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Rubriken i Damernas värld ly-
der: ”92 år och stilikon – 23 
bevis på att ålder aldrig är ett 
hinder” och följs av bilder på 

den tjusiga Iris Apfel, iförd gigantiska 
svarta glasögon, iögonfallande smycken, 
excentriska och spektakulära klädkom-
binationer. Hon beskrivs som sober, 
cool, festlig. 

Mode personifierad. 
I 2015 års decemberutgåva av det re-

klamfinansierade gratismagasinet Totally 
Stockholm är temat äldre med stil. Här 
fotograferas och intervjuas ett antal 
äldre människor. Reportaget är format 
efter Ari Seth Cohens bok (2012) Ad-
vanced style och hans blogg med sam-
ma namn. Personerna i artikeln visas 
fram som stilmedvetna, självständiga 
förebilder då det gäller klädsel och det 
yttre. Stil och skapande har ingen ål-
dersgräns, förklaras det i artikeln. Bud-
skapet återspeglar en förändrad syn på 
hög ålder i samklang med formulering-
ar som Old is the new black, eller till 
och med Old is the new gold, som dy-
ker upp som devis i bloggar och reklam. 

Med formuleringarna antyds att det är 
trendigt att vara gammal, i en devis som 
länkar hög ålder till konsumtionsförmå-
ga, men också till fortsatt intresse för det 
yttre. Jag skriver om den här retoriken i 
artikeln Att göra kvinnlighet och ålder i 
bloggosfären, i den nyutkomna boken 
Att konstruera en kvinna (2016). Reklam, 
medier och mode lyfter fram också äldre 
som vackra. De äldre modellerna är i re-
klam för klädföretag, fotograferade i en 
pose som kräver rörlighet; oftast är mo-

dellen smal och vig, med bara en detalj 
som antyder hög ålder. Vitt hår anspelar 
på hög ålder, medan den avbildade i öv-
rigt visas fram som ungdomlig. Om ena 
sidan av myntet är att äldre får fortsätta 
att vara modeintresserade och ses som 
vackra så är den andra att det också för-
väntas fortsatt kroppsdisciplinering. 

Iris Apfel, liksom de flesta personerna 
som avbildas i Ari Seth Cohens blogg, 
tillhör en förmögen klass, som har råd att 
hålla sig med en omfattande garderob 
och som, kan man säga, just i kraft av sin 
habitus därför kan bryta mot ängsliga 
regler för att passa in. Hon är inte mål-
grupp för de i samtiden så populära stil-
guiderna och rådgivningsböckerna. I en 
bildtext i Damernas värld-reportaget för-
klaras att inte ens yngre förmågor skulle 
kunna bära upp hennes stil bättre. Häri-
genom blir normativa föreställningar tyd-
liga: Det är framförallt yngre som annars 
får visa stil och som är företrädare i varu-
märkeskampanjer. 

Det har gjorts tv-dokumentärer om 
äldre modeintresserade kvinnor, till ex-
empel Fabulous fashionistas, liksom ett 
program om just Iris Apfel. I dessa med-
ieexempel lyfts äldre fram som personer 
som just i kraft av sin höga ålder och erfa-
renhet förvärvat stilkänsla och som tack 
vare sin mognad och erfarenhet törs ta ut 
svängarna: De bottnar i sig själva och är 
inte så ängsliga för hur andra uppfattar 
dem. Oftare tonas ålderstillhörigheten 
ned då det gäller äldre. De inkluderas i 
stället i reportage som betonar att stil och 
skönhet inte har en åldersgräns. 

Julia Twigg har visat att i dessa fram-

ställningar späds hög ålder ut. De äldre 
personerna poserar med yngre till ex-
empel i mor-dotter-par, eller i kollagear-
tade bildreportage där de äldre syns på 
små bilder, tillsammans med yngre mo-
deller (Twigg 2013). 

Likaså framhålls att det inte handlar 
om ålder, utan om livsstil eller intressen. 
I en artikel om design och mode ställs 
frågan till ett företags creative director:

”I dag, snart 70 år efter att Marimekko 
grundades, är det många som anser att 
Marimekko har länge dragits med en 
tantstämpel. Är det en tillgång eller en 
belastning?

– Det handlar inte om ålder, men om 
att göra kollektionen tillgänglig och an-
gelägen för fler än äldre damer. Även om 
man jobbar på exempelvis en bank eller 
ett dagis ska man kunna ha på sig våra 
kläder en vardag.” (Lund, Dagens nyhe-
ter 18 december, 2015). 

Det handlar inte om ålder, blir 
svaret. Här framkommer ett 
dilemma med att adressera 
målgrupper i termer av ålder. 

De åldras. Då riskerar varumärket att åld-
ras med målgruppen. Det förekommer 
att företag lyfter fram sin ärevördiga his-
toria och långvariga tradition för att visa 
sin trovärdighet och för att stärka varu-
märket. Men parallellt måste varumärket 
föryngras för att också nå nya målgrup-
per. Företag måste balansera mellan att 
hitta nya målgrupper, och samtidigt be-
hålla dem man redan har. 

I intervjun om Marimekko väjer desig-
nern från tanttillhörigheten till förmån 

Med utgångspunkt dels i en pågående under-
sökning av äldre kvinnors garderob, dels i  
representationer i medierna, resonerar etnolo-
gen Karin Lövgren om mode, kläder och äldre. 

Kläderna gör tanten
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för formuleringen ”äldre damer”, en om-
skrivning som indikerar mer än enbart 
ålder. Ekonomiska resurser och klasstill-
hörighet hamnar under radarn – de rätt 
exklusiva och dyra plaggen sägs också 
vara av intresse för låginkomsttagare dit 
förskolepersonal hör. Ålder, klasstillhö-
righet, målgrupp i termer av livsstil och 
intressen är sammanvävda. 

Old is the new gold appellerar med  
argumenten om att framför allt de yngre 
bland de äldre beskrivs som stadda vid 
kassa. Ofta upprepas mantrat att äldre 
äger 80 procent av den samlade förmö-
genheten i landet och står för 70 procent 
av köpkraften (Lövgren 2009).

En förändrad syn på äldre i medier 
och reklam har samband med föreställ-
ningar om vilka grupper som är köp-
starka. Människor adresseras som kon-
sumenter. Samtidens sökande efter det 
unika, det annorlunda, är också en pus-
selbit i att äldre modeller lyfts fram som 
exotiska undantag. Det gäller att sticka 
ut och synas i bildflödet. Tillspetsat kan 
medierepresentationerna uppfattas som 
att det som är mest tabu är vanlighet. 

För min undersökning om åldrande 
har garderobsintervjuer varit den meto-
dologiska ingången. 21 kvinnor i åldrarna 
62 till 94 år har intervjuats. Garderoben 
och kläderna där är en tacksam start-

punkt för samtal om vardag, kropp, åld-
rande. Här finns sparade plagg som på-
minner om hur livet förändrats, kläder 
som utgör materialiserade fotoalbum, 
och så kläder som kanske kan komma att 
användas och vara till nytta. 

Intervjusamtalen har också handlat 
om att köpa nytt. Jag behöver inga 
nya kläder, säger några intervjuper-
soner, jag har kläder att slita på. An-

dra talar om det lustfyllda i att ha en ny 
blus, ännu inte använd, hängande i gar-
deroben. Blusen symboliserar ett tän-
kande framåt, och representerar ett lust-
fyllt estetiskt arbete. För några blir fun-
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Eyes as Big as Plates # Agnes II (Norway 2011). Karoline Hjorth & Riitta Ikonen/Photocrowd.com.
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deringar kring stil ett sätt att förbli ak-
tiv. Kvinnor som beskriver sig själva 
som modenördar signalerar att de är 
engagerade i sin samtid.  Flera inter-
vjuade uttryckte frustration då det 
gällde att handla nya kläder. De talade 
om dålig service i varuhusens och köp-
centrumens butiker, om hur tröttande 
det är att inte kunna sitta ner och pusta 
ut i provrummet. De talade också om 
svårigheter att hitta kläder som de 
tycker visar fram dem på ett sätt som 
de tycker om. 

Enligt intervjupersonerna vänder sig 
klädföretagen till unga konsumenter. 
Kläderna är skurna för kroppsnära och 
understryker därmed kroppsliga för-
ändringar som de intervjuade beskrev 
med visst avståndstagande. En del in-
tervjuade hittade vägar förbi detta, ge-
nom att leta efter andra varumärken 
och andra köpställen, medan andra 
förklarade att den här upplevelsen 
gjorde att det inte längre var lika roligt 
med kläder. 

De intervjuade framhöll att det är vik-
tigt att visa att man 
bottnar i sin ålder. 
De betonade att de 
inte ville klä sig som 
tonåringar. 

Tvärtom riskera-
de den som förnekar 
sin ålderstillhörighet 
att framstå som lite 
löjlig och patetisk. 
Kvinnorna sade att 
de ville klä sig vuxet. 
Att klä sig vuxet re-
presenterade att visa 
acceptans för sin ål-
derstillhörighet. 

Däremot tolkar 
jag intervjuerna som 
att det vore en ano-
mali att säga att man 
vill klä sig för att se 
gammal ut. Gammal 
konnoterar överspe-
lad, förbrukad, för-
åldrad, sett sina bäs-
ta dagar – för att nu 
bara lyfta fram några 
av alla de negativa 

synonymer som ordboken anger. 
Intervjupersonerna definierade själ-

va sin stil; många använde ord som be-
kväm, sportig, ledig och flera använde 
ordet vanlig. De förklarade att de tyck-
te att de såg ut som de flesta andra och 
betonade att de ville klä sig för att passa 
in snarare än att avvika. 

Jag vill poängtera skillnaden i att klä 
sig för att vara osedd och att vara osyn-
lig. Begreppen ligger snubblande nära 
varandra, men jag uppfattar att inter-
vjusvaren visar aktörskap, agens. Det 
här kan jämföras med de slutsatser Da-
niel Miller och Sophie Woodward drar 
i sin studie av jeans (2011). Deras inter-
vjupersoner underströk att jeans var 
enkelt och bekvämt och gav jeansan-
vändaren en känsla av att vara rätt och 
passa in. Många studier av kläder foku-
serar på mode, och viljan att synas, att 
vara unik. Modets drivkrafter beskrivs 
ibland som just de dubbla strävandena 
mellan att passa in och vara delaktig, 
respektive sticka ut och vara unik. Men 
precis som äldres klädvanor i mindre 
utsträckning är beforskat är vanlighet 
mindre undersökt. 

Ibland framhålls att bäst före-datum 
för modeller har förändrats så att också 
äldre kvinnors skönhet lyfts fram i 
medie - och bildflödet. Parallellt har ål-
derstillhörighet för yngre modeller ock-
så förändrats, så att många modeller är i 
tidiga tonåren också då de presenterar 
kläder för en äldre publik. Det kan tol-
kas som att åldersrepresentationer i flera 
led av livsförloppet är under förändring. 
Ålder har skiftande betydelser, och är 
ännu mindre utforskad och problemati-
serad än till exempel genus.

Denna exposé har visat att ål-
der är sammanflätat med 
dimensioner som definierar 
potentiella målgrupper, och 

att hög ålder kan figurera som retorik 
för att positionera varumärken i medier-
nas representationer. Ålder skrivs sam-
man med klasstillhörighet och konsum-
tionsförmåga. Parallellt med att mark-
nadskrafter intresserar sig för äldre kon-
sumenter, och som led i detta lyfter fram 
också äldres skönhet och stil, släpar va-
rumarknaden efter. Kläder som är skur-
na och formgivna för den äldre kroppen 
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Almanacka med 365 aktiviteter,
katten Pysen m.m.

Konferens om  
kontaktmannaskap  
inom äldreomsorgen
–  i möte med anhöriga

Datum: 22 april 2016, klockan 09.30–16.00.
Plats: Fazer restaurang och konferens, Fleminggatan 18,  
Stockholm.
Pris: 1800 kr exklusive moms.

Läs mer och anmäl dig senast den 8 mars  
via www.aldrecentrum.se. 

Innehåll: 

• Att vara anhörig – när tillvaron förändras.
• Samverkan mellan anhöriga och kontaktman.
• Vård i livets slut – att stötta anhöriga.
• Anhöriga och våld i nära relationer.
• Anhörigkonsulent – stöd till anhöriga.
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finns i mindre utsträckning på de försälj-
ningsställen som de flesta kunder har att 
tillgå. 

Artikeln har utgått ifrån bilder av äld-
re kvinnor, och även baserats på min 
undersökning om äldre kvinnor. Det 
bör framhållas hur angeläget det är med 
också undersökningar av män, kläder, 
kropp och vardag. Ett ensidigt belysan-
de av hur kvinnor görs äldre tidigare än 
män, bland annat utifrån synliga ålders-
tecken, riskerar att förstärka kulturella 
föreställningar om att åldrande är mer 
problematiskt för kvinnor än för män. 

Min framställning visar att det finns 
anledning till fortsatta kulturstudier 
också om äldre människors mediebruk, 
medierepresentationer av äldre, och om 
såväl kläder som stil och mode. Kultu-
rella föreställningar om ålderstillhörig-
het är föränderliga. Marknadskrafter 
samverkar med samtidsförändringar 
och demografi med allt fler äldre som 
lever friska allt längre. 

Äldre ses i högre grad som en poten-
tiell målgrupp och är inkluderade i sam-
tidens intresse för det yttre. Andra före-
ställningar är mer trögrörliga.

KARIN LÖVGREN
lovgrenkarin@gmail.com
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Sveriges Gerontologiska Sällskap är 
en rikstäckande förening för alla som 
är intresserade av gerontologi. Geron-
tologi är en tvärvetenskaplig disciplin 
som eftersträvar förståelse av hela 
människan från biologiska/medicin-
ska, sociologiska och psykologiska ut-
gångspunkter. Föreningens målsätt-
ning är att främja forskning om åld-
rande och äldre, och att stärka geron-
tologins ställning i samhället.

Sveriges Gerontologidag 2016: 
Forskning och praktik i samverkan 
– utmaningar och möjligheter 
Årets Gerontologidag arrangeras den 
20 april i samarbete med Hälsohög-
skolan i Jönköping. Mer information 
om dagen och om anmälan finns på 
www.sgs.nu.

Vill du bli medlem i vår förening?  
I medlemskapet ingår tidskriften Äldre i 
Centrum, medlemsbrev och olika aktivi-
teter av intresse för både praktiker, 
forskare och allmänhet. Om du vill veta 
mer om vad vi gör, få mer information 
om kommande aktiviteter eller bli med-
lem gå in på vår webbsida: www.sgs.nu
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