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Sammanfattning 
 
Titel Reklam till 60+ och möjligheten att samtidigt behålla andra 

målgrupper  
 
Inlämningsdatum  30 maj, 2006 
 
Ämne/kurs   FEK 582 Kandidatuppsats 
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    Patrik Gullmander 
    Felipe Westregård 
 
Handledare   Roland Knutsson 
    Björn Carlsson 
 
Nyckelord   60+, målgrupp, livsstil, produktinriktad marknadsföring, reklam 
 
Syfte Vårt mål med uppsatsen är undersöka möjligheten att 

kommunicera med den allt större och viktigare målgruppen 60+ 
samtidigt som man behåller och tillfredställer yngre 
målgrupper. 

 
Metod Vi valde att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Den 

ena var, att genom semistrukturerade intervjuer med två 
personer i kommunikativt ledande befattningar på reklambyråer 
få reda på deras uppfattningar angående kommunikation mot 
målgrupperna 60+. Den andra var en undersökning med två 
olika fokusgrupper, uppdelade i ålderssegmenten, 20-35år och 
36-50år. Detta för att undersöka hur byråernas reklamstrategier 
möter konsumenters preferenser och hur de uppfattar 
kommunikationen gentemot äldre. 

  
 
Resultat I vår undersökning framgick att det är möjligt att nå ut till 60+ 

marknaden och samtidigt tillfredställa en yngre målgrupp med 
samma reklam. Detta gäller dock huvudsakligen i ett begränsat 
antal produktkategorier. En sådan uppnås emellertid genom 
kommunikation grundat i andra faktorer än ålder. 
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Abstract 
 
Title Advertising to 60+ and the possibility to keep other target 

groups 
 
Date    May 30th 2006 
 
Course Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish credits 
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Authors   Magnus Lagerbielke 
    Patrik Gullmander 
    Felipe Westregård 
 
Advisors   Roland Knutsson 
    Björn Carlsson  
 
Key words 60+, target group, lifestyle, product-oriented marketing, 

advertising. 
 
Objectives Our purpose with this thesis is to investigate the opportunity to 

communicate with the growing and more important target group 
60+, while keeping and satisfying younger target groups.  

 
Method We chose to apply two different qualitative methods. The first 

method was a semi-structured interview with two significant 
employees at two different advertising agencies. We carried out 
the interviews to find out about their opinions concerning 
communication against the 60+ market. The other method was 
to, with help from two focus-groups representing the age groups 
20-35 and 36-50 years old, investigate how the advertising 
agencies communication strategies meet the consumers 
preferences and how these understand marketing 
communications against the elderly. 

 
Results  Our investigation showed that it is possible to reach the 60+ 

market while keeping a younger target group with similar 
advertising, but primarily within a restricted number of product 
categories. This however, is achieved through communication 
based upon other factors than age. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 

Då vi läser morgontidningen bakom en rykande kopp kaffe, ser på tv i soffan eller går ett 

ärende på stan så möts vi av reklam överallt. Ofta visas reklamer där yngre människor och 

värden som passar de yngre målgrupperna tar upp all plats. Det gör att företag vars produkter 

även passar äldre och ofta köpstarkare målgrupper, får svårt att skapa en behövlig 

medvetenhet hos dessa. Undersökningar visar att de äldre målgrupperna allt som oftast 

bortprioriteras trots att de borde ses som högst potentiella konsumenter. Med bortprioritering 

menar vi inte att de inte önskas som kunder, utan snarare att den reklam som finns och i viss 

utsträckning ska bidra till att även de äldre målgrupperna handlar varorna, är skapad i sådan 

utformning att de äldre målgrupperna inte kan identifiera sig med livsstilen eller produkten 

som finns i reklamen. I morgontidningen kommuniceras produktreklam av till exempel teknik 

med information som är självklar för dagens ungdom, men som kanske är mer otydlig för de 

äldre.  

 

Andelen äldre i Sverige växer kontinuerligt, idag mer påtagligt än tidigare. Detta beror på det 

stora antalet fyrtiotalister som går i pension, men även med tanke på det faktum att människor 

idag når en allt högre ålder. Det går att urskönja fler intressanta egenskaper som skiljer detta 

segment från tidigare generationer och som gör att målgruppen framstår som en allt mer 

attraktiv marknad att rikta sig till som marknadsförare. Blivande pensionärer kommer att ha 

mer pengar att spendera än någon generation tidigare, vilket gör dessa ytterst köpstarka1.  

 

Demografiska och finansiella förändringar borde utgöra incitament för företag att svara mot 

dessa. Idag riktas emellertid större delen av reklamen mot yngre målgrupper, vilket gestaltas 

bland annat i yngre modeller, mindre information och trendiga miljöer med högt 

underhållningsvärde. Anledningar till detta kan till stor del grunda sig i denna marknads 

storlek, dess förutsättning att vara en investering inför framtiden och att man i många fall vill 
                                                 
1 Roberts, James; Manolis, Chris, Babyboomers and busters (2000) s.484 
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förknippas med den vitalitet som yngre konsumenter representerar. Det har emellertid visat 

sig att en ung målgrupp ser äldre människor som neutrala och positiva i viss reklam2.    

 

De senaste 20 åren har marknadsförare i större utsträckning uppmärksammat den åldrande 

befolkningen. En större medvetenhet har på vissa håll därmed inneburit ökade insatser för att 

nå ut till äldre konsumenter3. Även om företagen är medvetna om både den växande andelen 

äldre människor och vilken typ av marknadsföring som krävs för att nå dessa, undviker man i 

många fall att söka sig mot dem. Detta kan tänkas bestå i en viss rädsla med tanke på 

konsumenternas begränsade livstid, en tro på att de redan är lojala kunder till andra 

varumärken men också i risken att varumärket kan komma att tillskrivas en ålderdomlig 

stämpel. Dessutom utgör äldre en komplex marknad som företag ofta inte vill eller vågar se 

vikten av4. En annan anledning till att företag förbiser eller misslyckas med att nå ut till denna 

målgrupp kan vara den stora andel yngre anställda på till exempel reklambyråer, i jämförelse 

med den alltjämt växande äldre befolkningen5.  

 

 

1.2 Inspirationskällor 
 

Tidigare forskning har gett vår undersökning en bra grund att stå på och en stor del av den 

forskning som gjorts bygger på att skapa en förståelse för vilka som utgör 60+ marknaden, 

vilka fördelarna är att nå ut till dem samt hur detta ska uppnås. Vi har bland annat inspirerats 

av den uppsjö av studier som finns kring fyrtiotalisterna. Nedan följer en genomgång av 

nämnd forskning, allt för att skapa en förståelse och överblick för vad vi inspirerats av. 

Studierna av tidigare publicerat material har bidragit till att ge oss förkunskap och insikt i 

ämnet. Kunskapen har varit nödvändig för att förstå ämnet samt vilka faktorer som påverkar 

det. Detta har gjort att vi kan gå vidare med vår egen frågeställning då vi hoppas att den kan 

tillföra diskursen något nytt. 

 

                                                 
2 Carrigan, Marylyn; Szmigin, Isabelle. Advertising and older consumers: image and ageism (2000) 
3 Mochis, George, P. Marketing to older adults: an updated overview of present knowledge and practice (2003) 
s. 517 
4 Ibid 
5 Lee, Louise; Kiley, David, Love Those Boomers (2005) 
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Vår efterforskning har visat att det är ett komplext område som kan belysas ur flera 

perspektiv. Det finns många olika faktorer som samspelar för att skapa en förståelse för 

helheten. Vi hoppas kunna belysa de olika delarnas betydelse var för sig, såväl som att fläta 

ihop dem i problemformuleringens sammanhang. 

 

 

1.2.1 Generationsklyftor 

 

En vanligt förekommande orsak till att dagens reklamutbud till stor del är riktad till de yngre 

segmenten är enligt Marylyn Carrigans och Isabelle Szmigins artikel i ”Business Ethics: A 

European Review”6 att de anställda på reklambyråer själva är unga och därför vare sig kan 

eller vill förstå hur man ska nå ut till 50+ marknaden. 

 

En annan orsak som tas upp är att företagen inte vill ompositionera sig från sin kärnmarknad 

och kommunicera mot flera olika målgrupper, då de är rädda att förlora de redan etablerade 

kunderna. Ett stort problem är att, då 60+ marknaden rent logiskt sett borde utgöra 

kärnmarknaden, används förebilder som appellerar till något yngre i alla fall. Det gör att de 

äldre målgrupperna känner att kommunikationen inte är riktad till dem, vilket får till följd att 

de inte tolkar reklamen så som sändaren önskar. Robert Gray vänder på problematiken i 

artikeln ”Generation Gap”7 och använder sig av whisky- och ginvarumärken som är riktade 

till äldre, men som behöver ompositionera sig till en yngre målgrupp för att överleva. Han 

anser att de som försöker skapa något nytt ofta misslyckas, medan de som använder sina 

etablerade fördelar ser utvecklingen på ett positivt sätt. Här ges exempel på mer eller mindre 

lyckade kampanjer riktade mot unga. Om det på givna sätt är möjligt att kommunicera med 

yngre målgrupper samtidigt som företagets kärnmarknad tillhör de äldre åldersgrupperna, så 

borde ju även det omvända fungera. Det är något vi ämnar undersöka i vårt arbete.     

 

 

 

 

 

                                                 
6 Carrigan, Marylyn; Szmigin, Isabelle, Advertising and older consumers: image and ageis (2000) 
7 Gray, Robert. Generation gap (2005).   
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1.2.2 Demografi 

 

Europa har en stadig tillväxt av äldre målgrupper som blir allt mer köpstarka. Artikeln 

”Marketing to the over-50s: The golden oldie good life”8 menar att de växande målgruppernas 

vanor kräver förståelse för andra önskemål, behov och beteenden. Det gäller alltså för 

budbärarna att skapa sig en förståelse för vad äldre vill ha idag, såväl som i framtiden. 

Undersökningar visar att det finns en oerhörd kundpotential hos de äldre målgrupperna men 

att företag allt som oftast använder yngre förebilder även när de faktiskt vill nå ut till dem. 

Det visar att problemet inte alltid ligger hos de äldre åldersgruppernas potential som kunder 

utan snarare är en fråga om vilken livsstil, egenskaper och värde som man vill förknippa sitt 

varumärke med.  

 

Den begränsade kommunikationen gentemot äldre beror ofta på förlegade föreställningar om 

dessa konsumenters attityder gentemot marknadsföring och varumärken. Ett exempel är stark 

tro om att äldre konsumenter är låsta i sina varumärkespreferenser och därför inte är lika 

lönsamma att rikta sig mot. Studier har dock visat att de är öppna för nya erfarenheter och 

minst lika benägna att byta mellan olika varumärken. Äldre föredrar inte att porträtteras som 

uppenbart yngre än vad de i själva verket är9. Vår nya generations pensionärer vill snarare se 

sig själva som mer hälso- och fritidsorienterade10. 

 

De så kallade babyboomers utgör i många marknadsförares kommunikation en målgrupp i 

åldrarna 45-65 år, trots att det skiljer 20 år mellan de tidigast födda och de sista i 

babyboomgenerationen. Det krävs sedermera att man delar upp målgruppen i mindre 

beståndsdelar för att ha en chans att nå ut till dem på ett önskvärt och framförallt effektivt sätt 

menar Hallie Mummert i artikeln ”One Generation, Many Segments”11. I ett vidare perspektiv 

utgörs de äldre och lönsamma segmenten inte enbart av övre babyboomsgenerationen utan 

även av äldre människor som kan vara minst lika värdefulla att attrahera. Det är i dessa äldre 

ålderskikt som vår undersökning tar sin grund, även om mestadels av forskningen som finns 

att tillgå har gjorts på de yngre babyboomers. Vi tror med detta att vår undersökning kan bidra 

med nyttig och intressant information för 60+marknaden.  

                                                 
8   Anonym. Marketing to the other-50s: The golden oldie good life (2005) 
9   Lee, Louise; Kiley, David, Love Those Boomers” (2005) 
10 Mummert, Hallie. One Generation (2004)  
11 ibid 
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En allt mer tilltagande diskurs är att inte segmentera målgrupper efter ålder utan snarare var i 

livet man befinner sig i sinnet. En 60-åring kan tänka som en 40-åring och ha sina preferenser 

i det segmentet. Sonoo Singh menar i sin artikel ”Playing the generation game”12 att en sådan 

segmentering gör att företag kan använda sig av de speciella drag som karaktäriserar vissa 

grupper för att nå ut till en konsument, samtidigt som de kan använda sig av de likheter som 

finns mellan de olika grupperna för att nå en större skara med sin kommunikation. 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vår problemformulering grundar sig i huruvida ett företag eller en reklambyrå kan lyckas med 

att kommunicera med flera segment samtidigt som man behåller sin kärnmarknad. Är det 

möjligt för företag att kommunicera med 60+ marknaden och samtidig behålla sina yngre 

målgrupper? Vi är väl medvetna om att frågan måste besvaras ur en rad olika perspektiv då 

ämnet påverkas av olika faktorer, vilket bakgrunden påvisar. Förhoppningen är att vår 

användning av dessa faktorer ska ge en förståelse för frågan, något som vi anser saknas idag. 

Vi kommer att inrikta oss på begreppen livsstils- och produktinriktad reklam och belysa dessa 

som utgångspunkt för att besvara vår frågeställning. 
 

 

1.4 Syfte 

 

Som utgångspunkt vill vi i vår uppsats undersöka möjligheten att kommunicera med den allt 

större och viktigare äldre befolkningen, samtidigt som man behåller och tillfredsställer yngre 

målgrupper. Det ska vi göra genom att ta hjälp av redan kända tillvägagångssätt och egna 

undersökningar. Vår problemdiskussion grundar sig således inte i hur reklam ska utformas för 

att effektivt nå ut till äldre konsumenter, utan snarare i huruvida man kan uppnå en god 

kommunikation till äldre målgrupper på ett sätt som minimerar risken att förlora befintliga 

kundkretsar.  

 
                                                 
12Singh, Sonoo, Playing the generation game (2003) 
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Detta problem kan vara av intresse för företag och reklambyråer i vägledande syfte, framför 

allt för de som valt att utesluta en äldre målgrupp i sin kommunikation, men även för de som 

har för avsikt att vidga en nuvarande kommunikation och försöka nå en bredare målgrupp, 

vilket är något som vi idag anser saknas i större omfattning. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Med tanke på våra begränsningar i form av tid och resurser, har vi i denna utredning valt att 

avgränsa reklam till tryckta medier. Begreppet reklam innefattas här alltså främst av bilder 

tillsammans med eventuellt tillhörande budskap av mer informativ karaktär. Då vi utesluter 

TV och radio går vi främst miste om rörlig bild och ljud, vars egenskaper kan ha viss 

betydelse för framställning av reklam och dess effekter. 

 

Vi har även valt att begränsa omfattningen av intervjuer för att få ett så kvalitativt underlag 

som möjligt att arbeta med. Vi är väl medvetna om att en större och mer omfattande 

undersökning skulle kunna öka reliabiliteten av de resultat som redovisas men det är vår 

förhoppning att vi, trots våra begränsningar ska komma fram till relevanta svar som kan 

användas i större sammanhang.  

 

Vi kommer fortsättningsvis att benämna målgruppen 60+, trots att en del av litteraturen utgår 

från begreppet 50+. Det är en svaghet vid de tillfällen då vi vill belysa att den målgruppen 

består av flera segment som har väsentliga skillnader. Det är givetvis så att alla över 60 år inte 

kan dras över en kant. Den forskning vi utgår ifrån behandlar främst problematiken kring att 

kommunicera på ett effektivt sätt till äldre målgrupper. Forskningens olika resultat väcker 

emellertid tankar och ger en insikt som vi sedan kan applicera på 60+ marknaden. Vi kommer 

inte att göra någon djupdykning i specifika produkter, utan begränsar oss till att genomföra 

undersökningen ur ett kommunikationsperspektiv med inriktning på produkt- och 

livsstilsreklam. Detta gör att olika produktkategorier spelar en viktig roll i vår undersökning, 

vilket kommer att visa sig senare.  

 

Genom att undersöka hur man kan kommunicera med flera målgrupper samtidigt, öppnar vi 

en möjlighet för fortsatt forskning inom såväl livsstil- som produktorienterad reklam och hur 
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man skulle kunna utforma en sådan. Det har även visat sig att image är en faktor som har en 

viktig betydelse för företagens och reklambyråers mål med sin kommunikation. Med våra 

begränsningar, vad gällande tid och resurser har vi valt att utesluta begreppet från vår 

undersökning men välkomnar även inom det området fortsatt forskning.  

Vidare härstammar litteraturen från olika länder, främst USA. Det gör att de resultat som 

finns i artiklar kan skilja sig i jämförelse med om de skulle ha gjorts i Sverige. Vår uppsats 

bygger dock på generella förändringar som därmed i stort antas överrensstämma med 

motsvarande situation i Sverige. 
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2. De äldre målgrupperna 

 

 

 

 

 

2.1 Förutsättningar 
 

Följande avsnitt kommer att behandla äldre konsumenter, deras livssituation och preferenser. 

Dessa är av stor vikt att kartlägga då undersökningens genomförande och resultat grundar sig 

i att vi känner till dessa målgruppers synsätt och problematik. Större delen av den litteratur 

som finns tillgänglig i ämnet berör framförallt den amerikanska marknaden. Eftersom 

födelsetal, konsumtionsvanor och attityder i västvärlden kan antas vara relativt 

sammanfallande hoppas vi emellertid att kunna överföra dessa på det svenska samhället. Vi är 

medvetna om att detta eventuellt kan komma att utgöra en brist i vår slutsats, men vi väljer att 

använda dem på grund av begränsade resurser och att applicera dem på, den för oss aktuella 

svenska marknaden. Vidare utgör fyrtiotalisterna en betydande del av framtidens pensionärer.  

Detta tillsammans med den omfattande mängd litteratur som finns tillgänglig om denna 

kohort, gör att vi nedan, framför allt valt att skriva detta avsnitt ur deras perspektiv. En kohort 

delar in individer födda under ett begränsat antal år, vilket leder till att de kan antas ha 

präglats av liknande upplevelser under samma tid i livet13.  

 

 

2.2 De äldres uppväxt 
 

Det går att urskönja flera egenskaper som skiljer dagens äldre konsumenter gentemot andra 

målgrupper, vilket gör dem viktiga att ta hänsyn till, inte minst ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Enligt Schewe i artikeln ”Digging deep to delight the mature 

consumer”14 grundar sig de värderingar som karaktäriserar en specifik kohort mycket i 

händelser under uppväxten. Som exempel kan ekonomiska konjunkturer under ungdomsåren 

                                                 
13 Schewe, C.D; Meredith, G.E., Digging deep to delight the mature consumer (1994) 
14 ibid 
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ha inverkan på hur man sedan väljer att spendera sina pengar som vuxen. Med detta i åtanke 

vill vi med en kort bakgrund försöka öka förståelsen för dagens äldre konsumenters 

värderingar och preferenser. 

 

Generationen som växte upp under depressionen 1929-1934, har på grund av den tidens rädsla 

för fattigdom kommit att karaktäriseras av att spara kapital. Istället för att spendera och låna 

pengar har de istället valt att säkert investera sina tillgångar15. Under åren 1994-2004 ökade 

befolkningen i Sverige över 65 år med en procent, att jämföra med kommande 10-årsperiod 

då denna grupp förväntas öka med 21 procent16. Detta beror till stor del på de stora 

födelsetalen med sin början på 1940-talet. Dessa kommer att ha mer pengar att röra sig med 

än några pensionärer tidigare har haft, vilket gör dessa till en köpstark målgrupp17. 

Bakomliggande orsaker till detta är utflugna barn och högre inkomster men ett direkt samband 

kan också härledas till arv från de investeringar som deras föräldrar gjort18.  

 

Även fyrtiotalisternas sätt att spendera sina pengar grundar sig i de förhållanden som rådde 

under deras ungdomsår. Sveriges inblandning i andra världskriget var relativt liten vilket 

bidrog till ökad tillväxt under efterkrigsåren. De låga födelsetalen under 1930-talet innebar 

lägre statliga utgifter och ekonomiska reformer som skulle komma att gynna fyrtiotalisterna, 

både ur ekonomiskt och medicinskt perspektiv. De var de första att bli tilldelade barnbidrag 

samt de första att få tillgång till fri skolmat, läkarvård och tandvård19. Detta möjliggjorde en 

utveckling med bättre utbildning och ökad ekonomisk optimism vilket har präglat ett 

konsumtionsbeteende som därmed skiljer sig från tidigare generationers. Då vi ser en stigande 

konsumtionstakt, blir det alltmer intressant för företag att rikta sig till äldre och köpstarka 

segment i framtiden. Åldersgrupperna kommer att växa kontinuerligt, vilket tillsammans med 

deras stabila ekonomi gör att deras attraktionskraft som potentiella kunder till slut inte kan 

ignoreras. 

 

I och med de amerikanska insatserna i kriget vändes nyfikna blickar över Atlanten i allt större 

utsträckning, något som påverkade det svenska samhället. B. Spock med boken “The 

Common Sense Book of Baby and Child Care” representerade en alltmer liberal 

                                                 
15 Schewe, C.D; Meredith, G.E., Digging deep to delight the mature consumer (1994) 
16 SCB. Statistiska meddelanden (2005-05-18) 
17 Roberts, James; Manolis, Chris, Babyboomers and busters (2000)  
18 Unknown writer, Don´t ignore the seniors (2003) 
19 Rasmusson. Fyrtiotalisterna (1986) 
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barnuppfostran som många av fyrtiotalisternas föräldrar anammade. Detta tillsammans med 

TV:s ökade inflytande gjorde det möjligt för de första ungdomskulturerna att växa fram. 

Filmer, musik och mode utgjorde trender som påverkades främst av den tidens USA. Den nya 

sortens ungdomar var även i högre grad politiskt involverade. Internationella händelser som 

Vietnamkriget och Kubakrisen präglade därför mångas uppväxt20. Vid reklam utformad till en 

äldre målgrupp kan kännedom om denna kohorts grundläggande värderingar vara viktig för 

att kunna tilltala dem på bästa sätt. Exempel på detta är musik eller personer som speglat en 

viss tid eller händelse, för att ge mottagaren en nostalgikänsla.  

 

 

2.3 De äldres livssituation 

 

Andelen invånare i västvärlden över 60 år är idag 20 procent av dess befolkning, att jämföra 

med endast 12 procent 1950. Detta beror på ovan diskuterade höga födelsetal men är också ett 

resultat av medicinska framsteg. Idag kan en 60-åring se fram emot 15-20 aktiva år efter 

pensionen. Denna kombination av hälsa och fritid, tillsammans med en växande förmögenhet 

har skapat en generation som är redo för nya upplevelser, de är beredda att spendera sina 

pengar för att få ut som mycket som möjligt att sin ålderdom. Ett exempel på detta är det 

exklusiva motorcykelföretaget Harley Davidson vars konsumenter har en medelålder på 52 

år21. I Sverige utgör åldersgruppen 65-74 år den mest växande andelen fritidsutövare. Detta 

innefattas både av motion och friluftsaktiviteter och avspeglar på ett bra sett den alltmer 

aktiva och hälsosamma ålderdomen. Även i kategorin semesterresor går det att hitta liknande 

samband då yngres resande stagnerat den senaste 10-årsperioden medan den största ökningen 

representeras av åldersgruppen 55-64 år22.  

 

 

2.4 De äldres preferenser 
 

Preferenser är naturligtvis individuella men vi vill ändå presentera några av de övergripande 

riktlinjer som idag används i reklam för att nå ut till en äldre målgrupp. Då vår undersökning 

ägnas åt tryckta medier, kommer vi endast att beröra attribut som kan appliceras på just dessa.  

                                                 
20 Rasmusson. Fyrtiotalisterna (1986) 
21 Unknown author, Over 60 and overlooked; Marketing to the old (2002) 
22 SCB,  Publikation, 2004-06-22 
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Äldre konsumenter vill inte bli påminda om det faktum att de blir äldre och de komplikationer 

det kan innebära. Det är därför viktigt att flytta fokus till mer positiva aspekter som till 

exempel god finansiell status, vänskap, familj och barnbarn23. Detta går hand i hand med att 

inte isolera den äldre målgruppen genom att uppenbart positionera sig med äldreanpassade 

produkter. Att visa en situation i ett familjärt sammanhang kan reducera en eventuellt upplevd 

alienation från det övriga samhället24.  Även föreställningen att äldre tilltalas av tanken att 

vara 20 år gamla har visat sig vara förlegad. Dessa vill istället porträtteras som världsvana och 

erfarna i positiv bemärkelse. Den nya generationens seniorer är bekväma i sitt åldrande och 

ses hellre som aktiva och hälsosamma25. Att snarare hitta den kognitiva åldern kan därför 

spela en viktig roll för att tilltala en konsument. Hur gammal man känner sig ter sig 

naturligtvis olika beroende på livssituation och erfarenheter men enligt artikeln ”The Older 

Ageing Consumers in the UK” upplever en 55-åring sig vara åtta år yngre än vad denne i 

själva verket är26.  

 

Undersökningar har också påvisat att en mer informativ reklam med bevisat fungerande 

produkter har en större inverkan medan en mer humoristisk utformning inte lika bra når ut till 

äldre människor27. Generellt sett är humor visserligen ett effektivt sätt att nå ut till 

konsumenter. Humorns karaktär är däremot ofta ihopkopplade med en yngre målgrupps 

trender och värderingar, vilket gör att man avskärmar övriga målgrupper. Då humoristisk 

reklam ska utformas till en äldre målgrupp är viktigt att humorn har en tydligare koppling till 

produkten.28.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Weyters, B & Geuens, M, Evaluation of Age-Related Labels by Senior Citizens (2003) 
24 Ahmad, R, The Older Ageing Consumers in the UK: Are They Really that Different? (2002) 
25 Lee, L.; Kiley, D.,  Love those boomers (2005) 
26 Ahmad, R, The Older Ageing Consumers in the UK: Are They Really that Different? (2002) 
27 Phillips, Diane M.; Stanton, John L.,  Age related differences in advertising: Recall and persuation, (2004) 
28 Curtis, James, You´re having a laugh aren´t you (2005) 
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3. Livsstilsorienterad marknadsföring 

 
 
 
 

 

3.1 Introduktion 
 

Då vi köper ett par jeans påverkas vår köpintention av många faktorer. En av dem är att ett 

speciellt varumärke kan associeras med den livsstil som en konsument vill identifiera sig med 

och därför väljs just en viss produkt framför alla andra. Något förenklat så skulle samma val 

göras även om ett okänt par jeans med exakt samma egenskaper låg bredvid en liknande 

produkt. Givetvis är det konsumentens individuella preferenser som styr detta. I vissa fall 

utgörs dessa av till exempel hög kvalité medan det i andra fall snarare är sociala eller 

känslomässiga förmåner som påverkar29. Alltså kan vi konstatera att ett varumärke i sig kan 

vara laddat med ett värde som vi kan identifiera med vår egen livsstil. Det här gäller de flesta 

varor, men det ligger ett problem i att det finns allt större och köpstarkare målgrupper som 

känner att de inte kan identifiera sig med den reklam som kommuniceras idag. När det gäller 

kläder, styrs dessa av en bransch som är väldigt livsstilsinriktad, vilket medför att det här 

måste till en förändring om de äldre målgrupperna ska känna att kommunikationen är riktad 

mot dem. Det finns många produktområden som skulle kunna dra nytta av att lyckas med sin 

kommunikation till äldre segment, vare sig det gäller livsstils- eller produktorienterad reklam. 

Den senare kommer vi att behandla längre fram i undersökningen. 

 

 

3.2 Alla är olika 
 

Att leva på ett speciellt sätt kallar vi en livsstil. Det finns 

ingen fast ram som bestämmer hur en individ ska uppföra sig 

eller handla och på så vis finns det ingen livsstil som är exakt 

likadan. Dessutom använder och tolkar varje individ 

                                                 
29 Orth, Ulrich, R. et al. Promoting brand benefits: the role of consumer psychographics and lifestyles (2004) 
sid. 105 
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information på olika sätt, vilket gör varje livsstil än mer individuell. En persons livsstil 

bottnar i ett samspel mellan attityder och beteende som individen känner att han kan eller vill 

identifiera sig med30. Önskan att följa en viss livsstil, även om man gör det på sitt individuella 

sätt gör att det finns gemensamma beröringspunkter för just den livsstilen. Med det sagt 

betyder det inte att man kategoriskt följer och påverkas av en enda livsstil. Snarare är det så 

att konsumenten influeras av olika värden, intressen, åsikter eller psykografiska-, kulturella-, 

ekonomiska- och sociala faktorer. Det gör att denne tar åt sig fragment från en rad olika 

strömningar som tillsammans formar den egna livsstilen.  

 

Det ökade medieutbudet i dagens samhälle gör att individer har allt större tillgång till 

information, vilket i sin tur leder till en ökad personifiering gällande konsumtion31. Det leder 

också till att strömningar som påverkar livsstilen får allt mer utrymme och är på så vis en av 

faktorerna till att livsstilar ständigt förändras. Att vara medveten om vilken livsstil företagets 

målgrupp identifierar sig med, vare sig det är en eller flera kan därför betyda mycket för en 

marknadsförare, då man trots alla individuella inriktningar i stora drag kan se och använda 

gemensamma nämnare för målgruppen.  

 

Ur vår undersökningssynpunkt är begreppet intressant eftersom det förs en ständig diskussion 

kring att mycket av den reklam som finns idag marknadsför sig med hjälp av livsstilar som 

ofta representeras av unga människor. Samtidigt ska man vara väl medveten om att då företag 

marknadsför sig genom en livsstil, går de miste om stora skaror som inte kan identifiera sig 

med just denna. Även då äldre målgrupper känner att de kan eller vill identifiera sig med en 

livsstil, gör fokuseringen på de yngre segmenten att de ofta inte identifierar sig med 

produkten. De äldre vill visserligen se yngre ut32, eller i bästa fall återuppleva sin ungdom, 

men frågan är hur gamla de kan känna sig utan att den aspirationen försvinner. En 70-årig 

pensionär ser antagligen inte så många gemensamma likheter i sin livsstil jämfört med en 25-

årings. För att lyckas med sin kommunikation bör man identifiera och differentiera livsstilar 

och beteende för varje segment och sedan skräddarsy meddelande och erbjudande efter det33. 

Det kan förefalla enkelt och visserligen har de äldre målgrupperna upplevt många händelser 

gemensamt men förutom det, skiljer sig marknaden åt då de har olika stora inkomster, 

                                                 
30 Lawson, Rob; Todd, Sarah, Consumer lifestyles: A social stratification perspective (2002) sid.295 
31 González, Ana M; Bello, Laurentino. The Construct ”lifestyle” in market segmentation(2000) 
32 Mochis, P. George. Marketing to older adults: an updated overview of present knowledge and practice (2003)      
sid. 523 
33 Suman, Orr Alicia, Understanding boomers (2003) Sid. 48 
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intressen, attityder och livssituationer. Även känslan av kundnöjdhet och upplevda fördelar 

skiljer sig mellan kunder beroende på deras livsstil34. Om kommunikationen inte möter de 

krav på fördelar och behov som varje livsstilssegment eftersöker, får det en lägre kundnöjdhet 

som följd.  

 

 

3.3 AIO-modellen 
 

När man behandlar livsstilssegmentering är det ofrånkomligt att tala om psykografiska 

faktorer som ett sätt att bemöta begreppet. Psykografi använder man sig av för att kategorisera 

individuella konsumenters livsstilar i större och mer användbara segment. Det är en blandning 

av personliga variabler och kunskap om vad olika livsstilar inriktar sig på35. Det innefattar 

även psykologiska och sociala faktorer som värde, tro och attityd. När företaget har kunskap 

om dessa och vilka livsstilar som ett visst segment identifierar sig med går det sedan att anta 

vilka produkter eller varumärken som tilltalar en person och genom vilka medier man ska 

kommunicera till konsumenten36. Här gäller det att inte se de äldre segmenten som 

oföränderliga och vara medveten om att preferenserna ständigt förändras37. Idag är de äldre 

mer hälsomedvetna, aktivare, reser mer och känner generellt att det finns mycket kvar att 

uppleva. 

 

Framförallt används den så kallade AIO-modellen för att försöka kategorisera konsumenter ur 

ett psykografiskt perspektiv. Modellen baseras på de tre variablerna: Aktiviteter, Intressen och 

Åsikter38. Med hjälp av en AIO-undersökning kan man genom profilering av målgrupperna få 

reda på vilka segment som liknar varandra utifrån de tre variablerna och därigenom nå dem 

med gemensamma nämnare. Undersökningen genomförs för att få en bild av vilka 

livsstilssegment som kan vara av intresse vid marknadsföring av en produkt eller tjänst. 

Denna görs genom att fastställa vilka som använder varumärket, samtidigt som man försöker 

dela in konsumenterna efter hur ofta de använder produkten och vilka attityder som finns 

                                                 
34 Naylor, Gillian; Bardi, Susan, Exploring the differences in perceptions of satisfaction across lifestyle segments 
(2002) sid.346 
35 Solomon, Michael, et al. Consumer behaviour: A European Perspective (2002) sid. 506 
36 Ibid 
37 Suman, Orr Alicia, Understanding boomers (2003) Sid. 55 
38 Lawson, Rob; Todd, Sarah, Consumer lifestyles: A social stratification perspective (2002) sid.297 
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gentemot den39. Därefter gäller det för företaget att försöka förstå vilken slags relation 

konsumenterna har till varumärket och dess produkt. Allt är till för att skapa sig en så god 

förståelse om konsumenten som möjligt men även för att i framtiden kunna förutse olika 

beteenden i de indelade målgrupperna. Modellen kan användas inom en rad olika områden 

såsom att40: 

 

- Definiera målgrupper 

- Erhålla ett nytt synsätt av 

marknaden 

- Positionera produkten 

- Kommunicera produkt- 

attribut på ett bättre sätt 

- Utveckla allmänna strategier 

 

AIO har inga fasta ramar, utan kan 

utvidgas för att få en bättre och mer 

ingående förståelse. Genom att lägga 

till sociala variabler och värde, går det att få en djupare dimension av förståelse för sina 

konsumenter41. Fördelen med det är att företag än mer kan planera framtida kommunikation 

för att optimalt nå ut till sina målgrupper. Kunskapen om målgrupperna ger fördelen av att 

marknadsföraren kan kommunicera ut de särskilda fördelar som marknadsanalysen har visat 

att kunderna inom ett segment söker. Då man känner till sin målgrupps livsstil, finns det även 

möjlighet att anpassa sina medieval och på så vis nå dem i större utsträckning42.  

 

Det är en uppenbar fördel att kunna förutse i vilken riktning målgruppen rör sig, då företag 

med hjälp av detta kan utforma en kommunikation som matchar en framtida inriktning. 

Därmed har företaget möjlighet att skapa en röd tråd genom hela sin kommunikation och öka 

medvetenheten av varumärket, samtidigt som de marknadsför produkten. I detta fall är det 

väsentligt att vara medveten om var ens målgrupper står idag, för att inte kommunicera något 

som ligger så långt in i framtiden att konsumenten ännu inte kan ta det till sig.  Till exempel 

                                                 
39 Solomon, Michael, et al. Consumer behaviour: A European Perspective (2002) sid. 507 
40 Ibid 
41 Lawson, Rob; Todd, Sarah, Consumer lifestyles: A social stratification perspective (2002) sid.296 
42 Orth R Ulrich, et al. Promoting brand benefits: the role of consumer psychographics and lifestyle (2004)     
sid. 106 
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skulle en marknadsförare kanske inte få samma önskade effekt av en genomförd 

Internetreklam som är riktad till 60+ idag som om den genomförs om 5-10 år. Alltså gäller det 

att bedriva kontinuerliga undersökningar för att ständigt ligga rätt i tiden, något som kräver 

stora resurser. 

 

 

3.4 Livsstilsmodeller 
 

 

3.4.1 RISC-modellen 

 

I vår undersökning har vi använt oss av artiklar skrivna i olika forskningskulturer, därför är 

det av intresse att kort beskriva de olika 

metoderna för livsstilssegmentering. Målet 

är inte att beskriva metoderna in i minsta 

detalj utan att använda dem för att ge en 

vidare bild av hur man kan förstå livsstil ur 

olika perspektiv och vilka olika faktorer 

som påverkar begreppet. Research Institute 

on Social Change (RISC), är en metod som 

analyserar olika livsstilar och socio-

kulturella förändringar43. AIO grupperar målgrupper efter aktiviteter, intressen och åsikter 

medan RISC analyserar trender som byggts upp av attityder och värderingar gentemot dessa. 

En trend kan födas i ett land och sedan spridas vidare över världen. Med RISC:s hjälp går det 

att på ett tidigt stadium upptäcka sådana trender och få möjlighet till att förbereda sig, då man 

kan anta att de kommer att spridas till andra länder så småningom. Modellen bygger på tre 

axlar som i tur och ordning tar upp Exploration/Stability, Social/Individual och Global/Local.  

 

 

                                                 
43 Solomon, Michael, et al., Consumer behaviour: A European Perspective (2002) sid. 509  
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3.4.2 Vals-modellen 

 

Vals-modellen är en kombination av två perspektiv som tillsammans skapar olika 

livsstilskluster med värde, livsstil och attityd som variabler. Det ena perspektivet bygger på 

Maslows behovshierarki som gör gällande att människors behov stiger stegvis enligt följande 

kategorier: fysiska, säkerhet, tillhörande, egoistiska behov och själförverkligande. Det andra 

perspektivet bygger på skillnaden mellan inåt- och utåtvända personer. De inåtvända värderar 

personligt uttryck och individuell smak medan de utåtvända påverkas av hur andra reagerar 

och handlar44. Lawson och Todd menar att livsstilsundersökningar skulle få en bättre 

verklighetsförankring av att lägga till psykologisk segmentering som en form av olika sociala 

värderingar45, vilket man har gjort i en ny version av Valsmodellen. Fördelen med en vals-

analys är att man kan identifiera konsumenter som är handlingsorienterade eller 

statusorienterade46.  

Grupperingar sker i denna modell horisontellt genom 

självorientering och vertikalt som resurser enligt 

följande: 

 

o Actualizers                        

o Achievers 

o Experiencers 

o Believers 

o Strivers 

o Makers 

 

Precis som i alla åldersgrupper finns det olika 

grupperingar av dessa klassificeringar. Skillnaden mellan åldersgrupper som tillhör samma 

gruppering är att de kan handla på olika sätt, ha olika uppfattningar eller använda olika 

medier. Därför gäller det i vårt fall att ta reda på hur man tillfredsställer de olika preferenserna 

                                                 
44 Solomon, Michael, Consumer behaviour: A European Perspective (2002) sid. 514 
45 Lawson, Rob; Todd, Sarah, Consumer lifestyles: A social stratification perspective (2002) sid.305  
46 Naylor, Gillian; Bardi, Susan, Exploring the differences in perceptions of satisfaction across lifestyle segments 
(2002) sid.345 
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som finns genom att hitta likheter som alla vill ha och behöver. Allt för att kunna skapa ett 

meddelande som är så effektivt som möjligt för en stor målgrupp. 

 

Det är viktigt att marknadsföraren tänker på relevans då han ska skapa en reklam. Om man 

ska lyckas med sin kommunikation måste denne känna till olika målgruppers attityder och 

preferenser. För att klara av det krävs det att man inte enbart förlitar sig på sofistikerade 

modeller47. Det är en viktig faktor, men tillsammans med en djupare förståelse av olika 

målgruppers köpbeteende kan man skapa en bild av vilket meddelande företaget bör sända.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Suman, Orr Alicia, Understanding boomers  (2003) Sid. 73 
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4. Produktorienterad marknadsföring 
 

 

 

 

 

4.1 Introduktion 
 

Motsatsen till livsstilsreklam är produktinriktad reklam. I reklam riktad till äldre finns det en 

diskurs som menar att just livsstilsreklam är svår att anpassa till flera olika målgrupper 

samtidigt, speciellt om ålderskillnaden är stor. Vi har tidigare talat om att de äldre 

målgrupperna inte känner att dagens reklam är riktad till dem. Detta trots att de utgör en 

växande och kapitalstark marknad som framstår som mindre märkeslojal än vad många 

företag tycks tro.  

 

Produktorienterad reklam har egenskapen av att det är själva produkten som avgör till vem 

reklamen riktar sig mot, detta för att reklamen utformas efter produktens attribut snarare än 

efter en specifik livsstil. I en sådan kommunikation är det viktigt att veta vilka företagets 

kunder är, vad de eftersträvar samt vilka produkter som är viktiga för målgruppen. Företaget 

bör välja målgruppen med omsorg för att rikta sig mot den som är mest lönsam eller kommer 

att bli lönsam. Man ska även välja den målgrupp som ger tillbaka ett värde för företaget48. Vid 

kommunikation till äldre målgrupper uppfylls dessa krav eftersom att de utgör ett köpstarkt 

segment. Trots det anses dessa målgrupper inte tillföra tillräckligt med värde för företaget.  

 

 

4.2 Kundvärde 
 

Den produktorienterade marknadsföringen har för avsikt att mer komparativt klargöra för 

konsumenten varför denne ska köpa produkten. Mer utförligt ska den förklara vad det är som 

är speciellt med just den produkten, hur den kan hjälpa konsumenten samt vad den har för 

                                                 
48 McEachern, Carla E., Convergent marketing: executing on the promise of 1:1 (2003) 
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fördelar. Det finns två olika sorters produktorienterad marknadsföring. Den ena är den 

traditionella produktorienterade marknadsföringen som bygger på att kunden kommer att 

köpa det som distributören har att erbjuda. Den andra är den nya produktorienterade 

marknadsföringen som lägger mer fokus på vad kunden har för preferenser. I den senare 

gäller det att skapa och utöka ett kundvärde samt att utveckla en långsiktig lojalitet. Många 

företag verkar tro att ju äldre man är desto svårare är det att bryta ett invant köpbeteende. Och 

i de fall då det är möjligt att ändra på detta, kräver det mer resurser än om man skulle satsa på 

yngre segment. Forskning har visat att så inte behöver vara fallet, utan att äldre minst lika ofta 

kan tänka sig att byta varumärkespreferenser49, vilket kan utgöra ett skäl till att det finns plats 

att satsa på kommunikation som även passar till äldre målgrupper. 

 

För att skapa ett kundvärde krävs det att man förstår vad kunden värderar så att detta 

avspeglas i all marknadsföring, försäljning och kontakt mot kunden50. Den viktigaste faktorn 

och utgångspunkten när det gäller den produktorienterade marknadsföring är själva 

produkten. Denna marknadsförs genom att man beskriver de unika egenskaper som produkten 

besitter. Man försöker fokusera på att produkten ska få en unik plats i konsumentens 

medvetande. Ofta är det varumärket som sammanfattar produktens kärnegenskaper och dess 

associationer. Då företaget vill förbättra sin varumärkesmedvetenhet mot en specifik 

målgrupp medför det att produktens egenskaper som är underliggande varumärkets, i många 

fall kommer att förknippas med den målgrupp man riktar sig mot51.  

 

 

 

4.3 Produktdifferentiering 
 

Företag som marknadsför sin produkts fördelar jämfört med andra produkter kan använda sig 

av två olika strategier. Den första är ESP (Emotional Selling Proposition) vars egenskaper 

framhåller de icke-funktionella fördelarna, till exempel en unik psykologisk eller mental 

fördel med att köpa produkten. För att kommunicera dessa fördelar kan det vara av nytta att 

                                                 
49 Lee, Louise; Kiley, David, Love Those Boomers (2005) 
50 McEachern, Carla E., Convergent marketing: executing on the promise of 1:1  (2003) 
51  De Pelsmacker, et al., Marketing Communications (2004)  
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kartlägga livsstil, något som vi har tagit upp i kapitlet om detta. På så sätt får företaget en bild 

av vad konsumenten eftersöker och kan anpassa sin emotionella reklam därefter. 

 

Den andra strategin är USP (Unique Selling Proposition) vilken framhåller de funktionella 

fördelarna som särskiljer produkten från andra. När det gäller USP vill företaget marknadsföra 

de egenskaper och fördelar som konkurrenterna inte besitter eller har utnyttjat. Här är det 

viktigt att beakta olika produkters karaktär samt vilka som faktiskt köper produkten. En 65-

åring kanske inte vet hur en mp3-spelare fungerar eller i alla fall anser att den inte är anpassad 

till honom. Det kan bero på att designen inte passar, knapparna är för små, skärmen är för 

liten eller menyn är för invecklad. Förutom dessa är det av stor vikt att även anpassa 

produktinformationen som reklamen bygger på. Ska man rikta sin produktmarknadsföring 

mot äldre så bör företaget rikta fokus på vad produkten kan göra föra dem, demonstrera 

fördelarna på ett lättförståeligt sätt och samtidigt undvika begrepp som påminner målgruppen 

om deras faktiska åldrande52.  

 

Nyckelorden inom USP är differentiering och innovation. Majoriteten av de produkter som 

introduceras idag är snarlika eller identiska sina föregångare53. Detta medför att företagen 

måste uppgradera produkterna för att bibehålla sin särställning. Det finns fler olika sätt att 

differentiera sig effektivt men för att lyckas måste man kommunicera ut sin produkts unika 

konkurrensfördel och inte byta ut den. Det uppnås genom att framhålla den unika egenskap, 

som får produkten att fungera bättre än konkurrenternas. Ett exempel är Sonys lansering av 

Trinitron tv-apparater, där flertalet av kunderna inte förstod innebörden men ändå lät sig 

imponeras av blotta namnet54.  

 

Konsumenter tenderar att fortsätta köpa produkter som de känner till, om det inte finns en god 

anledning att byta. Ett exempel på det är varumärket Melitta, som i det närmaste blivit 

synonymt med kaffefilter. Det finns emellertid också exempel på produkter som blivit 

omkörda av konkurrenter för att inte marknaden varit mogen. Diners Club introducerade 

kreditkortet på 1950-talet men då Visa introducerades på marknaden ledde detta till att de 

övertog och senare kom att dominera marknaden55. Ytterligare en differentieringsfördel är att 

vara marknadsledande eller att ha varit verksam på marknaden under lång tid. Alltså behöver 

                                                 
52 Weyters, B.; Geuns, M., Evaluation of age-related labels by Senior Citizens (2003) 
53 Kippenberger, T., Remember the USP? (Unique selling proposition) (2000) 
54 ibid 
55 ibid 
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fördelen inte utgöras av produkten eller tjänsten i sig, utan det kan vara den ledande 

positionen företaget har i konsumentens minne56.   

 

 

4.4 FCB-modellen 
                                Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 

Vid utformandet av en 

kommunikationsstrategi är det viktigt att 

anpassa produkten utifrån dess 

egenskaper. För att dela in dessa har vi 

valt att använda oss av de fyra 

kategorierna i FCB (Foot - Cone – 

Belding) – grid. Modellen utgår från de 

två kriterierna hög- eller 

lågengagemangsprodukter, ställt mot 

konsumentens beslutsprocess som 

bygger på tanke eller känsla. 

Engagemang är fritt översatt från 

”involvement” och kan karaktäriseras av 

vilken grad konsumenten är engagerad i köpbeslutet, hur mycket han tänker över beslutet 

samt graden av risk som finns associerad med ett felaktigt köp57. Modellen är ett verktyg för 

att systematisera produktmarknaden och kan med fördel utnyttjas för att utforma sin strategi 

mot en målgrupp. Begreppen learn, feel och do används vid en grundläggande 

konsumentundersökning, vars resultat underlättar för utformningen av företagets 

kommunikationsplanering58. Undersökningen speglar allmänhetens beslutstagande till de 

olika produktkategorierna och kommer även att användas av oss, då vi utgår ifrån 

produktkategorier som är likadana för både äldre och yngre målgrupper. Exempel på detta är 

husköp i kategori 1 som är ett beslutstagande som gäller individer i alla målgrupper. Ett annat 

är beslutet om att köpa cigaretter i kategori 4 vilket tas av individer oavsett målgrupp. 

 

 

                                                 
56 Kippenberger, T., Remember the USP? (Unique selling proposition) (2000) 
57 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
58 ibid 
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4.4.1 Kategori I 

 

Kategori ett används när produkten karaktäriseras av högt 

engagemang och då den personliga risken för konsumenten kan 

antas vara hög vid ett felaktigt köp. Vid marknadsföring av dessa 

produkter, som till exempel bilar eller hus, är utformningen i regel 

mer informativ, eftersom produkten är mer resurskrävande och 

bygger på ett viktigare köpbeslut. Även nya produkter faller inom 

denna kategori, då det är av större vikt att förklara attribut såsom funktion, pris och 

tillgänglighet. Här gäller det att anpassa kommunikationen för att så många som möjligt ska 

förstå den. Tidigare diskuterade vi mp3-spelaren och hur olika åldersgrupper förstår och söker 

efter information på olika sätt. Mycket av produktinformationen inom teknik bygger på en 

förkunskap som de flesta unga besitter idag, men som kanske inte finns hos äldre målgrupper. 

 

Den underliggande kategorin i modellen är learn-feel-do, som i detta fall handlar om att lära 

konsumenten vad det är för produkt, så att denne utvecklar en attityd gentemot produkten för 

att till sist besluta sig för den. Konsumenten betraktas här som en ”thinker”, och nås genom 

specifik information och demonstration av produkten om möjlighet ges. Företaget bör 

använda sig av en konsekvent kommunikation där budskapet ska involveras och konsumenten 

ska kunna reflektera över det. Detta för att budskapet ska nå ut till målgruppen med störst 

genomslagskraft. För att kontrollera om strategin har gett det resultat som önskas kan man 

använda sig av ”recall”- tester59, där respondenten ombeds att nämna några varumärken inom 

en viss kategori som denne kommer ihåg60.  

 

 

4.4.2 Kategori II 

 

Även kategori två handlar om produkter av högengagemangs- 

karaktär, men i det här fallet läggs större vikt på känsla snarare 

än tanke. Specifik information är inte lika viktigt som attityd, 

eftersom man här kommunicerar produkter som är relaterade till 

                                                 
59 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
60 Valkenburg, P.M.; Buijzen, M., Identifying determinants of young children's brand awareness: Television, 
parents, and peers (2005)  
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konsumentens självförtroende och självkänsla. De produkter som kan innefattas här är 

exempelvis smycken, parfym och mode. Den underliggande modellen här är feel-learn-do. 

Det betyder att konsumenten först skapar en attityd till produkten, sedan tar till sig 

information för att slutligen besluta sig för köpet. Här är livsstilsreklam vanligt 

förekommande. För att nå ut med denna krävs ett kreativt utförande för att beröra, påverka 

och få konsumenten intresserad av produkten. För att undersöka om denna kommunikation 

har gett önskat resultat används tester som är mer kvalitativa och kan spegla attityd eller 

känslor61. Som nämnts i kapitlet om livsstil så innehåller mycket av denna slags reklam yngre 

modeller som äldre får svårt att identifiera sig med, trots att produkten ofta passar även dem. 

 

 

4.4.3 Kategori III 

 

Kategori tre innefattar produkter som är av lågengagemangs 

karaktär och där framförallt tanke föregår köpet. Produktbeslut 

inom detta område innefattas till stor del av rutiner och invanda 

köpbeteenden. Produkter som kan innefattas i denna kategori är till 

exempel flertalet matvaror, rengöringsmedel eller toalettpapper. 

Konsumenter i denna kategori kan i många fall vara lojala mot ett varumärke, men är 

samtidigt ofta benägna att acceptera liknande varumärken. Detta kan bero på att produkterna i 

regel liknar varandra både utseende- och funktionsmässigt men även att produkten uppnår ett 

mognadsstadie. Den här kategorin karaktäriseras av do-learn-feel, då konsumenten först 

beslutar sig, sedan tar till sig information och därefter skapar sig en attityd gentemot 

produkten. För att marknadsföra dessa produkter föreslås att företaget i introduceringsstadiet, 

använder sig av metoder såsom kuponger eller gratistester för att primärt stimulera ”brand 

recognition” så att kunden känner igen produkten i affären62. För att kontrollera att 

marknadsföringen har gett resultat bör företaget se på försäljningsökningen före och efter 

kampanjen samt testa ”brand recognition”, för att kontrollera om konsumenten känner igen 

produkten. Den här kategorin innehåller många olika produkter och tjänster med liknande 

                                                 
61 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
62 Valkenburg, P.M.; Buijzen, M., Identifying determinants of young children's brand awareness: Television, 
parents, and peers (2005) 
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funktioner, vilket i sin tur kräver att kommunikatören är detaljerad och precis när han planerar 

företagets marknadsföringsstrategi63.  

 

 

4.4.4 Kategori IV 

 

I den fjärde och sista kategorin är konsumentens engagemang 

lågt och köpet bygger till störst del på känsla. Konsumenten 

vill här göra sig själv nöjd på ett snabbt sätt. Produkter som 

innefattas är till exempel cigaretter, alkohol, godis eller bio. 

Beslutsprocessen bygger på do-feel-learn då konsumenten 

först beslutar sig, sedan skapar sig en attityd och slutligen utvärderar informationen om 

produkten. Konsumentens köp karaktäriseras därmed inte av logik utan snarare av känsla. För 

att lämpligast marknadsföra sig inom denna kategori används reklamaffischer, uppslag och 

point-of-purchase i stor utsträckning64. Point-of-purchase är marknadsföring som sker inne i, 

till exempel matvarubutiken. Det lämpar sig mot äldre då möjligheten finns att demonstrera 

och förklara produktens fördelar65. Det väsentliga hos produkter i denna kategori är ”brand 

recognition”, vilken uppnås genom en konsekvent marknadsföring i alla medier66. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
64 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
65 De Pelsmacker, et al., Marketing Communications (2004) 
66 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 



 32

5. Metod 

 

 

 

 

 

5.1 Ansats 
 

För att få reda på hur företag bör kommunicera med målgruppen 60+ utan att förlora yngre 

målgrupper har vi valt att använda oss av två olika kvalitativa metoder, där den ena är 

semistrukturerade intervjuer med två personer i kommunikativt ledande befattningar på 

reklambyråer. Detta för att få reda på hur deras reklamstrategi ser ut idag, vilka metoder de 

använder för att nå ut till 60+ marknaden och om det finns något intresse för att nå ut till dem 

hos deras uppdragsgivare. Den andra är en undersökning med två olika fokusgrupper, detta 

för att undersöka hur byråernas reklamstrategier möter konsumenters preferenser och om de 

uppfattar varumärket som positionerat mot den målgrupp som de själva representerar såväl 

som om de skulle kunna tänka sig att produkten även riktade sig till äldre målgrupper. Då vi 

genom teori tillförskansat oss kunskaper om äldre målgrupper och deras preferenser, vill vi 

undersöka motsvarande åsikter hos unga. Utifrån detta resonemang, utgörs båda fokusgrupper 

av konsumenter under 50 år. 
 

 

5.2 En obesvarad fråga 
 

Den deduktiva teorin utgår från det som är känt, från teorier vilket man bygger hypoteser av. 

Hypotesen testas genom datainsamling för att sedan bekräftas eller förkastas.  Vi kommer att 

använda oss av den induktiva teorin då vi anser att vår utredning täcker en obesvarad fråga. 

Där är teorin resultatet av vår forskning och utifrån den drar vi slutsatser efter våra 

observationer och dess resultat. Vi använder visserligen befintlig teori som grund för arbetet 

men resultatet av vår specifika frågeställning gör att vi fyller en plats som vi tycker saknas. 

Den induktiva teorin kommer att ha inslag av den deduktiva då vi använder oss av två inslag i 

metoden som förklaras nedan vilket gör att vi därmed kontrollerar vi vårt eget resultat. Genom 



 33

djupintervjuer skaffar vi oss en bild av hur reklambyråer tycker och tänker då de skapar 

reklam. Efter dem samlar vi in ytterliggare information genom fokusgruppsdiskussionerna. 

Detta för att skapa en förståelse för hur den riktade kommunikationen uppfattas och om den 

samtidigt skulle kunna sändas i en annan utformning till andra målgrupper. Men de är även 

till för att se om vår teori är hållbar eller inte. Denna strategi kallas för upprepande eller 

iterativ metod67. 

 

 

5.3 Val av metod 
 

Vi använder oss av en kvalitativ metod eftersom detta ger en bättre förståelse för åsikter, 

attityder och värderingar68. Detta passar vår frågeställning då vi söker svar av mer djupgående 

karaktär. Till skillnad från den kvantitativa metoden där forskaren bestämmer frågorna som 

ställs till respondenten och på så sätt styr undersökningen, så vill vi undersöka 

respondenternas egna uppfattningar genom att låta dem diskutera fritt i fokusgrupper. Det är 

inte vi som ska styra respondenten, utan vi vill studera vad respondenten har för inställning 

om reklamstrategi riktad till deras målgrupp i en okonstlad miljö. Vår avsikt är därmed att få 

en närmare relation med respondenten så att vi ska kunna ”se världen från deras ögon”69. Vi 

tar hänsyn till att objektiviteten visserligen kan hotas vid en närmare relation med 

respondenten, än om man skulle genomföra en kvantitativ undersökning70. Det är vår avsikt 

att i möjligaste mån låta ordet vara fritt för att på så sätt påverka diskussionen så lite som 

möjligt.  

 

I vår kvalitativa undersökning förlitar vi oss även på att ett fåtal respondenter ska spegla hela 

populationen. Detta kan jämföras med att det i en kvantitativ undersökning i enkätform där ett 

större urval, i högre grad statistiskt säkerställer respondenternas representation av 

befolkningen. Vi kommer att motverka detta i så stor utsträckning som möjligt genom att 

försöka välja ut ett representativt urval ur populationen. Det är även viktigt att vi tar hänsyn 

till hur mycket information vi ger respondenterna, för att reducera den eventuella 

intervjuareffekten. Vi bör inte heller ge för lite information då undersökningen i framförallt 

                                                 
67 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 23 
68 ibid. 
69 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 322 
70 ibid., sid. 297-300 och sid. 322 
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fokusgrupperna kan bli för snäv. Moderatorn har därmed stor effekt på undersökningens 

resultat, vilket vi också tar upp senare och mer ingående i kapitlet om intervjuer. Vi kommer 

själva att axla denna roll, då vi med brist på tid och pengar inte kan anställa någon som är 

utbildad för ändamålet.  

 

 

5.4 Verklighetens olika sidor 
 

Eftersom reliabilitet och validitet är begrepp hämtat från den kvantitativa metoden så kan man 

inte applicera begreppet validitet utan det innebär en viss förändring. Anledningen till detta är 

att man i en kvalitativ undersökning inte intresserar sig för mätningar som görs i en 

kvantitativ undersökning. Vår avsikt är inte att komma fram till ”en enda och absolut bild av 

den sociala verkligheten”71. Vi ställer oss alltså kritiska till den så kallade realism som 

förklarar att det finns en absolut sanning vilken är vår uppgift att finna. Vi menar liksom 

Bryman att det kan finnas flera olika beskrivningar till den verklighet vi kommer fram till. De 

fyra delkriterier vi tänker oss är istället för reliabilitet och validitet; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 72.  

 

Med tillförlitlighet menas att vi har använt oss av en giltig metod och följt den samt att vi 

kontrollerat att vi uppfattat de intervjuades svar korrekt med hjälp av vårt inspelade material. 

När det gäller överförbarhet är det i den kvalitativa forskningen djupet och inte bredden som 

är det väsentliga. Vi vill lyfta fram sammanhang och mening för att på så vis skapa en fyllig 

beskrivning av vad de intervjuade svarade. Därefter överför vi data och applicerar det till vår 

undersökning. Pålitligheten påverkas av att vi genomför intervjuer i fokusgrupper. Det är 

svårt att återskapa exakt samma miljö för vidare forskning men vår avsikt för att stärka den 

kvalitativa reliabiliteten är att genomföra en ingående beskrivning av vårt förfarande. Kriteriet 

möjlighet att styrka och konfirmera ifrågasätter forskningens fullständiga objektivitet. Med 

andra ord måste vi vara medvetna om att vår teoretiska inriktning, såväl som att våra egna 

värderingar kommer att påverka utförandet och slutsatserna av undersökningen73. 

 

 
                                                 
71 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), sid. 306 
72 ibid, sid. 306 
73 ibid., sid 307-308 
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6. Intervjuer 
 

 

 

 

 

6.1 Intention 
 

Vid planeringen av intervjuerna hade vi genom våra efterforskningar och växande kunskap 

kring ämnet, en klar bild av vad vi saknade. Det som fattades var en bild av hur det strategiska 

arbetet ser ut från en reklambyrås perspektiv. Vi ville skapa oss en förståelse av hur de tänker 

när de skapar sin riktade kommunikation med betoning på livsstil- och produktinriktad 

reklam. Dessutom hade vi en förhoppning om att få svar på hur deras uppdragsgivare, alltså 

de företag vars produkter reklambyrån skapar kommunikationsstrategier för, ser på en 

kommunikation som riktar sig till äldre. Vår kunskap har hittills till stor del byggt på tidigare 

forskning. Därför skapade vi frågor med en förhoppning om att intervjuerna skulle ge oss en 

bild av hur marknadsförarna tänker, såväl som en förståelse av bakomliggande faktorer som 

kan tänkas påverka olika kommunikationsbeslut. Vi insåg att ämnets natur gjorde att det inte 

fanns några enkla svar, vilket gjorde att vi valde att utforma en semi-strukturerad intervju som 

en variant av den kvalitativa intervjun (se bilaga 1).  

 

 

6.2 Semi-strukturerade intervjuer 
 

Metoden utgår från en intervjuguide som innehåller teman med de områden vi ville få svar på. 

Frågorna ställs på ett sådant sätt att det finns gott om utrymme för respondenten att svara ur 

ett eget perspektiv 74. Dessutom gav det oss en möjlighet att ställa frågorna i den ordning vi 

själva önskade och samtidigt lägga till följdfrågor. Det visade sig användbart då svaren ofta 

blev utförliga och långa, vilket väckte insikt och tankar som vi tidigare inte haft. Till en 

början hade vi vår egen uppfattning om hur situationen förelåg, men försökte ändå genomföra 

                                                 
74 Bryman, Alan; Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 363 
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intervjuerna på ett så objektivt sätt som möjligt. Allteftersom svaren kom in, insåg vi att det 

fanns andra håll att belysa vårt problem ifrån, vilket medförde att följdfrågor som inte fanns 

med i intervjuguiden ställdes. Det gjorde att vi, trots användandet av samma intervjuguide 

fick skiljda svar beroende på olika följdfrågor till olika respondenter. 

 

 

6.2.1 Utformning av intervjuguide 

 

Vår semi-strukturerade intervjuguide täckte en rad olika områden som tillsammans skulle ge 

oss viktig bakgrundsfakta till vår undersökning. Det viktiga var att frågorna ställdes på ett 

sådant sätt att vi erhöll information om hur respondenterna upplevde sin värld och att 

intervjuerna lämnade utrymme för flexibilitet75. Vår kontinuerliga avsikt var att få en bild av 

hur de som utformar kommunikationsstrategierna, tänker och agerar. Ambitionen att få svar 

på problemformuleringen har legat bakom våra val av frågor och hur de har formulerats. Dock 

har vi tagit hänsyn till att det vid intervjuernas gång skulle finnas möjlighet för respondenten 

att komma med nya infallsvinklar. Det var viktigt för att motverka att inte ett redan föreställt 

resultat av intervjuerna, skulle komma att påverka vår analys.  

 

Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer och inte ostrukturerade av flera anledningar; 

vi vill kunna utforska ett specifikt område, vi har inte möjlighet att intervjua alla respondenter 

tillsammans och vi vill kunna jämföra samt sammanställa intervjuerna med varandra76.  

Nackdelarna med att använda sig av denna intervjuform är att intervjuareffekten kan vara 

påtaglig. Eftersom vi är två personer som intervjuar en respondent, skapar detta i sin tur en 

förväntan från vår sida om att vissa svar ska komma att överensstämma med den teoretiska 

grund som vi har kommit att få genom efterforskningar i det berörda ämnet.   

 

För att respondenten skulle känna sig bekväm valde vi att genomföra intervjun på deras 

arbetsplats, där den genomfördes ostört i ett konferensrum. Användandet av en mp3-spelare 

hade fördelen att vi kunde ägna all vår uppmärksamhet åt intervjupersonen och samtidigt ha 

tryggheten i att få hela samtalet inspelat. På så vis undvek vi eventuella missförstånd, då vi 

kunde lyssna på den bandade versionen flera gånger och då uppmärksamma eventuella 

uttryck samt tongångar som är svåra att täcka med enbart anteckningar. Dessutom skapar det 

                                                 
75 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 369 
76 ibid. sid.360-380 
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en möjlighet för respondenten att tala fritt utan att behöva vänta in frågeställarens 

antecknande. Vi skickade även vår utformade intervjuguide till respondenten fem dagar i 

förväg så att denne hade en chans att godkänna, fundera samt ta fram eventuellt nödvändig 

information. Dessutom utgör det en fördel då respondenten i stort vet vilka frågor som 

kommer att ställas och kan på så vis förbereda sig inför intervjutillfället samt känna en 

trygghet som förhoppningsvis leder till bättre och mer uttömmande svar. 

 

Utformningen av intervjuguiden börjar med ett par inledande frågor om respondenten som 

person. Detta för att ge läsaren en bild av vem det är som har svarat på frågorna, vilket kan 

vara intressant eftersom olika personliga faktorer kan spela en avgörande roll för utgången av 

intervjusvaren. Därefter följer några frågor om reklambyrån för att visa hur många anställda 

det finns och vilka kunder de har. Antalet anställda har betydelse då det speglar hur stora 

resurser byrån har medan kunderna är av vikt eftersom det visar vilka slags produkter det 

handlar om, hur de ska framställas och vad företagen själva har för önskemål och roll i 

skapandet av kommunikationen.  Eftersom viss litteratur har förespråkat att det finns en 

koppling mellan de anställdas unga medelålder på reklambyråer och saknaden av riktad 

kommunikation till de äldre målgrupperna77, har vi även med frågor angående detta för att 

klargöra hur det ser ut på byrån i fråga. Därefter har vi valt att formulera några direkta frågor 

kring varje tema som tar upp hur de arbetar med en reklamkampanj, allt för att få en 

helhetsbild av deras tillvägagångssätt. Då svaren blev långa öppnade det upp för 

sonderingsfrågor, vilka fungerar som en uppföljning och fördjupning av de direkta frågorna78. 

De olika teman som vi använde oss av tog upp (se även bifogad intervjuguide i bilaga 1):  

- Bakgrund och information om respondenten och reklambyrån 

- Deras uppdragsgivares roll i kommunikationsprocessen och deras inställning till val av 

målgrupp 

- Hur de delade in målgrupper och gjorde undersökningar på dessa 

- Hur de såg på livsstils- respektive produktreklam 

- Vilka kunskaper de har om de äldre målgrupperna 

- Varför dagens reklam ser ut som den gör och oftast är riktad till yngre målgrupper 

- Möjlighet att positionera sig till flera målgrupper samtidigt 

 

                                                 
77 Carrigan, Marylyn; Szmigin, Isabelle, Advertising and older consumers: image and ageism (2000) 
78 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 371 
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6.3 Urval 
 

I vår undersökning har vi valt att intervjua två personer som arbetar på två olika reklambyråer. 

Vi valde McCann med tanke på dess storlek och erfarenhet av många olika slags kunder. 

Senior agency valde vi som motpol till McCann eftersom de inriktar sig på att utforma 

reklamkampanjer till 50+ marknaden. Anledningen till att vi intervjuar just dessa är deras 

insikt i uppdragsgivarnas- såväl som reklambyråernas marknadsstrategi, vilket gör att de kan 

besvara de frågor som bland annat gäller hur, varför eller varför inte deras 

kommunikationsstrategi ser ut som den gör. Det hade varit intressant för oss att ha möjlighet 

att vidga omfattningen av intervjupersoner. Vi är väl medvetna om att vår undersökning 

begränsas av antalet respondenter men med den tid och de resurser som fanns att tillgå anser 

vi att det inte var möjligt.  

 

 

6.4 Intervju med McCann 
 

 

6.4.1 Presentation 

  

Mikael Ohlsson är 30 år gammal och arbetar som Account director samt Stategic planner för 

reklambyrån McCann Malmö sedan 9 månader tillbaka. Han har tidigare erfarenhet som 

Strategic planner på Media Agency CIA där han var anställd under drygt 5 år. McCann som 

nätverksbyrå i Norden har uppemot 500 anställda och är södra Sveriges ledande reklambyrå. 

De handhar bland annat konton som Microsoft, Röda Korset, Öresundsbron, Cadberry, Nestlé 

och Unilever som i sin tur innefattar starka varumärken såsom GB, Lätta, Zoegas och 

Stimorol. Mikael medverkar vid utformning av strategi och har god insyn i de variabler som 

reklambyrån tar hänsyn till vid exempelvis bestämmande av målgrupper och hur dessa ska 

nås. Detta anser vi gör honom till ett intressant intervjuobjekt. Då vi har undersökt endast ett 

begränsat antal reklambyråers syn på vårt undersökningsämne anser vi dessutom att ett val av 

en relativt större byrå med fler resursstarka kunder, förhoppningsvis bättre representerar den 

generella uppfattningen i branschen.  
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6.4.2 Redogörelse 

 

I de flesta fall då McCann arbetar med utformning av strategier finns redan från kundens sida 

en önskad köpmålgrupp. Denna målgrupp utgör en språngbräda, från vilken reklambyrån 

sedan bryter ner målgruppen i konsumtionsgrupper och aktiveringsgrupper. Ibland när ett 

varumärke ”gått i stå” är det enligt Ohlsson emellertid viktigt att försöka utmana existerande 

segmenteringsfundament för att ingjuta nytt liv i varumärket.  Då vi inledningsvis berörde 

frågor om indelning i marknader och målgrupper, gjorde Ohlsson gällande att det som är 

viktigast vid utformandet av en kampanj, främst beror på andra drivkrafter än ålder. Här 

presenterades en modell som består av 5W: Who, When, What, Where, Why.  

 

För att effektivt nå ut till sin tänkta konsument är enligt Ohlsson en demografisk indelning för 

bred och då gäller det istället att ta hänsyn till ovan nämnda drivkrafter för att borra djupare 

och hitta motiv som gör ett varumärke tilldragande. Som exempel nämns SonyEricsson som 

har en ”ung” varumärkesprofil men vars köpare är gemene man. Här pekar han på designen 

eller nyheten, som deras aktiveringsdrivkrafter. Att beakta här är emellertid att SonyEricsson 

lever av volym och har som mål att tilltala den breda massan. Då vi istället tittar på en produkt 

som uppenbart riktar sig till äldre konsumenter, såsom TENA inkontinensskydd, menar 

Ohlsson även här att det är för smalt att utforma en reklam endast grundat på demografiska 

profiler. Att beakta detta i sin kommunikation är visserligen nödvändigt men det är av större 

vikt att hitta andra drivkrafter, i detta fall ett behov, Why.  

 

Enligt Ohlsson är den generella uppfattningen i reklambranschen ”hellre ha en yngre än äldre 

varumärkesprofil”. Samtidigt menar han att några få prestige- och högstatusvarumärken, hade 

kunnat dra fördel av att ta ställning gentemot en äldre varumärkesprofil. I de varumärken som 

har en ”ålderdomlig” stämpel, till exempel Jaguar inom bilindustrin, finns emellertid ändå en 

så pass stor åldersmässig splittring hos köpare att det går att hitta mer betydande drivkrafter 

än demografiska att beakta. En grov indelning i detta fall är snarare den mellan hög- och 

låginkomsttagare.  

 

På frågorna gällande livsstils- och produktorienterad reklam förespråkar Ohlsson snarare en 

mix av de två. Som exempel kan nämnas reklamen för Magnum, där ”The Magnum 

Moment”, visserligen ur livsstilshänseende är en attityddrivande reklam men som samtidigt 
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framhäver ett starkt produktbudskap. En helt produktorienterad reklam kan enligt Ohlsson 

utformas så länge man har en nyhet. Denna möjlighet förefaller dock ofta kortsiktig, eftersom 

det inom några månader kan finnas de som tillhandahåller en liknande eller bättre produkt.  

Att produkten ska ha en framträdande roll i reklamen för att ge en viss relevans är viktigt, 

men Ohlsson menar att det är en ”mer personlighetsbyggande reklam som kommer att 

differentiera varumärken i framtiden”. 

 

Risken att direkt utesluta äldre i reklam finns uppenbarligen men för att slå hål på den 

åldersindelade segmenteringen gäller det framför allt att hitta konsumentens personlighet. Att 

försöka nå ut till en konsument handlar därmed mer om att förstå den känslan som denna vill 

uppnå. Ett exempel är en livsstilsreklam för Lätta, där en man i 20-årsålder hoppar över ett 

staket på väg till affären. Denna har för avsikt att förmedla ”energin att klara av dagen”, 

snarare än att Lättas konsumenter nödvändigtvis måste vara unga män.  

 

Ohlsson hävdar att det är ytterst få företag som vågar byta till en mer mogen profil. Detta sägs 

bero på flera faktorer. När en konsument väl har satt ett mönster i unga år så är den inte lika 

intresserad av att bryta det. Stora investeringar krävs därför för att ”omvända” dessa. Många 

marknadsförare ställer sig därför tvekande till en sådan strategi, inte minst eftersom 

kommunikationsbudgeten på många håll tenderar att bli allt mindre. Enligt Ohlsson finns det 

möjlighet att skilja en och samma produkt åt, med en kommunikation anpassad för olika 

åldersgrupper. Ett förslag kan tänkas vara att utforma två typer av förpackningar för att på 

bästa sätt tilltala den tänkta köpmålgruppen. Återigen vidhåller han dock att detta är relativt 

sällsynt. Då en ansträngd budget endast tillåter en målgrupp väljer företag i allmänhet att rikta 

sig mot den yngre.  
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6.5 Intervju med SeniorAgency 
 

 

6.5.1 Presentation 

 

Håkan Vitestam är 55 år gammal och är en av grundarna och delägarna i SeniorAgency i 

Sverige. Han har många års erfarenhet av reklambyråvärlden och har sedan 4 år tillbaka 

arbetat som Creative Director och Strategic Planner. SeniorAgency är en nätverksbyrå 

verksam i 11 länder och är ensam i Sverige om att vara specialiserade på kommunikation till 

50+målgrupperna. I Sverige handhar de konton som till exempel Hjärt- Lungfonden, HSB 

Omsorg och Trygg-Hansa. Vitestams kunskaper och expertis rörande äldre målgrupper gör 

honom i hög grad till ett viktigt intervjuobjekt. Att hans arbete nästan uteslutande innefattar 

just detta innebär viktiga infallsvinklar i vårt arbete men utgör därför också ett incitament att 

betrakta intervjun med viss reservation.  

 

 

6.5.2 Redogörelse 
 

De kunder som vänder sig till SeniorAgency gör enligt Vitestam detta just för att nå ut med 

sin kommunikation till en äldre målgrupp. För att ytterligare segmentera denna marknad, görs 

från reklambyrån först målgruppsanalyser som dels baseras på kundens uppgifter om sina 

verkliga köpare, dels eventuellt på externa undersökningar som syftar till att belägga vilka de 

faktiska kunderna är. Efter det görs bedömningar på var den potentiella marknaden kan tänkas 

ligga, om det finns möjlighet att expandera den befintliga kundgruppen eller om det finns 

andra kundgrupper. Dessa kan både vara äldre och yngre eller kvinnor istället för män.  

 

På frågorna gällande livsstils- och produktorienterad reklam väljer Vitestam att inte 

kategoriskt skilja de två åt, utan framhäver att båda kan fungera vid kommunikation till äldre 

respektive yngre beroende på uttryck och tonläge.  Äldre är enligt honom kritiska mot ytlighet 

och fagra löften, vilket karaktäriserar mycket av den livsstilsreklam som finns idag. ”Därför, 

om man vill tilltala dem, måste livsstilsreklamen göras med större känslighet och talang. En 

emotionell livsstilsreklam begåvat riktad mot äldre kan skapa nya kunder och väcka nya 

behov.” Samtidigt påpekar han att äldre inte upplever sig ha tid att ”lösa gåtor” i reklamer. 
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Därför framhäver han att produktreklam ibland kan vara bättre. Som erfaren konsument 

”skannar” denna igenom reklamen och upptäcker själv det den är på jakt efter. En erfaren 

konsument väljer därefter själv det han anser sig behöva och struntar i resten. 

 

Vitestam menar fortsättningsvis att reklam är viktigare för äldre. De vill ha något som lovar 

en förbättrad livssituation. Att kunna lita på reklamen och uppleva trygghet är därmed 

starkare hos äldre. ”Fyrtiotalisterna skapade en gång konsumtionssamhället och 

ungdomskulturen. De har sett allt, hört allt och gått på en del nitar. Det innebär att dessa äldre 

är mer kritiska och ifrågasättande. Man är inte mindre mottaglig, bara mer selektiv.” Om man 

säger det på ett mer intressant, mer riktat och kreativt sätt så når man ut på ett effektivare sätt 

fortsätter han. ”Det är inget fel på deras hörsel, vi pratar inte till dem på rätt sätt bara” Yngre 

konsumenter å andra sidan, bedömer enligt Vitestam reklam mestadels utifrån 

underhållningsvärdet. Samtidigt saknar de ofta resurser att köpa, vilket därmed inte gör 

reklamen avgörande för ett köp utan istället bedöms utifrån andra perspektiv.  

 

Vidare finner Vitestam flera anledningar till att en så stor del av kommunikationen idag 

utelämnar äldre. Marknadsförare och reklambyråer är unga vilket gör det är lättare och 

roligare att göra reklam till sin egen generation. ”Det är inte sexigt, man har fastlåsta 

uppfattningar och myter kring äldres uppförande och beteende.” Enligt honom är det 

avsaknaden av mod samt 20 år gamla marknadsföringsteorier som bidrar till detta. Detta gör 

att det är svårt att bryta de vanor och rutiner som har präglat branschen under en längre tid.  

Dessutom finns det enligt Vitestam en utbredd rädsla i att erkänna för sig själv eller 

marknaden att ens verkliga och bästa kunder är äldre. ”Man är rädd för att bli upplevd som 

omodern, icke nytänkande eller ej innovativ, om man i sin reklam möter de äldres behov.” 

 

För att uppnå en god kommunikation mot en bredare målgrupp föreslår Vitestam att, istället 

för att enbart rikta strategier mot yngre och sedan antingen strunta i de äldre eller göra något 

annat mot dem, snarare tänka tvärtom. ”Design for the young and you exclude the old, design 

for the old and you include everyone” är ett väl använt uttryck och en grundläggande riktlinje 

för SeniorAgency. Denna metod lägger stor vikt i en reklam som träffar alla utifrån generella 

värderingar oavsett ålder. Alternativet är enligt Vitestam att polarisera och segmentera 

marknaden för att göra olika typer av reklam skräddarsydd för olika målgrupper. ”De flesta 

produkter kan ju användas av olika generationer samtidigt. Men för en effektiv strategi brukar 
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man identifiera en kärnmålgrupp som drar varumärket. Sedan når man med detta i sin tur flera 

målgrupper som ringar på vattnet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

7. Fokusgrupper 
 

 

 

 

 

7.1 Intention 
 

Anledningen till att vi använder oss av fokusgrupper är att vi, till skillnad från vid 

gruppintervjuer vill betona och fördjupa oss i vårt ämne istället för att täcka många olika 

frågeställningar. Som grund för diskussionerna kommer vi att ställa ett antal generella frågor 

för att diskussionen ska flöda så fritt som möjligt. Frågorna är inledningsvis utformade för att 

få reda på respondenternas generella inställning till reklam och till vem den riktas. Därefter 

har vi genom en indelning med hjälp av produktindelningarna i FCB-grid försökt urskönja 

deras åsikter gentemot kommunikation mot en äldre målgrupp (se bilaga 2). 

Diskussionsunderlaget hade främjats av ett urval med bilder för att åskådliggöra reklam riktad 

mot äldre målgrupper. Trots efterforskning hittade vi dock knappt något bildmaterial som 

lämpade sig för undersökningen och inte var skyddade av upphovsrättslagen, vilket gjorde att 

vi var tvungna att utelämna dessa. 

 

Vi är i fokusgruppsdiskussionen intresserade av hur olika individer i gruppen reagerar och hur 

de enskilda individerna påverkas av den övriga gruppen. När man använder sig av 

fokusgrupper får man på ett bra sätt veta hur folk resonerar och skaffar sig en förståelse för 

varför personer tycker som de gör. När vi sedan analyserar det som sagts, måste vi få fram 

meningen ur det perspektiv som respondenten haft, vilket innebär att vi ser på undersökningen 

ur ett hermeneutiskt synsätt79. Ett tredje alternativ skulle ha varit att genomföra en vanlig 

strukturerad intervju men då finns en risk att vi gått miste om dynamiken och diskussionen 

runt ämnet. Vi anser dessutom det vara viktigt att observera hur respondenterna reagerar i 

grupp, inte minst för att reklam och varumärken påtagligt kan påverkas ytterligare i ett mer 

socialt sammanhang. 

 

                                                 
79 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 443 
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7.2 Urval 
 

Vi använder oss av två olika fokusgrupper som består av sex till åtta personer. Enligt Bryman 

är sex respondenter ett minimikrav för att intervjun ska vara effektiv. Om de är fler än åtta blir 

det å andra sidan svårt att hantera gruppen och deltagarna riskerar att bli mindre involverade. 

Vi har valt åldersgrupperna 20-35 år respektive 36-50 år, då merparten av dagens 

kommunikation är riktad till dem och vår undersökning bygger på att ta reda på deras 

uppfattning om huruvida det finns möjlighet för företag att rikta sig till äldre målgrupper 

samtidigt. Vi har försökt att få hälften kvinnor och hälften män med varierande bakgrund för 

en så stor bredd på åsikterna som möjligt. Som gruppledare, moderator, kommer denne att 

hålla en tillbakahållen roll som ger stort utrymme för gruppmedlemmarna. Ett par allmänna 

frågeställningar används dock för att styra diskussionen mot det fokus som är aktuellt80. 

 

Vi har valt en relativt heterogen grupp då vårt mål med fokusgrupperna är att få en så 

omfattande bild av olika attityder och åsikter som möjligt. Människor har olika bakgrund och 

därmed skiljda uppfattningar vilket gör att vi har försökt att välja respondenter som skiljer sig 

åt i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att urvalet ska representera så många målgrupper 

som möjligt i de ålderssegment som vi undersöker. När man väljer en heterogen fokusgrupp, 

går man miste om samstämmighet mellan gruppdeltagarna. Det är något vi eftersträvar 

eftersom vi vill få fram olika målgruppers attityder. Vi har även i möjligaste mån, valt 

deltagare som inte känner varandra då svaren kan påverkas av att de sedan tidigare har en 

social överenskommelse och samma intressen81. Då vi enbart genomförde en fokusgrupp i 

respektive ålderssegment, kan vi emellertid inte garantera att dessa representerar hela 

åldersgruppen.   

 

 

7.3 Fokusgrupp I 
 

Den första fokusgruppen mellan 20-35 år fann vi på samhällsvetenskapliga institutionen i 

Lund. Vi försökte välja olika deltagare efter ålder och personliga attribut utifrån våra egna 

omdömen. Dessutom ställde vi några grundläggande frågor kring deras bakgrund för att få så 

                                                 
80 Bryman, Alan; Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) sid. 389-ff 
81 Succesful, Jarret, R., Focus Groups. Advancing the State of Art (1993) 
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olika respondenter som möjligt. Vi är medvetna om att det ligger en svaghet i att alla 

deltagare är akademiker men trots det tror vi att gruppen är väl sammansatt för att uppfylla 

våra mål för en heterogen målgrupp.  

 

 

7.3.1 Genomförande 

 

Vi valde att genomföra fokusgruppsdiskussionen i en läsesal där vi lyckades få en avspänd 

miljö då vi bjöd på kaffe och vetelängd. Det bidrog till att få en givande och kvalitativ 

diskussion där alla närvarande kunde känna sig avslappnade och framföra sina åsikter i ett 

tillfredsställande klimat. Vårt mål var att ha sex till åtta respondenter och gruppen kom att 

bestå av sju deltagare. Dessa innefattades av fyra män och tre kvinnor i ålderssegmentet 20-

35, med fokusgruppsdeltagare som kom att representera olika samhällssegment på ett för oss 

representativt sätt. Dialogen inleddes med att vi berättade vad vi hette, vad syftet med 

diskussionen var och varför ämnet intresserade oss. Detta för att respondenterna skulle få en 

inblick och förtroende för oss. Det kan visserligen tänkas leda till en viss intervjuareffekt, 

men vi ansåg ändå att detta var en förutsättning för att få respondenterna att uttrycka sig så 

öppet som möjligt.  

 

Våra arbetsuppgifter uppdelades i: en moderator, en ljudtekniker och en sekreterare. 

Moderatorns arbete var att leda diskussionen med hjälp av friare frågeställningar som 

underlag för diskussionen. Ljudteknikerns uppgift var att spela in diskussionen så att allting 

som diskuterades hade bra ljudkvalitet och att alla hördes. Sekreteraren kompletterade 

inspelningen genom att skriva ner kommentarer om det som diskuterades. Respondenterna 

fick sedan börja med att svara på några frågor om till exempel civilstånd och fritidsintressen. 

Detta för att få en uppfattning om deras personligheter men också för att de skulle få en 

möjlighet att anpassa sig till stämningen i gruppen. Fokusgruppsdiskussionen kom att dra ut 

lite på tiden, då det var mycket som diskuterades och åsikterna gick isär när det gällde vissa 

frågor. Några ämnen reflekterades det speciellt mycket över vilket vi tar upp i genomgången 

nedan. Fokusgruppsdiskussionen kom att ta cirka 55 minuter. 
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7.3.2 Redogörelse 

 

Nedan följer en kort presentation av vad som sades under fokusgruppsintervju ett. Att de 

själva inledningsvis fick möjlighet att presentera sig och svara på några korta bakgrundsfrågor 

gjorde att alla fick uttrycka sig och snabbt komma in i diskussionen. En kort beskrivning av 

respondenterna och deras bakgrund finns bifogad i bilaga 3. 

 

Den första frågan handlade om vilken slags tillgång respondenterna hade till dagstidningar 

och tidskrifter. Vi ansåg att detta var relevant då vår undersökning främst inriktar sig på 

tryckta medier men även för att belysa rådande medievanor gällande tidningar. Det allmänna 

svaret blev att alla hade tillgång till en dagstidning, även om några inte själva prenumererade. 

Men när moderatorn frågade hur ofta de läste en morgontidning var det de som själva hade en 

prenumeration som svarade varje dag, medan de två som enbart hade tillgång till en 

morgontidning läste den två till tre gånger i veckan. Därmed kan vi här konstatera att det inte 

är alla respondenter som dagligen läser en dagstidning. Då det gällde tidskrifter, 

prenumererade tre av respondenterna på någon form av tidskrift eller magasin medan de 

övriga fyra intygade att de köpte minst ett magasin i månaden.  

 

På frågan hur stor del av reklamen som de ansåg var riktade till dem, blev svaren mer 

differentierade. En av respondenter menade att all reklam var riktad till sig.  

 

”(…) vaddå all reklam är väl riktad till mig så fort jag ser den?”  

 

Tre andra tyckte att det berodde på vilken slags produkt eller vilket varumärke som utformade 

reklamen. Främst när det gällde kläder, var den generella uppfattningen att reklamen var 

riktad till dem. Efter en stunds diskussion frågade moderatorn om de kände att de kunde 

identifiera sig med människorna i reklamerna. Då kom det fram att de kände att mycket 

reklam är riktad till dem vad gällde ålder och stil, men att andra faktorer ibland spelade in. 

 

”Jag är ju 33 år och studerar va, visst kan jag identifiera mig med killen i den där volvoreklamen till exempel 

(…) Men sen vet jag ju att jag inte har råd att köpa en sån bil nu i alla fall, men det är väl kanske så de tänker.” 

 

Moderatorn följde upp med frågan om vad en bra reklam var och respondenterna började 

inledningsvis svara trevande i en, enligt dem själva uppfattad turordning. Allteftersom svaren 

blev fler började emellertid de andra bryta in och diskussionen tog fart. När det gällde 
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livsstilsreklam (utan att de själva benämnde det som livsstil), ansåg de flesta att en bra reklam 

var något ”coolt” och innefattade attribut som de själva ville eller kunde identifiera sig med. 

Samtalet flöt på och alla var överens om att det fanns olika sorters livsstilar som kunde tilltala 

dem, beroende på vilken produkt det gällde. En respondent skiljde sig från resten genom att 

hävda att hon var så trött på dagens reklam. 

 

”(…) jag menar, det är alldeles för mycket, man blir så trött på allt. Och jag måste säga att mycket av det som 

finns kan jag inte tycka om, inte ens lite.” 

 

Efter det visade det sig att många var trötta på reklam överlag med anledning av att det fanns 

så mycket och att de var svåra att särskilja. Så småningom framkom dock att det främst gällde 

TV-reklam. Tidningsreklam skiljde sig åt då de själva valde om de ville se och läsa 

annonserna eller inte. Visserligen menade de snabbt att det var oundvikligt att se annonserna i 

tidningarna, men att de själva kunde välja hur lång tid de skulle ta del av dem. 

 

På frågan om de tyckte att reklamen var tillräckligt informativ, var svaren att det även här 

berodde på vilken reklam det gällde. Vissa produkter passade bättre att ha mer information 

om, medan andra kunde leva mer på livsstil och där det i mindre utsträckning krävdes bifogad 

information. När det gällde kläder var det ingen som kunde se hur mer information än den 

som finns skulle behövas. Däremot ansåg några att det var retligt att det vid viss bilreklam 

inte stod tillräckligt om bilens prestanda. Moderatorn undrade då om det ibland fanns 

information som de inte förstod. Svaret blev att de förstod det mesta men att vissa egenskaper 

var lätta att blanda ihop med liknande produkters. Framförallt gällde det tekniska produkter 

såsom datorer och tv-apparater. 

 

Då moderatorn frågade till vilken ålder de ansåg att den största delen av reklamen var riktad, 

var de alla överens om att det var till yngre, främst i deras egen ålder och lite äldre som det 

handlade om. När det inte riktades till dem, kom de fram till att det främst var barnfamiljer 

som ansågs som mottagare. 

 

Moderatorn ställde nu upp en fiktiv bild för dem som byggde på att de skulle tänka sig en 

reklam för en bil med en 60-årig man eller kvinna som huvudrollsinnehavare. Hade det 

fungerat? 
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Svaren blev många men de andra tenderade att hålla med om det som sades. De var alla 

överens om att det helt klart kunde fungera beroende på vilken bil det handlade om, men 

främst hur man framställde reklamen. 

 

”Jag menar, du kan väl göra en bra reklam oavsett vem som är med, bara den görs på rätt sätt.” 

 

”Jag vet inte, men jag litar nog mer på äldre av någon anledning.” 

 

Någon menade att det ibland var kul att se äldre som gjorde saker som unga gör, då detta gav 

en känsla av att respondenterna kan ha kul när de blir gamla också. Då bröt två andra in och 

menade att det givetvis spelade roll vad för slags reklam det handlade om. 

 

”Man blir ju inte så upplyft när det handlar om cancer och sånt(…). Visst förstår jag allvaret och det tragiska 

men det känns för långt bort liksom. Jag kan inte känna mig så delaktig ännu.” 

 

Vidare lades samma fråga ut, men med en inriktning på klädmärken. Direkt var den första 

uppfattningen komisk och de menade att det inte kunde fungera. 

 

”Det är klart att det går, men det skulle ju inte fungera för mig. Vem vill se ut som sin mamma när man är 21?” 

 

Åsikterna var här mer samstämmiga än tidigare och det var en generell uppfattning att de inte 

trodde att det skulle gå att använda en 60-åring som modell för ett klädmärke de själva 

använde. Diskussionen tog en ny vändning då en respondent svarade: 

 

”När jag jagar använder jag samma gevär och samma kläder som min pappa, och han är 74.” 

 

När det frågades om matvaror så trodde samtliga att det kunde fungera till vissa produkter. 

Tradition och nostalgi var en av de främsta orsakerna, då alla hade minnen från mammas eller 

mormors matlagning som de tänkte tillbaka på med njutning. 

 

”Vem vill inte ha mormors pannkakor?” 

 

Vad gällde glass och godis var de mer tveksamma, då de inte kunde nämna några exempel på 

när det skulle fungera och än mindre varför man skulle använda äldre personer i reklam för 

godis. Någon reflekterade efter ett tag över en reklam för Riesen där en farfar bjöd sitt 

barnbarn på choklad. Då fortsatte en annan respondent med att erinra sig om liknande reklam 

för Werthers original. Den gemensamma uppfattningen var att en sådan reklam absolut kan 
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fungera på samma sätt som i en reklam för mat, men att den i så fall borde vara bättre 

utformad än ovan nämnda exempel.  

 

”Den är inte bara töntig, den är dubbad också” 

 

Avslutningsvis frågade moderatorn om det hade dykt upp några andra tankar eller funderingar 

som inte hade diskuterats. Ämnet som tar upp de äldre åldersgrupperna var något som var nytt 

och intressant för dem, då de tidigare inte tänkt i de banorna. Vidare undrade vi vilken typ av 

reklam de kunde tänka sig, appellerar både unga och gamla. De vår överens om att det var en 

svårighet i sig men att gemensamma intressen som sport och musik hade kunnat vara en 

gemensam faktor. Dessutom trodde respondenterna att de äldre idag vill leva mer som de 

yngre och att det därför skulle vara lättare att göra reklam som passar till fler målgrupper.  

 

 

7.4 Fokusgrupp II 
 

Den andra fokusgruppens deltagare fick vi fram genom att lämna en förfrågan till alla boende 

i Patrik Gullmanders fastighet. Anledningen till att vi valde detta var vetskapen om att många 

av dessa återfanns i åldrarna 36-50 år, samt att de hade relativt skiljda bakgrunder. Vi är här 

medvetna om att det finns en svaghet i att alla bor i samma fastighet, då de i viss mån kan ha 

liknande åsikter och preferenser, vilket i sin tur kan ha påverkat diskussionen. 

 

 

7.4.1 Genomförande 

 

Intervjun genomfördes hemma hos Patrik Gullmander där det bjöds på kaffe och kaka. Även 

den fokusgruppsundersökningen utgjordes av sju respondenter som alla verkade trivas i den 

avspända miljön och en trevlig atmosfär infann sig snart. Vi började också i den här 

undersökningen med att berätta vad vi hette, syftet med diskussionen samt en kort 

presentation av deltagarna, som återfinns i bilaga 3. Allt för att respondenterna skulle få lära 

känna oss och gruppen bättre. Detta av samma anledning som i den förra 

fokusgruppsundersökningen, eftersom vi ville att de skulle öppna sig för en så fördjupad 

undersökning som möjlig. Fokusgruppen bestod av fem kvinnor och två män. De hade alla en 

varierande bakgrund med skiljda åsikter och tankar inom ämnet. Dock kände några varandra 
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sedan tidigare vilket kan ha påverkat diskussionen. Vi var samma personer som höll i 

undersökningen och fördelningen blev densamma då vi vant oss vid rollerna och moderatorn 

fått en viss rutin. Diskussionen pågick i 40 minuter. 

 

 

7.4.2 Redogörelse 

 

På frågan om respondenterna prenumererar eller har tillgång till någon dagstidning eller 

tidskrift visade sig samtliga vara prenumeranter av Sydsvenska Dagbladet eller Dagens 

Nyheter. Vidare uppgav majoriteten att de varje månad läser tidskrifter, allt ifrån Damernas 

Värld till Svensk Golf.  

 

När vi inledningsvis diskuterade huruvida reklamer kändes riktade till dem sade sig många, 

inte ha reflekterat över detta någon gång och menade istället att de i många fall inte ens bryr 

sig om en reklam så länge inte avsikten att köpa produkten finns.  

 

”Många reklamer kan jag tycka är bra eller kul men det gör inte att jag går och köper produkten.”  

 

Några av respondenterna var emellertid inte lika likgiltiga till reklamens effekter och tillade 

till exempel:  

 

”Jag kan visst tänka mig att jag påverkas av reklam. Om det är en snygg reklam som jag kan identifiera mig 

med så kanske jag får för mig att köpa det märket nästa gång.” 

 

När vi bad respondenterna att svara på vilken typ av reklam de föredrog fick vi naturligtvis 

olika typer av svar. De övervägande synpunkterna var att de gärna ser att den inte är för 

abstrakt, att man kan relatera till vardagliga situationer men gärna ur ett humoristiskt 

perspektiv.  

 

”Att det är lite fyndigt gör att man kommer ihåg en reklam. Det behöver inte handla om något gapskratt, hellre 

igenkänningskomik.” 

 

På frågan huruvida gruppen tyckte att reklam är för informativ svarade de flesta att det till stor 

del har att göra med produktens egenskaper. Dessutom beror det på vilken slags produkt det 

gällde. 
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”Jag förstår ju hur en korkskruv fungerar men allt som finns i en dator håller jag inte reda på (…)//” 

 

”Om jag köper en ny kamera vill jag såklart ha så uttömmande information som möjligt, men när jag shoppar 

kläder är jag ju bara intresserad av hur de ser ut.”  

 

Majoriteten fyllde på med liknande argument och höll med om att det till stor del har med 

produkten att göra. Den generella uppfattningen var dock att produkter som kräver stora 

investeringar gärna får vara informativa.  

 

”Om jag är intresserad av att köpa en bil så vill jag ju veta så mycket som möjligt om den så att jag kan jämföra 

med andra modeller” 

 

Då respondenterna blev ombedda att uppskatta till vilken ålder den största delen av reklamen 

är riktad, fick vi många olika typer av svar.  

 

”Jag känner nog att mycket reklam är gjord för såna som oss, åtminstone ur ett åldersperspektiv. Sen är det ju 

mycket som känns som det ska vara till de yngre”  

 

”Visst, kanske är det så, men det betyder inte jag är intresserad för den sakens skull.” 
 

När vi bad våra respondenter att tänka sig en 60-åring som huvudperson i en bilreklam skiljde 

sig reaktionerna åt. De flesta ställde sig positiva med de argument att en något äldre gestaltar 

en viss kunskap och pålitlighet i kategorin bilar.  

 

”Där ser jag hellre någon med lite erfarenhet, någon som har kört bil hela sitt liv”  

 

Även om vissa uppenbarligen gärna förknippar detta med en trovärdighet, gick åsikterna 

också åt andra hållet. Två av de sju respondenterna tyckte snarare att detta gjorde att bilen 

förlorade flera viktiga egenskaper såsom sportighet och attityd. De andra hävdade att det 

berodde på hur man framställde reklamen.  

Vidare ställde moderatorn samma fråga gällande mode. Efter en kortare diskussion om olika 

scenarion, kom de gemensamt fram till att de antagligen inspirerades mer av modereklam som 

var riktade till yngre målgrupper. Någon påpekade att till exempel Gant har modeller som är i 

samma ålder som dem. 

 

”Kanske är det så att vi är lite mer aktiva än de som är pensionärer och därför passar andra kläder och 

reklamer bättre för oss”  
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” Sen finns det ju märken som Burberry som är mer traditionella. Jag skulle nog kunna tänka mig att ta åt mig 

en reklam med en stiligt klädd kvinna som var äldre. Absolut, det skulle jag.” 

 

Golf kom upp som diskussionsämne och efter ett tag var de golfintresserade överens om att de 

likaväl skulle kunna attraheras av golfkläder som bars av en äldre golfare jämfört med en 

yngre. 

”Jag tror att vi kanske skiljer oss lite från ungdomarna genom att vi är mer inriktade på stil än trender hit och 

trender dit.” 

”För mig är det nog funktionen på kläderna viktigare än om det är på modet” 

 

Vidare styrde moderatorn in diskussionen på livsmedel genom att ställa motsvarande fråga 

återigen. Alla var fast beslutna om att det säkerligen gick att använda äldre i reklam som ska 

passa flera målgrupper.  

 

”(…) flera på mitt jobb vet jag använder det där Becelsmöret och där finns det väl äldre med i reklamen? 

 

Godis och glass var nästa fråga som ställdes i samma tappning som tidigare. Här var gruppen 

relativt likgiltig inför val av ålder. De ansåg snarare att det var vad produkten erbjöd som 

spelade någon roll och därför att ålder var relativt ointressant. 

”Om jag blir sugen på glass blir jag det för att jag ser en glass som ser god ut inte för att en annan person äter 

den. Så det har nog mer med smak att göra.” 

 

När moderatorn slutligen undrade om gruppen hade något övrigt att tillägga i ämnet styrde en 

av respondenterna in diskussionen gentemot stundande fotbolls-VM. Många ansåg att 

idrottsprestationer beundras av alla och därför, ur reklamhänseende skulle kunna tilltala en 

stor del av befolkningen.  
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8. Analys 
 

 

 

 

 

8.1 60+ som kärnmarknad 
 

Det visade sig att det finns köpstarka målgrupper som är 60+ och trots att de i vissa fall 

logiskt sett borde utgöra kärnmarknaden, ändå använder företag oftast förebilder som 

appellerar till yngre målgrupper. Mikael Ohlsson på McCann menar att företag generellt 

föredrar en yngre varumärkesprofil framför en äldre. Det betyder att problemet inte alltid 

beror på de äldre åldersgruppernas potential som köpstarka kunder utan snarare är en fråga 

om vad företagen vill förknippa med sitt varumärke. Därför har vi använt en tes som påstår, 

att om det idag är möjligt att nå ut till 60+ trots att man främst kommunicerar med yngre 

målgrupper, borde det omvända gälla i vissa situationer.  

 

Teorin framlägger att äldre har andra preferenser för mottagande av reklam. Det betyder inte 

att de är restriktiva utan i större utsträckning vet vad de vill ha. Håkan Vitestam på 

SeniorAgency menar att äldre inte är mindre mottagliga för riktad kommunikation, utan bara 

mer selektiva. De ställer högre krav på reklamen då de är mer kritiska och ifrågasättande. 

Genom fokusgruppsintervjuerna kom vi fram till att det ställs ytterligare krav på reklam, då 

den ska passa till flera målgrupper. Det räcker inte att enbart framställa äldre på ett 

fördelaktigt sätt i reklam. Det finns en rad andra faktorer såsom: musik, språk och kläder som 

måste anpassas så att olika generationer kan tilltalas. Konsumenters olika preferenser styr, 

ibland är det kvalitet medan de i andra situationer kan vara sociala eller känslomässiga82. Här 

är nostalgi en möjlighet att bemöta yngre såväl som äldre målgrupper. Detta i sin tur kräver 

kunskap om olika kohorter och deras värderingar, som till exempel kan härledas uppväxten. 

Det är alltså inte åldersskillnaden i sig som skapar svårigheter, utan snarare de underliggande 

sociala faktorerna och värderingarna som är av värde att identifiera. 

 

                                                 
82 Orth, Ulrich, R. et al. Promoting brand benefits: the role of consumer psychographics and lifestyles (2004)  
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8.2 Försiktigheten 
 

Det råder en försiktighet i att kommunicera med flera målgrupper samtidigt, då företag är 

måna om sin kärnmarknad och inte vill förlora den genom att samtidigt rikta fokus på andra 

målgrupper. Vi menar att företag inte ska försumma sin yngre kärnmarknad men kombinera 

den med en kommunikation till äldre för att på så vis utöka sin marknad och därigenom sin 

försäljning. En produkts egenskaper är till stor del underliggande varumärkets, vilket gör att 

företaget kommer att förknippas med den målgrupp som detta riktar sig till.83 Teori såväl som 

empiri har påvisat att företag ofta är rädda att tillskrivas en ålderdomlig stämpel, vilket är 

ytterligare en anledning till denna försiktighet. 

 

En utbredd föreställning hos marknadsförare är en tro om att äldre konsumenter är svårare att 

attrahera, eftersom de redan har ett invant köpbeteende som därmed kräver större resurser för 

att påverka. Enligt Håkan Vitestam, överensstämmer den bilden inte med verkligheten då 

reklambyråer ofta är fastlåsta i uppfattningar och gamla marknadsföringsteorier som endast 

förespråkar en inriktning mot yngre segment. Vår teori gör gällande att äldre är minst lika 

benägna att byta varumärke som unga84. En annan orsak till enkelriktad reklam som 

uppenbarat sig är av mer demografisk karaktär eftersom reklamskaparna ofta tillhör den yngre 

generationen85. Det medför att de upplever det som lättare och roligare att skapa reklam till 

sin egen generation.  

 

 

8.3 Resurserna 
 

Då företag marknadsför sig till en målgrupp, krävs en förståelse för dess önskemål, behov och 

beteende, vilket i sin tur är resurskrävande då upplevda fördelar skiljer sig åt beroende på 

olika livsstilar86. I enlighet med AIO-modellen gäller det att bedriva kontinuerliga 

undersökningar för att tillfredsställa ständigt föränderliga preferenser hos konsumenten. 

Eftersom 60+ målgrupperna sällan utgör ett företags kärnmarknad skulle det betyda större 
                                                 
83 De Pelsmacker et al., Marketing Communications (2004) 
84 Lee, Louise; Kiley, David, Love Those Boomers (2005) 
85 Carrigan, Marylyn; Szmigin, Isabelle, Advertising and older consumers: image and ageism (2000) 
86 Naylor, Gillian; Bardi, Susan, Exploring the differences in perceptions of satisfaction across lifestyle segments 
(2002)  
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resurser för att förstå flera målgrupper samtidigt. Mikael Ohlsson hävdar att företag i 

allmänhet har en begränsad budget som endast tillåter en målgrupp. Det medför att en äldre 

målgrupp bortprioriteras till förmån för de yngre.  Därmed kan vi på många håll konstatera att 

de ses som kunder, men inte som en investering. Detta i sin tur, kan tänkas bottna i en rädsla 

att kommunicera med andra målgrupper än företagets kärnmarknad. 

 

Olika produkttyper kräver olika grad av engagemang. Därför räcker det inte att enbart känna 

till konsumentens livsstil. Det finns flera modeller för att undersöka livsstil, därför är det 

viktigt att undersökningen inte blir för omfattande och kostsam.  Företaget måste även ha 

kunskap om hur produkter marknadsförs på olika sätt, beroende på graden av engagemang. 

FCB-modellen visar med vilka medel och i vilken ordning företaget ska kommunicera med 

konsumenten. Genom att anpassa sin livsstilsanalys efter graden av engagemang i FCB-

kategorierna kan företaget hålla nere kostnaderna för undersökningen genom kartläggning av 

potentiella konsumenter. Vid ett husköp förespråkar modellen till exempel, att 

marknadsförare först bör undersöka hur husköpare söker sin information, därefter undersöka 

vilka psykologiska faktorer som påverkar beslutet och slutligen ta reda på hur de beslutar sig 

för köpet87. Kunskapen gör att företaget kan utesluta en rad kostnadskrävande faktorer som 

inte är nödvändiga för reklam och medieval av en specifik produkt. 

 

 

8.4 Livsstilens betydelse 
 

Det finns en mängd faktorer som påverkar en individs livsstil, såsom kulturella- ekonomiska-, 

sociala- och psykografiska faktorer vilka tillsammans skapar en större förståelse för 

konsumenterna88. För att förstå marknaden och nå en bred målgrupp så effektivt som möjligt 

är det viktigt att kartlägga flera livsstilar. En utmaning för marknadsföraren utgörs av att hitta 

flera gemensamma nämnare och på så vis nå ut till allt fler med samma kommunikation. 

Mikael Ohlsson menar att McCann inte skapar en kommunikation utifrån demografiska 

variabler utan inriktar sig mer på de fem drivkrafterna Who, When, What, Where och Why. De 

försöker slå hål på den åldersindelade segmenteringen genom att identifiera konsumenters 

personlighet och förstå den känsla som konsumenten önskar uppnå.  

                                                 
87 Vaughan, Richard, How Advertising works: A Planning model (2001) 
88 Lawson, Rob; Todd, Sarah, Consumer lifestyles: A social stratification perspective (2002)  
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Vidare hävdar Ohlsson att McCanns reklam oftast består av en mix av livsstils- och 

produktorienterad reklam. Ett exempel på detta är en reklam för Magnumglass, där produkten 

framställs utifrån, vad de uppfattar som konsumenters eftersökta känsla oavsett ålder. Trots 

det, används en ung modell som äter glass. Med detta resonemang i åtanke kan vi konstatera 

att det är möjligt att göra en produktreklam för en lågengagemangsprodukt som passar både 

yngre och äldre, även om det är svårare att identifiera en livsstil som tilltalar flera olika 

målgrupper. I fokusgrupperna togs mode upp som ett exempel på en sådan situation. Här var 

den generella uppfattningen att gemensamma beröringspunkter åldersgrupper emellan var 

svåra att hitta, då just mode avspeglar en alltför individuell livsstil. 

 

En gedigen kunskap om målgruppers livsstil medför att det finns en möjlighet för företaget att 

anpassa sina medieval för att nå ut till målgrupperna på ett effektivare sätt89. Med hjälp av 

RISC-modellen går det att förutse trender och på så vis erhålla kunskap om hur olika livsstilar 

förändrar sig. Då kan företaget även utforma sin kommunikation inför framtiden genom att 

följa konsumenters utveckling och anpassa sig efter den. Som exempel kommer allt fler äldre 

att använda Internet som konsumtionsverktyg. Genom livsstilsundersökningar kan man därför 

förbereda företagets kommunikation mer förutseende för att stå förberedd och 

konkurrenskraftig inför morgondagen.   

 

Det skulle passa bättre ur livsstilssynpunkt, då till exempel Mikael Ohlsson spår en framtid 

som i allt större utsträckning grundar sig i mer personlighetsbyggande reklam. En sådan 

inriktning kommer således att utgöra ett viktigt verktyg för differentiering. Med dagens 

situation där majoriteten utgörs av yngre modeller skulle det betyda att de äldre i framtiden 

skulle få allt svårare att identifiera sig med reklam då den kommer att bygga på 

personifiering. Därför är det av stor vikt att företagen förstår att en sådan utveckling även 

kräver kunskap om hur man utformar kommunikation där äldre kan identifiera sig med den 

personlighet som marknadsför produkten.  

 

 

 

 
                                                 
89 Suman, Orr Alicia, Understanding boomers (2003)  
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8.5 Produktinriktningens betydelse 
 

Det har visat sig att mycket av den produktmarknadsföring som finns idag inte är anpassad till 

äldre, vilket gör att det finns stora möjligheter att utveckla produkter som har en riktad 

kommunikation till äldre målgrupper, samtidigt som den innehåller vad dessa efterfrågar. Idag 

är en stor del av till exempel teknikvarors produktinformation anpassad efter yngre 

konsumenters kunskap. Alla egenskaper som en mp3-spelare har är kanske inte intressant för 

en 60-åring. Enligt Håkan Vitestam ska produktmarknadsföringen mot äldre demonstrera 

fördelar på ett förståeligt sätt. Denne efterfrågar snarare egenskaper som är lättare att relatera 

till. Istället för att framhålla svårbegripliga termer, skulle reklamen kunna ge information av 

mer allmänt kända egenskaper såsom hur många talböcker, CD-skivor eller bilder som ryms. 

Detta tillvägagångssätt är ett kommunikationsalternativ som kan tänkas tilltala alla 

åldersgrupper.  

 

Våra fokusgruppsintervjuer visade att preferenser skiljde sig åt, beroende på vilken 

produktkategori i FCB-modellen som marknadsförs. De trodde att reklam som var riktad till 

äldre i flera fall skulle kunna appellera andra målgrupper samtidigt. Främst gällde detta 

högengagemangsprodukter, vars egenskaper byggde på kvalitet och tradition. 

 

 

8.6 Möjligheter 

 

För att som marknadsförare ha en möjlighet att kommunicera till flera målgrupper, krävs det 

att reklam bryter nuvarande segmenteringsfundament. Att nå ut till en större marknad 

förutsätter därmed en bredare kunskap hos företaget, som bör ses som en investering snarare 

än en kostnad. Med hjälp av VALS-modellen kan företaget identifiera grupper som handlar på 

samma sätt oavsett ålder. Vid pensionsålder har dagens äldre konsumenter mer tid och större 

tillgångar. Fritiden spenderar de gärna aktivt, vilket öppnar för en mer underhållande 

kommunikation90. Denna egenskap är något som forskning har visat att yngre målgrupper 

eftersöker i reklam och kan därför med fördel användas för att nå ut till flera målgrupper 

samtidigt.  

                                                 
90 Unknown author, Over 60 and overlooked; Marketing to the old (2002) 
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Ett annat resultat som vår fokusgruppsundersökning visade var möjligheten att använda sig av 

endorsers, då deras prestationer inom till exempel sport kan beundras över generationer. Det 

väcker känslor och påminner om upplevelser som inte är åldersbundna, utan kan användas för 

att nå ut med företagets kommunikation för en bredare marknad. I de fall där gemensamma 

beröringspunkter mellan målgrupper inte lyckas identifieras, finns möjligheten att använda sig 

av samma produkt men i en differentierad förpackning och med en riktad kommunikation som 

är anpassad till respektive målgrupp. 

 

Reklamens utveckling mot en ökad personifiering betyder att branschen borde ta del av- och 

följa utvecklingen, då denna i längden gör det ohållbart att utesluta köpstarka målgrupper över 

60 år. Eftersom alla marknader förr eller senare mättas, borde det ligga i föregets intresse att 

kommunicera till fler, om möjligheten finns.  

 

 

8.7 Slutord 

 

Slutligen kan vi genom vår undersökning konstatera att det är möjligt att nå ut till 60+ 

marknaden och samtidigt tillfredsställa en yngre målgrupp med samma reklam, dock 

huvudsakligen i ett begränsat antal produktkategorier. Detta uppnås emellertid genom 

kommunikation grundat i andra faktorer snarare än ålder. Hur denna reklam ska utformas mer 

ingående lämnas öppet för vidare forskning. 
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 

 
Hur länge har du varit anställd på företaget? 
 
Vad har du för position? 
 
Hur gammal är du? 
 
Hur många heltidsanställda har ni? 
 
Vilken är medelåldern hos er? 
 
Vilka olika kunder har ni?  
 
Är det ni eller er uppdragsgivare som bestämmer till vilka målgrupper ni ska positionera er? 
 
Vilket är ert grundläggande tillvägagångssätt vid utformandet av en kommunikationsstrategi?  
 
Hur delar ni in marknader i olika målgruppssegment? 
 
Gör ni undersökningar angående olika målgruppers preferenser? 
 
Hur särskiljer ni livsstilsreklam och produktorienterad reklam? 
 
Finns det några fördelar respektive nackdelar med dessa tillvägagångssätt? 
 
Försöker ni kommunicera med målgruppen 65+? 
 
Om ja, hur går det till? 
 
Om nej, varför utelämnar ni denna målgrupp? 
 
Anser ni att ert företag har god kunskap om de äldre målgrupperna och deras preferenser? 
 
Vad för sorters produkter eller tjänster positionerar ni mot äldre? 
 
Vilka risker finns det med att kommunicera mot en äldre målgrupp? 
 
Händer det att ni positionerar er till flera olika målgrupper samtidigt? 
 
Vilka slags egenskaper kännetecknar respektive målgrupper? 
 
Gör ni någon åtskillnad mellan att kommunicera och att positionera sig till en eller flera 
målgrupper? 
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Är varumärkets image viktigare beroende på vilken målgrupp man riktar sig mot? 
 
Är livsstil viktigare beroende på vilken målgrupp man riktar sig mot? 
 
Upplever ni någon rädsla från era uppdragsgivare att rikta sig till äldre målgrupper? 
 
Är äldre respektive yngre mer mottagliga för reklam? 
 
Varför tror ni att så liten del av all marknadsföring kommuniceras till de äldre 
åldersgrupperna? 
 
Vad tror du det beror på att man inte kommunicerar mot äldre målgrupper när det gäller 
produkter eller tjänster som i huvudsak köps av de äldre till exempel bilar, motorcyklar? 
 
Hur uppnår man en god kommunikation mot en äldre målgrupp utan att förlora den befintliga 
kundkretsen? 
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Bilaga 2 
 

 

Underlag till fokusgrupper 

 

Prenumererar du eller har tillgång till någon dagstidning eller tidskrift? 

 

Hur stor del av den befintliga reklamen anser du är riktad till dig? 

 

Kan du ange någon specifik reklam som du uppfattar är riktad till dig? 

 

Vad är en bra reklam? 

Varför är det en bra reklam? 

 

Tycker ni att reklam är tillräckligt informativ? 

 

Till vilken målgrupp/målgrupper anser du att den största delen av dagens reklam är riktad till?  

 

Tänk er en reklam för en bil med en 60 årig man eller kvinna som huvudrollsinnehavare, hade 

det fungerat? 

Hade det fungerat för ett klädmärke? 

Hade det fungerat för matvaror? 

Hade det fungerat för glass och godis? 

 

Har det dykt upp några tankar eller reflektioner hos er som inte har diskuterats. 
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Bilaga 3 
 
 
Fokusgrupp 1, 20-35 år 
 
1. Kvinna 21 år, ekonomistuderande. 
 
2. Man 26 år, statsvetenskapsstuderande. 
 
3. Man 33 år, psykologistuderande. 
 
4. Kvinna, 23 år, konstvetenskapsstuderande. 
 
5. Kvinna, 28 år, ekonomistuderande. 
 
6. Man, 24 år, systemvetenskapsstuderande. 
 
7. Man, 31 år, doktorand i statsvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
Fokusgrupp 2, 36-50 år 
 
 
1. Kvinna 47 år, flygvärdinna. 
 
2. Man 49 år, näringsidkare. 
 
3. Kvinna 37 år, hårfrisörska. 
 
4. Kvinna 36 år, mångsysslare 
 
5. Man 42 år, bankman. 
 
6. Kvinna 39 år, montessorilärarinna. 
 
7. Man 45 år, frilansjournalist. 
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