allt mer och de är ofta också bättre utbildade än dem. 
(Andersson 2000, Sydsvenska Dagbladet ekonomi) De kommer inte att finna 
sig i att hamna på undantaget, utan ställa krav och visa sin starka position. 
Men marknadsförare verkar ha svårt att frångå gamla traditioner. Det gäller 
att få upp ögonen och glömma gamla normer. De behöver omvärdera äldre 
kvinnor som målgrupp och se vilka möjligheter det finns. Se dem, lära känna 
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dem och sedan rikta in sig. För företagets egen skull, men också för de äldre 
kvinnorna. 

Undersökningen visar att sökandet efter upplevelser kommer att öka. Äldre 
kvinnor intar en livsstil som innefattar mer aktiviteter och butiker försöker 
hitta sätt som gör dem outstanding, differentiera genom olika mixar av 
upplevelser. Upplevelsehandel i form av utflykter faller i äldre kvinnors 
tycke och natur. Modeföretag som knyter glädje och service till det och sitt 
varumärke, bör ha goda marknadsfördelar. Tittar vi på vad 
rekordgenerationen har för fritidsintressen (sid 50), kan det lämna uppslag 
om hur de vill leva och hur företag kan bemöta dem. Kanske t o m vilken typ 
av kläder de har behov av.  

Vissa orosmoln finns dock om framtiden. Människor är normalt försedda 
med optimism, men har också en inbyggd rädsla för det som känns ovisst. 
Mer eller mindre konsumtion, det är frågan. Kommer pengarna att räcka till 
eller blir vi tvungna att dra ner på klädinköpen? De kläder som vi handlar för 
utsmycka oss och för självbekräftelse, kommer högre upp på Maslows 
pyramid, än de som vi använder för att inte frysa. Det kan också vara så att 
påverkningar på klimat och miljö gör att vi inte kan producera kläder i 
Asien, utan det måste bli mer lokalt. Förmodligen kommer kläderna bli 
dyrare i vilket fall, då det finns indikationer på att utvecklingen av olika 
material kostar, det kommer att satsas mer på design och att transporter 
förmodligen blir dyrare. Men det drabbar ingen fattig. Rekordgenerationen 
har råd. Det är snarare yngre generationer som får ta smällen. 
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5. Slutsatser 
 
Efter genomförd undersökning och analys kring teori och empiri, kan 
uppsatsförfattaren dra slutsatser om huvud- och delproblemen. 
 

Hur kan modeföretag marknadsföra sina kläder bättre till äldre 
kvinnor? 

 

Modeföretag måste se äldre kvinnors biologiska-, psykologiska- och sociala 
ålder snarare än den kronologiska och sluta uppfatta dem som gamla. Lära 
känna sina kunder bättre och förstå deras behov på allvar. Det kan 
naturligtvis ske genom marknadsundersökningar, men också att ta vara på 
respons i form av ris och ros. Eller att studera dem i omgivningen, var de än 
må befinna sig. Få dem att känna sig medräknade och att de mer än duger 
genom god kommunikation. Det kan vara i daglig kontakt i butiker eller över 
telefon. Det kan också vara genom reklam av olika slag. Lämpliga kanaler är 
dagstidningar och TV. Personliga möten är trevliga, som speciella events där 
de kan få känna sig särskilt utvalda. I föreningar i likhet med PRO finns 
många i målgruppen. Postorder är lämpligt om de kan leva upp till 
förväntningarna om kvalitet och service.  

Butikerna kan ligga inom nära räckhåll, eller finnas på utflyktsavstånd. I 
vilket fall skall sortimentet vara lagom stort och snyggt presenterat. Äldre 
kvinnor har svårare för klädinköp vilket innebär att service, hjälp och goda 
råd är ytterst värdefullt, men bara om de efterfrågar det. En del vill titta lite 
själva först. Det ska finnas möjlighet till att vila benen, toalett och en kopp 
kaffe. Personalen ska vara lättsam, tillgänglig och trevlig. 

Reklamen skall vara relevant och gärna ur verkliga livet och spegla 
värderingar. Lugna harmoniska miljöer och inte hastiga växlingar. Inslag av 
barn och djur och annat som förgyller tillvaron är tilltalande. Absurd humor 
och klipska skämt fungerar bra, då lättsamhet och glädje har stor betydelse. 
Det är viktigt att ha modeller som är ett tiotal år yngre än målgruppen, 
eftersom målgruppen aldrig känner sig äldre och är egentligen inte det heller. 
Ta hjälp av personligheter, som blir ett ansikte för företaget. 

Eftersom den här målgruppen är erfarna konsumenter, är det inget annat som 
duger än god kvalitet. De är högst kompetenta och har lärt sig av 
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erfarenheter genom åren.  De köper hellre bra kläder till högre pris, för de 
vet att de håller längre. De behöver då inte handla så ofta, då det är svårt att 
hitta bra butiker och kläder för äldre. Modeföretagen bör således ha 
leverantörer av kläder som är pålitliga och en exceptionellt bra kontakt med 
dem. Eller sätta ribban högt för egentillverkade kläder.  

Satsa på design som positioneringsstrategi. Välskräddade kläder som 
framgångsrikt kommuniceras med kunden, skapar ett varumärke som känns 
igen. Tidlöst klassiska, uttrycksfulla, med en viss grad av sportighet, små 
detaljer och roliga skärningar är anslående. Snygga kläder som passar i stil 
och smak. De ska även vara funktionella för alla de olika aktiviteter 
pensionärer utövar. Rörelsevidd och behaglighet i materialet är andra viktiga 
faktorer, eftersom åldrande hud är mer känslig. Kläderna ska vara praktiska 
och lättskötta, med storlekar som stämmer med tabellen. I kollektionen bör 
det finnas kläder som är avsedda lite mer för fest. Likväl ska det finnas en 
baskollektion av enkla basplagg, med bra kvalitet i flera färger, som finns 
under längre tid. 

 

Vilken betydelse har kläder för äldre kvinnor idag? 

 

Äldre kvinnor vill klä sig moderiktigt och har hittat en egen stil de trivs med. 
Det blir dessvärre svårare med åren. Svårt att hitta rätt butiker, med rätt 
sortiment och med rätt storlekar. De började förmodligen känna för flera år 
sedan att de inte längre kunde klä sig som en tjugoåring, så det är inget som 
sker över en natt. Kroppens förändringar gör att passformen inte är vad den 
varit. Hyn och hårfärgen förändras vilket gör det svårare att känna vilka 
färger som passar. Eftersom också huden blir tunnare är mjukare plagg med 
rörelsevidd viktigare. Så naturligtvis är betydelsen av kläder stor, om inte 
större än någonsin. 

Sedan följer svårigheten att se snygg och välklädd ut utan att vara tantigt 
klädd. Det här är betydligt mer svårdefinierat, eftersom gränserna inte är 
lätta eller givna att se. Därav kommer kanske behovet av kunnig personal 
och goda råd. Det är väldigt viktigt att känna sig trygg i sina kläder. Många 
använder sig av kläder för att dölja sin ålderdom. Inte för korta shorts, inte 
för urringat i halsen eller lågt skurna byxor. Gärna scarfsar som skyler 
rynkorna på halsen och vida blusar så inte magen syns. En del använder sig 
av stora kläder för att gömma sin kropp i, andra anser att de ser mindre ut i 
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kroppsnära kläder. Kläder blir ett kosmetiskt verktyg i kampen om deras 
kronologiska ålder. De är ju tio år yngre och strävar efter att se ut som så. 
Komplimanger som antyder deras ungdomlighet, stärker självkänslan och 
bekräftar sanningen. 

Frågan är om kvinnor ska sträva efter att undanhålla sin ålderdom. Kanske 
borde de också omvärdera sig, vara stolta över sina år och det attraktiva i 
det. Men naturligtvis har samhället satt dem på den platsen och de är av 
tradition snälla och finner sig i det. 

 

Hur vänder sig modeföretag till äldre kvinnor i framtiden? 

 

Det finns influenser som visar att mode är något som kommer att försvinna. 
Ordet kommer mer och mer luckras upp och till slut sakna en klar uttalad 
betydelse. Kanske rent av bli gammalmodigt, paradoxalt nog. Människor 
kommer att klä sig efter egen personlig stil, i det som stärker dem och säger 
något om dem. Det generella modet går mot det mer individuella och kan 
liknas vid livsstil. Frågan är också om inte den traditionella tanten 
försvinner. I alla fall i den form som hon finns i idag. 

Äldre kvinnor är en bortglömd målgrupp på väg att ta revansch. Möter inte 
modeföretagen upp dem, kommer de att ställa krav. Annars ordnar de 
behoven av önskat klädsortiment själva, eftersom de är en driftig grupp, vana 
att ta saken i egna händer. Pensionsåldern innebär inte avmattning, utan de 
kommer fortfarande vara aktiva. Inom vad är en annan sak. 

Det är svårt att i dagsläget dra slutsatser kring hur hon kommer att klä sig, 
men det kommer att höras och trycket på modeindustrin kommer att kännas. 
Baby boomers står för köpkraft och de kommer inte att spara på pengarna. 
Modeföretag kan bli framtidens kassakor om de spelar sina kort väl. Äldre 
kvinnor kommer att få en mer framträdande roll i samhället. De kommer att 
ses som fria, självständiga, auktoritära, individuella, attraktiva och 
ungdomliga. Fördomar kring deras ålder kommer att suddas ut allt mer och 
förhållningssättet till dem blir mer respekterande. Modeföretagen kommer 
att känna dem bättre, eftersom de är tydliga och låter sig höras. 

Intresset för vad vi idag kallar mode kommer att öka och så också 
modebevakningen. Modeföretag får lägga mer service kring produkten. Det 
kan vara i form av att skötsel som ingår i priset och hembesök. De kan 
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utveckla system som lagrar kvinnors personliga mått. Det gör det lättare att 
måttleverera önskade plagg efter kvalitetsprover. Internet har här en given 
plats. Butiker behöver förmodligen ses över ytterligare, med olika mixer. 
Kanske kommer det vara naturligt att ta vara på använda kläder och handla i 
second hand affärer. Av miljöskäl inte minst. 

Om de nu inte väljer att spara till barnbarnen, har morgondagens äldre 
kvinnor spenderbyxorna på. Och de är inte lågt skurna. 
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6. Avslutande diskussion 
 
I den avslutande diskussionen tillkännages reflektioner som uppkommit 
under arbetets gång, som kan ge en förståelse för avvikelser som inte fanns 
med från början. Källkritik lämnar information om källmaterialet, om det 
ger tillräckligt med svar på frågeställningarna. Förslag på vidare forskning 
är just idéer om hur undersökningen kan fördjupas och utvecklas och vad 
som är lämpligt att undersöka vidare. 
 

6.1 Reflektion 
 

Problematiseringen kan verka obefintlig då det inte finns någon anledning 
över huvud taget för företag att rikta sig till en äldre målgrupp när inte viljan 
finns. Det kan verka märkligt eftersom äldre kvinnor mer och mer längtar 
efter att bli sedda och respekterade i takt med att medelålders blir äldre. 
Författarens förhoppning är att företag ska få upp ögonen och vända oviljan 
till att se möjligheterna. 

I undersökningen har det blivit en form av generaliserande av kvinnor över 
65 år. Många kan säkert känna att de hamnar i ett ålderdomligt fack eller en 
homogen grupp. Författaren är mycket medveten om att alla människor är 
väldigt olika till sätt och utseende, äldre såväl som yngre. Författaren 
använder sig också av ålder i kronologisk bemärkelse, vilket talas emot i 
arbetet, men passar bättre i det här sammanhanget som avgränsning. 

Kvinnorna i fokusgruppen tillsattes genom självurval, vilket innebär att de 
tackade ja till den inbjudan som skickades till och kungjordes på PROs och 
SPFs medlemsmöten. Författaren kunde därmed inte reglera urvalet och de 
kvinnor som kom bodde alla i Borås och var stadsbor. 

Vid inbjudan av fokusgrupperna klargjordes vilka som skulle vara med i 
gruppen. Författaren hade vid det tillfället inte tanken på att ”företag med 
just den här kundgruppen” faktiskt är konkurrenter och att författaren 
dessutom är anställd vid ett konkurrerande företag. Informationen borde 
varit tydligare. När faktumet framkom blev det ett känsligt läge och 
tillfrågade företag hoppade av. Hela idén med ämnet och undersökningen har 
under åren kommit för att det varit uppenbart i arbetet och intressant att 
studera. Initiativet är helt och hållet författarens. Resultatet kan alla ta del av. 
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Det fanns svårigheter i att få tag på sakkunniga respondenter för att få en 
giltig fokusgrupp. De är för det mesta oerhört upptagna i sitt arbete och 
måste prioritera bort studenters studier. Flera lämnade återbud, som fick 
ersättas av nya som också lämnade återbud. Till slut var den kritiskt liten, 
men kompenserades av frågeformulär och telefonintervju, vilket bidrog med 
intressant material. 

Från början fanns inte tanken att belysa framtiden, men i 
materialinsamlandet stod det mer och mer klart att vi står inför en markant 
förändring. Det hela blev genast mer intressant. 

6.2 Källkritik 
 

Mycket empiri har anknutits till Kotler. Det har blivit en naturlig orsak 
eftersom det varit den största inspirationskällan i marknadsföring under 
författarens studietid, men kan vara av viss kritik. 

Det har funnits problem att få tag på färska artiklar kring uppsatsämnet. En 
del av dem som använts har några år på nacken, men ändå ansetts som 
värdefullt ur ett tidsperspektiv. 

Den omfattande undersökning som Kairos Future gjorde i slutet på 90-talet, 
som sedan uppdaterats och resulterat i boken Rekordgenerationen har inte 
mycket stoff angående klimat och miljö. Det kändes som en brist då ämnet 
inte är mindre viktigt idag och kommer att ha stor påverkan på jordens 
invånare i framtiden. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom alla kvinnor i fokusgruppen var stadsbor, hade det varit intressant 
att veta om resultatet hade skiljt sig från landsortskvinnornas syn på kläder, 
ålder och mode. Och som vilken undersökning som helst, är det välkommet 
med en uppdatering eller utvärdering efter några år. Blev det som vi trott? 
Just hur äldre kvinnor kommer att förändras i framtiden är det idag bara stora 
spekulationer kring. Undersökningen kan också lämna information till de 
som mer ingående vill studera äldre kvinnors förhållande till mode över tid. 
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Inbjudan till Fokusgruppen ”Kvinnor över 65” 
 

Publicerad hos/genom spf.sodraalvsborg@telia.com och 
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Kvinnor över 65! 

Vill Ni vara med i en undersökning för mitt examensarbete på Högskolan i Borås?  

Det är en undersökning som jag hoppas ska ge förslag på hur modeföretag kan 
marknadsföra sina kläder till kvinnor över 65 år. Jag behöver därför träffa er och ta 
reda på hur ni ser till er livssituation, behov, värde, er syn på kläder, mode, reklam 
m.m.  

Vi träffas en eftermiddag i Borås i slutet av april och diskuterar över en kopp kaffe. 
Välkomna med er anmälan! 

 

Ann-Cristine 

Magisterstuderande Textilekonomutbildningen 

Tel. 0731-5xxxxx 
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Frågeformulär kvinnor 65 + 

Vad är livskvalitet? 

Hur ser ni på livet och er livssituation i allmänhet? 

Känner ni att ni är i den ålder ni är? 

Vad innebär mode? 

Hur viktigt är det med moderiktiga kläder när man blir äldre? 

Hur förändras synen på kläder med åren? 

Hur är modet idag för äldre? 

Hur vill ni gå klädda? 

Vilka brister finns det i modet för äldre? 

Vilka olika tillfällen har ni olika kläder? Hur tänker ni på morgonen? 

Vill ni passa in eller skilja er från mängden genom klädval?  

Vad är tantiga kläder? Är det ett uttryck ni får brottas med? 

Hur viktigt är det med varumärke? 

Känner ni att ni får en identitet av ert klädval? 

Påverkas ni av hur samhället förändras? 

Är ni påverkade av den klädstil ni hade i ungdomen? 

Hur klär sig äldre kvinnor idag jämfört för 15 år sedan eller längre tillbaka? 

Var köper ni helst era kläder? 

Handlar ni kläder över internet? Eller hur köper ni helst kläder? 

Vilka problem kommer vid inköp av kläder när man blir äldre? 

Vad önskar ni att kläder gör för er? 

 



Hur viktigt är det med ekokläder eller kläder som är tillverkade under goda 

arbetsvillkor? 

Lågt pris i förhållande till kvalitet? 

Varför finns det inte reklam om kläder för äldre? Varför riktas den till yngre? 

Vad tar ni till er i reklam? 

Eller hur vill ni att den ska vända sig till er? 

Vet ni att ni har makt att förändra klädsortiment, då modeföretag idag är tvingade att 

mer lyssna till kunders behov? 

Känner ni att ert friare liv som pensionärer innebär att ” nu är det min tur att ta igen” 

eller lever ni mer återhållsamt? 

Hur ser äldre kvinnors liv och syn på kläder ut om 15 år? 

 
Hur vänder sig modeföretag till äldre kvinnor i framtiden? 
 
Övrigt – allmän diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inbjudan fokusgrupp “Sakkunniga” 

  

 

Hej! 

Jag studerar till en magister som textilekonom och skriver just nu min D-uppsats inom 
marknadsföring. Det är en undersökning kring hur modeföretag kan marknadsföra sina kläder 
till målgruppen kvinnor 65 +. I princip vänder sig inga modeföretag till det här segmentet utan 
stannar vid 55. De som har en målsättning att få upp försäljningssiffrorna, försöker få upp 
modegraden och vänder sig till en yngre målgrupp. Men alla kan ju inte konkurrera kring de 
yngre, som är mer trendkänsliga och har mindre pengar. Det borde finnas en intressant 
marknad i de äldre, som har bättre ställt, högre köpkraft och mer tid för shopping. Då är 
frågan på vilka sätt modeföretag kan marknadsföra sig till de äldre kvinnorna. Vi behöver 
veta vilka behov de har, värderingar, deras preferenser och livssituation. Samhället förändras 
också. De äldre idag är inte vad de var för 10 år sedan. Och ännu mer intressant, om 10 år har 
alla 40-talister som stått för konsumtionstillväxten gått i pension och blir en intressant 
målgrupp. 

I min undersökning tänker jag samla två fokusgrupper som intervjuas utav mig och diskuterar 
kring olika frågeställningar. Den ena fokusgruppen består av sakkunniga såsom reklambyråer, 
marknadsförare, modekännare, trendanalytiker, företag med just den här kundgruppen m fl. 
En grupp på ca 5-10 personer. Den andra gruppen består av kvinnor över 65 och jag kommer 
att samtala med dem kring deras behov, livssituation, tankar kring mode och kläder, värden i 
livet mm. Utifrån resultaten hoppas jag hitta kopplingar mellan grupperna och även till vald 
teori, för att kunna dra slutsatser och se på vilka sätt modeföretag bäst fångar upp målgruppen 
kvinnor 65 +. 

Inbjuder härmed dig/er som sakkunniga och som har åsikter kring den här problemställningen 
eller eventuellt annat material som kan tillföra i min undersökning. Min förhoppning är också 
att de som ingår i gruppen, också har mycket att ge varandra, så vi alla får ett par 
brainstormande timmar. Finns det förslag på fler som kan ingå i gruppen, är jag naturligtvis 
tacksam. 

Måndag 5 maj kl 16.00 på Högskolans bibliotek på Sandgärdet, rum J521.  

Vi beräknar hålla på ca 1,5 timme lite beroende på vad vi kommer fram till. 

 

Vänliga hälsningar 

Ann-Cristine Andersson 

Mobil 0731-5xxxxx, Mail S043975@utb.hb.se
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Frågeformulär Fokusgrupp sakkunniga 

Hur definierar vi ordet mode? 

Hur har modet och kvinnors sätt att klä sig förändrats de senaste 15 åren? 

Hur är modet idag för äldre? 

Vilken betydelse har kläder för kvinnor över 65 år idag?  

Vilka problem kommer med åren angående klädval? 

Vilka värderingar har de i livet? 

Vad påverkar deras sätt att klä sig? 

I valet av kläder försöker människor visa sin identitet eller önskade. Vilken identitet vill den 

här målgruppen eftersträva? 

Varför ser vi aldrig reklam om kläder för äldre? 

Varför riktar sig modeföretag främst till de yngre? 

Var finns köpkraften av mode och kläder? 

Hur kan modeföretag marknadsföra sina kläder bättre till äldre kvinnor? 

På vilket sätt kan de särskilja (differentiera) sina kläder så att det får ett 

mervärde eller bättre position på marknaden? 

Vilka utmärkande egenskaper kan de lägga till i marknadsföringen så att de 

matchar äldre kvinnors värderingar? 

Hur viktigt är det med varumärkesbyggande i den här målgruppen? 

Vilken distributionskanal är lämplig för äldre? 

Hur ser äldre kvinnors liv och syn på kläder ut om 15 år? 

Hur vänder sig modeföretag till äldre kvinnor i framtiden? 

Hur kommer ni som är födda på 40- och 50-talen att konsumera som pensionärer i jämförelse 
med dagens pensionärer? 

Övrigt – reflektion kring undersökningen 
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INSTITUTIONEN 
TEXTILHÖGSKOLAN 
Textilhögskolan i Borås är Sveriges 
enda textilhögskola och tillhör det fåtal 
högskolor och universitetsutbildningar i 
världen som har en egen textilindustriell 
fullskalemiljö. 

Borås har en lång textil tradition och är 
ett naturligt centrum för 
produktutveckling, design och handel, 
vilket gör att studenterna får en bra 
kontakt med branschfolk. 
 

 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
Högskolan i Borås är nationellt 
rekryterande och spelar samtidigt en 
viktig roll i regionens utveckling. 
Högskolan i Borås växer och ett 
spännande campus tar form mitt i 
stadskärnan. År 2007 studerar 11 000 
studenter här.  

Högskolan i Borås bedriver utbildning 
och forskning inom sex huvudområden: 
Biblioteks- och informationsvetenskap, 
ekonomi och data, lärarutbildningar och 
pedagogik, teknik, textil samt vård och 
omsorg. 

Flera av utbildningsprogrammen är 
unika och studenterna är eftertraktade 
på arbetsmarknaden. En ny 
undersökning visar att 95 procent får 
arbete inom sex månader efter examen 
inom de områden de utbildats till. 

Läs mer på högskolan hemsida: 
www.hb.se

 

Postadress: 501 90 Borås 
Besöksadress Bryggaregatan 17 

Tel: 033-435 40 00 vxl 
Fax: 033-435 40 09 
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