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Att göra ålder i distansförsäljning
K a r in Lövgr en & Joh a n na Sjöberg

Det här kapitlet beskriver hur marknadskrafter organiserar utifrån ålder 
och genus genom att positionera olika målgrupper utifrån ålderstillhörighet. 
Kapitlet visar hur olika normer om ålder skapas och återskapas i text, bild 
och klädstil, genom en analys av postorderkataloger och nätbutiker som 
säljer kläder via distansförsäljning.

Introduktion
Oavsett ålder måste vi alla ha kläder. Men är kläder ålderslösa? Tänk på en 
vit t-shirt. Blå jeans. Gympaskor. Är det kläder för ett barn eller en äldre 
person? Är det kläder för en man eller kvinna? Beskrivningen ger inga 
ledtrådar. Kanske är de uni-sex – lika för män och kvinnor, uni-age – lika 
oavsett ålder? Vad den vita t-shirten, de blåa jeansen och gympaskorna säger 
om den tänkta användaren beror på om t-shirten är snävt skuren och har 
djup ringning, om jeansen är tajta eller pösiga, bärs nedhasade i midjan 
eller exponerar kroppens former, hur stora skorna är och vad de har för 
form och färg.

Kläder, liksom bilder av och talet om kläder, kommunicerar kulturella 
budskap. Ofta bedömer vi ålder utifrån människors yttre och där spelar 
kläder en viktig roll eftersom de förvandlar en naken kropp till en social 
(Fineman 2011). Kläder har potential att berätta om människor och placera 
dem i kategorier, däribland ålderskategorier. Viss forskning menar att det 
i dag råder en de-kronologiserad tidsordning, där samhället inte längre 
organiseras efter ålder (öberg 2002). Sociala tidtabeller för rätta ordningen 
i ett normativt livsförlopp är uppluckrade. Ibland sägs det att den här 
åldersutjämningen har medfört att alla, oavsett ålder, är klädda i likartade 
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plagg (ericsson Wärn 2012). Annan forskning menar tvärtom att det som 
driver modets förändring är åldersskillnader (Twigg 2013). Trots att ålders-
skillnader i klädstil vid en första anblick kan uppfattas som uppluckrade 
finns, utöver storlek, ofta skillnader mellan kläder för olika åldersgrupper. 
Ålder och kön är inskrivna i plaggen utifrån hur producenterna föreställt sig 
plaggens målgrupp. Ålder är en organiserande princip och det finns normer 
om åldersadekvat klädsel, i vilka olika åldersgrupper har skilda förvänt-
ningar på sig att klä sig i enlighet med sin ålder (Klepp & Storm-Mathisen 
2005; Lövgren 2014, 2016b; Persson 2010; Twigg 2013).

Ålder och åldershierarkier genomsyrar samhället och är grundläggande 
för människors sociala identitet (Fineman 2011). Trots det ignoreras ofta ålder 
i forskning om kläder (Twigg 2013) vilket lätt får dem att förefalla ålders-
neutrala. Kläder för olika åldersgrupper, såsom barn och äldre, behandlas 
separat vilket gör att mellanåldrarna blir omarkerade. I det här kapitlet 
undersöker och problematiserar vi den form av kommersiell åldersorgani-
sering som sker när barn och äldre lyfts fram som målgrupper för kläder i 
distansförsäljning. Syftet är att undersöka hur åldersorganisering sker och på 
vilka sätt ålder görs via de sätt som kläder marknadsförs. Analysen baseras 
på kritisk text- och bildanalys med fokus på hur ålder görs verbalt, visuellt 
och i klädernas utformning eller stil. Kapitlet bidrar till kritiska åldersstu-
dier genom att visa hur kommersiella praktiker positionerar låg respektive 
hög ålder och därmed producerar och reproducerar normer om ålder.

efter en presentation av granskade postorderkataloger och nätbutiker, 
går vi först igenom hur klädföretagen skriftligt definierar och konstru-
erar målgrupper. I följande avsnitt diskuteras vem som får synas i bild. 
Därefter går vi närmare in på utformningen av kläder för barn respektive 
äldre. Kapitlet avslutas med en diskussion av åldersgörande i ett kommer-
siellt sammanhang.

Postorderkataloger och nätbutiker
I dag har klädkonsumtionen ökat och priset på kläder sjunkit så att män-
niskor i västvärlden har råd att köpa nytt i stigande takt. Såväl unga som 
äldre konsumerar mer kläder än tidigare i historien (Twigg & Majima 2014) 
och köpen sker både i fysiska butiker och på distans: via internet och post-
order. Postorderkatalogen kan jämföras med butikshandelns skyltfönster där 
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varor ställs ut för betraktande (Skaug 1994). Den utgör, liksom nät butiken, 
också själva den plats där urval och inköp sker. eftersom det inte går att 
undersöka kläderna fysiskt före beställning är texter och bilder centrala 
informationskällor som måste vara informativa och tydliga. De fungerar 
som produktinformation samtidigt som de är en slags reklam som ska 
locka och övertyga. Postorderkatalogen och nätbutiken fungerar därmed 
på samma gång som butik, skyltfönster och reklamplats (Sjöberg 2006).

De postorderkataloger och nätbutiker som granskas här utgår från en 
ålderskategorisering genom att de riktar sina produkter till olika åldersgrup-
per – barn respektive äldre. Tre svenska nätbutiker som enbart säljer kläder 
för barn, som hamnar högt i Googlesökningar efter ”barnkläder” och som 
rekommenderats av föräldrar har granskats. Butikerna som saluför kläder 
från en mängd producenter/klädmärken är Strössel Barnkläder, Kidrox och 
Oii. För ett annat forskningsprojekt har kvinnor i åldrarna 62–94 år inter-
vjuats med utgångspunkt i de kläder de har hemma i garderoben (Lövgren 
2014, 2015, 2016b, 2016c). en del av kvinnorna berättade att de köper kläder 
genom postorder. Det ger möjlighet att sitta hemma i soffan och bläddra 
igenom uppslagen, markera möjliga klädval och bestämma sig i lugn och 
ro. Inköpen beskrevs som smidiga och postorderkatalogerna upplevdes 
som inspirerande. Lena, 86 år, kommenterade att ”Bättre modetidningar 
kan man inte få”. Postorderföretag som nämndes under intervjuerna har 
valts ut för granskning. Det är postorder- och nätföretagen Klingel, Atelier 
Gyllene Snittet, Peter Hahn, Gudrun Sjödén, varav den senare säljer både 
via postorder och egna butiker, samt Seniorshop som framför allt säljer vid 
visningar på äldreboenden.

Hur ålder görs i text: målgrupper ringas in
Förfining i processer kring produktion och marknadsföring har lett till att 
företag bemöter människor utifrån idéer om målgrupper, definierade utifrån 
ålder, kön, intressen och bostadsort. Barn i specifika åldrar, åldersgrupper 
som tweens (8–12 år) och tonåringar är exempel på åldersrelaterade målgrup-
per som antas ha någonting gemensamt och förväntas vilja ha liknande 
typer av produkter. Äldre betraktas på motstridiga sätt, de ses dels som en 
intressant målgrupp med ekonomiska resurser och dels som fast i vanor; 
mindre inriktade på konsumtion och nyheter (Lövgren 2009).
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De analyserade nätbutikerna för barnkläder framhäver sig inte som spe-
cifikt genusmedvetna men det visar sig att de i motsats till många fysiska 
butiker inte är ordnade i en flick- respektive pojkavdelning. Sökverktygen 
hjälper heller inte till att hitta kläder särskilt till flickor eller pojkar. Däremot 
går det att söka kläder för specifika storlekar och låga åldrar. Ålder görs 
därmed viktigare än kön. Företagen definierar ”barn” på olika sätt. Strössel 
gör det genom att tala om vilka storlekar kläderna man säljer har, vilket är 
50/56 till 170 centilong. Det gör längdmått till ett sätt att kategorisera barn. 
Det är ett vanskligt sätt eftersom längdmåttet 170 cm i det här fallet innebär 
att andra personer än just barn också kan bli inkluderade, samtidigt som 
andra, som i andra sammanhang skulle räknas som barn, utesluts ur kate-
gorin. Också väldigt små barn, såsom prematura bebisar, utesluts. Kidrox 
definierar barn genom att skriva ut den kronologiska åldersmålgruppen som 
barn mellan 0 och 8 år och Oii de i ”åldrarna 0–12 år”. Samtliga definierar 
alltså barn som yngre än 18 år vilket är den juridiska definitionen.

I Strössels butik säljs ”färgglada barnkläder till glada priser som klarar 
ett barns vardag”. Texten låter förstå att barn behöver slittåliga kläder, vilket 
är ett argument som främst intresserar vuxna. Kidrox använder i sitt namn 
det distanserande engelska ordet ”kid” (barn/unge) i stället för det svenska 
”barn”. Namnet är en lek med felstavningen av kids rocks, alltså ungefär 
”ungar rockar” vilket framställer barn som tuffa. Kidrox skriver: ”Vi är 
själva småbarnsföräldrar och har saknat ett mer unikt utbud av kläder som 
’sticker ut’. Det skall vara tuffa, roliga, stilfulla och praktiska kläder.” Med 
ett personligt föräldratilltal antyder man ett problem som ägarna i egen-
skap av föräldrar haft gemensamt med potentiella kunder. Kundgruppen 
positioneras därmed som föräldrar som är intresserade av att särskilja sina 
barn från andras och som med kläderna vill visa att deras barn är unika. 
Detsamma gäller Oii som med sin slogan ”Barnkläder som inte alla andra 
har” säljer dyra märkeskläder.

Att Strössel, Kidrox och Oii benämner sina kläder barnkläder tydliggör 
företagens produktutbud och signalerar att det rör sig om kläder för en 
specifik grupp baserad på ålder – kläder tillverkade att användas av barn. 
Butikernas direkta tilltal riktat till föräldrar, och en uttalad åldersgräns på 
18 år för att få handla, markerar dock att det är en annan åldersgrupp som 
ska fatta konsumtionsbeslut. Det är vuxna som ska bestämma vad som ska 
köpas och vad barn ska kläs i. Begreppet barnkläder, med sitt prefix ”barn”, 
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gör andra kläder till något åldersneutralt. Barnkläder blir det annorlunda, 
avsedda för en ålderskategori som avviker från normen. Det innebär att 
den omarkerade mellanåldern (se kapitel 1) synliggörs både i rollen som 
konsumerande förälder och när vuxna görs till norm genom butikernas 
användning av begreppet barnkläder.

Kläder för äldre lanseras inte med hjälp av någon parallell till begreppet 
barnkläder, såsom äldrekläder. Begreppet finns inte och det låter till och med 
konstigt. Klädföretag som vänder sig till äldre konsumenter, använder det 
inkluderande begreppet kläder utan prefix. Med undantag av klädföretaget 
Seniorshop, som med sitt namn signalerar en äldre målgrupp, undviker 
företagen att beskriva sina tänkta konsumenter som äldre. Ord som kan 
associeras med att vara gammal, som exempelvis ordet pensionär, undviks 
(Lövgren 2009). Vilken målgrupp man vänder sig till markeras i stället 
genom olika former av omskrivningar som signalerar hög ålder utan att 
tala om kronologi. Företagen bjuder in brett och utan att explicit markera de 
tänkta klädanvändarna som tillhörande kategorin äldre. Kläderna saluförs 
som ”tidlösa”, ”för alla åldrar” eller ”kläder för alla oavsett ålder och figur”. 
Alternativt som kläder för den ”mogna kvinnan”, där mogen blir ett sätt 
att säga levt länge utan att säga gammal eller äldre. Kunderna beskrivs som 
damer och kläderna som dammode, ord som har konnotationer till både hög 
ålder och klasstillhörighet. Med undantag av Gudrun Sjödén, som explicit 
vänder sig till ”kulturtanten”, används aldrig ordet tant eller tantig, vilka 
är stigmatiserande begrepp som signalerar något överspelat och föråldrat 
(Lövgren 2012). Atelier Gyllene Snittet som har devisen ”Mode som passar 
– för kvinnor över 50” markerar dock den tänkta målgruppen som äldre. 
Att inkludera målgrupper från en viss ålder, ofta något lägre än faktiska 
kunder, är en etablerad marknadsföringsstrategi (Lövgren 2009). Ord och 
bild kommunicerar glädje; här talas om färgfest och modefest, om njut-
ning, och om konsumtion som får kunden på gott humör. Kläder beskrivs 
som pigga, piffiga och sköna, mönster som modiga och vackra, färger som 
söta, fräscha, glada och diskreta. Liksom i marknadsföringen till föräldrar 
används argument om en unik stil också gentemot en äldre målgrupp.

När företagen skriver fram kläder till barn och äldre kommuniceras 
ålder. Ålderskategorin barn lyfts fram och laddas positivt. Då det gäller äldre 
blir betydelsen av ålder nedtonad.
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Hur ålder görs i bild: vem som får synas
Alison Clarke (1998) visar att det krävs specifika färdigheter för postorder-
konsumtion, nämligen att kunna genomskåda företagens försäljningstaktik, 
kritiskt granska vad som utlovas och ställa sig skeptisk till löften som ges. På 
jämförbart sätt behöver konsumenter förhålla sig till iscensättningar av de 
klädmodeller som syns. Det kräver föreställningsförmåga av den presumtiva 
kunden. en av de äldre intervjupersonerna sa:

Jag bläddrar igenom katalogerna och tycker att det finns mycket snyggt. Men 
så inser jag att jag är ju lite för gammal för det där, och jag skulle nog inte 
vara så snygg i det där. Men jag tycker att det är roligt att gå genom den och 
jag får nog veta ungefär vad som skulle passa mig också. (Kvinna, 86 år)

Vem är det som får synas och hur representeras den grupp som ska använda 
kläderna som visas?

Till skillnad från reportage i modetidningar för vuxna, där det före-
kommer ett utstuderat, ibland provocerande, bildspråk med kvinnliga 
modeller som ser på betraktaren med en inbjudande sexig blick (eriksson 
& Göthlund 2004), är bildspråket i katalogerna och nätbutikerna med kläder 
för äldre städat och återhållsamt. Det är som om representationerna inte ska 
bekräfta den äldre kvinnan som sexuellt begärlig. Det är försiktiga poser i 
fotografierna: en hand i midjan eller på höften, ofta med huvudet vinklat. 
Liksom i andra bildåtergivningar av kvinnor är det ofta med ett leende 
modellen vänder sig mot betraktaren (jfr Goffman 1979).

Det finns få bilder av män och de som syns visas ofta upp i par tillsam-
mans med en kvinnlig modell. Mellan paren syns inga flirtiga blickar och 
de står ofta sida vid sida som ett team. Det ger intryck av att de är varandras 
trygga partners sedan länge, snarare än nyförälskade älskande.

I det visuella tilltalet använder företagen framför allt tre strategier för att 
visa fram kläder för äldre. Det vanligaste är bilder på en modell som är kro-
nologiskt yngre än målgruppen. Det är visserligen svårt att avgöra den kro-
nologiska åldern på en person i bild (Sjöberg 2013) och forskning har funnit 
att tolkningen av ålder är beroende av bedömarens egen ålderstillhörighet 
(Lövgren 2009). I de här fallen tolkar vi den visuella iscensättningen som att 
majoriteten av modellerna är i en diffus mellanålder. Slät hud och spänstig 
rak kroppshållning tyder på detta. Detta kan tolkas som att det uppmuntrar 

©  F ö r FAT TA r NA  O C H  S T U D e N T L I T T e r AT U r202

Karin Lövgren & Johanna Sjöberg

978-91-44-12094-2_01_book.indd   202 2017-08-16   10:54



äldre personer att identifiera sig med yngre, vilket även gäller annan mark-
nadsföring som vänder sig till äldre. en trolig orsak till denna praktik är 
att det finns en etablerad uppfattning om att marknadsföring är effektivare 
när den visar yngre personer (Lövgren 2009). Bilder på kronologiskt yngre 
personer anses nå fler potentiella kunder, bland annat utifrån antagandet att 
äldre identifierar sig själva som subjektivt yngre än sin kronologiska ålder. 
Trots det visar forskning att äldre kvinnor är mer köpbenägna om de kan 
identifiera sig med en modell som är närmare den egna åldern (Fineman 
2011; Kozar & Damhorst 2008; Lövgren 2009, 2016c).

I den andra visuella strategin visas äldre kvinnor i bild, men det är endast 
någon liten ledtråd som antyder att den avbildade personen är äldre. Många 
gånger har kvinnorna långt grått hår, där det långa håret konnoterar ung-
domlighet, medan det gråa får symbolisera åldrande. På så sätt balanseras 
intrycket av hög ålder upp. Likaså är modellerna smala och kroppsspråket 
i bilden indikerar rörlighet och smidighet, vilket kan tolkas som att det är 
socialt önskvärt att se ungdomlig ut.

en tredje strategi är att visa en äldre kvinna tillsammans med yngre 
kvinnliga modeller i samma bild eller på samma uppslag. Twigg (2013) har 
i sin analys av äldre kvinnor i modetidskriften Vogue visat att när en äldre 
kvinna figurerar i bild är det oftast tillsammans med yngre kvinnor, så att 
personer i flera åldrar avbildas samtidigt. Bilderna skapar då intryck av gene-
rationer, exempelvis utifrån mode för mor och dotter, och vänder sig därmed 
till flera ålderskategorier samtidigt. effekten av det är att hög ålder späds ut 
(Twigg 2013). Ålderslöshet lyfts fram och ålderstillhörighet tonas ner.

Bildrepresentationerna kan tolkas på olika sätt. Det kan uppfattas som att 
kvinnor uppmuntras att aspirera mot ungdomlighet och att en ungdomlig-
hetsnorm därmed stärks. Att hög ålder inte görs synligt samverkar med en 
diskurs där modeintresse och kognitiv (ung) ålder förenas (t.ex. Y-Tse Lin & 
Kang-Ning Xia 2012). en alternativ tolkning är att framställningen fungerar 
inkluderande. Ålder representeras inte som viktig, utan samhörighet och 
igenkänning med andra ålderskategorier uppmuntras. Det uppmanar till att 
identifiera sig bortom kronologiska åldersgränser. Det gemensamma med 
andra generationer och kontinuitet med tidigare engagemang i frågor om 
stil kan förstås som positivt och frigörande från kronologiserande normer. 
Det som talar emot en sådan läsning är att det finns en bestämd riktning 
för åldersmarkörerna i bild. Kunden blir oftare adresserad med en kronolo-

©  F ö r FAT TA r NA  O C H  S T U D e N T L I T T e r AT U r 203

13 Att göra ålder i distansförsäljning

978-91-44-12094-2_01_book.indd   203 2017-08-16   10:54



giskt långt yngre modell och sällan tvärtom – med en äldre. Hög ålder blir 
osynliggjord.

Bland nätbutikerna är Oii den som oftast använder bilder med barn som 
modeller. Bilderna verkar komma från klädtillverkarna själva och ser ut 
att ha tagits fram i samarbete med professionella fotografer och stylister. 
Barnen poserar på sätt som känns igen från modemagasin med vuxna 
modeller, vilket gör att deras uttryck liknar vuxnas (Boulton 2007). Att 
personerna ändå förstås och tolkas som barn har till stor del att göra med 
att klädutbudet ramas in av begreppet barnkläder. Det beror också på vilka 
som valts ut som modeller. Kort kroppslängd, platta bröst, stora ögon och 
runda kinder fungerar som så kallade barnighetsmarkörer, alltså sådant 
som vi kulturellt kopplar samman med kategorin barn (Sjöberg 2013). Det 
är dessa markörer som gör ålder och som konstruerar modellerna som just 
barn. På nätsidorna syns heller inga långa, fysiskt välutvecklade kroppar 
som gått igenom puberteten, trots att exempelvis 12-åringar och de uppåt 
170 cm kan ha sådana kroppar. Den visuella framställningen av gruppen 
”barn” blir snäv och butikernas användargrupp framstår som yngre än vad 
som kommuniceras i text. Att barnen i vissa fall är klädda i plagg som inte 
gör det helt tydligt om de är flickor eller pojkar, medan de aldrig kan tas för 
att vara vuxna eller tonåringar i puberteten, visar att könstillhörighet görs 
mindre relevant än ålderskategorisering.

Hur ålder görs i stil: sprallig eller klassisk
I utbudet av barnkläder återkommer ofta samma plagg för olika åldrar och 
storlekar. Det betyder att det inte görs några markanta ålderskategorise-
ringar inom gruppen barn. Den enda klädtyp som är förbehållen en särskild 
åldersgrupp är småbarnsbodyn. Den finns bara i de minsta storlekarna och 
har knappar i grenen för att underlätta blöjbyten. I övrigt är det upp till 
kunden/föräldern att avgöra vilka kläder som passar det egna barnets ålder. 
I butikernas sortiment av barnkläder finns sex återkommande stildrag. De 
visar att kläder tänkta att bäras av barn uppvisar en stor spännvidd i vad som 
kan vara åldersadekvat. Stilarna benämner vi som kläder som är 1) spralliga, 
2) ljuva, 3) streetcoola, 4) populärkulturella, 5) läsbara och 6) lillgamla.

Den spralliga stilen utmärks av starka färger och mönster med stilise-
rade motiv av figurer, djur, fordon och växter. Här syns kläder med lekfull 
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utformning med exempelvis hängande applikationer och luvor med lurviga 
nalleöron. Det här är kläder med typiskt ”barniga” (Sjöberg 2013) attribut. 
Den ljuva klädstilen är nostalgiskt tillbakablickande och somrig med vita 
eller ljust pastellfärgade plagg. Här syns kläder med volanger, rosetter, hjär-
tan och blommor. De står i kontrast till de streetcoola kläderna som känne-
tecknas av sådant som kan betraktas som tufft (se Cross 2004). Kläderna är 
ofta svarta, har tryck med dödskallar, leopardmönster, kamouflagemönster, 
farliga djur eller bilder med koppling till sporter som racing och boxning. 
Den populärkulturella stilen knyter an till populära fenomen som kända 
filmer, artister och barnböcker. Vad gäller läsbara kläder är det sådana som 
låter barnets kropp bli en plats för reklam, med hjälp av tryck som visar vem 
som producerat dem, som exempelvis Benetton, Gant och Nike. Andra kläder 
definierar bäraren genom texter som ”gullunge”, ”jag–pappa” och ”Future 
Greaser”. Där finns också text- och bildkombinerande tryck och texter med 
uppmaningar, som ”Mucka inte!”.

Den lillgamla stilen utgörs av kläder som kavajer, slipsar, strama skjortor 
och blusar samt bikinitoppar för mycket små flickor utan bröst. Det är alltså 
en typ av plagg som främst brukar ses på vuxna och som i större storlek 
oproblematiskt kan användas av vuxna. I delar innebär den lillgamla stilen 
en lek med åldersidentitet. Den gör att barn i den liknar vuxna, vilket gör 
den särskilt intressant i det här sammanhanget. Att kläderna de facto är för 
barn gör att man teoretiskt kan vända på resonemanget och säga att vuxna 
i sådana kläder liknar barn (Hennessy 2008) – om det inte hade varit för att 
barn i materialet är den markerade ålderskategorin och vuxna är den norm 
som de är relaterade till.

Kläder för äldre innebär samma eller åtminstone liknande kläder som 
för andra vuxna, alternativt kläder för vårdbehövande. I vårt material är det 
den förstnämnda sorten som är till försäljning. Det är kläder som till sin 
utformning är icke-åldersmarkerade. Det är på många sätt logiskt, eftersom 
man även som äldre förblir vuxen. Det är inte typen av plagg i sig som gör 
ålder utan det är stil, snitt, tilltal och hur modellerna framträder som iscen-
sätter ålder. Katalogerna visar en bredd av stilar med olika uttryck, analysen 
fokuserar här på tre återkommande iscensättningar. Dessa stilar benämner 
vi 1) klassiskt försiktig, 2) majoritetstrendig, respektive 3) färg- och mönster-
glad. Den klassiskt försiktiga stilen utmärks av plagg i en enkel stil; jumper, 
kofta, jeans, blus, skjorta. Färgskalan är ofta neutral med beige, marinblått 
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och vinrött i något dämpade färger. en lågmäld och diskret färgskala är ett 
av kännetecknen på kläder för en äldre målgrupp. Kläderna som saluförs 
som klassiska tonar ner kommunikation om snabb, kortvarig förändring till 
förmån för en stil som framstår som mer beständig. Den majoritetstrendiga 
stilen återspeglar det utbud som finns i kedjebutiker och shoppingcentrum. 
Färgskalan inkluderar pasteller, och det betonas att kläderna är trendiga 
och moderiktiga, samtidigt som deras bekvämlighet understryks. Mode 
definieras av förändring medan trend är ”förändring i reducerad form” 
(Lantz 2013:19; se även Craik 2009:338). Stilen understryker att kläderna 
som visas fram är rätt i relation till vad som gäller för säsongen med uttryck 
som ”trendiga jeans” eller ”de senaste trenderna”. Men det är inte kläder 
i modets framkant utan snarast kläder i en stil som kan sägas appellera 
till en bred majoritet. Den färg- och mönsterglada stilen företräds framför 
allt av företaget Gudrun Sjödén vars kläder i Sverige är förknippade med 
”kulturtanten”. Karina ericsson Wärn (2012) beskriver denna målgrupp 
som högutbildade kulturintresserade kvinnor som tycker om kläder som 
är rymliga, bekväma, inte trendiga men inte heller tråkiga. Här är färgerna 
och mönstren klatschiga. Att kläderna inte återspeglar en kortsiktig trend, 
utan är tänkta att kunna användas länge, är något som särskilt lyfts fram i 
företagets kataloger.

Gemensamt för de klassiska och färg- och mönsterglada stilarna är att 
de saluförs med argument om att detta är kläder som består. Det är något 
som kan beskrivas som en ”tidsparadox” (Bildtgård & öberg 2015; se även 
Lövgren 2016 c). en äldre konsument kan ha en begränsad tid kvar att leva 
men förväntas ändå attraheras av plagg med hög kvalitet som ska hålla 
länge. Användningen av argumentet förmedlar med detta att kunderna 
är värda kläder av hög kvalitet, oavsett hur länge de faktiskt kommer att 
kunna använda dem.

Ungdomlighet som norm och ungdomlighet som synonymt med skön-
hetsideal understryks i katalogernas budskap. Här betonas klädernas möj-
ligheter till ett förvandlande av den åldrade kroppen. De sägs kunna få 
bäraren att se smalare ut – vilket kommunicerar en norm om smalhet som 
önskvärt. Detta innebär en kontinuitet med ideal för yngre kvinnor. Kläder 
beskrivs som ”figursmickrande”, eller ”figurvänliga”, vilket lyfter fram tex-
tiliernas möjligheter att kommunicera: magin i ”tillåtande” eller döljande 
plagg (Lövgren 2016a). Det är den åldrade kroppen som ska formas om för 
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att se yngre ut än vad den är. Idealet förefaller befinna sig neråt i åldrarna 
mot en omarkerad mittenålder. Plagg som beskrivs som ”ungdomliga” är 
ofta i modeller som är mer figursydda än andra kläder. Det verkar vara 
viktigt att kommunicera könstillhörighet genom valet av kläder och då 
särskilt sådana som visar kroppens former. Ord som ”kvinnliga” respektive 
”feminina”, antyder önskvärd yttre iscensättning. Det kan tolkas som att 
det är viktigt att visa att man förblir kvinnlig, i kontrast till föreställningar 
om att könstillhörighet blir oviktigare när man blir äldre och att män och 
kvinnor blir allt mer lika i hög ålder (Andersson 2009).

Avslutande diskussion
Kapitlets bidrag till förståelsen för processer där ålder görs är att visa hur 
åldersnormer aktualiseras i försäljning av kläder – kläder som är en viktig 
resurs i människors identitetsarbete och identifikation. Vi har visat hur 
kommersiell ålderskategorisering görs i distansförsäljning och beskrivit hur 
ålder görs verbalt, visuellt och i utformningen av kläder.

Föräldrar, som är den konsumentgrupp som tilltalas då det gäller inköp 
av barnkläder, verkar med kläder kunna få experimentera med sitt barns sätt 
att vara. De äldre verkar få hålla sig i en tryggare och fastare fåra av beprö-
vade och erkända plagg. Detta kan också tolkas i relation till det faktum att 
äldre har andra behov av kläder än barn; sliter ut dem respektive växer ur 
dem i mindre utsträckning. Samtidigt kan kläderna som presenteras för en 
äldre målgrupp uppfattas som mindre trendiga och föränderliga och därmed 
återspegla föreställningar om att äldre är mindre förändringsbenägna och 
experimenterande än stil- och identitetssökande unga personer.

Appellen om kläder med en unik stil riktar sig till både barn, unga och 
vuxna. Den kan förstås i relation till värderingar i samtiden, där individua-
litet och att visa fram en personlig stil i såväl kläder som utseende, anses 
viktigt (Crane 2000; entwistle 2000). Detta kommuniceras till såväl konsu-
merande föräldrar som äldre presumtiva kunder. Här finns alltså en likhet 
oavsett ålderstillhörighet.

Äldre uppmanas genom representationer i reklam och medier att 
identifiera sig som yngre än sin kronologiska ålder och att aspirera neråt i 
ålder. Barn som inte riktigt motsvarar förväntningarna på den prepubertala 
kroppen får sällan synas och representera sin åldersgrupp i nätbutikerna. 
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Detta kan tolkas som att det är fint men annorlunda att vara barn men 
kulturellt önskvärt att inte låta hög ålder synas.

Av analysen har framgått att ytterligare en ålderskategori aktualiseras i 
försäljningen av kläder till barn och äldre, nämligen vuxna i mellanåldrar. 
Det är de som ges makten att välja och köpa kläder åt barn och de som synlig-
görs i det verbala och visuella tilltalet till äldre. Genom begreppet barn kläder 
och genom att ålder tonas ner när målgruppen är äldre kunder, särskiljs 
dessa åldersgrupper på sätt som bidrar till att göra andra åldrar omarkerade.
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