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Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie. Om ålderskategori-

seringar i reklam och populärpress 

 

Karin Lövgren 

 

Här på M [tidningen M magasin] har vi lanserat ordet mappies (mo-

gen attraktiv pionjär) för att beskriva en ny sorts livsstil som föd-

des med rekordgenerationen (svenskar födda efter kriget, i USA kallas 

de allmänt för Boomers, förkortning av Baby Boomers). Först var vi 

hippies, sen blev vi yuppies och nu mappies, sa vi för att förtydliga 

gruppens vilja att alltid gå före och påverka samhället. Vår genera-

tion uppfann tonåren för att kunna få roligt, dagis för att kunna 

jobba, radhus för att fler skulle få tillgång till jorden, chartern för 

att få resa billigare, förvandlade spa till en folkrörelse och uppfann 

botox för att se yngre ut. (M Magasin 2006:2) 

 

I citatet används flera åldersrelaterade kategoriseringar, tillsammans med ett 

antal fyndiga akronymer, i ett försök att fånga och definiera en livsstil för-

bunden med en kohort eller en historisk generation. Tonfallet och beskriv-

ningen har ett skämtsamt, lätt anslag och presenterar på ett sätt som kan 

beskrivas som självförhärligande, en bild av ett ‖vi‖ som delar en demogra-

fisk och ekonomisk livssituation och som tidningen M Magasin vänder sig 

till med texter och annonser. Tidningen M Magasin är bara en av flera tid-

ningar som använder sig av ålder som argument för att definiera en mål-

grupp: Tara, Laura, Plus Sverige och Det ljuva livet är andra. 

Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; 

en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har 

arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om 

ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer 

med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med 

personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 

40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar 
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jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje em-

pirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i 

denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och 

om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åld-

rande ges i de här sammanhangen. 

Det finns de som menar att innebörden av ålder och av att vara barn, ung-

dom, vuxen respektive äldre är under omdefiniering idag (Lee 2001, Öberg 

2002, Öberg 2007). En nyckel till en förståelse av en eventuell omsvängning 

i mediala representationer av att åldras är pengar. Tidskrifternas annonsav-

delningar lockar med beskrivningar av hur mycket pengar olika ålderskate-

gorier förfogar över för egen konsumtion. I både tidningstexter och inter-

vjuer med marknadsförare möter jag påståendet om och om igen: 70 pro-

cent av den samlade köpkraften och 80 procent av förmögenheten finns 

hos människor över femtio år. Framförallt kvinnor i åldrarna 50–70 år 

framställs som en allt viktigare målgrupp. Dels ökar antalet kvinnor i denna 

ålderskategori, dels har de pengar och inflytande över konsumtionsbeslut. 

Det är också ofta med anspelning på konsumtionsmakt som människor i 

dessa åldrar själva gör anspråk på fortsatt inflytande.  

I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategori-

seringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder 

sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refe-

rerar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och repor-

tage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de 

kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och 

åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändning-

arna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna 

hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till veten-

skapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker 

kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begrep-

pen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i 

veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver 

jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna an-

vänder. 
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Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, 

marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att disku-

tera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.  

Generation  

Ibland syftar generation på biografiska generationer som morförälder, för-

älder och barn, släktledsgenerationer som följer varandra i olika led (Ger-

holm 1993). Den här betydelsen finns också överförd på generationer av 

ting – som olika generationer av tv-apparater eller datorer. Oftast används 

generation om människor i ungefär samma ålder, födda under ungefär 

samma historiska tid. I marknadsundersökningar som försöker fånga värde-

ringsförändringar finns mer eller mindre explicit en tanke om att människan 

präglas av sin uppväxt, de ekonomiska, politiska och demografiska förhål-

landen som gällde då. Människan antas forma sina värderingar under ung-

domsåren för att sedan behålla dem: ‖Våra värderingar formas under den 

tid som vi är unga och formbara – från det att vi är vuxna förändras de bara 

marginellt‖ (Äldrelivsbranschen – en framtidsbransch 2007, se också Rekordgenera-

tionen 2005). 

I det inledande citatet hänvisas till ‖vår generation‖ bestående av människor 

födda under efterkrigstiden. Den generation som det syftas på har också, 

såväl genom sin storlek som genom sin plats i historien, kommit att räknas 

som en som satt dagordningen för såväl politik som konsumtion, vilket 

citatet anspelar på. Den här användningen av begreppet generation glider 

samman med definitionen av kohort: en demografisk term för till exempel 

personer födda under samma kalenderperiod.  

Använt på det här sättet, om människor födda och uppvuxna under en viss 

historisk tidsperiod, förekommer en stor mängd generationsbeteckningar. I 

det inledande citatet från tidningen M Magasin hänvisas till de amerikanska 

begreppen ‖boomers‖ eller ‖baby boomers‖ för dem födda efter andra 

världskrigets slut. Ibland inkluderar ‖baby boomers‖ alla födda från 1940-

talet fram till och med 1960-talet, andra gånger används andra indelningar: 

‖baby busters‖ för baby-boomarnas barn och ibland, inskjutet mellan dessa 
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generationer, den så kallade ‖generation Jones‖ en anonym och liten grupp. 

En del generationsbeteckningar används specifikt för ett visst land medan 

andra används mer svepande om hela västvärlden oavsett skillnader i histo-

ria, demografi, politik, kultur etc. Generation x, y och z används överlap-

pande med uttryck som generation smurf, den ironiska generationen, MTV-

generationen eller Internetgenerationen. Vilka som räknas tillhöra dessa 

generationer varierar såväl nationellt som kronologiskt. Ibland räknas män-

niskor födda på 1950-talet in bland ‖fyrtiotalister‖ eller boomers, ibland 

beskrivs de som en egen generation. Ibland definieras generationer med 

hänvisning till nationell särart och demografi; ibland beskrivs västvärlden 

som ett – och boomers och busters som lika relevanta oavsett demografi, 

konjunktur, samhällsutveckling, politik etc. Dessa generationskategorise-

ringar bygger på referenser till medier och populärkultur, som Douglas 

Couplands bok Generation X (1992) eller tv-stationen mtv:s genomslag med 

musikvideofilmer, eller smurfen, tecknad figur och leksaksfigur. I linje med 

det här har det kommit olika böcker som beskriver uppväxt, med fokus på 

ungdomstid, för olika generationer. Hårda bud (1987), Generation Smurf 

(1996) och Nötcreme och moviebox (2003) kan nämnas som exempel. Nostalgi-

serande och tillspetsat symboliseras tonåren med en konsumtionsvara. På 

motsvarande sätt har raketosten kommit att förknippas med dem som växte 

upp under tidigt femtiotal (Löfgren 1992).  

I Sverige är generationsbegreppen fyrtiotalist, femtiotalist, sextiotalist och 

så vidare, de mest spridda och använda. Fyrtiotalist sägs ha lanserats av den 

svenska journalisten och författaren Ludvig Rasmusson i boken Fyrtiotalis-

terna (1985) som senare följdes upp med Åldersupproret: om ungdomskult, fyrtio-

talisterna och Sveriges framtid (2005). I den senare beskriver han sig själv som 

den som myntade begreppet. Han noterar att många har påpekat att be-

greppet fyrtiotalist tidigare främst använts som ett vedertaget begrepp inom 

litteraturvetenskap för den författargeneration som slog igenom på 1940-

talet. Rimligtvis har genomslaget för -talistbegreppet också ett samband 

med journalisternas Carmilla Floyd och Marita Lindqvist bok Hårda bud. 

Handbok för 60-talister (1987). Här gör barnen till den stora generationen 

födda på 1940-talet upp med sin uppväxt: tv-programmen de såg och 

grupparbetenas skolvardag. De ger överlevnadsråd för en generation född i 
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skuggan av den dominerande. Den demografiskt mindre generationen mel-

lan dem födda på 1940-talet respektive dem födda på 1960-talet represente-

rades av Ana Valdés som i en recension av Hårda bud skrev: ‖Det är för 

sent, sextitalisterna är redan här, mer begåvande än vi, snabbare, alertare. Vi 

har missat tåget igen.‖ Just generationen född efter andra världskriget kan 

beskrivas som omgiven av närmast mytiska dimensioner. Om den mynta-

des uttrycket jätteproppen Orvar, när journalisten Maria Hörnfelt under en tv-

debatt uttryckte att människor födda under efterkrigstiden hindrade dem 

födda under 1960-talet från att ta sig in på arbetsmarknaden och göra karri-

är. Uttrycket jätteproppen Orvar har kommit att få motsvarande genom-

slag. Dåvarande finansminister Pär Nuders formulering ‖köttberget‖ fick 

en liknande effekt.  

Här finns en underliggande tankemodell om en konflikt om resurser mellan 

generationerna – manifesterad kring boende, arbete och karriär. Det här går 

igen i artiklar som förkunnar att ‖90-talisterna är ikapp och förbi‖ 

(www.unt.se 071128). Generation Smart, nittiotalisterna, beskrivs som krea-

tiva, beresta, datorkunniga och miljömedvetna. Generationerna tillskrivs 

olika egenskaper och tävlar med varandra om utrymme.  

Det är intressant att det i Sverige blivit generationer i jämna tiotal. Exem-

pelvis används uttrycket fyrtiotalister som om man syftade på alla födda 

1940–1949 fast man oftast underförstår enbart dem födda under efterkrigs-

tiden och ibland i praktiken inkluderar även dem födda under 1950-talets 

första år. Ett annat exempel är den generation som beskrivs som nittiotalis-

terna, där de som är födda under tidigt respektive sent 1990-tal skiljer sig åt 

såväl i antal (demografi) som i uppväxtvillkor om dessa ses som avhängiga 

av till exempel samhällelig resursfördelning och ekonomi. Talistbegreppen 

används oaktat att de faktiskt döljer lika mycket som de synliggör. Om hu-

ruvida det är låg- eller högkonjuktur, välfärdsstatens situation, det världspo-

litiska läget eller andra mer lokala politiska händelser av betydelse under de 

formerande uppväxtåren är det som definierar en generation så varierar 

dessa påtagligt under respektive tioårscykel vilket borde omöjliggöra defini-

tionen av generationen i jämna tio år (Blehr 1993). Forskardefinitioner av 

generationsbegreppet förhåller sig för övrigt ofta till frågor om huruvida 
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man främst kan anses tillhöra en generation retroaktivt. Enligt sociologen 

Mannheim (1952) krävs en medvetenhet om att tillhöra en generation för 

att en sådan ska kunna anses finnas. 

Det förekommer ytterligare generationsbeteckningar såsom ‖rekordgenera-

tionen‖, vilken används i det inledande citatet. Begreppet rekordgenerationen 

lanserades av företaget Kairos Future som arbetar med marknadsundersök-

ningar och värderingsstudier. Det fick ett stort medialt genomslag, inte 

minst då böcker som baserats på undersökningar av värderingar hos männi-

skor födda 1945–1954 publicerades (2001, 2005). Dessa har haft inverkan i 

marknadsföringssammanhang också genom att de värderingar och tankar 

om framtiden som rekordgenerationen, eller fyrtiotalisterna uttrycker ofta 

åberopas som belägg för hur synen på att åldras och den äldre konsumen-

ten kommer att förändras. I intervjuerna återkommer hänvisningar till Kai-

ros Futures värderingsstudier – också vad gäller andra generationsbeteck-

ningar såsom ‖the we/me generation‖ (födda under 1980-talet). 

Uttrycken visar en drivkraft och uppfinningsrikedom i myntandet av nya 

etiketter för att uttrycka kategoriseringar. Några som jätteproppen Orvar eller 

köttberg är pejorativa och ger med detta uttryck för en kamp om utrymme 

och resurser. Senare kommer jag att beröra olika smickrande epitet som 

marknaden åberopar för att definiera och särskilja målgrupper.23  

Att döma av mitt empiriska material används generationsbegreppet som en 

tolkningsram. Begreppen har blivit ett etablerat sätt att beskriva och förstå 

sig själv och andra, ofta med hänvisning till mediebruk och konsumtionsva-

ror, mer sällan med hänvisning till politik. Begreppen fokuserar någon di-

mension för att med det karakterisera tidsandan.  

                                                           

23 Marknaden riskerar att vara en ytterst oprecis term, särskilt använd av någon som inte är ekonom. Här syftar jag på hur ekonomiska 

processer kommer till uttryck i en särskild logik kring frågor om att öka försäljning och vinst och som förutsättning för detta att verka för 

ökad konsumtion.  
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+-are  

En annan åldersrelaterad kategorisering som ofta används är +-are, där ett 

plustecken lagts till en viss ålder: 45+, 50+, 55+ till exempel. Den här in-

delningen är mindre vanlig vad gäller 65+ kanske för att det är den officiella 

pensionsåldern och att från den tidpunkten i livet, oavsett faktisk pensione-

ring, inkluderas människor ofta i kategorin ‖pensionär‖ vilken många gång-

er används som synonym till ‖äldre‖ eller ‖gammal‖.  

Tidningen Tara kallar sig ‖succétidningen för dig 40+‖, precis som tidning-

en Laura. M Magasin addresserar 50-plussare. PlusSverige har lagt in plusset i 

tidningens namn, medvetet vagt och opreciserat, vilket ger ett retoriskt 

intryck av att både dölja ålder och bjuda in, tillsammans med en nationsbe-

teckning som signalerar för vilka läsningen är mest relevant.  

Intrycket av den retoriska konstruktionen 40+ eller 50+ är att det är en 

inkluderande kategori. Efter ett visst ungefärligt årtal och framåt är man 

inkluderad i kategorin. Det finns ingen övre åldersgräns. Alla medlemmar 

förutsätts alltså ha gemensamma intressen efter att de har inträtt i den aktu-

ella +-åldern. Några kan vara 46 år, andra 76 år, eller för den delen i 90-

årsåldern. Om detta ses som en fas av livet är det en omfattande sådan som 

rent teoretiskt inkluderar människor som är föräldrar till små barn med 

mor- och till med mormors morföräldrar, människor som fortfarande är 

yrkesverksamma förs ihop med andra som varit pensionärer i många år, 

människor födda före andra världskriget med födda under 1960-talet. De 

tidningar jag studerat har ett brett anslag vad gäller vem och vilka åldrar 

man skriver för. M magasin har modeller som uppges vara småbarnsföräld-

rar i 40-årsåldern, liksom mor- eller farföräldrar i 50- eller 60-årsåldern. Det 

är alltså inte bara i en lockande slogan man vänder sig till breda grupper 

från en viss ålder och uppåt utan också i det redaktionella materialet. Upp-

växt och framförallt ungdomsperiod som definieras som grundstenar och 

formerande i generationsbegreppet blir med denna kategorisering oviktig. 

Som ett grundantagande finns i plusbegreppet en tanke om att åldersskill-

nader betyder mindre efter en viss ålder och att människor efter inträdes-

året är mer lika varandra än tidigare under livet. Annars brukar gerontolo-
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giska forskare tala om att människor blir mer olika med stigande ålder (se 

Hyltén Cavallius 2005, 2007, Rörbye 1998). Plustecknet kan också förstås 

som en symbol för något bra och positivt, en fördel eller tillgång. Då mark-

naden beskriver målgrupperna blir ålder både särskiljande argument för att 

nå läsare eller konsumenter och inkluderande; ingen ska uteslutas, alla är 

möjliga kunder. Det finns ett positivt anslag: att tillhöra kategorin ska fram-

stå som en tillgång.  

Vitsiga förkortningar och fyndiga akronymer 

I det inledande citatet hänvisas till ‖vi‖ som var hippies, blev yuppies (young 

urban professional, ung yrkesverksam storstadsbo) och idag är mappies. I 

Sverige lanserades uttrycket mappie i samband med att den citerade tid-

ningen M Magasin etablerades: en akronym för mogen attraktiv pionjär.  

Precis som det finns ett stort, osorterat antal av fyndiga generationsbeteck-

ningar, finns motsvarande överflöd av finurliga förkortningar och akrony-

mer, såväl åldersrelaterade, som sådana som tar fasta på andra demografiska 

särdrag för att karakterisera och generalisera om en grupp, som exempelvis 

dinkie (double income, no kids, två inkomster inga barn). Grumpie, som 

sinnrikt alluderar på det engelska ordet för butter eller vresig, ska uttydas, 

‖grown up mature person‖. I en Taraartikel (2005:8) beskrivs på ett mer 

fördelaktigt och förskönande sätt en annan åldersrelaterad kategori, disco: ‖I 

England talar man om DISCO-generationens kvinnor: Discerning (som har 

livserfarenhet), Increasing years (är mognare, äldre), Stylish (följer med i 

modet, är eleganta) och Comfortably Off (lever ett bra liv).‖ Uttrycket allu-

derar både på en uppväxt under discodansens era och länkar detta förflutna 

till nutiden, med anspelningar på konsumtion och relativt välstånd.  

Opal (older people active life style, äldre människor med aktiv livsstil) är 

ytterligare en akronym som smart och skickligt anspelar på ädla stenar, 

precis som uttryck som det grå kapitalet eller den grå marknaden antyder både 
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välbärgad och hög ålder.24 Silverrävar anspelar på både silvergrått hår och 

slughet, skicklighet, vishet och erfarenhet. Den gyllene åldern låter antyda att 

tiden som äldre är de bästa åren. Flera av uttrycken gör referenser till värde-

fulla material. Epiteten är smickrande, de anspelar på förmögenhet, pengar 

att spendera och en önskan om att njuta av dem (nu, innan det är för 

sent…) Välstånd och konsumtionsförmåga flätas ständigt samman med 

marknadens kategoriseringar – från beskrivningarna av fyrtiotalisterna eller 

rekordgenerationen som förmögna, golfspelande hedonister till framställ-

ningen av den välbärgade kvinnan ‖mitt i livet‖, som medelåldern ofta be-

nämns i veckopressen. 

Ord som associeras med att bli gammal, eller vara pensionär, ja, till och med 

till synes neutrala begrepp som senior undviks. Detta blev tydligt i mina in-

tervjuer. Ingen vill bli förknippad med pensionärer eller med att vara gam-

mal, förklarade en informant som arbetar med marknadsföring riktad mot 

äldre målgrupper. Omskrivningar är det retoriska grepp som används för 

att hantera detta. En av de svenska tidningarna som vänder sig till läsare 

med ålder som försäljningsargument har bytt namn från Senior Sverige till Det 

ljuva livet. Att förknippas med ‖senior‖ sågs som en belastning. Istället får 

tidningens namn ge en vink om att tiden efter avslutat yrkesliv är de bästa 

åren av livet. Ett annat exempel är reseföretaget Seniorresor som bytt namn 

till Grand tours. 

Då tidningen M Magasin skriver om att gå i pension och den ambivalens 

och ångest som kan finnas kring detta lyder puffen på omslaget ‖Yes! Bästa 

sätten att gå vidare. Hälsan, kärleken, jobbet. Så slipper du ’pansjo-ångest’‖ (M 

Magasin 2007:11). På många sätt är artikelupplägget representativt för hur 

man skriver om olika frågor som kan ses som svåra eller laddade i vecko-

tidningar. I min avhandling utvecklar jag detta resonemang kring vad jag 

kallar ambivalensens reflexiva retorik. Kursiveringen av uttrycket ‖pansjo-

ångest‖ är min. I ytterligare en rubrik används uttrycket pansjo – ‖Pansjo-

                                                           

24 Ibland används den grå marknaden för att syfta på gråzonen mellan vitt, bokfört och 

skattat, respektive svart – utan att skatt eller sociala avgifter betalas. 
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nära. Sluta noja – njut‖ – stilistiskt fyndigt med ljudalluderingen till den mer 

traditionella stavningen av ordet. I andra artiklar förekommer på liknande 

sätt ordet ‖passionär‖. Samtidigt är detta sätt att distansera sig från ordet 

pensionär med dess konnotationer.  

Morgondagens fru plånbok 

En mångfald uttryck för olika generationer. Ett myller av fiffiga akronymer. 

Eufemismer och omskrivningar för att undvika att förknippa att bli äldre 

med att bli gammal, eller pensionär. Dessutom finns ett antal begrepp som 

lanserats av marknadsförare och marknadsundersökare för att karakterisera 

och definiera en tilltänkt målgrupp eller ett publiksegment.25  

På en webbsida som riktar sig till möjliga annonsörer refererar ett tidnings-

förlags annonsavdelning till begreppet ‖prime time women‖ 

(www.kvinnopanelen.se). Uttrycket, som myntats av marknadsföringsexper-

ten Marti Barletta, är till och med försett med TM, varumärkesskyddat. 

Benämningen sägs definiera kvinnor mitt i livet, på livets höjdpunkt (prime 

of their lives), som har en förstklassig möjlighet till konsumtion. Den kon-

sumerande människan är en kvinna (Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000). 

Här anspelas också på uttrycket ‖prime time television‖, alltså bästa sänd-

ningstid för tv-program, det vill säga den del av tv-tablån då flest tittar och 

därmed kan ses som mest mottagliga för de reklamfinansierade tv-

kanalernas köpbudskap. På samma webbsida används uttrycket ‖Tomor-

rows Mrs Wallet‖, alltså ‖morgondagens Fru Plånbok‖ som uppriktigt och 

rättframt förklarar vad som gäller här: pengar att spendera och konsum-

tionsval.  

På detta sätt fungerar konstruerandet av begrepp och namn då marknaden 

ska tilltalas. När äldre grupper talas om, inte till, förekommer flera nedsät-

tande epitet. Uttrycken jätteproppen Orvar och köttberget har jag redan 

skrivit om. Hagga, kärring, klimakteriehäxa, tant, gubbe är några exempel på 

nedsättande åldersrelaterade tillmälen. Se också Charlotte Eklunds artikel 

                                                           

25 Dessa finns om människor i livets alla åldrar, men jag fokuserar här några som används om de aktuella tidningarnas målgrupper. 
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‖Kåta kärringar & impotenta stålmän‖ (1998). Eftersom mitt material hand-

lar om hur marknaden försöker nå äldre målgrupper med reklam eller jour-

nalistik dominerar följdriktigt de mer smickrande epiteten. I veckotidning-

arnas texter kan det finnas nedsättande ord om framförallt kvinnligt åldran-

de, med fokus på kroppsliga förändringar som hamsterkinder, gäddhäng, 

julgransrygg. Det skriver jag om i avhandlingen. Jag skriver där också om 

hur symboler för ålderdom kan användas i ett slags motstånd mot etablera-

de bilder av att åldras som förfall och förlust. Till exempel delade tidningen 

M Magasin ut ‖senilsnören‖, alltså de band som kan fästas på glasögonen så 

att de hänger nära till hands runt halsen. Skämtsamt förhöll sig tidningen till 

en symbol för glömska och ålderdom då de försökte locka nya läsare. Stav-

ningen av pansjo ovan är ytterligare ett exempel på det här motståndsarbe-

tet, inom veckotidningens ramar. 

Begreppen jag skrivit om ovan är ofta fyndiga och roliga, och har fått ett 

stort genomslag i medierna, inte minst genom sina anspelningar på popu-

lärkultur eller sitt sätt att fånga tidsandan, samtidsförändringar och i en viss 

bemärkelse försöka kontrollera, tämja, ta dem i besittning och förstå dem 

genom att benämna dem. Det finns också en extra bonus för marknadsfö-

rare i att sätta sig själv på kartan och därmed tillföra värde till det egna va-

rumärket genom att vara den som får syn på, namnger, erövrar och sätter 

flaggan på en nyupptäckt tidskontinent. 

Ung oavsett ålder 

Det finns också ett antal kategoriseringar som inte har kronologiska refe-

renser, men som ändå är åldersrelaterade. Till exempel ung i sinnet, ung i 

hjärtat, eller unga i alla åldrar som antyder en inställning eller ett sinnestill-

stånd som den relevanta och intressanta aspekten för att definiera kategorin 

– oavsett faktisk ålder. I en av mina intervjuer beskrev en expert på varu-

märkesreklam kategorin så här:  

 

Ung i alla åldrar är en ungdomlig, vital, nyfiken, dynamisk person, 

ganska sportig kanske, som är väldigt alert, följer med trender, är 
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mån om sin hälsa och sitt utseende, följer med mode, följer med i 

popkultur, alltså film och musik, är ganska internetbevandrad och 

så vidare. I slutänden är det beteendet som avgör ungdomlighets-

graden. Det stämmer ju också, även om det är klyschiga uttryck, 

att man är så ung som man känner sig. Det påstår då psykologer 

att folk som känner sig unga ser yngre ut också.  

 

En intervjuad man på en reklambyrå som specialiserat sig på kommunika-

tion med unga förklarade för mig att definitionen på en ung människa kan 

ske utifrån ålder eller utifrån beteende:  

 

Oftast har kunden ganska klart för sig vad de vill komma åt. Vissa 

vill komma åt alla som fyller 18 av en viss anledning, för att det 

händer nåt då man fyller 18, medan någon annan vill komma åt de 

som är nyfikna, snabbrörliga, aktiva, och då kan vi hitta såna som 

är 17 men vi kan hitta såna som är 70 också. Det är oftast fler av 

dom som är 17 än dom som är 70. 

 

Av citatet framgår att ungdom inte används synonymt med att faktiskt vara 

ung, men att ungdom och ungdomlighet förknippas med positiva egenska-

per. Det förefaller följdriktigt att värja sig mot att definieras som äldre i 

relation till detta: som ointresserad, oengagerad, långsam, passiv, passé. 

Också i tidningarnas artiklar och reklam går tanken om ungdom som attityd 

igen: 

‖Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal, alla vill vara unga, 

men ungdom är inte ett antal år, ungdom är ett sinnestillstånd‖ 

svarar till exempel Theresia 102, i ett Tarareportage om fem kvin-

nor i 100-årsåldern (Tara 2003:12).  

 

Har kategoriseringarna betydelse? 

Kategoriseringarna har betydelse, inte minst i medierad form. De används 

av reklamare och marknadsförare och är vanliga i en mediekontext, de an-
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vänds också i vardagliga sammanhang. De är många gånger försök att fånga 

förändringar i värderingar och i det samtida. Ofta används anspelningar på 

populärkultur, tillsammans med en påtaglig påhittighet. Många av kategori-

seringarna försöker fånga marknadssegment genom en marknadens logik. 

Här blir ålder ofta en omskrivning för köpkraft. I själva verket är målgrup-

perna man vill nå personer med en viss inkomst och förmögenhet.  

Det fortsatta, ja, kanske till och med ökande antalet åldersrelaterade katego-

riseringar kan tolkas i förhållande till den senare kategorin av unga oavsett 

ålder: unga i sinnet eller i hjärtat. De senare kan förstås som ett upplösande 

av åldersgränser, en befrielse från normer om tidtabeller och frikännande 

från värderingar om i vilken ordningsföljd livet ska levas. Ålder är bara en 

fråga om inställning och tänkande. Här ekar ett förnekande av åldrande och 

en besvärjelse mot att inräknas i kategorin äldre (Blaakilde 2002). 

Det förefaller finnas två rörelser kring åldersindelningar. En trend är fler 

och fler specifika åldersindelningar, där varje åldersrelaterad grupp får olika 

etiketter och benämningar, tillskrivs skilda beteenden, ja, till och med vad 

som tillspetsat kan beskrivas som avskilda kulturella mönster för olika ål-

dersgrupper, där ålder alltså har en ökande betydelse som grund för till-

skrivningar av kategoritillhörighet. Den andra trenden, eller motrörelsen, är 

en där normer för livsloppet ses som alltmer upplösta och vi beskrivs som 

friare att leva våra liv utan normerande tidtabeller (Öberg 2002, Blaakilde 

2005).  

Idag har åren för barnafödande förlängts så att några kvinnor får barn i 

tonåren, medan andra blir förstagångsföräldrar först efter fyllda 40, 45. 

Människor som är i samma ålder kan ha valt att leva utan barn, vara små-

barnsföräldrar eller mor- och farföräldrar. En jämförbar upplösning av 

normer som den om i vilken ålder man ska bli förälder kan hävdas vad 

gäller arbetsmarknad. Människor byter arbeten över hela livsloppet. Det är 

inte längre så att man finner sin plats i yrkeslivet senast i tidig medelålder 

och därefter tryggt arbetar kvar. Idag är arbetsmarknaden både mer flexibel 

och mer otrygg. Också här hörs motstridiga röster. Livslångt lärande hyllas 

retoriskt, samtidigt som äldre studenter inte är studielånsberättigade eller i 
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praktiken är utestängda från vissa utbildningar. I medierna beskrivs både 

folk som bytt jobb mitt i livet och helt ändrat bana och att det finns en 

åldersdiskriminering mot människor över 50 på arbetsmarknaden. De mot-

stridiga budskapen visar att det inte råder en glasklar konsensus kring vad 

ålder betyder visavi dessa frågor. Barndomsforskaren Nick Lee (2001) be-

skriver dubbeltydigheten kring vad det innebär att vara vuxen idag. Idag är 

att bli vuxen inte liktydigt med att nå en trygg, slutgiltig destination, utan 

karakteriseras snarast av en påtvingad flexibilitet. Kanske resulterar osäker-

heten kring såväl barndom som vuxenhet i ett behov av att dela in livet i 

ännu fler ålderskategorier. 

Marknad och medier 

Ålder används på skilda sätt visavi marknaden. Olika produkter lanseras för 

skilda åldersgrupper med till exempel ansiktskräm som siktar på konsumen-

ter i tonåren, i tjugo, trettio, fyrtio, femtio eller sextio års ålder och uppåt. 

På ett sätt kan detta tolkas som att hudvård riktar in sig på vissa åldersrela-

terade faktorer: fet hy med acneproblem under tonåren, eller hudens ökan-

de torrhet med stigande ålder till exempel. Men hela överflödet av hudkrä-

mer kan också förstås som ett sätt att hitta nya avsättningsområden för en 

fortgående kosmetikproduktion. Detta har i sin tur betydelse för konsu-

menterna. Produkterna kommunicerar också i sig själva betydelsen och 

vikten av att vårda sin hy och inte minst, att till varje pris undvika rynkor 

(Johansson 2005).  

På jämförbart sätt fungerar tidningarna som vänder sig till olika läsargrup-

per med ålder som försäljningsargument: de särskiljer och differentierar 

konsumenter utifrån ålder, förhandlar om hur ålder och åldrande ska ges 

mening och kommunicerar betydelsen av just det som texterna vill tona ner: 

ålder. 

 

Producenter, marknadsförare och reklamare konstruerar ålderssegment som 

skiljer mellan målgrupper med ålder som utgångspunkt. Indelningar i mind-
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re ålderssegment och kategorier har ett samband med såväl ökad konsum-

tion som produktionsöverskott och därmed påföljande behov att ytterligare 

stimulera konsumtion vilket resulterar i ett behov att konstruera nya mål-

grupper (Brembeck 2001; jfr Lee 2001). 

Varje segment eller kategori presenteras som annorlunda och som med 

skilda behov som behöver tolkas och förstås för att kunna adresseras. 

Brembeck (2001) menar att marknadsförares teknik för att ‖förstå och nå 

marknaden är att konstruera, producera och upprätthålla likhet och olik-

het‖. Till sin hjälp tar de välbekanta kategorier som klass, kön, ålder, sexua-

litet, etnicitet och livsstil. Vissa av dessa kategorier, till exempel klass och 

etnicitet, har varit svårare än andra att använda i marknadsföring till barn, 

framhåller Brembeck. Andra, och då främst kön och ålder, har på ett mer 

oproblematiskt vis uppfattats som legitima ‖kulturer‖ att konstruera och 

exploatera. Är ålder mindre laddat än genus, klass, etnicitet? En möjlighet är 

att ålder kan förstås som mer ofarligt då det gäller att kategorisera barn 

medan marknadsförare använder fler omskrivningar om människor i högre 

åldrar för att det finns ett underförstått antagande om att ålder då är stigma-

tiserande.  

Kategoriseringarna fungerar som en tolkningsram: ett sätt att förstå sig själv 

och andra. Begreppen fungerar som sätt att definiera nya potentiella mål-

grupper och en omskrivning för pengar och köpkraft. Men de kan också 

förstås som en besvärjelse mot att definieras som gammal.  
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