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Abstract  
Syftet med studien är att analysera och diskutera identitet och medieanvändning i 

samband med den mediala kommunikationen mellan producent och en äldre 

konsument i ett postmodernt konsumtionssamhälle. Studien har genomförts med en 

kvalitativ ansats i form av intervjuer, en enskild med marknadsansvarig på Nazar samt 

fem fokusgrupper med målgruppen seniorer. Det empiriska materialet visar att den 

undersökta målgruppen inte kan betraktas som homogen då vi sett skillnader mellan 

de yngre och de äldre seniorerna. De yngre identifierar sig i större utsträckning med 

de nya och interaktiva medierna till skillnad från de äldre, vilket verkar grunda sig i 

en teknisk osäkerhet. Vi kan däremot se likheter genom en tydlig social identitet inom 

målgruppen som utifrån ett producentperspektiv är relevant i utformandet av mediala 

budskap. Trots möjlighet till identifikation är reflexiviteten tydlig genom sparsamhet 

och eftertänksamhet då de deltagande inte anser sig påverkas av reklam.  

 

The purpose of the study is to analyze and discuss identity and media use in 

connection with the medial communication between producer and an older consumer 

in a post-modern consumer society. The study was conducted with a qualitative 

approach in the form of interviews, one individual with the marketing manager at 

Nazar and five focus group interviews, with the specific purpose to target senior 

citizens. The empirical data show that the examined target group can not be 

considered homogeneous as we have seen differences in replies between younger and 

older seniors. The younger seniors identify themselves more closely with the new and 

interactive media, unlike the older which seems more hesitant and uncertain.  

We do see similarities through a clear social identity within the audience as from a 

producer perspective is relevant in the design of media messages. Despite the 

possibility of identification the reflectivity becomes clear through thrift and 

thoughtfulness as the participants do not consider themselves to be influenced by 

advertising. 
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1. Inledning  
2015 var året då vi tyckte oss kunna läsa mer om krig, terror och flyktingströmmar än 

någonsin tidigare - faktorer som påverkat världen på olika plan. En bransch som 

påverkats i stor utsträckning är resebranschen och när vi fick kännedom om att 

resebolaget Nazars annars höga bokningsantal börjat peka nedåt väcktes ett intresse. I 

en situation som denna, då resenärer börjar välja andra resebolag, menar vi att 

kommunikationen mellan producent och konsument är a och o för att återfå 

förtroendet. Konsumenten måste kunna relatera och identifiera sig med budskapet. 

Till följd av det nedåtgående bokningsantalet har Nazar påbörjat en kommunikativ 

förändring i att marknadsföra sig mot en ny målgrupp. Kommunikationen till den 

tidigare primära målgruppen barnfamiljer kommer tonas ner och fokus ska istället 

riktas mot målgruppen seniorer. 

 

Under utbildningens gång tycks vi alltid återkomma till samma områden i vilka vi 

upplever som de mesta intressanta inom det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga fältet. Varumärkesuppbyggnad, medievanor och 

målgruppsanalys är tre av dessa. Med Nazar som utgångspunkt och i samspel med 

våra gemensamma intresseområden utformades studiens syfte vilket är att analysera 

och diskutera identitet och medieanvändning i samband med den mediala 

kommunikationen mellan producent och en äldre konsument i ett postmodernt 

konsumtionssamhälle. Studien inleds med kontextualisering samt syfte och 

frågeställningar. Vidare följer en forskningsöversikt samt de begrepp och teoretiska 

perspektiv som studiens analys präglas av. Fortsättningsvis följer val av metod, analys 

och slutligen en individuell sammanfattning och slutdiskussion. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i utförandet av studien har varit jämn och ömsesidig. Insamlingen 

av det empiriska materialet i form av intervjuer genomfördes tillsammans. Delar av 

vissa kapitel har skrivits individuellt men hela tiden i nära dialog för att ständigt 

kunna utveckla och förbättra. Samtliga slutversioner har genomarbetats tillsammans 

och vi anser att det har varit till vår fördel att arbeta i par då detta har tillåtit en 

bredare diskussion och fler perspektiv. 
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2. Kontextualisering  
I dagens mediesamhälle ökar pressen på företag och deras sätt att kommunicera och 

marknadsföra sitt varumärke. Det räcker inte längre med snygga reklamkampanjer 

eller roliga jippon utan det krävs mer än så för att kunna skapa och upprätthålla en 

relation med befintliga och potentiella konsumenter (Falkheimer och Heide, 2007). 

Innovativa och kreativa sätt att kommunicera prövas ständigt, detta då reklam anses 

skapa behov och uppmuntra individen till konsumtion (Bauman, 2008). Som 

konsument kan det stundom vara svårt att filtrera olika budskap i det mediala bruset, 

vilket i sin tur ökar kravet för producenten i val av kommunikationskanal. I takt med 

att vissa medier blir omoderna verkar andra ta över. Det pågår en diskussion kring 

huruvida de traditionella medierna som tv, radio och papperstidning är på väg att 

ersättas av de digitala och interaktiva medierna 1. Det talas om digital natives och 

digital immigrants där det finns en digital klyfta mellan den yngre och äldre 

generationen. Många äldre finner exempelvis inte internet lika naturligt att använda 

som många av de yngre gör (Prensky, 2001). För att skapa en så framgångsrik 

kommunikation som möjligt blir därför flera olika faktorer viktiga - det ska vara rätt 

innehåll i rätt kanal vid rätt tidpunkt. För att kunna förstå var, när och hur krävs det 

kunskap om den tänkta målgruppen.  

 

För att begränsa forskningsområdet kommer företaget Nazar Nordic att fungera som 

en utgångspunkt för studien. Nazar är ett nordiskt resebolag som erbjuder charterresor 

till Turkiet och Grekland med aktiviteter för hela familjen. Utbudet verkar dock inte 

vara tillräckligt lockande i dagsläget. Enligt Kristín Lind Andrésdottir (2016), 

marknadsansvarig på Nazar, har det tidigare höga antalet bokningar börjat sjunka och 

de tappar allt fler resenärer tillhörande deras primära målgrupp, vilket är 

barnfamiljerna. Oroligheter till följd av krig, terror och flyktingkatastrofer som idag 

präglar världen har påverkat olika områden på olika nivåer där alla i någon mån 

drabbas. Till följd av detta har många tagit avstånd från att resa till länder som bland 

annat Turkiet och Grekland. Barnfamiljer, som tidigare har varit de största i antalet att 

boka resor med Nazar, ser det inte längre som en självklarhet. Detta har resulterat i att 

många istället väljer att resa med andra resebolag till destinationer som känns säkrare, 

                                                        
1 I studien definieras interaktiva medier som en del av de nya medierna som tillåter dialog och 
deltagande. 



 
9 

vilket i sin tur har tvingat Nazar som företag och producent att tänka om och istället 

försöka nå andra grupper och resenärer. Framöver kommer Nazar därför att börja 

kommunicera och marknadsföra sig mot deras idag näst största målgrupp. Dessa är 

personer över 60 år, vilka fortsättningsvis i studien benämns som seniorer. Den 

befintliga marknadsföringen är av naturliga skäl främst riktad till barnfamiljer och 

kommunikationen kräver därmed en förändring för att i första hand kunna nå 

målgruppen seniorer på ett framgångsrikt sätt. Utifrån det faktum att Nazar i dagsläget 

främst fokuserar på marknadsföring i digitala kanaler blir det intressant för oss att 

studera en äldre generation i dagens samhälle och hur de nya medierna tar plats i 

deras vardag. 

  



 
10 

3. Syfte och frågeställningar  
Dagens mediesamhälle präglas allt mer av digital marknadsföring. Den äldre 

generationen har inte vuxit upp med de nya medierna i samma utsträckning som den 

yngre generationen, vilket kan skapa svårigheter i den mediala kommunikationen. 

Utifrån ett producentperspektiv kan det vara komplicerat att välja i vilken kanal man 

kan kommunicera för att nå ut till den äldre konsumententen, medan det utifrån ett 

konsumentperspektiv kan vara svårt att identifiera sig med budskapet. Studiens 

utgångspunkt grundar sig i Nazars kommunikativa utmaningar men syftet ämnar bidra 

med kunskap på en samhällelig nivå. 

 

Syftet med studien är att analysera och diskutera identitet och medieanvändning i 

samband med den mediala kommunikationen mellan producent och en äldre 

konsument i ett postmodernt konsumtionssamhälle. 

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar utformats: 

• På vilket sätt tar medieanvändning plats i målgruppens vardag och hur kan vi 

förstå målgruppens mediekompetenser?  

• På vilket sätt lockas målgruppen till konsumtion och hur kan det förstås i relation 

till det postmoderna konsumtionssamhället? 

• Vilka attityder gentemot det utvalda stimulusmaterialet går att urskilja hos 

målgruppen och hur kan det förstås i samband med identitet? 
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4. Forskningsöversikt 
För att positionera studien presenteras tidigare forskning som behandlar strategisk 

kommunikation som varumärkeskommunikation, en reflexiv konsument i ett nutida 

samhälle samt en äldre generations medieanvändning och attityd gentemot de nya och 

interaktiva medierna. 
 

4.1 Kommunikation till den reflexiva konsumenten 

Jesper Falkheimer och Mats Heide menar att den moderna beskrivningen av 

marknadsföring på flera sätt kan liknas vid definitionen av public relations. Det 

handlar om att skapa goda och långsiktiga relationer med målgrupper som är viktiga 

för företaget eller organisationen i fråga. I takt med att branschen utmanas och 

förändras blir kraven på kommunikation högre. Det räcker inte längre att lansera 

reklamkampanjer och driva roliga evenemang utan det behöver vara mer långsiktigt 

än så (Falkheimer och Heide, 2007:16-17). Moderna företag och organisationer 

tvingas ofta satsa stora summor pengar och mycket energi på att bygga upp och stärka 

sitt varumärke. Detta beror på flera olika faktorer, dels den höga konkurrensen men 

även på grund av en förändrad inställning hos konsumenten. Att konsumera något gör 

människan många gånger för att stärka sin identitet, vilket även leder till att denne 

förknippar sig själv med de värden som en viss organisation står för (Falkheimer och 

Heide, 2007:19). 

 

Bland konsumenter förekommer det många gånger bestämda uppfattningar om 

organisationer och det finns ofta vissa varumärken som känns mer rätt än andra. 

Dessa uppfattningar och stundom förutfattade meningar är alla företag kämpar med. 

Hur kommer det sig exempelvis att en del människor väljer Volvo medan andra 

föredrar Audi, BMW eller Mercedes? Falkheimer och Heide menar att det beror på att 

vi har olika relationer till olika organisationer, företag och varumärken. Dessa 

relationer bygger ofta på de föreställningar vi har av en organisation och dess 

produkter eller tjänster, vilka i sin tur till stor del formas via medierad information. 

Informationen innehåller de budskap som organisationen i fråga förmedlar vid olika 

tillfällen, men också massmediernas rapportering om den aktuella organisationen.  
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Om dessa relationer är lojala och trogna så är chanserna goda att konsumenten även 

fortsättningsvis kommer vilja stödja organisationen (Falkheimer och Heide, 2007:23-

24).  

 

I studien är det relevant att förstå hur konsumenten kan relatera till ett företag. Nazar 

är ett företag inom resebranschen, vilket är en bransch som ständigt präglas av 

konkurrens där det handlar om vilka företag som pressar priserna mest för att locka 

flest resenärer (Lind Andrésdottír, 2016).  

 

Vivek D Shiri, Betty E Sharon och Morgan M Robert har i artikeln Customer 

Engagement: Exploring Customer Relationships Beyond Purchase (2012), kvalitativt 

undersökt begreppet konsumentengagemang. Författarna ser konsumentengagemang 

som avgörande för relationsmarknadsföring och att engagemanget baseras på sociala 

och emotionella faktorer. Mycket forskning fokuserar idag på hur företag kan 

förbättra samt upprätthålla sina befintliga kundrelationer men lite forskning finns 

däremot kring hur man skapar nya kundrelationer. Vad innebär egentligen 

konsumentengagemang för marknadsföring? Författarna menar att man måste se 

bortom det faktiska köpet och istället fokusera på konsumentens, eller icke-

konsumentens, upplevelse och bild av varumärket. Det handlar inte om att 

konsumenten måste köpa något direkt eller konsumera överhuvudtaget, utan snarare 

att skapa något som kunden kan engagera sig i. Artikeln föreslår en teoretisk modell 

(se figur 1) för hur konsumentengagemang uppstår och kanske framförallt vad 

engagemanget kan få för konsekvenser i en positiv bemärkelse. Det som skapar 

engagemanget är något som gör att konsumenten upplever sig vara involverad eller 

deltagande. Uppstår känslan av involvering och deltagande så leder det ofta till 

engagemang för ett företag eller varumärke. Detta kan sedan resultera i faktorer så 

som lojalitet, förtroende, hängivenhet och viljan att aktivt sprida kunskap om 

varumärket, något som mer specifikt benämns som word of mouth. Dessa faktorer 

kan skapa, och i längden även upprätthålla, relationen mellan konsument och 

producent.  

 

Faktorer som förtroende och word of mouth är relevant att förstå och diskutera i 

samband med vårt intervjumaterial. Att använda konsumentengagemang som strategi 

i relationsmarknadsföringen skapar en betydligt större dialog och möjlighet till 
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kommunikation. Det är inte längre bara mellan producent och konsument utan istället 

mellan producent och alla olika typer av konsumenter, både existerande och 

potentiella.  

 

 
 

Figur 1. 

Teoretisk modell för konsumentengagemang 

 

4.2 Olika sätt att kommunicera 

När man som producent i dagens mediesamhälle ska hitta vägar för att nå ut till en 

äldre målgrupp, vars uppväxt till stora delar präglats av de traditionella medierna, kan 

valet av kommunikationsmetod vara komplext. För att förstå rollerna producent och 

konsument samt innebörden av att kommunicera på olika sätt redogörs det i detta 

avsnitt för resonemang som berör en transmissionssyn och en meningsskapande syn 

på kommunikation.  

 

Det faktum att individens identitet inte längre anses vara fast, utan tvärtom reflexiv, 

påverkar den kommunikation som man som producent förmedlar. Falkheimer och 

Heide diskuterar utifrån detta hur man som organisation kan använda sig av 
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kommunikation och skiljer på två olika synsätt. Kommunikation som 

informationsspridning, vilket är en transmissionssyn, samt kommunikation som 

förståelse, vilket innebär en meningsskapande syn. Transmissionssynen har länge 

varit dominerande inom kommunikationsvärlden där det primära målet är att på ett 

effektivt sätt förmedla ett budskap till en tänkt målgrupp genom ett specifikt medium. 

Det finns vissa svårigheter med denna kommunikationsmetod, där det mest uppenbara 

är det faktum att kommunikationen med dess tänkta budskap inte uppfattas på samma 

sätt hos en målgrupp. Detta beror på att människan förstår budskap utifrån tidigare 

erfarenheter vilket i sin tur sedan påverkar tolkningen (Falkheimer och Heide, 

2003:70-73,78). I takt med att massmedier utmanas av nya medier har en annan syn 

på kommunikation blivit aktuell, den meningsskapande synen. Denna syn på 

kommunikation skiljer sig från den förstnämnda då den istället tillåter dialog och 

deltagande mellan producent och konsument. Vidare anses det vara ett bra verktyg för 

att upprätthålla och stärka relationer (Falkheimer och Heide, 2003:81-82). 

 

I artikeln The gap between producer intentions and consumer behavior in social 

media studerar Emilee Rabar, Alcides Velasquez och Kayla D.Hales (2012) 

relationen mellan dagens producent och konsument på sociala medier. Författarna 

berör ett liknande resonemang om kommunikation och menar att de nya medierna, 

främst de sociala, tillåter en person att vara både producent och konsument fast vid 

olika tillfällen. Det blir inte längre lika tydligt att urskilja vem som är vem och vem 

som gör vad. Detta till skillnad från de traditionella medierna där rollerna är allt 

tydligare, en producent är personen som skapar innehållet medan en konsument är 

personen som mottar innehållet. 

 

4.3 En äldre generation i ett mediesamhälle 

Det finns mycket forskning som behandlar människors medieanvändning, vilket vi 

anser tyder på att ämnet är relevant inom medieforskning och att intresset är stort för 

att förstå hur människan anpassar sig till den ständigt pågående utvecklingen av 

teknologi. Då studien till viss del ämnar att förstå en äldre generations medievanor 

skiljer den sig på så sätt från mycket tidigare forskning inom ämnet, som annars ofta 

upplevs fokusera på en yngre generation. 
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I artikeln Elderly people’s choice of media and their perceived state of loneliness 

studerar Erdem Öngün, Feride Zeynep Güder och Aşkın Demirağ (2016) förhållandet 

mellan äldre människors upplevda ensamhetstillstånd och deras val mellan nya och 

traditionella medier. Studien är uppdelad i tre olika avsnitt som ämnar att studera 

demografiska frågor, deltagarnas upplevda ensamhet samt deltagarnas val av medier 

och tiden de spenderar på att konsumera dessa. I relation till vår studie är det 

sistnämnda avsnittet av relevans och det faktum att studien är publicerad i år, 2016, 

gör det relevant för oss att använda artikeln för att positionera oss med vetskapen om 

att det som studerats är ytterst aktuellt. Öngün, Zeynep Güder och Demirağ (2016) 

menar att äldre medier som till exempel tv och radio snabbt har ersatts av dagens 

interaktiva medier. Den snabba utvecklingen och förändringen verkar i sin tur ha gjort 

det svårt för många äldre människor att hantera de nya formerna av medier. De menar 

att det problematiska i situationen ligger i att äldre människor känner sig utanför och 

okunniga när det kommer till att använda dessa. Trots att de i dagens samhälle känner 

behov av att använda internet och andra medier så påverkar det faktum att många inte 

känner sig tillräckligt bekväma och är därmed inte heller använder sig av dessa i 

samma utsträckning som en den yngre generationen. Studien visar att traditionella 

medier därför fortfarande dominerar bland äldre människor. Tv:n används främst som 

en källa till information och underhållning där sociala medier har svårt att lokalisera 

sig och konkurrera bland de äldre. I studien går det dock att utläsa hur teknologin 

hjälper äldre människor att utveckla sina sociala nätverk samt underlätta för de som är 

socialt isolerade och gör att de tillfälligt kan fly undan den ensamma situationen.  

 

Stiftelsen för internetinfrastruktur redovisar i sin årliga studie Svenskarna och Internet 

en skillnad mellan yngre och äldre seniorer. Det är tydligt att yngre seniorer, 65-74 år, 

både har större tillgång till internet och använder det mer. De har en relativt positiv 

syn på internet och ser det som viktigt del av livet. Ser vi till de äldre seniorerna, 75 år 

och uppåt, används internet i betydligt mindre utsträckning. Studien visar att vanliga 

attityder bland äldre seniorer är att internet har gått för långt, att det kan upplevas som 

ett tvång samt att det är svårhanterligt (Findahl, 2014). Studien hjälper oss att förstå 

eventuella skillnader mellan intervjupersonernas attityder och användning av internet. 

 

Innehållet i detta kapitel bidrar till att positionera studien och används även stundom i 

analysen i syfte att utveckla en djupare analys. Tidigare forskning är relevant för att 

https://www.iis.se/
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förstå vikten av att som företag skapa en relation till konsumenten, något som kan 

uppstå i samband med ett upplevt konsumentengagemang. Vidare är det utifrån ett 

producentperspektiv viktigt att förstå hur olika kommunikationsmetoder tillåter olika 

former av kommunikation och hur dessa kan fungera, eller inte fungera, beroende på 

situation och publik. För att lära känna och förstå målgruppen är det relevant att se till 

tidigare forskning som berör en äldre generations medieanvändning. 
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5. Teoretiskt perspektiv  
Följande kapitel redogör för de teorier och begrepp som används för att analysera och 

diskutera studiens empiriska material. För att skapa en samhällelig kontext utgår 

studien från Zygmunt Baumans beskrivning av konsumtionssamhället, samhället vi 

anser oss leva i idag och förstås som en del av postmoderniteten. Vidare utgår studien 

från Anthony Giddens teorier om individens olika identiteter, Nicholas Abercrombie 

och Brian Longhurst syn på mediepubliker och avslutningsvis Marc Prenskys 

resonemang kring den digitala klyftan. 

 

5.1 Det postmoderna konsumtionssamhället 

Följande avsnitt redogör för det postmoderna samhällstillståndet. Inom det 

postmoderna har ett konsumtionssamhälle vuxit fram, vilket vidare i avsnittet beskrivs 

utifrån Bauman. Individens identitet har gått från att vara något bestämt till att idag 

vara rörligt där konsumtion anses vara en del i skapandet av identiteten. Det är 

relevant för studiens syfte att diskutera hur de deltagandes identitet kan förstås i 

samband med konsumtion. 

 

Postmoderniteten anses vara ett samhällstillstånd som vuxit fram i takt med 

utvecklingar på såväl tekniska och ekonomiska som sociala och politiska plan. Det 

karaktäriserar övergången från moderniteten med dess kapitalistiska elit och finkultur 

som givit hän för ett samhälle där konsumenten anses vara central och de tidigare 

hierarkierna splittrats (Laughey, 2008:147). I det postmoderna samhället framställs 

individen som självständig och aktiv där val inte längre görs utifrån tydliga normer 

utan istället med syfte och mål att tillfredsställa de begär som uppstår.  

Människans val påverkar livsstilen som i sin tur påverkar identiteten (Engdahl och 

Larsson,2011:304,312).  

 

På samma sätt som postmoderniteten anses vara en övergång från moderniteten går 

det att tala om konsumtionssamhället som en övergång från produktionssamhället. 

Konsumtionssamhället anses stå i kontrast till produktionssamhället som under 

moderniteten främst handlade om tillfredsställelse för långsiktig säkerhet och 

trygghet, där individen konsumerade varor för att säkra framtiden. Det centrala för 

konsumtionssamhället anses tvärtom vara den omedelbara och snabba konsumtionen i 



 
18 

tron om att varor och tjänster ska tillfredsställa tillfälliga begär (Bauman, 2008:37-

39). Det finns en önskan om att vara eftertraktad och speciell, vilket kan uppnås 

genom konsumtion av varor. Att individen själv är en vara med ett faktiskt 

marknadsvärde anses vara ytterligare en central del i konsumtionssamhället (Bauman, 

2008:19-20).  

 

Bauman talar om en nukultur, vilket är ett sätt att beskriva hur vi idag lever. Varor 

konsumeras snabbt och i syfte att stilla begär för att uppnå direkt tillfredsställelse. Ett 

varuvärde går däremot snabbt förlorat och tycks ha en form av bäst före datum som 

konsumenten inte önskar att passera. En drivande faktor till denna mentalitet kan 

tolkas vara reklam, ”Det är ingen mening att gråta över spilld mjölk” är ett citat som 

enligt Bauman står bakom varje reklam och innebär ett löfte för en ny chans till lycka 

och tillfredsställelse (Bauman, 2008:40,45). Konsumtion påverkas i hög grad av 

reklam då producenter utnyttjar rädslan för att som individ inte räcka till genom att 

locka, fresta och ge konsumenten verktyg att stilla sina begär (Bauman, 2008:70). 

 

5.2 Människans identitet i ett reflexivt samhälle 

Följande avsnitt redogör för Anthony Giddens resonemang om hur människans 

identitet formas i dagens reflexiva samhälle. Detta är relevant då studien ämnar skapa 

förståelse för hur den för oss okända målgruppen seniorer förhåller sig till den, till 

skillnad från tidigare, allt mer reflexiva roll som människan har i skapandet av sin 

identitet. Den äldre generationen har inte vuxit upp i relation till denna typ av 

identitetsskapande på samma sätt som den yngre generationen har. Det blir därför 

intressant att studera seniorers medvetenhet i samspel med det faktum att identitet 

tidigare har varit något bestämt och att det idag snarare anses vara rörligt och något 

som människan själv kan styra över. 

 

Tidigare i det medeltida Europa upplevdes människan vara passiv och förändringar 

skedde enbart i takt med att en person förflyttade sig från ett stadie i livet till ett annat 

(Giddens, 2009:94). Att vara reflexiv innebär att vara medveten om sina tankar, val 

och känslor. Det handlar om att som människa vara chef över sitt eget liv och hela 

tiden bearbeta det som varit för att till exempel kunna identifiera händelser i livet 

(Giddens, 2009:90-92). I dagens nutida samhälle betyder individualitet olika saker i 
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olika kulturer och det går inte längre att tala i generella termer om självidentiteten, 

individen eller självet. Varje individ tvingas reflektera över sitt handlade och utifrån 

det ta egna beslut (Giddens, 2009:94-96). 

 

5.2.1 Social och personlig identitet 

Identitet innebär särskiljande drag eller egenskaper hos en person eller en grupp. Det 

talas om två olika typer av identiteter, vilka är social identitet och personlig identitet. 

Social identitet innefattar de markörer som kännetecknar varje enskild människa och 

som andra människor använder för att beskriva en individ, dessa markörer används 

sedan för att koppla ihop en person med andra personer med samma kännetecken. De 

flesta människor har en social identitet som innehåller fler än ett attribut, man kan 

tillexempel vara student, dyslektiker, gift, förälder och hemlös samtidigt. Sociala 

identiteter markerar att vissa individer liknar varandra medan den personliga 

identiteten istället särskiljer individer från varandra. Den personliga identiteten 

handlar om människans samspel med omvärlden och hur denne upplever sig själv i 

samband med utomstående händelser. I utformandet av människans personliga 

identitet är det individens valmöjlighet och frihet som står i fokus, men faktorer som 

den kulturella och sociala omgivningen spelar också in. Det går att se en förändring 

över tid när det handlar om personlig identitet. Det har gått från att människans 

identitet till stora delar präglades av de sociala grupperna de tillhörde, så som till 

exempel nationalitet och klass, till att det i dagens samhälle har blivit något rörligt och 

förändringsbart. Idag väljer individen själv hur denne ska leva och de val som 

genomförs formar individen (Giddens, 2003:43-44,556).  

 

5.2.2 Livsstil 

En livsstil skapas och upprätthålls i samband med de val individen på daglig basis 

gör. Livsstil anses vara en sammansättning av praktiker som individen lever efter. 

Delvis handlar det om praktiker som tillfredsställer nyttobehov, så som att individen 

måste äta för att stilla sin hunger. Det handlar även om praktiker i form av materiell 

inramning som hjälper individen att berätta något om sin identitet. Individens livsstil 

kan ses som ett uttryck för en specifik handlingsmiljö där individen i fråga känner sig 

trygg och hemma. Om individen går utanför den miljö identiteten är knuten till kan en 

känsla av obehag uppstå, detta då andra miljöer kan ifrågasätta den egna miljön 
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(Giddens, 2009:101,104). Praktiker inom en livsstil tar sig uttryck som vanor av olika 

slag, det kan handla om allt från mat- och klädvanor till umgängesvanor. De rutiner 

som individen lever enligt är däremot öppna för förändring och ändrar sig parallellt 

med identiteten (Giddens, 2009:102).  

 

5.3 Publikteori  

För att besvara studiens syfte kommer vi att studera hur medial kommunikation kan 

förstås i samband med identitet. Den mediala kommunikationen innebär en extern 

kommunikation i form av reklam. Kommunikation skapas av en producent som 

genom ett eller flera medier ska nå konsumenten. Det blir utifrån detta relevant att 

förstå hur konsumenten använder medier och hur dessa tar plats i det vardagliga livet. 

För att analysera detta utgår studien från Nicholas Abercrombie och Brian Longhursts 

resonemang kring olika typer av mediepubliker. 

 

Abercrombie och Longhurst diskuterar tre olika mediepubliker. Den första benämner 

de som the simple audiences. Det är en publik som fysiskt närvarar vid en 

föreställning som ofta utspelar sig på en offentlig plats och kräver uppmärksamhet, 

exempelvis en studio- teater- eller festivalpublik. Kommunikationen är en form av 

direkt kommunikation från avsändare till mottagare (Abercrombie och Longhurst, 

1998:44). Den andra publiken är the mass audiences, vilka vi finner i medierade 

kontexter. Denna publik befinner sig ofta i privata miljöer där den konsumerar medier 

genom att exempelvis lyssna på radio, läsa en tidning eller titta på tv. För denna 

publik, liksom föregående, finns det en tydlig skillnad mellan publik och producent 

och båda publikerna närvarar vid någon form av föreställning (Abercrombie och 

Longhurst, 1998:44,58). Den tredje och sista publiken är the diffused audiences som 

anses ha utvecklats i takt med kulturella och social förändringar. Denna publik är inte 

beroende av något specifikt medium, en viss föreställning eller en viss geografisk 

plats utan har förmågan att konsumera olika typer av medier och upplevelser 

samtidigt. En person kan till exempel titta på tv, lyssna på radio och skicka ett mail 

samtidigt då medierna har kommit att vävas in i det vardagliga livet. Detta skiljer sig 

från de två första publikerna, men även i ytterligare faktorer som till exempel att 

linjen mellan publik och producent inte är lika tydlig (Abercrombie och Longhurst, 

1998:44,68-69,76). Utifrån indelningen av de olika publikerna tolkar vi det som att 
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Abercrombie och Longhurst syftar till en yngre och mer teknologiskt utvecklad 

generation när de talar om the diffused audiences, detta då publiken anses använda 

medier på ett mer utvecklat och naturligt sätt (Laughey, 2008:182-183). 

 

Utvecklingen av publiksyn tolkar vi parallellt med det postmoderna samhället vi lever 

i idag. Under det senaste årtiondet har teknologin utvecklat flertalet medier som 

tillåter oss att uttrycka oss själva, upprätthålla relationer och agera producenter. Detta 

stämmer överens med den postmoderna människan som inte besitter en fast identitet, 

utan istället skapar denna utifrån hur personen i fråga väljer att leva. En livsstil som 

till stor del formas av vad vi väljer att konsumera, både när det kommer till varor och 

medier. 

 

5.4 Digital natives och digital immigrants 

En del av studien går ut på att kartlägga och förstå den aktuella målgruppens 

medievanor. Målgruppen utgörs av en äldre generation, vilka vi utifrån tidigare 

forskning tolkar använder medier i en annan utsträckning än en yngre generation. För 

att förstå svårigheterna i att olika generationer använder olika medier redogör följande 

avsnitt för Marc Prenskys diskussion kring digital natives och digital immigrants. 

 

Prensky (2001) driver en teoretisk diskussion om den digitala klyftan som uppstått 

mellan olika generationer i samhället och hur vi, beroende på vilken generation vi 

tillhör, tar till oss information på olika sätt. Digital natives är de människor som vuxit 

upp med dagens teknologi, de som varje dag mer eller mindre varit i kontakt med 

medier som internet och mobiltelefon och genom detta utvecklat ett digitalt språk. De 

karakteriseras genom förmågan att snabbt ta till sig information och använda flera 

medier samtidigt. I kontrast till digital natives står digital immigrants, vilket innefattar 

en generation som inte vuxit upp med samma typ av teknik och medier och talar 

därför inte det digitala språket flytande. De, till skillnad från digital natives, föredrar 

att göra en sak i taget. Prensky diskuterar skillnaden mellan en yngre och en äldre 

generation och hur vi kan se på deras olika förståelsehorisonter. Trots denna skillnad 

tydliggör Prensky att digital immigrants i stor utsträckning anpassar sig till 

omgivningen även fast det alltid kvarstår en typ av accent. För att exemplifiera hur 

denna accent kan ta sig uttryck menar Prensky att det uppenbarar sig när en digital 
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immigrant till exempel inte i första hand använder sig av internet för att söka 

information. Det troligtvis mest effektiva verktyget för informationssökning faller sig 

inte naturligt för en digital immigrant utan är något som personen vänder sig till i 

andra eller tredje hand. Den tydliga skillnaden av förståelse mellan olika generationer 

skapar en viss komplexitet. Prensky diskuterar främst svårigheterna som den digitala 

klyftan skapar i skolundervisning. Dessa diskussioner innefattar svårigheten kring vad 

som sker när lärare inte har samma kunskaper som studenter, hur dessa kan förstå 

varandra och hur undervisningen kan gå till för att båda parter ska förstå. På liknande 

sätt skulle svårigheter kunna uppstå när det som producent kommer till val av 

kommunikationskanal i samband med reklam. Det blir därmed intressant att ta hjälp 

av Prenskys resonemang för att diskutera vårt intervjumaterial.  
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6. Metod och material  
Följande kapitel redogör för val av metod, enskild intervju, urval för fokusgrupper, 

intervjuguide, stimulusmaterial, genomförande av fokusgrupper, bearbetning av 

material och avslutningsvis en validitetsdiskussion. 

 

6.1 Val av metod 

Val av metod grundar sig i en kvalitativ ansats i form av intervjuer av två olika slag, 

en enskild samt fem fokusgrupper. Studien ämnar bidra med kunskap både från ett 

konsumentperspektiv och ett producentperspektiv vilket gör det nödvändigt att 

intervjua båda parter. Den enskilda intervjun har genomförts med marknadsansvarig 

på Nazar med önskan om att få en bättre förståelse för företagets kommunikativa 

arbete. Utöver den enskilda intervjun har fem fokusgruppsintervjuer genomförts 

tillsammans med den aktuella målgruppen seniorer. 

 

Fokusgrupper är en metod som tillåter en fördjupad förståelse av människors 

attityder, värderingar och motivation i samband med ett utvalt ämne (Wibeck, 

2010:11-12). Då vi vill skapa en förståelse för hur man som konsument uppfattar 

kommunikation samt huruvida man kan identifiera sig med denna eller inte menar vi 

att det är relevant för studien att använda fokusgrupper som metod. 

 

6.2 Enskild intervju 

För att kunna förstå bakgrunden till Nazars beslut att ändra målgrupp samt för att öka 

kunskapen om företagets nuvarande externa kommunikation ansågs det vara relevant 

att genomföra en intervju med en anställd från företaget. Under ett personligt möte 

med Nazars ledning frågade vi vem som kunde tänkas vara lämpad och kunnig nog 

för att intervjuas kring det presenterade ämnet, varpå marknadsansvarige Kristín Lind 

Andrésdóttir introducerades. Den personliga intervjun genomfördes på Nazars 

huvudkontor på Slagthuset i Malmö och pågick under ungefär 60 minuter. En god 

intervjuperson beskrivs som samarbetsvillig, vältalig och kunnig (Kvale och 

Brinkmann, 2009:181). Kristín upplevdes vara en mycket god intervjuperson då hon 

svarade utförligt på samtliga frågor och höll sig till ämnet under intervjuns gång. Det 

faktum att Kristín var så bekväm skulle kunna bero på att hon fick tillgång till 

intervjumaterialet en dag i förväg, detta med anledning av att Kristín talar danska och 
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eventuella svårigheter i att förstå varandra ville undvikas. Det avsattes generöst med 

tid för intervjun och den genomfördes på en lugn plats där den kunde pågå ostört, 

vilket är viktiga förutsättningar för en personlig intervju eftersom det verbala språket 

och den sociala interaktionen står i fokus (Larsson, 2010:65-66). 

 

Intervjun spelades in och avlyssnades samt transkriberades omgående efter 

genomförandet, detta för att undvika att glömma eller gå miste om relevanta 

noteringar i materialet. Det faktum att samtalet spelades in kan komma att påverka 

innehållet i intervjupersonens svar. Det är därför viktigt som intervjuare att ta ansvar 

för att samtalet hålls levande och att undvika tystnad, något som vi hade i åtanke 

under genomförandet (Moberg, 2010:199). Det transkriberade materialet var till hjälp 

för att förstå bakgrunden kring Nazars nuvarande externa kommunikation och i 

utformandet av teman och frågor till intervjuguiden för fokusgrupperna. 

 

6.3 Urval för fokusgrupper 

Studien avser att studera målgruppen seniorer, en generation vi inte anser oss tillhöra. 

Det är därför extra viktigt att på en sådan djup nivå som möjligt lära känna 

målgruppen. Samtliga deltagande personer var mellan 65 och 82 år gamla, vilka 

utgjordes av åtta kvinnor och 11 män. Eftersom det empiriska materialet inte 

analyseras utifrån ett genusperspektiv ansågs det inte vara nödvändigt att ta hänsyn 

till de deltagandes kön och en jämn fördelning mellan kvinnor och män ansågs 

därmed inte vara relevant. Det var istället viktigt att få möjlighet att intervjua personer 

i den aktuella målgruppens ålder - personer över 60 år.  

 

Urvalet utgick från ett snöbollsurval där vi rekryterade personer som sedan gav oss 

namn på ytterligare personer som önskade att delta (Wibeck, 2010:81). För att på 

bästa sätt kunna göra ett urval av lämpliga personer kontaktades pensionärsföreningar 

belägna runt om i Malmö. En typ av missivbrev2 i form av ett mail utformades, vilket 

innehöll information om oss, syftet med examensarbetet samt vad deras eventuella 

deltagande skulle betyda för oss och för dem själva (Johansson, 2010:100). Mailet 

sändes ut till de utvalda föreningarnas ordförande men då mailutskicken knappt fick 

någon respons konstaterades det att detta inte var ett optimalt sätt att få kontakt. Några 

                                                        
2 Missivbrevet finns att tillgå under kapitlet bilagor. 
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dagar senare ringde vi därför upp samtliga ordförande för att muntligt kunna berätta 

om vårt arbete. Två av de föreningar som kontaktades var intresserade av att delta och 

en av föreningarna bjöd in oss till ett månadsmöte för att vi skulle kunna berätta mer 

på plats. Detta innebar att vi själva kunde genomföra rekryteringen, något som 

resulterade i många deltagande. En annan förening som ville delta gav oss namnen på 

de deltagande och bjöd in oss att under en eftermiddag hålla intervjuer i deras lokal. 

Det kan vara en fördel att använda sig av redan existerande grupper för att ingen ska 

vara rädd att dela med sig av sina åsikter under själva intervjuerna (Wibeck, 2010:65). 

Vi anser att det var positivt för innehållet av intervjuerna att samtliga deltagande var 

bekanta och medlemmar i samma föreningar. 

 

På grund av tidsbrist har vi tvingats begränsa studien och har endast haft möjlighet att 

genomföra fokusgruppsintervjuer inom Malmö. För att på ett tydligare sätt kunna se 

mönster och dra slutsatser utifrån svaren hade det varit av värde att genomföra fler än 

fem fokusgruppsintervjuer, då gärna med en yngre del av målgruppen, exempelvis 

personer mellan 60-65 år. Att analysera material tar ofta längre tid än tänkt och med 

detta i åtanke valde vi att begränsa oss till fem fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 

2010:60-61). Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i relativt små grupper med tre till 

fyra personer i varje grupp. Detta främst för att underlätta för de äldre deltagande och 

undvika att samtalen blev för röriga eller högljudda. Det var viktigt för oss att kunna 

kontrollera att samtliga deltagande fick komma till tals, något som kan vara svårt att 

förutse om dominanta personer tar över diskussionerna och andra inte får komma till 

tals (Wibeck, 2010:152). Detta gick att undvika med få deltagande i varje grupp.  

 

6.4 Intervjuguide 

Två olika typer av semistrukturerade intervjuer har genomförts, vilka har följt två 

stycken olika intervjuguider3. Intervjuerna planerades enligt teman som vi sedan 

skapade ett antal frågor utifrån. Semistrukturerade intervjuer ansågs främst som 

värdefullt i arbetet med fokusgruppsintervjuerna eftersom det tillät nya diskussioner 

och perspektiv, vilket inte vore möjligt i samma utsträckning om intervjuerna varit 

strukturerade (Larsson, 2013:60). 

 

                                                        
3 Intervjuguiderna finns att tillgå under kapitlet bilagor. 
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6.5 Stimulusmaterial  

I samtliga fokusgruppsintervjuer användes ett utvalt stimulusmaterial4. Detta 

presenterades för första gången under intervjuerna och ingen av de deltagande hade 

fått ta del av materialet i förväg. Ett fåtal av de deltagande hade dock varit i kontakt 

med delar av materialet tidigare, detta genom hemsidor eller i andra sammanhang. 

Den främsta anledningen till att ett stimulusmaterial användes var för att kunna 

urskilja spontana reaktioner som berör delar av Nazars befintliga marknadsföring. 

Materialet var även till hjälp för att tydliggöra för de deltagande vad till exempel en 

banner5 är, något som främst är känt inom marknadsföring och inte kan anses vara 

självklart för alla. Materialet gav därför en chans för samtliga deltagande att utgå från 

samma kunskapsnivå (Wibeck, 2010:78-79). 

 

Stimulus 1 - Nazars katalog för år 2016 

Katalogen har två framsidor som båda visades under samtliga intervjuer. 

 

Förstasidan version 1: Här går det att utläsa flertalet språkliga budskap men även ett 

bildligt budskap då sidan visar ett barn på en sandstrand. 

 

Förstasidan version 2: Denna sida är neutral och innehåller endast ett språkligt 

element. 

 

Stimulus 2 - Nazars hemsida 

Förstasidan på www.nazar.se användes för att förstå hur de deltagande uppfattade 

hemsidan samt om de ansåg att den verkade användarvänlig eller inte. 

 

Stimulus 3 - Fristående banner 

Fem olika banners visades från ett sammanställt dokument. Anledningen till att dessa 

användes var för att kunna kartlägga de deltagandes åsikter och tankar kring denna 

typ av marknadsföring.  

 

                                                        
4 Samtliga stimulusmaterial finns att tillgå under kapitlet bilagor. 
5 I studiens definieras en banner som en form av digital reklam.  

http://www.nazar.se/
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Stimulus 4 - Banner på Aftonbladets hemsida 

Nazars banners syns ofta på olika nyhetssidor, bland annat på Aftonbladet. En 

skärmdump togs därför av www.aftonbladet.se där man till höger kan ta del av en 

banner från Nazar. Anledningen till detta var att se huruvida de deltagande 

uppmärksammade bannern på sidan eller inte. 

 

6.6 Genomförande av fokusgrupper 

I genomförandet av fokusgrupper är det viktigt att de deltagande känner sig trygga 

och avslappnade i miljön där intervjun utförs. Skulle någon av de deltagande känna 

att miljön är främmande är det en stor risk att kvalitén på intervjun försämras 

(Wibeck, 2010:32-33). Med detta i åtanke genomfördes därmed 

fokusgruppsintervjuerna i de lokalerna som tillhörde de deltagandes seniorföreningar. 

Dessa lokaler var bekanta för samtliga och på så vis kunde obehag och osäkerhet 

undvikas. 

 

Under en veckas tid genomfördes samtliga intervjuer där varje intervju pågick under 

45 till 60 minuter. En av oss agerade moderator och den andra ansvarade för 

inspelning samt anteckningar, där rollerna var roterande. Anteckningarna fungerade 

främst som en reserv om någon av inspelningarna rent tekniskt skulle misslyckas. En 

etisk aspekt som vi tog hänsyn till var frågan om konfidentialitet. Innan intervjuerna 

startade informerades samtliga deltagande om att inspelningen enbart skulle komma 

att användas i studiesyfte och att vi i uppsatsen inte utelämnar några namn utan enbart 

ålder och kön. Vi undvek att utlova full anonymitet men lovade istället att materialet 

och deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt (Wibeck, 2010:139). Vi var även 

noga med att förklara att de enbart behövde svara på de frågor de kände sig bekväma 

att svara på. Innan intervjuerna påbörjades efterfrågades allas godkännande för 

inspelning.  

 

Intervjuer kräver deltagande och engagemang från människor som är villiga att ställa 

upp. Detta har skapat en diskussion om huruvida man ska, kan och bör ersätta de 

deltagande för deras insats när de på sin fritid ställer upp för forskning (Wibeck, 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.aftonbladet.se/
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2010:83). För att visa uppskattning bjöd vi på fika, något som även utlovats vid 

rekrytering och som var mycket uppskattat vid intervjutillfällena. 

 

6.7 Bearbetning av material 

Under en vecka samlades samt transkriberades allt material. Intervjuerna bidrog med 

ett stort material att arbeta med vilket i sin tur påverkade tekniken för transkribering. 

Det finns tre olika nivåer av transkription, där nivå ett är den mest detaljerade. För att 

göra materialet överskådligt och underlätta transkriberingen valdes transkriptionsnivå 

tre vilket innebär att materialet inte innefattar omtagningar eller tvekljud. Efter varje 

genomförd intervju påbörjades samma dag en transkribering, detta för att underlätta 

vid eventuell förvirring kring vem som sagt vad. Det kan stundom vara svårt att 

urskilja röster och sammankoppla detta med en viss deltagande men det underlättar 

om transkriberingen utförs direkt efter intervjun då det fortfarande är färskt i minnet 

(Wibeck, 2010:95-96). 

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats påbörjades analysen av 

materialet. Denna analys innebär att koda det material som fokusgrupperna resulterat i 

för att sedan dela upp materialet och urskilja trender i åsikter och uttalanden (Wibeck, 

2010:100). Till en början gick vi grundligt igenom samtliga transkriberingar med 

syftet att i stora drag karakterisera vad de olika styckena handlade om. Eftersom 

intervjuerna följt intervjuguiden var det relativt lätt att urskilja olika teman. Nästa steg 

i processen var att sammanfatta samtliga intervjuer i mindre stycken med förhoppning 

om att detta skulle skapa en tydlig överblick. Sammanfattningarna gav ingen tydlig 

ingång till en analys utan vi valde istället att gå igenom samtliga intervjuer igen, 

skriva noteringar om viktiga citat och sedan sammanställa de citat som ansågs vara av 

relevans. Detta gav en mycket tydligare bild om vad de primära diskussionerna varit i 

varje intervju och inom varje tema. Vidare skapades tre nya teman utifrån det mest 

centrala diskussionerna: 1. Medieanvändning, 2. En äldre generation i ett postmodernt 

konsumtionssamhälle samt 3. Reflexivitet och identitet. När vi i analysen beskriver 

utvalda delar under intervjuerna eller presenterar ett citat refereras det enbart till 

personen som uttalat sig. Det då vi inte har lagt vikt vid vilken fokusgruppsintervju 

personen i fråga medverkat i. Detta på grund av att fokusgrupperna inte har jämförts 

med varandra utan fokus ligger istället hos den enskilda individen och dennes åsikter. 
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6.8 Validitetsdiskussion 

För att bedriva kvalitativ forskning och skapa mening krävs det att man som forskare 

tolkar materialet utifrån sina förförståelser, vilket kan påverka det vetenskapliga 

värdet (Ekström och Larsson, 2010:16). Vi är medvetna om att materialet hade tolkats 

annorlunda om det analyserats av andra forskare med andra förförståelser. Val och 

utförande av metod är dock noggrant dokumenterat vilket skapar goda möjligheter för 

andra forskare att genomföra studien på liknande sätt vilket vi anser stärker studiens 

validitet. 

 

Validitet handlar främst om det som studien ämnar undersöka faktiskt har undersökts, 

vilket påverkas av flera faktorer. Vi anser att val av metod och de intervjuer som 

utförts hjälper oss att besvara studiens syfte. En fara för studiens validitet kan vara om 

det som sägs inte är det som deltagarna egentligen vill säga. Om deras argument eller 

deltagande i diskussioner påverkas av till exempel grupptryck kan resultatet av detta 

bli att de inte vågar uttrycka sig korrekt. De deltagande kan även känna misstro till 

oss som moderatorer och situationen kan då upplevas som oseriös eller otrygg. Vi har 

varit noggranna med att kontinuerligt studera detta under intervjutillfällena med 

förhoppningen om att kunna utesluta denna brist i studiens validitet. Vi anser att 

samtliga deltagande varit öppna och vågat stå för vad de tycker. Vi har även varit 

noggranna med hur vi själva uttryckt oss för att kunna skapa förtroende genom att 

framstå som ordentliga och kunniga inom ämnet. Som tidigare nämnt anser vi inte att 

studiens ämne är av känslig karaktär vilket vi även tror har bidragit till att de 

deltagande känt sig bekväma. Ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till är 

platsen där intervjun äger rum. En okänd plats kan skapa osäkerhet vilket också kan 

hämma intervjupersonens förmåga att delta i intervjun. Vi anser även här att vi tagit 

hänsyn till detta då intervjuerna genomfördes i lokaler som samtliga deltagande kände 

till och hade vistats i tidigare. Lokalerna låg avskilt vilket även var med och bidrog 

till att intervjusituationerna blev lättsamma och avslappnade (Wibeck, 2010:144-145). 

 

Med tanke på att studien genomförs under 10 veckor ansågs det inte finnas tid att 

använda någon ytterligare metod utöver fokusgrupper för att undersöka målgruppen. 

Om det hade funnits mer tid till förfogande hade en kombination av fokusgrupper och 

en annan metod varit att önska, förslagsvis enkäter eller individuella djupintervjuer. 
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En sådan triangulering kan stärka studiens validitet. Det skulle till exempel tillåta oss 

att lyfta både för- och nackdelar med fokusgrupper, men även se huruvida det som 

framkommit under fokusgruppsintervjuerna överensstämmer med det material som 

den alternativa metoden kunnat bidra med (Wibeck, 2010:145). Vidare hade det varit 

önskvärt att genomföra ytterligare en fokusgrupp med yngre deltagande inom 

målgruppen seniorer. Detta då det i analysen framkommer skillnader mellan de yngre 

och de äldre seniorerna och för att kunna kartlägga ännu tydligare mönster vore det 

därför av värde för studien. Fokusgruppsintervjuer tillåter inte forskaren att 

generalisera då metoden inte används för att uttala sig om en stor grupp människor 

utan är tvärtom en metod för att skapa en djupare förståelse för attityder, värderingar 

och åsikter inom ett visst ämne. För att kunna tala för en större grupp seniorer hade en 

kvantitativ metod istället varit önskvärd (Wibeck, 2010:147). Nackdelen med en 

kvantitativ metod kan dock vara att det inte tillåter att lära känna målgruppen på 

djupet, något vi menar var nödvändigt för att kunna besvara studiens syfte. Vi är 

medvetna om att det inte går att uttala sig om fler än de personer som faktiskt 

intervjuats, men menar trots detta att materialet är tillräckligt för att kunna peka på 

mönster och lyfta diskussioner som är aktuella för studiens målgrupp. 
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7. Resultat och analys  
Följande kapitel redogör för det empiriska materialet i relation till valda teorier och 

begrepp. För att underlätta läsningen är analysen indelad i enlighet med de teman som 

skapats utifrån bearbetning av materialet. Dessa teman är: Medieanvändning, en äldre 

generation i ett postmodernt konsumtionssamhälle samt reflexivitet och identitet. 

Stundom refereras det till ett stimulusmaterial, vilket dels beskrivs under kapitlet 

Metod och material men finns även att tillgå under kapitlet bilagor. Analysen präglas 

främst av material från fokusgruppsintervjuerna men även av det material som den 

enskilda intervjun resulterat i. Detta för att förstå kopplingen mellan en producent och 

en och konsuments perspektiv.  

 

7.1 Medieanvändning 

I temat medieanvändning kartläggs de deltagandes medieanvändning. Detta görs i 

syfte att förstå deras attityd till att använda olika medier och för att se om de följt med 

i den teknologiska utvecklingen. Utifrån detta följer en diskussion om huruvida en 

äldre generation är tillräckligt mottaglig för att ta emot information, budskap och 

reklam via internet och digitala kanaler. Materialet diskuteras även utifrån ett 

producentperspektiv med koppling till delar av de stimulusmaterial som de deltagande 

fick ta del av. Avsnittet kommer till stora delar att präglas av Prenskys resonemang 

om digital natives och digital immigrants samt vidare diskuteras utifrån Abercrombie 

och Longhursts publikteori. 

 

7.1.1 Digital immigrants 

Samtliga fokusgrupper inleddes med frågor gällande de deltagandes konsumtion av, 

samt attityd gentemot medier. Detta för att kartlägga vilka medier som används på 

daglig basis och anses ha en självklar plats i det vardagliga livet. Diskussionerna 

präglades av traditionella medier som tv, radio och dagstidning men även av de nya 

och interaktiva medierna i form av internet, mobiltelefon och sociala medier. Det 

visade att de deltagandes mediekonsumtion skiljer sig åt men att användningen av de 

traditionella medierna fortfarande dominerar. 

 

Marc Prensky (2001) talar om digital natives och digital immigrants och menar att det 

senare är en benämning på en äldre generation som inte har vuxit upp med dagens 
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moderna teknologi och därmed inte utvecklat samma digitala språk som den yngre 

generationen. Öngün, Zeynep Güder och Demirağs (2016) visar i sin studie att 

traditionella medier som till exempel tv fortfarande är ett av de mest dominerande 

medierna hos den äldre generationen, vilket även framkom under våra 

fokusgruppsintervjuer. De deltagande menar att tv:n främst används som en källa till 

information och nyheter. Öngün, Zeynep Güder och Demirağs (2016) menar att det 

blir logiskt att andra informativa medier som till exempel sociala medier har svårt att 

konkurrera bland seniorer och den äldre generationen. Samtliga deltagande var eniga 

om att informationen de mottar från tv:n anses vara den mest tillförlitliga. Ungefär 

hälften av de deltagande talade om att de ofta använder text-tv för snabb information 

när det inte visas några nyheter för att på så sätt ta del av information, nyheter och 

sportresultat dygnet runt. 

 

Prensky (2001) menar att en digital immigrant, det vill säga en person som tillhör den 

äldre generationen, i första hand inte vänder sig till datorn och internet som 

informationskälla. Det troligen mest effektiva verktyget för informationssökning i 

dagens samhälle faller sig inte naturligt för en digital immigrant. Öngün, Zeynep 

Güder och Demirağ (2016) resonerar liknande och menar att det problematiska i 

situationen är det faktum att många äldre människor känner sig okunniga och utanför 

vad gäller konsumtion av nya medier. Det går att tyda en viss osäkerhet hos de 

deltagande kring de nya medierna, främst hur de används samt om de är tillräckligt 

pålitliga. Många använder internet för att kunna ta del av nyheter och hålla sig 

uppdaterade om vad som händer i världen, men detta är oftast något som görs först 

när papperstidningen är läst eller som ett komplement till nyheterna på tv. Många 

menade att de ibland kan känna sig tvingade till att använda internet när det inte finns 

tillgång till traditionella medier. En diskussion uppstod vid ett av intervjutillfällena 

när en person menade att han, då han är i sommarstugan en längre tid och inte får hem 

morgontidningen i brevlådan varje dag, istället använder internet för att kunna läsa 

tidningen. Datorn och internet fungerar då som ett komplement till papperstidningen, 

vilket flera av de deltagande tycktes instämma i. 

 

Likt Prenskys (2001) resonemang går det alltså att tyda en generell osäkerhet i 

användningen av datorn och internet hos målgruppen. Det är inte en självklar primär 

källa till information utan flera föredrar, som tidigare nämnts, att i första hand söka 
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information via till exempel tv och text-tv. Detta snarare än att använda internet och 

dess sökmotorer. Trots att det går att tyda generella attityder kan vi även se mönster 

som visar att det främst är de äldre deltagande som föredrar papperstidning och text-

tv, medan de yngre är beredda att välja internet före. Vad som dock går att urskilja 

som gemensamt för många är osäkerheten kring användningen och det faktum att det 

känns aningen främmande. Många påpekade att det är viktigt att vara källkritisk vid 

användningen av internet och menar att det krävs att man är på sin vakt, detta är något 

som kan tolkas som ett tecken på viss försiktighet: 

 

“De sociala medierna är ju vad de är - man får ta det med en nypa salt. Jag tycker 

inte alls att de är lika tillförlitliga som nyheterna på tv:n. Det är ofta någon som 

tycker något inom ett speciellt område och då är det ju vinklat” – Man 78 år 

 

Vidare menade många av de deltagande att de läser tidningen över internet, men 

samtliga står fast vid att de föredrar papperstidningen framför att läsa samma innehåll 

på datorn, telefonen eller läsplattan: 

 

“Det är lite nostalgi för oss äldre att sitta och hålla i en papperstidning, så det 

föredrar man ju ändå framför att läsa på datorn, helt klart” – Man 79 år 
 

7.1.2 Attityder gentemot digital marknadsföring 

Under intervjun med marknadsansvarig på Nazar blev det tydligt att de främst arbetar 

med annonsering och marknadsföring via digitala kanaler, vilket är mest lönsamt 

utifrån en ekonomisk aspekt. Två former av digital marknadsföring som de arbetar 

flitigt med är så kallade banners och remarketing6, vilket anses vara effektiva koncept 

till att kunna visa priser, aktuella kampanjer och rabatter (Lind Andrésdóttir, 2016). 

Utifrån det faktum att Nazar i stor utsträckning arbetar med digital marknadsföring 

anser vi det därför vara relevant att främst analysera attityder gentemot digital reklam.  

 

Under intervjutillfällena användes bland annat ett stimulusmaterial för att ta del av 

åsikter och attityder gentemot en viss reklam och information. En av Nazars banners 

som var hämtad från Aftonbladets hemsida samt fem fristående banners visades (se 

                                                        
6 I studien definieras remarketing som ett verktyg för att driva trafik till en hemsida. 
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bilaga 6 och 7). Den generella attityden gentemot denna typ av reklam och 

annonsering var främst negativ. En del av de deltagande menade att reklamen på 

Aftonbladets hemsida upplevdes som rörig och de menade att de inte skulle få för sig 

att klicka sig vidare in på den: 

 

”Jag är mer fokuserad på det jag ska läsa och inte reklamen i sig” - Kvinna 72 år  

 

”Ibland när man ska läsa någonting så poppar det helt plötsligt upp någon reklam 

eller en bild över all text och det tycker jag är irriterande” - Man 78 år 

 

De deltagande menade att om de aktivt valt att läsa nyheterna på en specifik hemsida 

så är de fokuserade på det och stänger därmed av allt runt omkring. Det går att 

spekulera kring huruvida det eventuellt är mer givande att som producent 

kommunicera via medier som upplevs vara tryggare för konsumenten, till exempel tv 

i detta fall, när det kommer till en äldre målgrupp. Det verkar bland de deltagande 

finnas en viss rädsla i att klicka på en banner. En av de deltagande som menade att 

hon absolut inte skulle våga klicka på en banner uttalande sig i ett tidigare skede av 

intervjun att hon var misstänksam till reklam som kommer via mail och att hon 

därigenom såg risker för bedrägeri. Personen i fråga var vidare inte en särskilt aktiv 

internetanvändare och inställningen till digital reklam skulle därför kunna grunda sig i 

osäkerhet och okunskap. Utifrån Prensky (2001) förstår vi att detta kan bero på att den 

äldre generationen inte har hunnit med i utvecklingen, vilket kan ha försvårat 

hanteringen och förståelsen för de nya medierna. Det uppstod ytterligare diskussion 

när det visade sig att en av de andra deltagarna i samma grupp, en person som inte 

upplevde några problem med banners, dagligen använder olika typer av medier. Han, 

till skillnad från henne, var mer positivt inställd till de digitala medierna och ser fler 

möjligheter än svårigheter. Han verkade heller inte tycka att det känns skrämmande 

att klicka vidare in på en banner om det skulle dyka upp något som lockade hans 

intresse. Detta menar vi är ett exempel på en person som visar tecken på att han har 

följt med i den mediala utvecklingen och genom att dagligen använda de nya 

medierna numera även ser de som en naturlig del av vardagen. Fortsättningsvis skulle 

detta kunna vara en möjlig faktor till hans positiva inställning gentemot digital 

marknadsföring. Dessa exempel på olika personlighetstyper visar dels på en mångfald 

inom målgruppen men även en viss komplexitet utifrån ett producentperspektiv. 
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Det är tydligt att en målgrupp inte nödvändigtvis är homogen enbart för att den 

innefattar personer som tillhör samma generation. Det går att peka på mönster som 

visar att många av de äldre deltagande verkar föredra att hämta information från de 

traditionella medierna eftersom det upplevs som tryggare. Samtidigt upplevs många 

av de yngre deltagande ligga steget före och menar att de inte är obekväma i att 

använda internet och de nya medierna. Internetstiftelsen redovisar en studie som 

tydligt visar ett liknande mönster. De yngre seniorerna, 65-74 år, använder sig av 

internet i större utsträckning än de äldre (Findahl, 2014):  

 

“Jag är inne en hel del på Twitter, Instagram och Facebook. Flera gånger per dag. 

Och så mailar jag mycket, och även skypear en hel del” – Kvinna 65 år 

 

Tidigare forskning behandlar kommunikation utifrån en transmissionssyn och en 

meningsskapande syn, där den förstnämnda är beroende av personlig tolkning vilket 

kan ses som en svårighet då alla tolkar olika (Falkheimer och Heide, 2003). Utifrån 

våra intervjuer menar vi dock att det kan finnas vissa svårigheter i att lyckas nå ut till 

en äldre målgrupp även via kommunikation som präglas av en meningsskapande syn. 

Detta då det har visat sig att flera av de deltagande inte är aktiva på de interaktiva 

medierna som erbjuder dialog, utan istället föredrar att ta emot information genom 

traditionella medier. Den generella uppfattningen utifrån intervjuerna är att det finns 

en okunskap kring de nya, interaktiva medierna och att det är den främsta anledningen 

till att de flesta fortfarande verkar föredra att använda sig av traditionella medier. Det 

är dock viktigt, som tidigare nämnts, att inte se målgruppen som en homogen grupp, 

utan snarare som personer med olika referensramar. Det går att tyda vissa olikheter de 

deltagande emellan vilka kommer att diskuteras vidare i detta avsnitt. 

 

Tidigare forskning visar att företag som vill ligga i framkant vad gäller att synas i 

mediebruset ofta tvingas satsa stora summor pengar och mycket energi för att stärka 

sitt varumärke (Falkheimer och Heide, 2007:16-17). Nazar menar att de är väl 

medvetna om den rådande konkurrenssituationen men att de har en mindre budget än 

de större företagen och att det därför är svårt att alltid marknadsföra sig precis där det 

hade varit önskvärt (Lind Andrésdóttir, 2016). Banners innebär en enkelriktad 

kommunikation som utgår från transmissionssynen. Det kan tänkas vara en väl 
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fungerande metod för att nå ut till målgruppen seniorer, detta då det har visat sig att 

de deltagande främst föredrar att ta emot information genom de traditionella 

medierna, vilka även de innebär en enkelriktad kommunikation. Det faktum att 

banners kommuniceras ut digitalt kan dock anses vara komplicerat med tanke på att 

många av de deltagande inte använder internet som en primär källa. Då vi betraktar 

målgruppen som heterogen kan vi tyda svårigheter i kommunikationen både via 

transmissionssynen och den meningsskapande synen, detta eftersom målgruppen 

innefattar personer inom ett brett åldersspann och det finns en tydlig skillnad mellan 

de yngre och de äldres medieanvändning. Det blir komplext utifrån ett 

producentperspektiv och vi ser problem i att eventuellt tvingas anpassa sig och välja 

att främst kommunicera till de yngre eller de äldre, speciellt för ett mindre företag 

med en begränsad budget som inte tillåter obegränsad reklam. 

 

7.1.3 Olika mediepubliker 

Utifrån Abercrombie och Longhursts resonemang om mediepubliker diskuteras det 

huruvida målgruppen kan förstås som the simple audiences, the mass audiences eller 

the diffused audiences. Till skillnad från de två förstnämnda publikerna är personerna 

inom the diffused audiences inte beroende av något specifikt medium utan kan 

konsumera olika typer av medier samtidigt. De är heller inte beroende av att vara 

närvarande rent fysiskt (Abercrombie och Longhurst, 1998). Vi ser en viss svårighet 

med att dela in målgruppen i olika publiker då vi förstår att man som individ kan vara 

en del av samtliga publiker. Trots detta anser vi det vara intressant att se hur 

målgruppen tenderar att tillhöra en publik mer än en annan.  

 

Vi tolkar Abercrombie och Longhursts resonemang som att de syftar till att the 

diffused audiences är en publik där en yngre generation passar in (Laughey, 

2008:182-183). Detta likt Prenskys (2001) resonemang som även han hävdar att den 

yngre generationen som vuxit upp med de nya medierna hanterar användningen av 

medier på ett mer avancerat sätt än den äldre generationen. Utifrån 

fokusgruppsintervjuerna kan vi se mönster som pekar på att många av de yngre 

seniorerna använder sig av interaktiva medier i större utsträckning än de äldre. Flera 

av de yngre deltagande som menade att de använder Facebook visade sig även äga en 

smartphone eller läsplatta. Utifrån fokusgruppsintervjuerna tolkar vi det som att de 
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deltagande ofta använder sin mobiltelefon samtidigt som de konsumerar något annat 

medium. Många menade till exempel att de stundom använder mobiltelefonen, 

läsplattan eller datorn samtidigt som de tittar på tv. Vi kan utifrån detta se mönster 

som pekar på att de yngre seniorerna i viss utsträckning tillhör the diffused audience. 

De äldre deltagande som menade att de inte använder de interaktiva medierna och 

istället föredrar de traditionella medierna, upplever vi som mer sparsamma i sin 

medieanvändning:  

 

“Haha, jag håller med dig, jag har ingen simultanförmåga alls såhär på äldre dar. 

En sak i taget får räcka” - Kvinna 80 år  

 

“Det blir så krångligt att klydda med flera saker samtidigt, jag vill koncentrera mig 

på nyheterna när dom visas på tv” - Man 79 år 

 

Som tidigare nämnts tolkar vi Abercrombie och Longhursts (1998) resonemang som 

att de syftar till en yngre publik när det talar om the diffused audiences och därmed en 

äldre publik när de talar om resterande två publiker. Utifrån detta menar vi att det går 

att se en logisk utveckling där de yngre seniorerna är mer bekväma och positiva till att 

dels använda de nya medierna men även till att använda flera medier samtidigt, vilket 

framför allt de interaktiva medierna tillåter. Detta tolkar vi beror på det faktum att 

målgruppen består av en bred åldersskara och att det är naturligt att det går att se 

skillnader mellan personer som är 60 år och personer som är 80 år, i synnerhet när det 

handlar om medier och teknologi som ständigt är under utveckling. Fortsättningsvis 

har de deltagande som äger en smartphone eller läsplatta visat sig vara mer rörliga än 

de som inte äger något medium utöver de traditionella. En smartphone öppnar upp för 

användning utanför hemmet och leder till att många är mottagliga för att ta emot 

information dygnet runt och det leder även till att de heller inte är bundna till hemmet 

rent geografiskt. Detta är ytterligare något som kan koppla de yngre seniorerna till the 

diffused audiences. Vidare blir det intressant att diskutera huruvida de äldre 

seniorerna tillhör the simple audiences eller the mass audiences. Den förstnämnda 

publiken är bunden till platser rent fysiskt, vilket vi upplever som förlegat då vi anser 

att det i dagens samhälle är få personer som endast närvarar på fysiska tillställningar 

och inte använder medium som till exempel tv, mobiltelefon eller internet. Utifrån 

detta blir det därför möjligt att placera in de äldre seniorerna i the mass audiences, 
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detta då vi tolkar det som att många av de äldre är begränsade i sin användning och 

tillgång till medier. 

 

7.2 En äldre generation i ett postmodernt konsumtionssamhälle 

Temat en äldre generation i ett postmodernt konsumtionssamhälle innefattar de 

diskussioner som berör målgruppens konsumtion och köpbeslut. Detta för att förstå 

hur de förhåller sig till det postmoderna konsumtionssamhället som vi genom Bauman 

(2008) förstår är starkt präglat av reklam och dess påverkan. Kapitlet innefattar även 

diskussioner kring vad som påverkar konsumenten i ett köpbeslut och hur man utifrån 

ett producentperspektiv kan förhålla sig till detta.  

 

7.2.1 En medveten konsument 

Konsumtion är centralt för den postmoderna individen där denne konsumerar i syfte 

att tillfredsställa begär samt för att upprätthålla sitt egna personliga värde. Detta 

skapar en bild av en aktiv och självständig individ (Engdahl och Larsson, 2011). 

Samtidigt menar Bauman att samhället ständigt präglas av lockelser och frestelser 

inbäddat i reklam. Reklam skapar behov som kan tillfredsställas genom det som 

reklamen erbjuder, vilket i sin tur pekar på att individens konsumtion i viss mån går 

att påverka (Bauman, 2008:19-20,70).  

 

I diskussionen om de deltagandes generella attityder gentemot reklam framkom det 

övervägande negativ respons och de var alla överens om att det idag är för mycket 

reklam. Det avbryter filmer och sport på tv, dagstidningen är full av annonser och 

brevlådan svämmar över av erbjudanden. Ingen av de deltagande verkade vara särskilt 

intresserade av reklam utan sysselsätter sig ofta med annat när det blir reklam på tv. 

Majoriteten menade att de inte påverkas av reklam, något vi tolkar har att göra med 

att senioren har visat sig vara en medveten konsument. Denna medvetenhet tolkar vi 

grundar sig i två faktorer - sparsamhet och eftertänksamhet. Eftertänksamhet visade 

sig då många av de deltagande diskuterade att deras köpprocess ofta är lång. Detta 

gällde främst vid större köp så som teknik, vitvaror och resor: 

 

”Ja alltså beslutsprocessen är lång, och när man väl beslutat sig, då har den varan 

upphört och finns inte längre” - Kvinna 75 år 
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”Ja det är riktigt. Jag smakar väldigt länge på det innan det händer något”  

- Man 70 år 

 

Sparsamhet visade sig när nästintill samtliga deltagande medgav att de alltid läser den 

reklam för matvaror som kommer hem i brevlådan och att de speciellt uppskattar att 

bli informerade om extrapris för just matvaror. Vi tolkar det som att målgruppen i 

dessa sammanhang är öppna för reklam och låter sig påverkas då det handlar om 

vardagliga och nödvändiga varor som de hade varit tvungna att köpa oavsett. Detta till 

skillnad från större och icke nödvändiga köp. 

 

Vi kan peka på ytterligare en sparsamhet då flertalet diskuterade att de, till skillnad 

från yngre personer, enbart anser sig köpa sådant de behöver och inte låter sig 

påverkas av sådant de tror att de behöver: 

 

”Men så är det ju, jag vet när jag arbetade med ungdomar. Har du inte det, eller har 

du inte det? Jamen det kostar ju bara 200 kr i månaden, och det måste du ha det 

kostar ju bara 400 kr, det kostar bara 600 kr. Det var hela tiden ”bara”.… men ni vet 

när man lägger ihop det så blir det många tusenlappar. Och det kan man ju se också 

med kronofogden, skulder, sms-lån och elände. Hela livet har man ju fått spara, man 

hade ju för i helvete ransoneringskuponger. Man fick ju hålla tillbaka, till och med på 

sockret, det var inte många kuponger kvar där uppe i lägenheten” - Man 78 år 

 

Utifrån detta samt de tidigare citaten tolkar vi det som att sparsamhet och 

eftertänksamhet kan grunda sig i det faktum att seniorerna tillhör en äldre generation. 

En generation som vuxit upp under annorlunda förhållanden vilket i sin tur kan ha 

påverkat deras syn på pengar och konsumtion. Bauman (2008:40) talar om en 

omåttlighet hos konsumenten vilket har skapat det han benämner som en nukultur där 

varuvärde snabbt går förlorat. Detta är inte något vi kan tyda från våra intervjuer då 

majoriteten av de deltagande visat på två av de faktorer som vi menar skapar en 

medveten konsument. Vi kan förstå att detta grundar sig förmågan att reflektera över 

sig själv och sin livssituation för att sedan ta rätt beslut (Giddens, 2009). Faktorerna 

som utgör den medvetna konsumenten förhindrar i viss mån snabb och meningslös 

konsumtion och konsumentens köpbeslut grundar sig tvärtom i det faktiska värdet av 

köpet.  
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Vi menar även att detta kan vara en faktor som spelar in i reklamens påverkan där 

seniorerna inte är lika mottagliga som andra konsumenter kan tänkas vara. 

 

7.2.2 Vikten av en engagerad konsument 

Nazars affärsidé bygger på konceptet all inclusive, vilket innebär att resenären betalar 

ett komplett pris där resa, logi och mat ingår. Konceptet har under de senaste 10 åren 

skapat en stor efterfrågan och resulterat i att många researrangörer idag erbjuder resor 

med all inclusive. Denna ökning har medfört en konkurrens bland de olika 

arrangörerna men Nazar menar att de levererar den bästa all inclusive på marknaden 

(Lind Andrésdóttir, 2016). 

 

”Vi erbjuder så mycket mer än bara all inclusive och det som många andra hotell 

annars erbjuder. Det är så mycket mer än bara mat och dryck. Vi erbjuder 

danskurser, barnklubbar, guider med olika nationaliteter för att underlätta 

förståelsen, familjedagar, simskola...” - Kristín Lind Andrésdóttir, 2016 

 

Samtliga deltagande hade tidigare hört talas om all inclusive och påstod sig veta vad 

det innebar men endast ett fåtal hade någon gång upplevt det. Trots avsaknad av 

erfarenhet var många negativt inställda till all inclusive och flertalet menade att de 

trodde att det skulle vara enformigt att enbart äta på ett och samma ställe och att det 

kunde bli tråkigt att inte se något utanför hotellet. Det blev i och med detta tydligt att 

det fanns en generell bestämd mening om vad konceptet innebär trots att många 

egentligen inte hade upplevt det på riktigt. Då Nazar enbart säljer all inclusive-resor 

kopplas de ihop med detta koncept, vilket i sin tur kan påverka bilden av dem som 

företag.  

 

Förutfattade meningar om varumärken och företag är vanligt förekommande, 

människan agerar ofta utifrån känslor och vissa varumärken känns mer rätt än andra. 

Relationer skapas delvis utifrån konsumentens föreställning av varumärket, men även 

via medier. Vidare kan relationer skapas genom människans personliga erfarenheter 

samt andras erfarenheter av varumärket (Falkheimer och Heide, 2007:23-24). I 

intervjun med Lind Andrésdottír (2016) förklarade hon att Nazar har många 

stamgäster och att dessa kontinuerligt återkommer till deras destinationer.  
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Detta tyder på att företag kan ha goda kundrelationer men samtidigt stå inför en 

utmaning då det ofta finns förutfattade meningar om ett företag och dess verksamhet 

som kan vara svåra att förändra.  

 

D Shiri, E Sharon och M Robert (2012) menar att det finns mycket forskning som 

berör hur företag behåller existerande kunder men desto färre studier berör skapandet 

av nya kundrelationer. Det faktum tolkar vi som att det kan vara svårt att hitta kunder 

och få dem att konsumera ett visst företags varor och tjänster. Ser vi dessutom till de 

faktorer som Falkheimer och Heide (2007) menar spelar en väsentlig roll för bilden av 

ett företag så blir det tydligt att företagen inte alltid har kontroll. De personliga 

rekommendationerna verkar ha en stor inverkan på ett köpbeslut, något som även gick 

att tyda under intervjuerna. I samtliga fokusgrupper skapades ett scenario där de 

deltagande skulle köpa en dyrare produkt eller tjänst, så som en resa eller en vitvara. 

Många faktorer spelar in i ett köpbeslut men i detta specifika fall ville vi förstå vilken 

form av recensioner de litar mest på - recensioner via medier eller via vänner. Det 

förekom delade meningar och vissa menade att de gärna tog del av båda alternativen 

för att sedan kunna ta ett beslut. Det mest förekommande svaret var dock att de 

deltagande litar på vänner, vilket sedan har stor inverkan i det slutliga köpbeslutet: 

 

”De man känner lyssnar man helt klart mest på” - Man 69 år 

 

”…om det handlar om resor och någon säger ”Gud du måste åka dit” och det är 

svindyrt, ja men då åker jag dit ändå” - Kvinna 78 år 

 

Detta resonemang stärktes ytterligare då vi under ett av intervjutillfällena fick se detta 

utspela sig. En av de deltagande berättade att hon en gång om året åker på all 

inclusive-resa och berättade väldigt entusiastiskt om sina upplevelser och varför hon 

återvänder varje år: 

 

”Dels så är det ett skandinaviskt område, om man nu vill hålla sig till det. 

Kanarieöarna är ju nästan svenskt. Och sen kan man ta buss, det ligger inte vid 

stranden precis, och jag kan inte bada i havet längre utan det är en fin pool, flertalet 

fina pooler, och sen har de buss därifrån som går till Playa del Ingles och Las 

palmoas o så. Så att det är bekvämt där, de känner igen en, och det är samma  
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människor där. Jag åker alltid i december, och då kommer samma människor alltid 

vid Lucia så man träffar kompisar” - Kvinna 78 år 

 

Efter detta utläggande var det en av de andra deltagarna som blev väldigt intresserad 

av det som just berättats och tyckte att det lät härligt. Det blev i samband med detta 

tydligt att allt kan bli intressant men det är beroende av vem avsändaren är. I detta fall 

var det någon som personen kunde relatera till då de verkade ha liknande intressen 

och var i samma ålder. Utöver det fick personen uppleva en personlig recension av 

just all inclusive där flera fördelar med hotellet och närområdet diskuterades.  

 

Det faktum att flertalet litar på personliga rekommendationer blir det utifrån ett 

producentperspektiv relevant att ta hänsyn till hur konsumenter talar om företaget då 

det verkar ha en stor påverkan i det faktiska köpbeslutet. D Shiri, E Sharon och M 

Robert (2012) pekar på vikten av just detta. De talar om en positiv word of mouth 

som innebär att en nöjd konsument sprider vidare sina upplevda erfarenheter och talar 

väl om ett specifikt företag. Word of mouth är däremot inget som bara uppstår utan 

författarna menar att det krävs en hängiven och engagerad konsument. För att förstå 

hur företag kan skapa en engagerad konsument har författarna skapat en teoretisk 

modell (se figur 1). Ser vi till modellen är det tydligt att alla faktorer på ett eller annat 

sätt hänger ihop. Den föreslår att upplevelsen av involvering och deltagande kan 

skapa ett konsumentengagemang, vilket i sin tur kan få positiva följder och resultera i 

word of mouth. Vi kan därmed förstå att grunden till denna positiva följd kan skapas 

genom konsumentengagemang. Författarna exemplifierar med företag som arbetat 

med workshops i olika köpcentrum i syftet att erbjuda kostnadsfri konsultation. 

Genom detta erbjuder företag en gratis tjänst utan att kunden tvingas genomföra ett 

köp, samtidigt skapas en möjlighet att placerar sig i konsumentens medvetande.  

 

Det postmoderna konsumtionssamhället karaktäriseras av det snabba och ombytliga. 

Ett samhälle där individen konsumerar med syftet att tillfredsställa begär och 

upprätthålla sitt personliga värde. Val är inte längre normstyrda utan tvärtom 

medvetna vilket har bidragit till en självständig och aktiv individ. De upplevda 

begären fabriceras däremot stundom av den reklam individen dagligen stöter på och 

företag använder det som verktyg för att i viss mån styra och påverka individens val 

(Bauman, 2008). Genom våra intervjuer har vi dock förstått att målgruppen seniorer i 
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viss utsträckning skiljer sig från den konsument som Bauman beskriver. Senioren är i 

allra högsta grad en medveten individ som gör val utifrån vad de verkligen anser sig 

behöva. Vi tolkar en hög medvetenhet bland de deltagande och det faktum att de inte 

låter sig lockas av reklam som spelar på direkta begär. Till skillnad från reklam 

upptäckte vi däremot att personliga rekommendationer verkar ha en stark påverkan i 

ett köpbeslut. 

 

7.3 Reflexivitet och identitet 

Temat reflexivitet och identitet innefattar diskussioner om målgruppens uppfattning 

av Nazars befintliga reklam och hur denna uppfattning påverkas av den sociala 

identiteten. För att förstå huruvida målgruppen som konsumenter kan relatera till det 

som Nazar erbjuder har vi valt att undersöka hur väl det överensstämmer med deras 

livsstil. För att tolka och analysera det empiriska materialet används Giddens 

resonemang kring identitet. 

 

7.3.1 Livsstil 

Att tala om livsstil innebär att tala om hur ett liv levs och hur individen förhåller sig 

till livet. Livsstilen består av rutiner och praktiker, vilka skapar en trygghet och får 

individen att känna sig hemma i olika sammanhang där olika vanor tar plats (Giddens, 

2009:101,104). Alla individer har olika preferenser, vilket i sin tur medför spridda 

förväntningar som påverkar livets olika val. När det kommer till att välja resmål och 

planera resans uppbyggnad menar vi att livsstilen kan vara en faktor som påverkar 

valet. Att besöka en viss destination eller utgå från ett visst resekoncept som inte 

överensstämmer med livsstilen kan få individen att känna sig obekväm då denne 

tvingas utanför sin trygga zon. 

 

Vi har i samtliga fokusgrupper kunnat urskilja delar av de deltagandes livsstilar, detta 

genom att se till konsumtionsvanor, attityder och beteende. Vidare har vi kunnat 

förstå individers olikheter men även tolkat flertalet faktorer och egenskaper som de 

deltagande har gemensamt. Utifrån detta anser vi oss kunna göra en tolkning av vad 

ordet senior skulle kunna innebära och vilken typ av livsstil det medför, i synnerhet 

när det kommer till att resa.  
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Genomgående för samtliga fokusgrupper var att de deltagande uppskattade att få 

sysselsätta sig när de är på resande fot. Det talades om upptäckande och äventyr, 

historia och kultur: 

 

”Jag vill ju gärna gå på museum, gamla kyrkor, trädgårdar och parker och så”  

- Kvinna 72 år 

 

Det gick att urskilja att samtliga av de deltagande har flexibla scheman vilket grundar 

sig i att de är pensionerade och tar dagen, veckan och månaden som den kommer. En 

frihet som underlättar vid exempelvis resor då de har möjligheten att boka under 

lågsäsong vilket ofta resulterar i bättre pris: 

 

”…Och sen är ju fördelen att man kan åka på de tider som passar, när det inte är 

högsäsong på resmålen, inte på påsklov och jullov när alla har semester. Då åker 

man ju inte för då är priserna mycket högre“ - Man 69 år 

 

Vidare gick det att ana en viss begränsning hos de deltagande, något som har att göra 

med den fysiska formen och åldern. Inte sällan medför åldrande vissa fysiska hinder. 

Även om alla deltagande inte uttryckte att skador eller andra hinder begränsade deras 

liv så blev det tydligt att de deltagande ansåg sig ha intagit en annan era av livet. 

Detta då de förklarade att livet ser annorlunda ut idag till skillnad från förr: 

 

”Ja, förr åkte vi många långa resor, riktigt långa resor. Men jag har problem med 

öronen nu, så jag kan knappast flyga. Så att nu blir det resor i Europa. Buss, bil, lite 

överallt” - Man 78 år 

 

Att se sig själv som senior innebär att ta sig an en viss social identitet, vilket innefattar 

markörer som kopplar samman en individ med en annan (Giddens, 2003:43-44). Vi 

anser att samtliga av de deltagande besitter denna sociala identitet och tillåter oss att i 

viss mån se dem som en grupp. I detta fall rör det sig om att kunna relatera till 

faktorer så som önskan om att vara aktiv, mycket fritid och fysiska hinder. 
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7.3.2 Det reflexiva 

Under intervjuerna användes olika stimulusmaterial för att urskilja åsikter gällande 

Nazars befintliga innehåll i olika kanaler. Detta för att skapa en uppfattning om hur 

reklamen tolkas och vad som rent grafiskt tilltalar de deltagande. Materialet utgjordes 

av banners, en hemsida samt en katalog vilket är det material som Nazar främst 

använder (se bilaga 4, 5 och 6). Det råder ingen tvekan om att Nazar fokuserar på 

barn och upplevelser för dem då materialet genomgående präglas av bilder på barn 

vilket försvårade förmågan för de deltagande att kunna relatera: 

 

“Nä, jag kommer ju inte att välja just den resan eftersom det finns en rutschkana, 

hade det sett likadant ut men utan en rutschkana istället så kanske jag hade velat resa 

dit” - Man 69 år 

 

Utöver det faktum att materialet präglas av barn tycktes det även vara svårt att bli 

intresserad av de hotell och destinationer som reklamen visar: 

 

”Men de här resorna är helt otänkbara för min del, fullständigt. Det är ju bara 

konstgjorda världar, alltsammans. Det är ju inga städer eller byar där folk lever. 

Man vill ju gå ut i byn och ha det trevligt, gå på lokala restauranger…Här får man 

ju…det är så långt i från verkligheten. Flera mil till närmaste normala samhälle. 

Framförallt då Turkiet. Där får dem ju åka buss för att komma till verkligheten. Så att 

nej det är inget som lockar” - Man 74 år 

 

I vissa fall förekom det dock en del positiva åsikter kring reklamen vilket berodde på 

att vissa kunde relatera till sina barnbarn: 

 

”Har man barnbarn med sig så är det ju bra. Man bara skickar bort dem där så 

sköter dem sig själv!” - Man 76 år 

 

Individen kan ha flera sociala identiteter (Giddens, 2003). Under intervjuernas gång 

kunde vi urskilja ytterligare en social identitet hos målgruppen, vilket var mor- och 

farföräldrar.  
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Ungefär hälften av de deltagande hade barnbarn och därmed ytterligare gemensamma 

markörer som bildar en social identitet. Flertalet menade att det de såg i samband med 

stimulusmaterialet kunde passa vid en resa med deras barnbarn. 

 

Om vi bortser från de deltagande som i viss mån kunde relatera till bilderna tack vare 

sina barnbarn var det tydligt att reklamen visade något som inte överensstämde med 

de deltagandes förväntningar och deras sociala identitet som senior. Det handlar på så 

vis om vad en resa innebär för en individ och hur det kan skilja sig åt. För att få en 

spontan reaktion till vad målgruppen känner för att resa ombads dem att berätta vad 

de tänker på när de hör ordet resa. Det blev tydligt att resor framförallt handlade om 

upplevelser och att dem associerade det med kultur, natur och upplevelsen av mat och 

dryck. Aktiviteter, som tidigare nämnt, var tydligt i fokus: 

 

”Ja hela tiden! Utflykter, titta på naturen, vandra. Ja, vad som helst. Bara det händer 

något” - Kvinna 72 år 

 

Det blir genom ovanstående citat tydligt att det som seniorer verkar vilja få ut av att 

resa inte alltid går ihop med det koncept Nazar erbjuder. Nazars slogan är ”Lyx för 

hela familjen”, vilket även är deras främsta budskap och den livsstil som de 

kommunicerar ut. En livsstil som inkluderar de som kan identifiera sig med livet som 

barnfamilj och som anser sig ha den sociala identiteten av en barnfamilj. Deras mål är 

att erbjuda något som passar hela barnfamiljen men Nazar menar att de erbjuder mer 

än så. Det kan beskrivas som ett arbete med flera olika koncept, varav ett av dessa är 

en premium collection, en kollektion där fokus flyttas från barn till lyxig avkoppling. 

Nazar menar att vissa av dessa hotell passar en äldre målgrupp där avkoppling vid 

poolen är ett alternativ men att det utöver det även erbjuds aktiviteter. De anordnar 

många utflykter där man som resenär får möjlighet att uppleva kultur, stad och natur 

(Lind Andrésdóttir, 2016). Detta koncept har en egen förstasida i Nazars katalog som 

under intervjuerna visades (se bilaga 4, version 2). Många av de deltagande upplevde 

katalogen som intetsägande och förstod inte vad den kommunicerade utan ansåg att 

det lika väl hade kunnat vara en katalog för vilket företag som helst: 

 

”Man begriper inte vad det är, det kan vara vad för något som helst… Premium 

skulle ju även kunna vara bensin till exempel…” - Kvinna 75 år 
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Under intervjun med Nazar blev det tydligt att Nazar erbjuder mer än de visar i sin 

befintliga reklam. Utifrån stimulusmaterialet kan vi tolka att Nazar enbart visar upp 

en livsstil. En livsstil som grundar sig i konceptet all inclusive. Som tidigare nämnts i 

analysen blev det tydligt att de flesta deltagande är negativt inställda till konceptet, 

vilket kan grunda sig i att all inclusive inte passar in i deras livsstil och att en sådan 

resa inte känns bekant för dem. Bilderna erbjuder något som inte anspelar på den 

sociala identiteten som seniorerna har gemensamt. 

 

För Nazar handlar deras kommunikation om att synas, informera om priser samt 

förmedla en känsla som ska inspirera konsumenten till att boka en resa (Kristín Lind, 

2016). Det blev under intervjuerna tydligt att den typ av lockelse som Nazar arbetar 

med inte tilltalar seniorerna och i viss mån inte heller tillåter identifiering. Giddens 

talar om reflexivitet och menar att det innebär att individen är medveten (Giddens, 

2009). Denna reflexivitet gick att tyda hos de deltagande där de kunde ifrågasätta vad 

de såg, sin omgivning och sig själva. Utifrån detta reflekterade de om över om det 

överensstämde med deras identitet, vilket det i stor utsträckning inte visade sig göra. 

Det blir tydligt att det har skett en förändring över tid. Individens identitet som 

tidigare präglades av till exempel vilken social klass denne tillhörde har nu övergått 

till att vara rörlig och reflexiv (Giddens, 2009). Detta har vi sett tenderar i att det är 

svårt att utifrån ett producentperspektiv kommunicera och betrakta en målgrupp som 

homogen. Trots att vi kan se mönster som pekar på att deltagande har en gemensam 

social identitet blir det även tydligt att de är enskilda individer som alla har en 

personlig identitet. Detta innebär särskiljande egenskaper som skiljer människor åt, 

trots gemensamma markörer.  

 

Analysen har redogjort för de främsta resultaten utifrån fokusgruppsintervjuerna och 

sammanställt dessa i tre olika teman med tillhörande underrubriker. För att besvara 

studiens frågeställningar och därmed även syftet kommer nästa kapitel att individuellt 

sammanfatta och diskutera resultaten ytterligare.  
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8. Sammanfattning och slutdiskussion - Ebba  
Studiens syfte är att analysera och diskutera identitet och medieanvändning i samband 

med den mediala kommunikationen mellan producent och en äldre konsument i ett 

postmodernt konsumtionssamhälle. Nazar Nordic har fungerat som utgångspunkt för 

studien då de i dagsläget genomgår en kommunikativ förändring när de nu riktar sig 

mot en ny målgrupp - seniorer. Förändringen är något som de anser kräver en ny 

kommunikativ satsning och en djupare förståelse för vem målgruppen faktiskt är. För 

att förstå hur medial kommunikation är möjlig att relatera till för den nya målgruppen 

har vi med en kvalitativ ansats i form av en enskild intervju samt fem 

fokusgruppsintervjuer undersökt olika faktorer som kan anses vara av relevans. 

Faktorerna har i studien yttrat sig som vanor och attityder i samband med medier, 

konsumtion och reklam. 

 

Eftersom Nazar enbart verkar som utgångspunkt för studien och analysen stundom 

refererar till målgruppen utan att relatera specifikt till Nazar anser vi att denna studie 

lyfter aspekter som även är intressanta utifrån andra producentperspektiv. Studien 

undersöker en målgrupp som utgör en stor del av världens befolkning, vilket är 

personer över 60 år. Studien kan inte uttala sig för fler än de personer som faktiskt 

intervjuats vilket i själva verket enbart rör sig om 19 personer men trots detta anser vi 

kunna lyfta en intressant analys av ett komplext ämne samt diskussioner som visar på 

olika tendenser. 

 

Utifrån vår tolkning av material och sedan utförd analys kan vi konstatera att 

reflexivitet och medvetenhet tycks vara två återkommande samt beskrivande begrepp 

för studiens resultat. Detta har på olika sätt visat sig i samtliga teman och grundar sig i 

att majoriteten av målgruppen har förmågan att ifrågasätta och reflektera över olika 

val, tankar och känslor (Giddens, 2009). Studien visar tydligt att medier är en del av 

seniorers vardag då vi utifrån materialet kan konstatera att det på daglig basis används 

och då främst som en källa till information. De mest dominerande medierna tycks 

vara de traditionella i form av tv och dagstidning som mer eller mindre är en del av 

vardagen. I dagens allt mer digitaliserade värld går det resonera kring huruvida det 

enklaste sättet att hålla sig uppdaterad skulle vara att aktivt söka efter information, 

antingen via internet eller via olika applikationer som en smartphone tillåter. 
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Materialet har visat skillnader på medieanvändning mellan yngre och äldre seniorer 

där de äldre i större utsträckning förhåller sig till de traditionella medierna medan de 

yngre istället tycks förstå och utnyttja fördelarna med de nya och interaktiva 

medierna. Abercrombie och Longhurst diskuterar olika typer av mediepubliker där the 

diffused audience kan förstås som en yngre, mer teknisk medveten publik med 

förmågan att konsumera olika medier samtidigt (Abercrombie och Longhurst, 1998). 

Den synliga skillnaden mellan yngre och äldre seniorer förstärks därmed och det kan 

diskuteras huruvida de yngre seniorerna kan förstås som eventuella medlemmar av the 

diffused audience. Det aktiva valet att som äldre senior inte använda sig av de nya och 

interaktiva medierna verkar till viss del grunda sig okunskap, vilket skulle kunna bero 

på att många seniorer inte är uppväxta med de nya medierna och har därför inte på ett 

naturligt sätt blivit en del av vardagen (Prensky, 2001). Ordet senior innebär en bred 

åldersskara och det faller sig därför naturligt att målgruppen växt upp med olika 

tekniska förutsättningar. Många av de deltagande verkade medvetna om detta och såg 

det som en anledning till varför de nya medierna inte intresserade dem utan ansåg sig 

vara för gamla för att förstå. Utifrån ett producentperspektiv skapar en sådan delad 

medieanvändning en viss komplexitet då det kräver en typ utav dubbel förståelse av 

målgruppens medieanvändning när det kommer till val av kommunikationskanal. 

 

Trots att materialet i viss mån tillåtit oss att dela in målgruppen i två delar har vi även 

funnit aspekter som skapar en mer enhetlig grupp. Det handlar till stor del om deras 

livsstil och vad det innebär att leva som senior vilket vi tolkar som ett liv präglat av 

mycket fritid, en önskan om att vara aktiv samt konsekvenser av åldrande vilket i viss 

utsträckning hindrar individen. Detta går att tolka som gemensamma markörer och det 

går utifrån dessa att tala om en gemensam social identitet (Giddens, 2003). Denna 

identitet visade sig främst när studiens stimulusmaterial diskuterades och tydliggjorde 

att de språkliga och grafiska budskap materialet anspelade på inte i någon större mån 

överensstämde med deras sociala identitet. Dock menade ett fåtal deltagande att de i 

viss mån kunde relatera till bilderna föreställande vattenland och andra barnaktiviteter 

vilket berodde på att de hade barnbarn. Utifrån detta kunde vi därmed tyda en 

ytterligare social identitet som en del av de deltagande hade gemensamt, vilket var 

identiteten av mor- och farföräldrar. 
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Vårt nutida samhälle präglas på flera plan av reklam för att i olika sammanhang nå 

individen och uppmuntra till konsumtion. Det är genom budskap ett företag anses ha 

möjlighet att sträcka ut en hand och på ett eller annat sätt påverka individen. Den 

ständiga närvaron av reklam är något vi utifrån vårt material tydligt kan koppla till en 

negativ inställning, dels gällande mängden men även gällande budskap. Det 

associeras med något irriterande som inte sällan stör olika mediala sammanhang. 

Denna inställning verkar i förlängningen även bidra till att de som konsumenter inte 

låter sig luras eller hänföras av det reklamen utlovar. Utifrån detta är det återigen 

möjligt lyfta en medvetenhet hos målgruppen då de inte anser sig påverkas av reklam 

i någon större utsträckning än när det kommer till matvaror och detta beroende på att 

det anses vara nödvändigheter. De deltagande verkar besitta en förmåga att rannsaka 

sig själv och ställa frågan om ett köp verkligen är nödvändigt och inte enbart ett 

tillfälligt begär. Det centrala för det postmoderna konsumtionssamhället anses vara att 

individen konsumerar i ett försök att ständigt stärka sitt eget personliga varumärke. 

Detta är något som resulterar i att konsumtion inte ofta drivs av individens primära 

behov utan istället av tillfälliga begär, vilka i sin tur snabbt svalnar och nya begär tar 

över (Bauman, 2008). Vi kan utifrån studien inte förstå de deltagande som den typiska 

konsumenten som konsumtionssamhället vittnar om utan tvärtom visar studien en 

sparsam och eftertänksam konsument som utgår från mer basala behov. De vet 

skillnaden mellan att behöva något och tro sig behöva något. Denna typ av mentalitet 

är något som vi kan se spår av i det tidigare produktionssamhället där konsumtion 

ansågs vara något individen gjorde utifrån långsiktiga behov och inte utifrån det 

tillfälliga (Bauman, 2008). Vidare visar studien att det utifrån ett producentperspektiv 

kan vara enklare att nå konsumenten via word of mouth. Detta då personliga 

rekommendationer och andras upplevda erfarenheter av en produkt eller tjänst i 

många fall verkar väga tungt och i vissa fall även fungera som övertygelse i en 

köpprocess. Detta verkar grunda sig i att man som konsument har en större 

tillförlitlighet till en vän eller bekant än de budskap som  

kommuniceras i medier. 

 

Studiens analys pekar tydligt på vikten av att förstå en målgrupp som heterogen. Att 

som individ tillhöra en viss generation innebär mycket mer än bara en ålder. 

Beteende, attityder och livsstil kan förstås grunda sig i individens uppväxt vilket i sin 

tur präglar synen på pengar och konsumtion. Vårt nutida samhälle tillåter en allt mer 
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avancerad teknik och när det kommer till företags externa kommunikation utvecklas 

ständigt nya sätt för att skapa effektiv reklam. Interaktiva medier kan anses ge bra 

förutsättningar för kommunaktion då det ofta tillåter dialog och är lönsamt ur en 

ekonomisk aspekt. Det som däremot behöver förstås är att individen inte alltid hinner 

med i utvecklingen vilket kan bidra till att en stor del av befolkningen exkluderas. Det 

är inte alltid självklart för en individ att ta sig an nya medier vilket verkar grunda sig i 

en okunskap och rädsla i att något ska gå fel. Vidare är det även relevant utifrån ett 

producentperspektiv att förstå och undersöka om målgruppen i någon mån delar en 

eller flera sociala identiteter. Detta då det blir väsentligt när det handlar om 

målgruppens förmåga att relatera till ett grafiskt innehåll och budskap. 

 

Ett av de mönster som kan anses vara mest tydligt i studien är skillnaden i 

medieanvändning bland yngre och äldre seniorer. Ålder var inget som vi tog hänsyn 

till vid rekrytering förutom det faktum att de skulle vara äldre än 60 år och vi önskade 

därför heller ingen jämn fördelning av de olika åldersintervallen. Vi anser att det 

deltagit tillräckligt många unga respektive äldre seniorer för att stärka våra argument 

men då ålder kommit att bli en stor del av analysen vore det intressant att ha en mer 

jämn fördelning för att eventuellt se ännu tydligare mönster. Det vore intressant att 

genomföra fler studier likt denna fast då i större utsträckning och med en jämnare 

fördelning bland åldrarna. Utöver ålder vore det även spännande att ta hänsyn till mer 

specifika variabler så som geografisk plats eller kön då det kan spekuleras i att sådana 

faktorer påverkar hur medieanvändning, konsumtion och reklam på olika plan 

eventuellt hänger samman. 
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9. Sammanfattning och slutdiskussion - Malin  
Syftet med studien är att analysera och diskutera identitet och medieanvändning i 

samband med den mediala kommunikationen mellan producent och en äldre 

konsument i ett postmodernt konsumtionssamhälle. För att förstå relationen mellan 

producent och konsument ämnar studien främst att studera målgruppen seniorer, men 

det anses även vara av värde att förstå situationen utifrån ett producentperspektiv, i 

vilka resebolaget Nazar Nordic används som utgångspunkt. Studien genomförs med 

en kvalitativ ansats och det empiriska materialet utgörs av intervjuer av två olika slag, 

en enskild och fem fokusgrupper.  

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi förstå målgruppen utifrån flera aspekter. 

Dagens individ anses vara medveten och det går inte längre att tala i generella termer 

om identitet då varje individ tvingas reflektera över sitt handlande och ta egna beslut 

(Giddens, 2009). Vad målgruppen väljer att identifiera, eller inte identifiera, sig med 

är därmed ytterst intressesant att analysera, detta då identitet inte anses vara fast utan 

något som individen själv är med och påverkar. Studiens analys tyder bland annat på 

att målgruppen inte kan betraktas som homogen samt att de deltagande är reflexiva i 

sina handlingar, vilket huvudsakligen definierar deras karaktär. 

 

Det är tydligt att medier tar stor plats i målgruppens vardag. Trots att det går att peka 

på mönster som skiljer de deltagande från varandra finns det även flera gemensamma 

nämnare. De traditionella medierna är märkbart dominerande och tv, radio och 

papperstidning konsumeras dagligen i huvudsyfte att ta del av information och 

nyheter. Vidare går det att förstå en viktig skillnad som utesluter att målgruppen bör 

betraktas som homogen. Likt i undersökningen Svenskarna och Internet (2014) är det 

utifrån fokusgrupperna tydlig att det finns en skillnad mellan de yngre och de äldre 

seniorerna. De yngre seniorerna använder sig av de nya, interaktiva medierna i större 

utsträckning än de äldre. Ett exempel som visar detta är det faktum att många av de 

äldre deltagande menade att text-tv är deras primära källa under tiden på dygnet då 

det inte pågår några nyhetssändningar. Samtidigt menade många av de yngre 

deltagande att de inte skulle få för sig att använda text-tv utan istället upplever det 

vara mer naturligt att använda internet. Vi kan förstå det som att senior är ett attribut 

för en social identitet som knyter individerna i målgruppen till varandra, men 
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samtidigt har de alla en personlig identitet som gör att de skiljer sig åt (Giddens, 

2009). Vi tolkar det som att de deltagande definierar sig själva som seniorer genom en 

viss livsstil, vilket går att tyda genom en medvetenhet kring att de till exempel har 

gått i pension och har mycket fritid samt att de har en stark vilja till att vara aktiva 

men begränsas av fysiska problem. Dessa markörer skulle även kunna fungera som 

ledord i processen att skapa individanpassad reklam som lockar konsumenten. Utifrån 

det faktum att målgruppen delvis är splittrad går det att tolka vissa svårigheter i att 

eventuellt behöva dela upp den breda målgruppen i olika publiker som man 

kommunicerar bäst med på olika sätt och i olika kanaler. Det blir speciellt tydligt i en 

rörlig och ständigt utvecklande bransch som mediebranschen och detta i samspel med 

en målgrupp som innefattar ett sådant brett åldersspann. Vi menar att det är naturligt 

att medieanvändning och identitet i samband med detta kan skilja sig åt mellan 

personer som är 60 år och personer som är 80 år. Fortsättningsvis kan vi förstå 

Abercrombie och Longhursts (1998) resonemang som att de syftar till en yngre publik 

när de talar om the diffused audiences, vilket stärker det faktum att individerna inom 

målgruppen skiljer sig åt. Utifrån fokusgruppsintervjuerna kan vi se mönster och 

förstå de yngre seniorerna inom the diffused audiences, detta menar vi sker naturligt 

då de deltagande delvis har vuxit upp under olika tidsepoker.  

 

Vi kan utifrån det genomförda arbetet förstå den digitala klyftan som dagens 

mediesamhälle präglas av. Den äldre generationen har inte vuxit upp med de nya 

medierna i samma utsträckning som den yngre generationen har, vilket gör att de inte 

talar samma digitala språk (Prensky, 2001). Detta skulle i sin tur kunna förklara varför 

de yngre seniorerna går att förstås inom the diffused audiences på ett tydligare sätt än 

de äldre seniorerna. De yngre seniorerna tillhör fortfarande en äldre generation men 

de har samtidigt, i viss utsträckning, vuxit upp med de interaktiva medierna. De äldre 

deltagande seniorerna verkar däremot inte kunna identifiera sig som smartphone-

användare och de funktioner som en mobiltelefon med internet medför. Det gick att 

urskilja viss osäkerhet till följd av okunskap hos många av de deltagande som menade 

att internet känns främmande och används som en sekundär källa först när till 

exempel tv inte är tillgängligt. Det faktum att många inte tycktes vara bekväma i 

användandet av internet tolkar vi som en anledning till att många även ställde sig 

negativa till reklam i digitala medier. Vi förstår det som att det faktum att många 

deltagande menade att de till exempel inte skulle få för sig att klicka vidare in på en 
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banner kan bero på att de är misstänksamma och rädda för bedrägeri eller andra 

oönskade händelser. Det blir genom detta tydligt att många identifierar sig som äldre 

personer och att de agerar därefter, vilket i detta fall innebär att de inte vill klicka sig 

vidare in på digitala banners eller helt enkelt väljer att avstå från att använda internet 

helt och hållet. Detta tyder på en reflexivitet hos de deltagande, vilket även visar sig i 

andra situationer och sammanhang.  

 

I diskussionen kring det presenterade stimulusmaterialet i form av en resekatalog 

menade samtliga deltagande att de hade svårt att identifiera sig med innehållet, detta 

då det främst föreställer bilder på vattenlandskomplex och lekande barn. Många 

menade däremot att de hade kunnat tänka sig att åka dit med sina barnbarn, vilket 

visar en social identitet som mor- och farföräldrar. Det blir tydligt att det utifrån ett 

producentperspektiv inte går att ta hänsyn till den personliga identiteten utan vi förstår 

det istället som givande att hitta gemensamma markörer hos målgruppen som knyter 

de till samma sociala identitet. Vidare i diskussionen om reklam var den generella 

attityden hos de deltagande främst negativ. Det menade att reklam har tagit över 

medievärlden och att de inte låter sig luras eller påverkas av det som kommuniceras. 

Vi kan istället tolka det som att målgruppen främst tycks påverkas till konsumtion 

genom vänner och bekanta. Det personliga engagemanget och deltagandet som 

uppstår genom word of mouth förstår vi som värdefullt i processen till ett köpbeslut. 

Vidare i diskussionerna kring att de deltagande inte upplever att de påverkas av 

reklam menar vi tyder på att de är sparsamma och eftertänksamma – två faktorer som 

skulle kunna vara till grunds för målgruppens generella konsumtionsbeteende. Många 

av de deltagande menade att de endast konsumerar sådant som de anser sig behöva 

och inte sådant som de tror sig behöva. Trots sin självgående och medvetna karaktär 

anses individen i stor utsträckning påverkas av reklam och marknadsföring (Bauman, 

2008). Det faktum att de deltagande så bestämt menade att de inte gör det förstår vi 

kan vara en fråga om ålder och generation. Den äldre generationen har till stor del 

vuxit upp under en annan tid och vi tolkar det som att de därmed har ett annat 

perspektiv på pengar och konsumtion, vilket bidrar till den sparsamhet och 

eftertänksamhet som tidigare nämnts. Beroende på vad en producent vill sälja så kan 

vi utifrån ovanstående resonemang konstatera att det till stor del handlar om att stilla 

behov som målgruppen ännu inte vet att de har. För att sticka ut ur mediebruset 

förstår vi att det är viktigare än någonsin att som företag marknadsföra sig på en mer 
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individanpassad nivå. Många av de deltagande argumenterade bestämt för att de inte 

låter sig påverkas till konsumtion genom reklam, vilket styrker det faktum att det 

handlar om en bestämd och medveten konsument som genom att ha vuxit upp under 

en annan tidsepok förhåller sig annorlunda till reklam och konsumtion. Det faktum att 

vi tolkar det postmoderna samhällstillståndet som att det pågår just nu menar vi skulle 

kunna innebära att den äldre individen inte utgör den stereotypa postmoderna 

individen. Att kommunicera via medial kommunikation har visat sig vara komplext. 

Det talas stundom om att interaktiva medier som erbjuder dialog är optimala verktyg 

för marknadsföring i dagens samhälle, samtidigt är det tydligt att många inte följer 

med i den digitala utvecklingen, vilket utifrån ett producentperspektiv blir en viktig 

faktor att arbeta vidare med. 

 

Det skulle i vidare forskning inom ämnet vara intressant att genomföra en mer 

omfattande kvalitativ studie som till exempel undersöker skillnader mellan kvinnor 

och män eller den geografiska platsen. För att kunna se tydligare mönster skulle det 

vara intressant att studera grupper med personer som är födda under olika decennier, 

detta för att kunna förstå hur attityder och medieanvändning har utvecklats och 

påverkats under tid. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev för fokusgruppsintervju 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Malmö Högskola som studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap. Vi håller just nu på med att genomföra vårt 

examensarbete som till stor del går ut på att kartlägga seniorers medievanor samt 

attityd gentemot medier och reklam. För att genomföra arbetet skulle vi behöva 

komma i kontakt med samt intervjua seniorer om deras medieanvändning. Vi skulle 

därför vilja höra om ni är intresserade av att delta. Vi hade behövt intervjua ca 6-10 

personer, där dessa kommer att ingå i grupper om tre eller fyra. Det kommer därför att 

vara fokusgrupper och inte enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 

minuter och de deltagandes uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vårt arbete har precis satt igång och vi skulle behöva utföra dessa intervjuer i mitten 

av mars, gärna i v. 11 om möjligt. Om intresse finns så är vi givetvis flexibla med 

datum, tid och plats. Vi bjuder på fika! :) 

 

Vi är tacksamma om ni skulle kunna vidarebefordra informationen till era 

medlemmar. Ni får gärna höra av er via mail eller kontakta oss på telefon. 

 

Hälsningar  

Ebba Mathiasson och Malin Cronqvist  
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Bilaga 2 - Intervjuguide för enskild intervju 

 

1. Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter? 

• Jobbar det några fler personer på er marknadsavdelning och vad arbetar i så 

fall dem med? 

2. Kan du berätta lite om Nazar? 

• Vad är ert koncept? 

• Vilken målgrupp riktar ni er främst till idag? 

• Vad är den främsta orsaken till att detta är/har varit er primära målgrupp? 

3. Finns det någon strategi för hur ni arbetar för att nå ut till dessa? 

• Vilka kanaler? 

• Hur de skiljer det sig i de olika kanalerna? 

• Vad, rent innehållsmässigt, trycker ni på? 

• När och på vilket sätt märker ni att det lyckas? 

• Tycker du att ni saknar något i ert sätt att kommunicera idag? 

5. Hur vill Nazar framställas i sin externa kommunikation? 

• Värderingar? 

6. Hur förhåller ni er till konkurrensen i branschen (marknadsföringsmässigt)? 

7. Vi har förstått att ni nu ska ändra er primära målgrupp, hur kommer det sig? 

8. Vilken målgrupp vill ni nu börja kommunicera mer till? 

• Varför tror du att ni har en chans hos denna målgrupp? 

• Tror du att ni kommer behöva göra några större förändringar sett till ert 

nuvarande sätt att kommunicera? 

9. Vad vet ni om den “nya” målgruppen i dagsläget? 

10. Har ni arbetat med fler/andra målgrupper eller publiker tidigare? 

11. Ägnar ni er åt någon form av CSR-arbete? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide för fokusgruppsintervju 

 

1. Personligt 

• Namn 

• Ålder 

• Kön 

2. Medieanvändning 

• ¨Vilka medier anser du att du dagligen använder? TV, radio, text-TV, telefon, 

Internet (mail, google), sociala medier, dags- eller veckotidning? Specificera 

kanal/namn på tidning 

• I vilket syfte använder du dessa medier?  

• Var skulle du säga att du använder medier? Hemma (var i hemmet) eller på 

resande fot? 

• Litar du på vissa medier mer än andra? Innehållsmässigt? Varför använder du 

inte vissa medier? Förutfattade meningar? För komplicerade? 

3. Reklam 

• Vad tycker du om reklam? Generellt 

• Finns det någon reklam, vilken som helst, som du minns extra tydligt? 

• Har du en “ej reklam”-skylt på din brevlåda? 

• Reklam på internet - vad tycker du om det? 

• Vart skulle du säga, att du huvudsakligen mottar erbjudanden? Ex via mail, 

reklam i brevlådan, via sms eller liknande? 

4. Konsumtion 

• Vad är avgörande för att du ska genomföra ett köp?  

• Lyssnar du främst på recensioner eller andras upplevelser av en 

vara/tjänst/resa? 

• Anser du att din konsumtion påverkas av reklam via olika medier? 

• Är vissa köp ”lättare” att genomföra än andra? 

• Föredrar du att handla på nätet eller i butik? 

5. Resor 

• Vad är det första du tänker på när du hör ordet resa? Vad associerar du det 

med? 

• Vad är viktigt när du reser? Pris, destination, bekvämlighet 
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• Vad vill du göra på din semester? Aktiviteter, koppla av? Vilken typ av 

aktiviteter hade du i så fall velat delta i? 

• Har ni barnbarn? Gillar du att resa med dem? 

6. Stimulus 

Hemsida: 

• Vad är första intrycket av denna sida? Känns den användarvänlig? Känns den 

svår? Vad lockar? Vad lockar inte? 

Banners: 

• Är denna typ av marknadsföring ni anser er lägga märke till? 

Katalog: 

• Vilken sida tilltalar mest? 
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Bilaga 4 - Stimulusmaterial, Nazars katalog 2016 

 

Förstasidan version 1: 

 
 

Förstasidan version 2: 
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Bilaga 5 - Stimulusmaterial, Nazars hemsida 
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Bilaga 6 - Stimulusmaterial, fristående banners 
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Bilaga 7 - Stimulusmaterial, banners på Aftonbladets hemsida 
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