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Abstract: The purpose of this thesis is to gain a better understanding of how 

elderly people seek and use information in everyday situations. A 
further aim is to suggest ways for the library to offer more services 
specifically tailored for pensioners. This is an important topic as 
pensioners are a rapidly growing group of library users. 

 
We conducted qualitative interviews with four elderly people 
concerning their information needs in everyday life, and 
discovered that they rarely use the library, preferring instead to get 
their information from various internet sites and their pensioners’ 

organisation. The interviews were analysed with the help of 
Anderson and Skot-Hansens model of library use. We suggest that 
libraries work more closely with pensioners’ organisations, thus 

allowing elderly people more options for information seeking, as 
well as greater access to library services and resources. 
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1. Inledning 
 

 
Under de senaste åren har informationsflödet ökat markant. Dock har inte människans 
kapacitet att ta del av informationen ökat i samma takt, utan trenden har istället gått mot en 
ökad möjlighet att välja var vi får vår information.1 Vi anser att ökningen i informationsflödet 
ibland är problematiskt, och började på grund av denna problematik fundera på hur olika 
målgrupper i samhället ser på detta. Vi funderade främst på hur pensionärer uppfattar detta 
informationsflöde, och hur de anser att den ökade möjligheten att ta del av information på 
olika sätt påverkar dem. Vi valde att undersöka pensionärer för att det är en användargrupp vi 
under vår utbildning inte fått lära oss speciellt mycket om. Eftersom personer födda under 
babyboomen på 40-talet nu börjar gå i pension anser vi att det är extra viktigt att kunna 
tillmötesgå deras behov då användargruppen pensionärer kommer öka markant de närmsta 
åren. 
 
Vi började även fundera på hur offentliga samhällsinstitutioner som till exempel sjukhus och 
bibliotek bemöter det ökade utbudet av information som pensionärer kan behöva ta del av. För 
att underlätta inhämtningen av informationen som pensionärer kan tänkas behöva och ha ett 
intresserade för, anser vi att biblioteket bör kunna vara en samlingsplats för mycket av den 
information pensionärerna behöver. 
 
Biblioteket har många uppdrag, och ett av dessa är att garantera att alla medborgare har 
möjlighet att ta del av den information de behöver. Detta uppdrag genomsyrar många av 
paragraferna i bibliotekslagen, men speciellt i paragraf två kan man tydligt se att arbetet för 
att alla ska ha tillgång till biblioteket bör vara en prioritet. 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.2 

 
Denna paragraf tycker vi är tydligt sammankopplad med hanteringen av ett växande 
informationsflöde. En tanke som slog oss var att de människor som går i pension idag 
antagligen har ett stort behov av olika slags medier, då de med stor sannolikhet är vana vid att 
få information på ett stort antal olika sätt i deras jobb. Därför har vi valt att studera 
pensionärer som användargrupp, för att utifrån deras utsagor utläsa hur man skulle kunna 
förbättra biblioteksverksamheten, för att bättre kunna tillgodose de eventuella nya behov 
pensionärer idag kan tänkas ha. 
 
För att lättare hitta respondenter valde vi att gå genom en förening. Vi valde Pensionärernas 
Riksorganisation (hädanefter hänvisar vi till denna som PRO) då denna förening är en av de 
största pensionärsföreningarna i Sverige. 
 

                                                           
1 Holmberg, S & Weibull, L (red.), 2008, Skilda världar: trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle: 

SOM-undersökningen 2007 s. 301 
2 https://lagen.nu/1996:1596 
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1.2  Problembeskrivning 
 

Det finns i befintlig litteratur ingen bra beskrivning över hur en pensionärs 
informationsvardag ser ut, vilket vi anser vara problematiskt. Med informationsvardag menar 
vi hur pensionärer inhämtar information, använder information och vilka medier de helst 
använder. Idag används datorer på de flesta arbetsplatser, vilket gör att det är rimligt att anta 
att de som går i pension idag använt sig av datorer och andra elektroniska medier för att få 
information i sitt yrkesliv, vilket påverkar deras informationsvardag även efter deras pension. 
Det finns en problematik i att inte veta hur det är att bli pensionär idag, och inte veta hur 
pensionärers informationssituation ser ut. 
 
Litteratur som handlar om övergångar i livet finns det gott om, men det finns inget utpräglat 
om hur pensionärernas informationsbehov förändras då de går från att vara yrkesverksamma 
till att bli pensionärer. Då vi sätter det i kontrast mot det ökade informationsflödet under 
senare år blir det tydligt att en sådan studie behövs.  
 
Vi tror även att det finns ett behov för bibliotekarier att veta hur en pensionärs 
informationsvardag ser ut, vilka medier de använder och hur de används. Detta för att mer 
effektivt kunna arbeta mot pensionärer och tillgodose deras behov. Flera andra författare har 
även tagit upp behovet av mer material om hur användargruppen pensionärer ser på 
information och på biblioteksverksamheten, då det finns väldigt lite material ur just detta 
användarperspektiv.3 

1.3  Syfte och frågeställning 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera till vilken grad pensionärer upplever att deras 
informationsbehov uppfylls av biblioteket. Vi avser även ge förslag på hur biblioteken skulle 
kunna utveckla arbetet gentemot medlemmar i PRO som användargrupp. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Hur kan en pensionärs informationsvardag se ut, och vilken roll spelar biblioteket i detta? 
 
2. Hur kan biblioteken utveckla sina tjänster för användargruppen pensionärer som är 
medlemmar i PRO? 
 
För att besvara dessa frågor avser vi att göra fyra kvalitativa intervjuer med medlemmar i 
PRO. 
  

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till medlemmar inom PRO i en medelstor stad i Västra Götaland. 
Vi har även gjort en sekundär avgränsning i ålder, då vi främst är intresserade av yngre äldre, 
vilket definieras nedan. Därför avgränsar vi urvalet till åldrarna 65-79. Vi valde PRO för att 

                                                           
3
 Linley, R, Public libraries, older people and social exclusion, s. 396 

http://www.seapn.org.uk/content_files/files/vol3wp16.pdf [100408] 

http://www.seapn.org.uk/content_files/files/vol3wp16.pdf
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det möjliggjorde en urvalsram, och insåg sedan att detta påverkade mer än vad vi först trodde 
att det skulle göra, på grund av att PRO är en stor del av dessa pensionärers 
informationsvardag. 
 

1.5 Definitioner 
 

Pensionärer: när vi i uppsatsen skriver pensionärer refererar vi alltid till personer över 65 som 
gått i pension på grund av ålder.  
 
Yngre äldre: pensionärer mellan 65 och 79 år. 
 
Äldre äldre: pensionärer från 80 år och uppåt4. Vi har använt dessa två begrepp för att 
tydliggöra vilka pensionärer det är vi pratar om. 
 
Informationsvardag: med detta menar vi hur man i sitt vardagliga liv använder information, 
och vilka informationskällor man främst använder sig av. 
 

1.6 Pensionärernas Riksorganisation – PRO 
 

Vi märkte under intervjuerna att våra respondenters medlemskap i PRO var en stor del av 
deras liv, och därför ger vi här en genomgång för vad föreningen står för och vad de ger sina 
medlemmar. Denna genomgång av PRO:s historia är mestadels tagen ur Nils Viktorssons 60-

Årsboken, om kamp för demokrati och välfärd.5 Vi har även ett fåtal andra källor, men överlag 
finns det begränsad information om PRO:s historia. 
 
PRO grundades officiellt 1942 då deras första konstituerande kongress hölls i Malmö; flera 
andra pensionärsföreningar gick då samman. Föreningen är idag partipolitiskt obunden, men 
står socialdemokratin nära då medlemmarna i början av PRO:s historia i stor utsträckning var 
arbetare. Detta stämmer fortfarande till viss del, men är inte lika uttalat längre. Sedan 1991 är 
föreningen en del av regeringens remissinstans för frågor som rör pensionärer, och är därför 
ett viktigt organ i lagstiftning på området. Föreningen har därmed varit behjälpt i sin 
opinionsbildning, och vid de senaste valen har några av partierna tydligare riktat sig specifikt 
mot pensionärer.6 
 
PRO ger pensionärer en möjlighet att påverka samhället genom att föreningens valda 
representanter företräder medlemmarna.7 Ett av de mål PRO har när det gäller sitt inflytande 
på samhället är att huvudorganisationen ska ha förhandlingsrätt när staten ska besluta viktiga 
frågor som angår pensionärers livssituation. De hoppas även att detta mål ska genomsyra 
organisationen ända ner till regionala och lokala frågor, där distriktsföreningarna och de 
lokala föreningarna ska ha något att säga till om när de gäller frågor som berör pensionärer.8 
 

                                                           
4 Berg, S., 2007, Åldrandet: Individ, familj, samhälle s. 46 
5
 Viktorsson, N., 2002,  60-Årsboken, om kamp för demokrati och välfärd  

6
 Berg, S., 2007, Åldrandet: Individ, familj, samhälle s. 174 

7
 Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade, 

1999, s. 90 
8
 Viktorsson, N, 2002, 60-årsboken om kamp för demokrati och välfärd, s. 83 
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En viktig del av PRO:s verksamhet är aktiviteterna för medlemmarna, där medlemsmöten, 
studiecirklar, dans och fester är några av de aktiviteter som anordnas. De pensionärer som i 
högst grad är representerade i PRO är de yngre äldre9. Enligt en undersökning av PRO var 
största delen av deras medlemmar år 2001 i åldrarna 70-79 år. Vi är medvetna om att detta är 
föråldrade siffror, men i samtal med våra respondenter framgick det att det fortfarande är 
samma åldersgrupp som är representerad i högst grad. 
 
Olika former av kulturell verksamhet har länge varit en stor del av PRO:s verksamhet. Redan 
i det första numret av deras tidning, som numera heter Pensionären, kunde man läsa om de 
kulturevenemang pensionärerna kunde ta del av i Göteborg. PRO har idag så kallade 
kulturgrupper, som tar sig många olika uttryck. De erbjuder till exempel sånggrupper och 
läsecirkeln PRO-boken, där man stimulerar sina medlemmars läsning genom att erbjuda dem 
bokpaket där det finns både finska och svenska romaner. 
 
I PRO:s arbete för kultur ingår även studiecirklar. År 2000 hade PRO 18 426 studiecirklar 
med 189 334 deltagare, där studiecirklarna för de estetiska ämnena var de mest välbesökta. 
Sedan 1977 har PRO även varit delägare i en folkhögskola där man har olika kurser och 
möten för medlemmarna inom organisationen. De har cirka tretusen kursdeltagare per år som 
nyttjar folkhögskolan i olika syften. Organisationen anordnar även resor till olika 
teaterföreställningar, konstutställningar med mera, och till andra länder för att ta del av andra 
kulturer och de konstverk som finns utanför Sverige. 
 
IT-utvecklingen och den nya tekniken har kommit att ha en stor betydelse både på gott och 
ont för pensionärerna i dagens samhälle, och PRO jobbar med att underlätta användningen av 
tekniken för deras medlemmar. Internet och datorer är ett viktigt verktyg för PRO, då de gärna 
utökar sin närvaro i den digitala världen. Deras målsättning med tekniken kan summeras i fyra 
punkter: 
 

 Utöka användningen av datorer i det interna organisationsarbetet. 
 I större utsträckning använda sig av möjligheten att få ut information snabbare och 

enklare till medlemmar och externa intressenter. 
 Ge pensionärer större möjligheter i samhällsservice med mera, med hjälp av ökade 

kunskaper i datorhantering. 
 Öka tillgänglighet och nya kontaktvägar för pensionärerna genom IT.10 

 

                                                           
9
 Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade, 

1999, s.90 
10

 Viktorsson, N, 2002, 60-årsboken om kamp för demokrati och välfärd, s. 44 
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2. Tidigare forskning och Litteraturgenomgång 
 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för litteratur och forskning som behandlar hur 
informationssökning kan påverkas av en människas övergång från arbetsliv till pension. 
Därför tar vi upp material som handlar om synen på åldrande, informationssökning med 
inriktning på pensionärer och pensionärers medieanvändning. Vi har även läst litteratur om 
hur biblioteken ser på pensionärer, samt hur övergången från att vara arbetande till att bli 
pensionär kan se ut och hur detta påverkar personen i fråga. Med hjälp av denna litteratur vill 
vi få en bred överblick av hur pensionärskapet och pensionärers informationssökning kan se 
ut, och hur den kan påverkas av övergången mellan arbetsliv och pension. 
 
Vi har genom att läsa denna litteratur fått en bredare kunskapsgrund att utgå ifrån då vi 
intervjuade våra respondenter. Vi använde oss även av litteraturen för att analysera 
intervjusvaren. 
   

2.1 Synen på Åldrande 
 
I vår undersökning har vi alltså valt att undersöka användargruppen pensionärer, med 
avgränsningen 65-79 år. På grund av detta har vi valt att ta del av den litteratur som finns om 
åldrande, för att få en större förståelse för våra respondenters livsvärldar. Vi vill även ha en 
inblick hur det är att bli gammal i dagens samhälle för att kunna placera in respondenternas 
intervjusvar i en kontext.  
 
Flera texter, bland annat Elkhonon Goldbergs Visdomens paradox – att kapaciteten ökar när 

hjärnan åldras
11

, Lars Tornstams Åldrandets socialpsykologi,
12

 och Karin Boobergs och 
Andreas Värns Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs

13
, 

nämner de fördomar och förutfattade meningar som finns om hur det kommande livet som 
pensionär verkligen kommer att bli. 
 
Åldrandet kan dock medföra att man tappar viss minnesfunktion och man kan märka en viss 
skillnad i koncentrationsförmågan, men det är inte något som händer alla. Åldrande kan även 
betyda ökad visdom eller expertkunskap och kompetens inom ett område.14 Det finns även 
vissa stereotypa bilder om äldre människor som cirkulerar i dagens samhälle. De första 
stereotyperna som uppkommer är de hälsorelaterade; gamla har dålig cirkulation, minskad 
lungkapacitet och minskad fysisk kapacitet i allmänhet. Detta kan vara sant för vissa, men i 
synnerhet de äldre äldre. Andra stereotyper som ligger nära till hands är att gamla är sjuka, 
ensamma, rigida och förslöade. Ytterligare några stereotyper som tas upp är att 
självmordstendenserna är högre bland äldre än yngre.15 
 

                                                           
11

 Goldberg, E., 2006, Visdomens paradox – att kapaciteten ökar när hjärnan åldras 
12

 Tornstam, L., 2005, Åldrandets socialpsykologi 
13

 Booberg, K. & Värn, A., 2003, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs 
14

 Goldberg, E., 2006, Visdomens paradox – att kapaciteten ökar när hjärnan åldras s. 27 
15

 Tornstam, L., 2005, Åldrandets socialpsykologi s. 105 
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Dessa tre texter påvisar även att man i dagens samhälle värderar egenskaper som 
produktivitet, effektivitet och självständighet. Detta kan leda till att vissa ser ner på äldre 
människor då de är pensionerade, och man därför inte räknar med att de ska producera 
något.16 Hur man tar ställning till de stereotyper som räknas upp ovan återspeglar en 
blandning av ens kunskaper om äldre och deras levnadsförhållanden, samt den känslomässiga 
inställning man har till pensionärer och deras levnadssätt.17 Dessa stereotyper kan leda till att 
pensionärer behandlas annorlunda, till exempel genom att arbete för pensionärer blir 
synonymt med arbete för handikappade. Det vanligaste sättet att ange ålder i vårt samhälle är 
genom att ange den kronologiska åldern; hur många år och månader som gått sedan en person 
föddes. Man förknippar olika åldrar med olika mognadsgrader i fråga om hur mycket man 
beräknas klara av.18 
 

2.2 Informationssökning 
 
Donald Case skriver i Looking for information

19 att ålder kan vara en avgörande faktor i hur 
man söker information. Hans forskningsöversikt behandlar studier som visat att äldre 
människor hanterar information i matvaruaffärer på ett annat sätt än yngre människor. Vissa 
äldre människor har mindre kapacitet att komma ihåg saker, och detta reflekterades i de beslut 
som togs då de handlade. De spenderade bland annat mindre tid än yngre personer på att söka 
efter de olika alternativ de har, utan valde hellre den produkt de sedan tidigare var vana vid.20 
Case skriver också att hälsa är ett ämne pensionärer gärna söker information om. Förutom det 
är mycket av den information pensionärer söker av nöjeskaraktär, som information om olika 
fritidsaktiviteter och nöjen som intresserar dem.21 Hälsa är ett av de ämnen där det inte alltid 
finns en klar definition av vad ett ”behov” är; det innefattar både de tillfällen då man söker 

information om vilken vårdgivare man bör välja (då behovet är klart definierat), men också de 
tillfällen då man vill veta mer om något. Då är det svårt att veta när denna vilja är mättad, och 
man har fått tillräckligt med information. 22 Detta gör att det ibland kan vara svårt för en 
person att beskriva vad som gjorde att hon ansåg att hon var färdig med sin 
informationssökning, och det är därför svårt att i en undersökning behandla detta fenomen. 
 
I sin artikel How emotional dimensions of situated information seeking relate to user 

evaluations of help from sources: an exemplar study informed by sense-making theory
23

, tar 
Brenda Dervin och CarrieLynn Reinhard utgångspunkten att känslor påverkar 
informationssökningen hos en person. Att inte förstå vad i en informationssökning som leder 
vidare i en informationssökning kan leda till frustration och ilska, vilket i sin tur leder till att 
man har ännu mindre motivation till att förstå den information som finns att få. Då man 

                                                           
16 Booberg, K. & Värn, A., 2003, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs s. 
18 
17

 Tornstam, L., 2005, Åldrandets socialpsykologi s. 104 
18

 Booberg, K. & Värn, A., 2003, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs s. 
18 
19

 Case, D., 2002, Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behaviour 
20 Ibid s. 188f. 
21

 Ibid s. 272 
22

 Ibid s. 31ff 
23

 Dervin, B & Reinhard, C. D., 2007, “How emotional dimensions of situated information seeking relate to user 
evaluations of help from sources: an exemplar study informed by sense-making theory”, i Information and 

emotion : the emergent affective paradigm in information behavior research and theory  Red , Nahl, D. & Bilal, 
D. 
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däremot hittar information som man lätt kan ta till sig leder det till belåtenhet och glädje, 
vilket i sig underlättar den fortsatta informationssökningsprocessen.24 
 
Kirsty Williamsons studie The information needs and information-seeking behavior of older 

adults: an Australian study
25

, genomfördes 1997, och behandlar hur pensionärer söker 
information. Den informationskälla pensionärerna i studien främst använde sig av var familj 
och vänner. Genom interaktioner med dessa fick de information som var användbar för 
vardagslivet och relevant för deras intressen. I de flesta fall sökte de aktivt informationen 
genom att ställa frågor, men det fanns också fall då de genom i en konversation fick 
information de sedan kunde använda sig av.26 
 
Williamson fann också att trots att TV-tittandet hos hennes respondenter var mycket utbrett, 
såg de inte det som en informationsaktivitet. De såg det snarare som underhållning som inte 
krävde någon större ansträngning, och inte gav dem någon information som var relevant för 
deras liv. De spenderade mindre tid på att läsa tidningar än att se på TV, men såg det som en 
mer pålitlig informationskälla. Andra informationskällor, som till exempel läkare och 
kommunens nämnder, användes mindre sällan bland yngre pensionärer, förutom i tre fall: 
hälsa, medicinering och lagfrågor. Även biblioteket föll i den grupp respondenterna använde 
sig av mer sällan för att få information. Detta var till stor del på grund av att respondenterna i 
många fall blev informerade om saker snarare än att aktivt söka information. Den information 
som söktes aktivt handlade sällan om hälsa för de yngre pensionärerna, utan detta var snarare 
ett ämne som kom upp senare i livet. Däremot sökte många pensionärer, även de yngre, 
information om ekonomi. Eftersom de nyligen har fått en starkt förändrad ekonomisk 
situation var det något som ofta kommer upp i olika situationer.27 
 
Booberg och Värn har genomfört en liknande, men mindre, studie i Sverige, som ledde till 
magisteruppsatsen Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på 

internetkurs
28. De kom i sin undersökning fram till att alla deras respondenter använder sig av 

både tidningar, lyssnar på radio och tittar på tv för att hålla sig uppdaterade om aktuella 
händelser. De kom även fram till att deras respondenters livsaktiviteter hängde hop med deras 
informationsaktiviteter, och att de gärna i förväg eller efterhand söker kompletterande 
information om de aktiviteter man är intresserad av. Det innebär att informationsaktiviteterna 
kan följa på varandra och att en informationsaktivitet kan leda till en annan i en ickelinjär 
process, som att man söker information om ämne A och av en slump hittar information om 
ämne B, som man också intresserar sig för. Ett exempel på detta är hur en av deras 
respondenter, som går på kurser i engelska, väljer att förbereda sig till kursen genom att söka 
diverse information om de ämnen som kommer att komma upp under kurstillfällena. 29 
 
Mycket av den litteratur vi nu presenterat framställer pensionärers informationsbehov som 
något som ofta fokuseras på deras hälsa. Då vi i våra intervjuer märkte att det inte var ett 
ämne våra respondenter självmant tog upp, kommer vi dock inte skriva om den aspekten i 
någon större utsträckning.  

                                                           
24 Ibid s. 55 
25

 Williamson, K., 1997, “The information needs and information-seeking behavior of older adults: an Australian 
study”, i Information seeking in context, red. Vakkari, P., Savolainen, R., & Dervin, B. 
26 Ibid. s. 344 
27

 Ibid. s. 343 
28

 Booberg, K. & Värn, A., 2003, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs 
29 Booberg, K. & Värn, A., 2003, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs, 
passim 
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2.3 Pensionärers användning av medier 
 
Som vi tidigare nämnt har informationsflödet ökat markant under de senaste åren, och vi har i 
dagens samhälle fått fler valmöjligheter när det gäller vilka källor vi använder oss av för att ta 
del av den informations som finns. En tendens som syns i SOM-undersökningen Att bygga, 

att bo, att leva: en bok om Västra Götaland
30

, är dock att den som är intresserad av nyheter 
och information tar del av fler medier, som tidningar, TV och radio för att tillfredsställa sitt 
nyhetsintresse. En slutsats som dras i SOM-undersökningen är dock att äldre är mer benägna 
att ta del av nyheter än andra målgrupper, och att de nyhetsprogram på TV de helst ser på är 
Aktuellt och Rapport.31 När det kommer till användningen av radio lyssnar äldre helst på de 
radiokanaler som inte har så mycket modern musik inlagt i sina program, som P1 och P4.32 
 
Internetanvändningen har ökat markant för pensionärer under de senaste åren; från 1998 till 
2007 har användningen av internet bland människor mellan 65-85 år ökat från 3 till 23 
procent. Hela befolkningens internetanvändning har ökat från 25 till 62 procent.33 Detta visar 
att pensionärer inte tagit till sig internet i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, 
men det visar ändå en ökning under de undersökta åren. Denna ökning kan till viss del bero på 
att fler som använt datorer i arbetslivet gått i pension, och då inte slutar använda datorer och 
internet. 
 
Jessica Björk och Susanna Nilsson drar i sin kandidatuppsats Konsekvenser för den äldre 

generationen när bankerna datoriserar sina tjänster
34

 slutsatsen att pensionärers användning 
av internet och datorer inte påverkas markant av ålder eller kön. Användningen påverkas mer 
av pensionärernas attityd gentemot mediet, och hur öppna de är för nya medier av olika slag. 
Det de kom fram i undersökningen var att den sociala kontakten som pensionärer får genom 
att gå till banken är viktig. Författarna får dock indikatorer på att pensionärerna är villiga att 
lära sig använda de datoriserade tjänsterna, om bankerna är villiga att bistå med lätta 
instruktioner och instruktionsvideos.35  
 

2.4 Bibliotekens syn på pensionärer och pensionärers syn på 

bibliotek 
 
Några exempel på den litteratur som finns om hur biblioteken ser på pensionärer och vad man 
har gjort för att locka fler i användargruppen till biblioteken, är Margaret Sloans artikel 
Expanding library services for older people

36 och broschyren Library services for older 

people - good practice guide
37 av John Vincent och Margaret Sloan.   

 

                                                           
30

 Nilsson, L & Johansson, S, 2008 Att bygga, att bo, att leva: en bok om Västra Götaland 
31

 Ibid. s. 96 
32

 Ibid. s. 107 
33

 Ibid. s. 113 
34

 Björk, J & Nilsson, S, 1999 Konsekvenser för den äldre generationen när bankerna datoriserar sina tjänster 
35

 Ibid. s. 33 
36

 Sloan, M, 2008, Expanding library services for older people 
37

 Sloan,  & Vincent, D, 2007,  Library services for older people - good practice guide  
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När det kommer till hur biblioteken ser på pensionärer kan man utläsa en viss liktydlighet i de 
två texter som vi valt att läsa lite mer ingående. Statens kulturråd har skrivit en rapport, 
Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och 

funktionshindrade
38

, där de menar att det är missvisande att prata om pensionärer som en 
homogen och enhetlig grupp eftersom man drar gränsen för äldre människor vid 
pensionsåldern; 65 år. Detta innebär att det är ungefär 40 år mellan de äldsta och de yngsta 
pensionärerna. De kommer fram till att biblioteken redan är medvetna om att de flesta 
pensionärer inte är i något större behov av några speciella tjänster. Trots detta gäller de 
resonemang som finns om bibliotekens tjänster gentemot pensionärer främst de äldre äldre 
som är i behov av särskilda insatser.39  
 
Rebecca Linley skriver i sin rapport Public libraries, older people and social exclusion

40att 
pensionärer i Storbritannien i vissa aspekter blir exkluderade ur samhället, och frågar sig hur 
detta påverkar bibliotekens syn på pensionärer. Hon skriver också att pensionärer inte är en 
homogen grupp, men att de är en av de mest sårbara grupperna i samhället. Hon diskuterar 
också att i många enkäter i Storbritannien har de funnit statistik på att pensionärer använder 
biblioteket mer än många yngre användargrupper i samhället. Dock tar hon upp möjligheten 
att de äldre som använder bibliotekens tjänster är mer frekventa besökare, och att det troligtvis 
inte är större andel av pensionärerna än andra grupper som besöker och använder sig av 
biblioteken.41 
 

2.5 Övergången från arbetsliv till pension 
 

Eftersom övergången från arbetsliv till pension kan påverka personen i fråga starkt, anser vi 
att det är viktigt att beröra i vår genomgång av forskning och litteratur. Denna övergång och 
hur den hanteras är en viktig del i en människas identitetsskapande, och därför anser vi det 
viktigt att ha detta i åtanke.  
 

Vad gäller övergången från arbetsliv till pension finns det litteratur som riktar sig till 
pensionärer för att kunna underlätta denna övergång. Det är en form av handböcker för de 
som känner att de behöver mer information om hur pensionen kan te sig för dem. Exempel på 
dessa handböcker är Planera för pensionen 42av Mart Jürisoo och Georg Uggelberg, och 
Frisk, välbärgad – och uttråkad?

43 av Arne Jernelöv. Dessa handböcker sträcker sig från att 
ge förslag på hur läsaren bör förbereda sig för pension, till att förklara ålderdomen på 
psykologiska och sociologiska plan.   
 

                                                           
38

 Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade, 

1999 
39

 Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade, 

1999, s. 73f 
40

 Linley, R, 2000 Public libraries, older people and social exclusion, 
http://www.seapn.org.uk/content_files/files/vol3wp16.pdf [100408] 
41

 Ibid. s. 385ff 
42 Jürisoo, M och  Uggelberg, G, 2005Planera för pensionen: [handbok för blivande pensionärer - tiden före och 

åren efter pensioneringen] 
43 Jernelöv, A, 2006 Frisk, välbärgad - och uttråkad?: [en bok om konsten att se möjligheter med livet som 

pensionär]  

http://www.seapn.org.uk/content_files/files/vol3wp16.pdf
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Kjell Sjögren skriver i uppsatsen Identitetsförändring och anpassning till en ny kultur vid 

övergången från yrkesliv till pensionering
44 om hur pensionärer ändrar sitt beteendemönster 

när de går i pension. Resultatet i undersökningen visar att de aktiviteter som tar ökad plats i 
deras liv är bland annat läsande, umgänge med familjemedlemmar och motion. Aktiviteter 
som pensionärer ägnar sig åt i mindre utsträckning är umgänge med före detta arbetskamrater, 
politiskt och fackligt arbete, samt dans.45 De 216 deltagarna i undersökningen, födda 1940-41, 
gick igenom en inledande period av svårigheter vid pensionen, men uppvisade efter denna 
period var över samma grad av nöjdhet med sitt liv som resten av landets befolkning. Ett 
annat resultat Sjögren kom fram till var att många pensionärer gärna skulle fortsätta jobba 
efter 65 års ålder46.  
 
Hanna von Solinge och Kéne Henkens skriver i sin artikel Adjustment to and satisfaction with 

retirement: two of a kind?
47 att pensionärers belåtenhet med pensionen beror på tillgången till 

vissa nyckelresurser som författarna presenterar. Dessa nyckelresurser är god ekonomi, god 
hälsa och en god relation till sin partner. De såg också att engagemang i olika organisationer 
ökar belåtenheten hos pensionärerna, på grund av att den roll man innehar ger stabilitet och 
stöd in deras liv som pensionärer. En annan faktor som i stor grad påverkar hur pensionärens 
belåtenhet är om pensionen var frivillig eller ofrivillig, och till viss del vilket slags arbete man 
lämnar.48 
 
John Vincent skriver i boken Old age att övergångar inte är lika genomgripande idag som de 
var tidigare, eftersom man nu på ett annat sätt har kvar sin identitet som människa snarare än 
att bara tillåtas vara pensionär. Vincent hävdar också att det är de förändringar samhället 
genomgår under en livstid som gör en generation till vad den är, och inte vilket årtal 
generationen är född.49 Detta ger också en påverkan på de attityder nyblivna pensionärer har 
till sin pension. 
 

                                                           
44

 Sjögren, K, 2008, Identitetsförändring och anpassning till en ny kultur vid övergång från yrkesliv till 

pensionering 
45

 Sjögren, K, 2008, Identitetsförändring och anpassning till en ny kultur vid övergång från yrkesliv till 

pensionering s. 10 
46

 Ibid. s. 15ff 
47

 van Solinge, H & Henkens, K 2008 Adjustment to and satisfaction with retirement: two of a kind? 
48

 Ibid. s. 429f 
49

 Vincent, J 2003 Old Age s. 110-118 



 

11 
 

 

3. Teoretisk utgångspunkt  
 

 

Här presenterar vi den teori som vi tagit del av för att underlätta vårt arbete med analysen. 
Med teorin hoppas vi kunna precisera vilka eventuella utvecklingar biblioteket kan göra för 
att vara mer tilltalande för de ickeanvändare som finns inom PRO, och hur respondenternas 
livsstil ser ut i dagsläget. Vi använder denna teori för att framhäva tendenser i 
respondenternas svar som annars inte skulle tydliggjorts.  

3.1 Teoretisk modell 
 

Vi har valt att använda oss av en modell av Maria Andersson och Dorte Skot-Hansen som 
behandlar vilken profil biblioteket har i samhället, både nationellt och lokalt. Då primärkällan 
är svår att få tag på har vi studerat modellen i Anna Edlunds magisteruppsats Folkbibliotekets 

roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier
50 och Henrik Jochumsens och Casper 

Hvenegaard Rasmussens bok Gør biblioteket en forskel?. 51 Genom att analysera 
intervjusvaren med hjälp av denna modell vill vi se vart i modellen pensionärerna upplever att 
biblioteket kan placeras, och vilka behov biblioteket eventuellt skulle kunna fylla. På detta 
sätt hoppas vi kunna upptäcka eventuella möjligheter till utveckling av det nuvarande 
biblioteksarbetet. 

 
Figur 1: Analysmodell för bibliotekets verksamhetsprofil i det lokala samhället, utvecklad av Andersson & Skot- 

Hansen, 1994 

                                                           
50 Edlund, A., 2008, folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 16 
51 Jochumsen, H & Hvenegaard Rasmussen, C., 2000, Gør biblioteket en forskel? 
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Med hjälp av modellen kan vi även placera in respondenternas intressen i kategorier som 
hjälper oss att analysera deras livsvärldar. Detta gör att det blir lättare för oss att tematisera 
vår presentation av det empiriska resultatet. 
 
Modellen utvecklades 1994 av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen.52 Den 
utvecklades främst för att ge ett diskussionsunderlag angående bibliotekets roll i det lokala 
samhället, men kan också användas för att beskriva hur användarna tänker på och använder 
biblioteket. 
 

3.1.1 Biblioteket som kulturcentrum (Kulturcenter) 

 
För vissa av användarna är biblioteket den plats dit de helst går för att ta till sig kultur. De 
uppskattar de arrangemang som ges på biblioteket, och även den möjlighet de får att samtidigt 
låna skönlitteratur. Dessa användare ofta är mer belästa än den genomsnittsliga användaren, 
och gör sig mer tid för kulturella aktiviteter, och ser detta som identitetsskapande.53 
 
När man ser på biblioteks som kulturcenter intresserar man sig även för de medier biblioteket 
tillhandahåller; böcker, CD-skivor och DVD:er, bland annat. De arrangemang som omtalas 
kan bland annat innefatta författarbesök, konstutställningar och föreläsningar av olika slag. I 
korta drag är det som hamnar under denna rubrik detta: 

 Hemlån av olika medier 
 Kulturarrangemang av olika slag 
 Lokaler som ställs till förfogande för diverse aktiviteter 
 Bevarande av kulturarvet54 

 

3.1.2 Biblioteket som kunskapscentrum (Videnscenter) 

 
Ett av bibliotekets syften är att verkar som en kunskapskälla för sina användare. Det sker 
genom tillhandahållande av facklitteratur, facktidskrifter och tidningar. Användarna kan 
behöva denna information i syfte att vidareutbilda sig, antingen av personligt intresse eller för 
att deras arbete eller utbildning kräver det.55 
 
Vissa bibliotek anordnar dessutom användarutbildningar och går på så vis längre in i den 
pedagogiska rollen. I samband med detta har biblioteket även blivit en större resurs för 
vuxenutbildningen. För att sammanfatta intresserar användarna sig för: 

 Tillgång till datorbaserad information 
 Tillgång till studieplatser 
 Användarundervisning i informationssökning 
 Kurslitteratur för vuxenstuderande56 

 

                                                           
52 Andersson, M. & Skot-Hansen, D., 1994 Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling  
53

 Jochumsen, H & Hvenegaard Rasmussen, C., 2000, Gør biblioteket en forskel? s. 130 
54 Edlund, A., 2008, folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 17f 
55 Jochumsen, H & Hvenegaard Rasmussen, C., 2000, Gør biblioteket en forskel? s. 131f 
56 Edlund, A., 2008, Folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 18f 
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3.1.3 Biblioteket som informationscentrum (Informationscenter) 

 
Bibliotekets roll som informationscentrum påminner en hel del om biblioteket som 
kunskapscentrum, men informationscentrumsfunktionen innefattar även den 
samhällsinformation användarna kan ta del av på biblioteket.57 Det innebär att användarna går 
till biblioteket för att få information om en rad olika saker som de behöver för att leva sina liv, 
till exempel hur man får fiska i de lokala sjöarna, hur man gör för att få bygglov på sin tomt, 
vilka jobbmöjligheter som finns i kommunen och så vidare. Det är information man även kan 
hitta på internet, men bibliotekariernas expertis gör det lättare för användarna att hitta denna 
information på biblioteket.58 
 
Denna rubrik rör alltså information för konkret bruk, snarare än information om ett ämne man 
är intresserad av för bildning av olika slag. För att sammanfatta: 

 Referensservice 
 Samhällsinformation 
 Tillgängliggörande av teknologiska hjälpmedel som internetuppkoppling 
 Information till och om näringslivet59 

 

3.1.4 Biblioteket som socialcentrum (Socialcenter) 

 
Bibliotekets uppdrag som ett socialt centrum uttrycks genom att biblioteket är ett offentligt 
vardagsrum.60 Det innebär att biblioteket blir en fristad, och på många sätt en flykt från 
vardagens stress. Det kan även bli en mötesplats som används flitigt som en lokal 
knutpunkt.61 
 
Under denna rubrik ingår även bibliotekets interkulturella uppdrag, och de olika hjälpmedel 
de med annat modersmål än svenska kan behöva. Även hjälpmedel för funktionshindrade 
ingår här. Det kan kort sammanfattas i att biblioteket ska: 

 Vara en mötesplats för människor 
 Rådgiva och tillhandahålla konsumentupplysning 
 Tillgängliggöra medier på alla språk deras användarkrets behöver 
 Tillhandahålla uppsökande verksamhet för de som inte själva kan ta sig till biblioteket 
 Tillhandahålla specialanpassade medier för funktionshindrade människor.62 

                                                           
57

 Edlund, A., 2008, Folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 19 
58

 Jochumsen, H & Hvenegaard Rasmussen, C. 2000 Gør biblioteket en forskel? s. 132f 
59 Edlund, A., 2008, Folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 19 
60

 Jochumsen, H & Hvenegaard Rasmussen, C., 2000, Gør biblioteket en forskel? s. 141ff 
61 Ibid. s. 129 
62 Edlund, A., 2008, folkbibliotekets roll i det lokala samhället – tre kvalitativa fallstudier, s. 20 
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4. Metod 
 

 
Den metod som vi har valt att göra är kvalitativa forskningsintervjuer, vilka kan ta olika 
former.  

 Strukturerad intervju: detta är i princip en uppläst enkät, där inget utrymme ges för 
individuella svarsalternativ. 

 Halvstrukturerad intervju: detta är en något mer öppen intervjuform, men den följer 
ändå en klar struktur i och med den strikta intervjuguide man vill följa så klart som 
möjligt. 

 Öppen riktad intervju: i denna intervjuform har man fortfarande sin intervjuguide, 
men den ses mer som en ram för vad man ska prata om än en strukturerad samtalsmall. 

 Öppen intervju: denna intervjuform har inga gränser alls och liknar mest ett samtal. 
 
Av dessa har vi valt den öppna riktade intervjun på grund av att det ger oss störst frihet att 
anpassa våra intervjuer efter våra respondenter, och därmed få en så klar bild som möjligt av 
deras personliga livsvärldar.63 Det är också på grund av att vi vill undersöka respondenternas 
livsvärld som gjort att vi valt att utföra just kvalitativa intervjuer. Det som utmärker den 
kvalitativa intervjun enligt Widerberg64 är att man följer upp de delar av intervjupersonens 
berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat i fråga och därigenom få en 
större förståelse av deras livsvärld.65 
 
I de intervjuer vi har gjort har vi utgått ifrån ett fenomenologiskt perspektiv, då vi har ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån våra intervjupersoners egna perspektiv och hur 
de beskriver den värld de lever i. Då det är deras egen bild av världen vi vill undersöka måste 
vi anta att deras uppfattning av världen är korrekt, eftersom det inte är en objektiv bild vi vill 
ha, utan deras egen subjektiva. Fenomenologin fokuserar på innebörden i 
undersökningspersonerna livsvärld, och därför anser vi att detta passar väl in på vårt 
ämnesval.66 Repstad skriver att kvalitativa studier ofta är undersökningar som handlar om 
avgränsade och specifika miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och 
särdrag i dessa miljöer.67 
 
Vi har valt att göra öppna riktade intervjuer för att vi skall kunna frångå intervjuguiden när vi 
anser att det behövs, till exempel för att kunna följa upp om intervjupersonen tar upp ett 
intressant ämne som inte täcks in i intervjuguiden. Den nämnda intervjuguiden fokuserar på 
vissa teman och har förslag på följdfrågor. Under intervjun spelade vi in det som sades med 
hjälp av en diktafon. 
 

                                                           
63

 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun s. 32 
64

 Widerberg, K., 2009, Kvalitativ Forskning i praktiken 
65

 Ibid. s.16. 
66

 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun s.42 
67

 Repstad, P., 2008, Närhet och distans; Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.23 
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Vi har gjort öppna riktade livsvärldsintervjuer för att förstå teman i intervjupersonens 
vardagsliv. En sådan intervju liknar ett vardagssamtal men har ett klart bakomliggande syfte; i 
detta fall är syftet att undersöka hur biblioteket bättre skulle kunna passa in i denna livsvärld. 
 
De fördelar som finns för att spela in intervjun är många; intervjuaren kan bland annat 
koncentrera sig mer på samspelet mellan sig själv och intervjupersonen, och vad 
intervjupersonen säger, utan att behöva avbryta för att skriva ner det som sägs. Det gör att det 
även blir lättare att lägga märke till det icke-verbala beteendet, såsom tonfall och kroppsspråk, 
vilket kan ge en mer nyanserad intervju. Sättet någonting sägs på kan vara synnerligen 
viktigt.68  
 
Det finns dock även nackdelar med att spela in en intervju. Vissa av respondenterna kan bli 
hämmade av inspelningsmekanismen, vilket i värsta fall kan leda till att hela situationen blir 
konstlad. Dock är inte detta något vanligt, och det finns många åtgärder man själv kan ta till 
för att förhindra det. Bland annat bör man ha ett avslappnat sätt gentemot diktafonen själv, 
och i början av intervjun förklara att man använder den för att vara säker på att man får med 
allt som sägs69.  
 
Vi har anonymiserat intervjupersonerna i rapporten genom att fingera deras namn. De får läsa 
resultatet om de så önskar. Vi informerade intervjupersonerna om det allmänna syftet med 
intervjun, men uteslöt närmare detaljer för att undvika att deras förutfattade meningar om vad 
vi vill ha skulle färga deras svar. Vi informerade även intervjupersonerna om att deras 
deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att dra sig ut ur undersökningen om de så 
önskade.70 
 
Vi har sedan analyserat empirin med hjälp av den teori som presenterades i avsnitt 3.1. Vi vill 
därigenom visa hur medlemmar i PRO kan se ut i sin informationsvardag. 
 
Kvale och Brinkmann71 menar att man inte ska lägga all kontroll av validitet och reliabilitet i 
slutet av arbetet utan att det ska genomsyra arbetets gång. Några frågor som Kvale och 
Brinkmann anser att man bör ställa sig under arbetet är om alla steg i forskningsprocessen är 
förnuftiga? Är frågorna försvarbara? Bekräftar frågorna det som forskaren sluter sig till? 

 

4.1 Urval av respondenter 
 

Då vi först började söka respondenter kontaktade vi styrelsemedlemmar i delföreningar under 
PRO, och bad dem fråga medlemmarna om de var intresserade av att vara med i en 
undersökning. Vi skickade ut informationsbrev för att tydliggöra vad vi hoppades få ut av 
undersökningen, och vad de kunde förvänta sig om de deltog. 
 
Då responsen på detta var liten gjorde vi valet att börja ringa runt bland de medlemmar som 
stod med på PRO:s hemsida. Detta var ett mer effektivt sätt att hitta intresserade respondenter. 
Vi valde att inte lägga någon vikt vid kön eller etnicitet då vi ansåg att det inte har någon 
större påverkan av vår studie, eftersom det viktigaste med undersökningen är att studera hur 
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yngre äldre inom PRO söker och använder information i allmänhet. Vi fick efter ett tag nöja 
oss med ett mindre antal respondenter än vad vi från början ville ha, på grund av att många av 
dem vi ringde av olika anledningar inte ville vara med i undersökningen. 
 
Då Björk och Nilsson skrev sin kandidatuppsats Konsekvenser för den äldre generationen när 

bankerna datoriserar sina tjänster
72 upplevde de samma ovilja att vara med i en 

intervjuundersökning från pensionärernas sida. De utförde de en större studie än vad vi 
gjorde, och gick därför ut på en bredare front för att hitta respondenter, men hade fortfarande 
problem med att hitta personer som var villiga att ställa upp. Detta gjorde att vi inte hittade 
lika många respondenter som vi från början hade hoppats, vilket kan ha påverkat resultatet. 
 

                                                           
72

 Björk, J & Nilsson, S, 1999 Konsekvenser för den äldre generationen när bankerna datoriserar sina tjänster 
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5. Resultat 
 

Här kommer vi först presentera våra intervjupersoner, för att sedan presentera resultaten av 
våra intervjuer enligt en tematisering som beskrivs närmare nedan.  

5.1 Intervjupersoner 
 
Vi har intervjuat fyra respondenter, som här presenteras kort: 
 
Annbritt: Annbritt är en 67-årig kvinna som under 30 år jobbat vid ett svenskt 
myndighetsorgan. Dessförinnan var hon hemma med sina barn under ett antal år. Hon är nu 
ensamstående. Hon har länge varit noga med att utbilda sig med hjälp av olika 
högskolekurser. 
 
Hon är mycket intresserad av friluftsliv, och åker gärna på utflykter med sin friluftsförening. 
Hon håller också gärna på med andra fysiska aktiviteter, och gick med i PRO på grund av att 
hon var intresserad av de sportaktiviteter som erbjöds. 
 
Bengt: Bengt är en 76-årig man som under hela sitt liv varit mycket aktiv inom politiken. Han 
har även jobbat inom byggnadsindustrin. Han har ett barn och bor tillsammans med sin fru. 
 
Hans största intressen är amatörradio och tåg. Han spenderar mycket av sin tid med att läsa 
om dessa intressen och vidareutveckla dem. Han hade då han gick i pension sagt att han aldrig 
mer ville ta något uppdrag, eftersom han tidigare i sitt liv haft väldigt många sådana. Det blev 
dock inte så, då hans bästa vän bad Bengt att ta över hans post i PRO, och Bengt kunde då 
inte säga nej. 
 
Christer: Christer är en 69-årig man som tidigare har jobbat inom ett vaktbolag, för att sedan 
bli VD inom ett företag. Han bor med sin sambo, som har barn sedan tidigare. Christer har 
själv inga barn. 
 
Han är intresserad av historia, och säger att PRO är hans största hobby. Han hade efter sitt 
första möte inte tänkt gå med i PRO på grund av att han inte kände sig gammal nog ännu. 
Efter det fick han dock veta att de ibland hade träslöjd, och gick därför med för att få nyttja de 
lokalerna och verktyg som stod till buds. 
 
Dag: Dag är 69 år och har hela sitt liv jobbat inom vägverket. Han är gift och har två vuxna 
barn. 
 
Även Dag tycker att PRO är hans största hobby. Han gick med i PRO för att han inte kände 
någon i sitt bostadsområde för att han hade jobbat på så många olika ställen i Sverige och då 
varit borta i från hemmet i längre perioder. Han visste att medlemmar i PRO ibland spelade 
boule i närheten av deras hus, och gick med i föreningen för att lära känna nya människor. 
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5.2 Resultatredovisning 
 
Vi har här tematiserat intervjupersonernas svar och presenterar dem enligt de gemensamma 
teman vi fann. Detta för att inte upprepa oss i presentationen av vad varje respondent sa, och 
för att tydligare påvisa de slutsatser vi sedan drog om hur deras informationsvardag ser ut. 
 

5.2.1 PRO 

 
En gemensam nämnare hos våra respondenter är att ingen av dem hade planerat att gå med i 
PRO, utan de gick med antingen på grund av en aktivitet de ville hålla på med, eller en 
kompis som bad dem att gå med. Något som de alla uppskattar med att vara med i föreningen 
är den gemenskap som finns, och det sociala samspelet med andra medlemmar. De är även 
alla med i styrelsen i olika kapaciteter. Alla våra respondenter uppskattar de olika aktiviteter 
PRO anordnar, och håller även i en del aktiviteter själva. En av respondenterna har noterat att 
det är färre pensionärer som väljer att gå med i föreningen nu än vad det var för några år 
sedan, då de inte anser sig vara ”gamla” ännu. 
 

5.2.2 Evenemang 

 

På våra frågor om evenemang svarade samtliga att de går på teater några gånger om året. Ofta 
anordnas dessa besök av PRO, men det förekommer även att de tar initiativ till teaterbesök på 
egen hand. Den enda som hellre går på teatern ensam än att följa med då PRO anordnar 
besöket är Annbritt. Annbritt går även gärna på konstutställningar så ofta hon har tid. Även 
Christer är intresserad av konst, men inte i samma utsträckning som Annbritt. De andra är inte 
intresserade av konstutställningar i någon större grad. Alla respondenterna säger att de ytterst 
sällan går på bio. De går aldrig på evenemang på biblioteket numera, men har i flera fall gjort 
det då deras barn var små och biblioteket hade evenemang som främst riktade sig mot barn. 
 

5.2.3 Kurser 

 
Alla respondenterna har på något sätt involverat sig i kurser, antingen som kursledare eller 
kurdeltagare. De olika ämnen kurserna behandlat är vidareutbildning inom ämnen där 
respondenten känt att hans skolgång varit otillräcklig, kurser avsedda att hjälpa 
respondenterna med sin involvering i PRO, och praktiska kurser om deras fritidsintressen. 
 
Det studiematerial de har fått till kurserna har i de flesta fall varit tillräckligt, och endast i ett 
fåtal fall har de själva sökt information för en kurs de deltagit i. Då de själva hållit i en kurs 
har de inte upplevt att det har varit ett problem att söka relevant information och material att 
dela ut till deltagarna. Bengt höll en datorkurs i PRO, vilket han först var tveksam till att ställa 
upp på då han inte kände att han var kvalificerad. Han fick dock veta att ingen av deltagarna 
kunde någonting om datorer överhuvudtaget, och eftersom han själv använt datorer då han 
fortfarande arbetade, tyckte han att det innebar att han borde kunna lära dem någonting. 
 
Annbritt går utöver sitt kursdeltagande även mycket på föreläsningar på högskolan i hennes 
stad. De föreläsningar hon går på handlar om ämnen hon tidigare gått högskolekurser i, som 
hon fortfarande tycker att det är värdefullt att hålla sig à jour med. 



 

19 
 

 

5.2.4 Information och medier 

 
Våra intervjupersoner är bekväma med att använda datorer i olika stor utsträckning. Alla äger 
dock en egen dator, och har i någon kapacitet använt sig av datorer i sitt arbetsliv. Christer 
köpte sin egen dator först efter att han gick i pension. Bengt pratar om de olika saker han gör 
med hjälp av sin dator, men då vi frågar honom mer ingående säger han att han inte är 
speciellt datorvan. 
 
Alla våra respondenter läser regelbundet minst två dagstidningar. Bengt prenumererar utöver 
detta på cirka tio facktidningar som rör hans fritidsintressen. Även Annbritt och Christer 
prenumererar på tidningar som berör deras fritidsintressen, men Dag har ingen sådan tidning. 
Alla får dock Pensionären, som är PRO: s medlemstidning. 
 
Samtliga respondenter använder TV:n för att titta på nyheterna. Utöver det tittar Bengt ibland 
på sportprogram. Dag tittar mycket på faktaprogram inom många olika ämnen, även sådana 
han inte annars är intresserad av. Utöver detta använder respondenterna främst TV:n som 
förströelse, till exempel filmtittande. 
 
Christer använder sig först och främst av radio för att få sina nyheter, och slår på denna det 
första han gör varje morgon. Även Bengt lyssnar på radio ibland, men Annbritt och Dag gör 
det mycket sällan. Dag lyssnar endast på radio då han åker bil. De stationer respondenterna 
lyssnar på i störst utsträckning är P1 och en lokal radiostation. 
 

5.2.5 Informationsinhämtning 

 
Våra respondenter har sällan något uttalat informationsbehov utöver den information de får i 
dagliga livet. Flera av dem sade att de aldrig behöver någon information överhuvudtaget, och 
ägnar lite tid åt att reflektera över detta. Då vi frågade dem om de märkt någon skillnad i deras 
informationssökning sedan de gick i pension så märkte vi stora olikheter i deras svar. 
 
Av Bengt fick vi svaret att den största skillnaden är i hur mycket han själv kommer ihåg av 
den information han tar in; han märker att han börjar ha lättare för att glömma bort saker han 
läst. Han tycker dock inte att det finns någon brist på källor att få information från. Christer 
köpte sin första dator i samband med sin pension, och känner därför att han utökade sina 
informationssökningsmöjligheter då han gick i pension. Han säger dock att han saknar de 
internutbildningar och föreläsningar han hade möjlighet att gå på genom facket, vilket även 
Annbritt nämner. 
 
Annbritt använder sig ofta av Råd och Röns hemsida då hon ska köpa något nytt, för att få en 
aning om vilka produkter som är de bästa. Även de andra använder sig gärna av olika 
internetsidor för att stilla sina informationsbehov. Två av de internetsidor respondenterna 
använder mest är Wikipedia och Google. De frågar ibland sina familjemedlemmar och vänner 
om de behöver information om något deras vän eller familjemedlem har stor kunskap inom.  
 
Då vi frågade om datorvana märkte vi att Bengt uppfattar sig själv som icke datorvan, och 
verkar väldigt osäker på sina kunskaper. Trots detta hade han bland annat hittat sin bostad på 
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internet, och använde Wikipedia som första informationskälla då han behövde ha information 
om något speciellt. 
 
Dag använder sig uteslutande av Google för att hitta information på internet, och är inte 
medveten om funktionen som gör en sida till favorit och därför lättare att hitta tillbaka till. Det 
gör att det är svårt för honom att hitta tillbaka till sidor han tidigare har varit på, och 
informationen går då förlorad för honom. 
 

5.2.6 Bibliotek 

 
Annbritt är en mer frekvent användare av biblioteket än de andra respondenterna. Hon går 
ofta till biblioteket, och ber gärna bibliotekarierna om hjälp med lästips om skönlitteratur. 
Även då det gäller facklitteratur ber hon gärna bibliotekarierna om hjälp med att hitta den bok 
som passar hennes behov bäst. Hon läser mer än de andra respondenterna, och tycker mycket 
om att läsa en stund varje kväll innan hon somnar. 
 
Våra tre manliga respondenter är snarast icke-användare av biblioteket. De har gått mer till 
biblioteket tidigare i sina liv, men har av olika anledningar slutat besöka biblioteket. I Bengts 
fall beror detta till stor del på att det inte längre finns något bibliotek i närheten som han lätt 
kan ta sig till. Dags biblioteksanvändning var till stor del tillfällig då han under sitt arbetsliv 
hade mycket fritid i städer han inte kände till. Han gick då ofta till biblioteket för att läsa 
tidningar. Eftersom han nu inte har det behovet längre har han till stor del slutat använda 
biblioteket. 
 
De få gånger de går till biblioteket är det för att låna böcker, inte för att nyttja någon annan av 
bibliotekets tjänster. De ber inte heller bibliotekarierna om hjälp, utan föredrar att klara sig 
själva. De tycker trots det att biblioteken är viktiga och har bra service. Bengt tror att 
kommundelsbiblioteket har ett bra utbud av skönlitteratur, men utbudet av facklitteratur är till 
större delen koncentrerat till stadsbiblioteket. Han skulle använda biblioteket mer om det 
fanns ett större utbud av facklitteratur som intresserar honom på det bibliotek han kan ta sig 
till. 
 
De läser ibland skönlitteratur, men använder sällan biblioteket för att få tag i denna. Deras 
största källa till skönlitteratur är släkt och vänner som ger dem böcker i present. Utöver det 
läser de helst facklitteratur om sina fritidsintressen. Christers PRO-förening har ett samarbete 
med biblioteket, som innebär att de har en liten bokhylla som biblioteket håller påfylld med 
aktuella skönlitterära böcker.
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6. Diskussion och analys 
 

 

I detta kapitel analyserar vi först de intervjusvar vi fick. Därefter diskuterar vi de olika 
möjligheter vi upptäckt för biblioteket att jobba med PRO för att ge föreningens medlemmar 
fler möjligheter att få information i sin vardag. För att komma fram till dessa möjligheter 
använde vi oss i kapitel 6.2 av teorin vi presenterade i kapitel tre. 

6.1 Analys 
 
Det blev tidigt tydligt att PRO berikar våra respondenters liv på många olika sätt. Ett av dessa 
sätt är att ge dem större möjligheter till socialt umgänge än vad de annars skulle haft. Vi 
uppfattar det som ett lättillgängligt sätt att utvidga sin umgängeskrets och få tillgång till 
aktiviteter det annars inte skulle varit lika lätt att hitta. Trots detta fick vi intrycket att det 
fortfarande upplevs som något stigmatiserande att bli medlem i en pensionärsförening. Våra 
respondenter uttryckte alla åsikten att det var mycket viktigt att få umgås med andra 
människor. De ser inte biblioteket som en plats att få detta umgänge, utan går samtliga genom 
PRO för att tillfredsställa det behovet. 
 
Våra respondenter var genomgående inte intresserade av att gå med i PRO innan de hittade en 
aktivitet de var intresserade av. En av våra respondenter hade även noterat att det är färre 
pensionärer som väljer att gå med i hans PRO-förening nu än vad det var för några år sedan, 
då dessa nyblivna pensionärer inte anser sig vara ”gamla” ännu.  
 
Våra respondenter sa alla att de mycket sällan behöver någon information, vilket vi tolkar som 
att de mycket sällan behöver anstränga sig för att få den information de behöver i vardagen. 
De får denna information genom PRO och sina olika tidningar, och behöver därför inte gå till 
några andra informationskällor. Därför har de inte heller reflekterat över sina 
informationsvanor i någon större utsträckning. Bengt hade reflekterat något över sin 
datoranvändning, och uttryckte under intervjun att han inte var speciellt kunnig inom detta. Vi 
tyckte dock själva att han underskattade sin förmåga, eftersom han räknade upp ett antal saker 
han använder sin dator till. 
 
Våra respondenter använder idag inte biblioteket som kunskapscentrum. Deras anledningar 
för detta är bland annat att det ligger för långt bort, och att filialbiblioteken har för dåligt 
utbud av facklitteratur som behandlar deras specialintressen. De söker information på egen 
hand över internet, men tar ibland onödigt långa vägar för att nå denna information, vilket gör 
att de lättare hamnar fel. 
 
En intressant aspekt var att alla besvarade frågan om de går på några evenemang med att börja 
tala om att de går på teater i någon form, och först senare nämnde andra evenemang de ibland 
besöker. Vår uppfattning är att detta är en av de saker som har med deras självidentifiering att 
göra. Våra respondenter är mycket intresserade av kultur, men ingen av dem ser biblioteket 
först och främst som en plats där detta intresse kan utvecklas. Det enda undantaget är 
Annbritts stora litteraturintresse, som hon ofta bejakar genom att låna litteratur på biblioteket.  
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Våra respondenter anser att de i vissa fall inte minns saker och har svårt att ta till sig ny 
information, vilket enligt Goldberg73 är en faktor som ofta påverkar pensionärers 
informationssökning. De uppvisar dock en medvetenhet om detta fenomen, och har anpassat 
sin informationssökning utefter det. Därför tror vi att de genom de olika resurser de har till sitt 
förfogande kan hålla sin informationssökning på en rimlig nivå för dem själva, och inte 
hindras av sin minskade minneskapacitet. 
 
Vi ser även spår av det fenomen Dervin och Reinhard74 har fokuserat sin undersökning på; att 
känslan man har inför sin egen informationssökning i allra högsta grad påverkar hur man 
ställer sig inför informationssökning. Våra respondenter har ganska skilda syn på 
informationssökning; Annbritt tycker att det går jättebra att söka information och verkar göra 
det ofta, medan Dag tycker det är svårt att hitta tillbaka till internetsidor han tyckt var bra 
informationskällor, och ser detta som ett problem. Vi tror att detta gör att Dag är mindre 
ovillig än Annbritt att gå utanför de domäner för informationssökning han redan känner till. 
Trots detta säger de båda att de är nöjda med sin informationssökning, och att de oftast hittar 
vad de vill. Detta tror vi beror på att Dags problem ligger i att hitta tillbaka till källor han 
hittat på internet, och det är inte aktuellt då han söker information i andra källor. På grund av 
detta kan han få sina informationsbehov tillfredsställda på andra vägar än genom internet. 
 
Case75 tar upp att pensionärer gärna söker reda på information om hälsa, men detta stämmer 
inte alls överens med de resultat som vi fått i vår undersökning. Vi ställde frågor om huruvida 
de någonsin söker information om hälsa, men de svarade genomgående att det endast hände i 
ytterst sällsynta fall. En faktor som dock överrensstämmer mellan vår undersökning och Cases 
forskningsöversikt är att även våra respondenter gärna söker information av nöjeskaraktär. 
Den information vi anser att begreppet nöjeskaraktär innefattar är tudelad. Dels menar vi den 
information de söker för PRO:s räkning, då detta är ett fritidsintresse för dem, men vi menar 
också den information de söker om sina fritidsintressen i övrigt. De har nu tid att utveckla sina 
intressen i mycket större utsträckning än tidigare, och använder gärna information i detta 
syfte. 
 
I vårt resultat märkte vi att våra respondenter har en viss motvilja att be bibliotekarierna om 
hjälp när de väl går till biblioteket. Vi kan se vissa paralleller med Björk och Nilssons 
Konsekvenser för den äldre generationen när bankerna datoriserar sina tjänster

76, då även de 
kom fram till att deras respondenter gärna vill klara sig själva. 
  
Våra manliga respondenter ber endast om hjälp när de inte hittar något som de vet att 
biblioteket har, men Annbritt är mer benägen att be om hjälp även i andra situationer. När det 
kommer till de tre andra så tror vi att deras ovilja att be bibliotekarierna om hjälp utom i allra 
sista hand kan bero på en önskan att fortfarande vara självständiga. Det kan bero på det som 
står att läsa i Boobergs och Värns77 uppsats om att man i samhället har den förutfattade 
meningen om att för att vara en värdefull människa ska man producera saker. I vissa fall leder 
detta till att pensionärer gärna visar de självständiga sidorna av sig själva, och vill ta hand om 
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sig själva. Detta kan göra att respondenterna missar en hel del information som de inte vet 
om, utan behöver fråga någon som är kunnig inom ämnet för att få reda på.  
 
Von Solinge och Henkens nämner i sin artikel Adjustment to and satisfaction with retirement: 

two of a kind?
78

 att de kan se ett samband mellan deltagandet i en organisation och den 
belåtenheten pensionärer känner i sitt liv. Detta då stöd och stabilitet är något som 
organisationen bidrar med i pensionärernas liv. Då vår undersökning bekräftar detta kan vi dra 
slutsatsen att våra respondenters informationsvardag är annorlunda gentemot 
informationsvardagen hos någon som inte är med i en organisation eller förening. 
 

6.2 Diskussion utifrån den teoretiska modellen 
 

Vi har under vårt uppsatsarbete insett att det behov biblioteket skulle vara mest behjälpligt 
under är det kunskapsbehov pensionärerna har. Vi presenterar här ett antal förslag angående 
hur biblioteket skulle kunna arbeta med PRO, som vi reflekterat över under arbetets gång. 
 
Kunskapscentrum  
 
Vi påpekade tidigare att våra respondenter inte använder biblioteket som kunskapscentrum. 
Detta skulle bland annat kunna lösas genom att dessa biblioteket vore mer proaktiva med att 
beställa facklitteratur från huvudbiblioteket. Respondenterna skulle även själva kunna be 
biblioteket i fråga om att ta in facktidningar som de känner att de saknar inom sitt eget 
specialområde. 
 
För att ge pensionärerna inom PRO möjligheten att använda biblioteken som 
kunskapscentrum mer i sitt vardagliga liv, kan biblioteket överväga att ha ytterligare 
användarutbildningar i hur man söker i bibliotekens olika tjänster, som riktar sig specifikt till 
just denna målgrupp. PRO har sedan tidigare haft utbildningar inom datoranvändande, men 
genom att flytta in dessa i biblioteket tror vi att man kan fånga upp de icke-användare som är 
medlemmar i föreningen, och ge dem de verktyg de behöver för att underlätta deras 
informationssökning. 
 
Biblioteken borde överväga att samarbeta med pensionärsföreningarna på olika sätt. Det 
samarbete Christers PRO-förening hade med sitt lokala bibliotek, där biblioteket skickar ut 
böcker till en liten bokhylla PRO får ha i sina lokaler, är ett steg i rätt riktning. Dock bör de 
kanske överväga att inte bara ha skönlitteratur i det bestånd biblioteket lånar ut till PRO, utan 
även facklitteratur av olika slag för att öka användningen av denna tjänst.  
 
Det är idag mycket lätt att få tillgång till stora mängder information genom internet, och 
därför tror vi inte att den förändring av informationsvardagen en människa genomgår då hon 
går i pension ska behöva vara något negativt. Ett problem som trots detta kan uppstå är att inte 
alla har den förmåga att använda sig av datorer som krävs för att tillgå denna information. 
Samtliga respondenter i vår undersökning var datorkunniga, men kände personer som inte 
hade samma datorvana. Detta berodde ofta på att de innan sin pension inte hade arbetat med 
något som krävde datorer, och de hade därför inte haft chansen att vänja sig vid det. 
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Vår uppfattning är att denna attityd är på väg att försvinna då datorer och internet nu har 
funnits så länge. Det är därför en större del av populationen som har behövt använda det i sina 
jobb, vilket gör att det börjar bli mer självklart att anta att en person har grundläggande 
kunskaper i datoranvändning. Man bör dock tänka på att det finns pensionärer i kategorin 
äldre äldre som inte hade möjligheten att lära sig att använda datorer då de fortfarande 
arbetade, och att dessa kan ha större behov av bibliotekets tjänster för att tillgodose deras 
informationsbehov.   
 
Socialcentrum 

 

PRO tillfredsställer hos respondenterna alla de behov som räknas upp under denna rubrik. 
Därför anser inte vi att biblioteket behöver fokusera på detta. 
 
Kulturcentrum 

 
Under denna rubrik vill vi återigen ge förslaget om att biblioteket skulle kunna låna ut sina 
lokaler för diverse arrangemang av PRO, för att för att ge föreningens medlemmar möjlighet 
att ytterligare utveckla sitt kulturintresse. Då fokus inte ligger på litteratur i detta 
kulturintresse, anser inte vi att biblioteket är den bästa arenan för att utveckla det. 
Respondenternas kulturintresse är ofta centrerat på teaterföreställningar, men är värt att hålla i 
åtanke då bibliotekets tjänster utvecklas ytterligare.  
 

Informationscentrum 

 

Vi anser inte att ett samarbete med PRO skulle hjälpa pensionärerna att i större utsträckning 
använda biblioteket som informationscentrum. Dock tror vi att det finns andra sätt biblioteket 
kan vara behjälpligt i många situationer. Ett sätt att göra detta kan vara att ha lättillgängliga 
internetresurser för de pensionärer som inte själva hittar de bästa sökvägarna till den 
information de behöver. Även resurser som inte kräver en internetuppkoppling kan vara värda 
att tillhandahålla. Dock hjälper inte detta ickeanvändare, då dessa inte kommer upptäcka att 
biblioteket denna resurs utan att först bli användare. 
 

6.2.1 Avslutande diskussion 

 
Vi hade antagligen fått ett annat resultat på vår empiri om vi gjort undersökningen i någon 
annan organisation eller bland pensionärer i någon annan typ av förening. Pensionärer som till 
exempel lägger ner mycket tid på kyrkan hade troligtvis gett oss ett helt annat resultat än vi nu 
fick. Vi tror även att man kanske kunde hittat fler användare av biblioteket om man tittat på 
någon annan grupp än PRO:s medlemmar, eftersom PRO bistår med så mycket information i 
våra respondenters liv. En tanke som har slagit oss är att våra respondenter har ett ganska brett 
spektrum av källor där de inhämtar sin information ifrån. Om de inte hade haft föreningen i 
ryggen som uppmuntrar och ger utbildning i olika vägar att inhämta information tror vi inte 
att deras spektrum hade varit så stort. 
 
Ett problem vi hade under vårt arbete var att få tag i respondenter. Det verkade finnas en 
ovilja bland de pensionärer vi frågade över att vara med i en intervjuundersökning. Vi trodde 
från början att det skulle vara lätt att få tag på respondenter, men fick sedan försöka på ett 
antal olika sätt. 
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6.3 Slutsatser 
 
De frågeställningar denna uppsats avser besvara är dessa: 
 

1. Hur kan en pensionärs informationsvardag se ut, och vilken roll spelar biblioteket i detta? 

 
De pensionärer vi intervjuade uttryckte att de sällan behöver information. Det tror vi beror på 
att de mycket sällan reflekterar över sina informationsbehov, eftersom de får all den 
information de behöver genom källor de använt under en längre tid och som de är mycket 
vana vid. Detta gör att den information de får är självklar för dem, och det finns inget behov 
för dem att reflektera över informationssökning. De har sällan behov av att söka information 
om specifika situationer, utan tyckte att den information de får i form av nyheter och liknande 
är fullt tillräcklig i deras liv. De har sina bestämda informationskällor och känner inget behov 
av att utöka dessa. Då PRO erbjuder olika aktiviteter känner inte respondenterna något stort 
behov av att söka ytterligare information om aktiviteter utanför föreningen. 
 
Både Case79 och Williamson80 hävdar att de största informationskällorna i en pensionärs liv är 
deras familj och vänner, men detta stämde inte in på våra respondenter. De fick merparten av 
sin information från olika internetsidor och tidningar. Familj och vänner sågs också som en 
värdefull informationskälla, men i mycket mindre utsträckning än vad litteraturen antyder. 
 
Våra respondenter upplevde inte att deras informationsbehov har förändrats speciellt mycket 
sedan de gick i pension. De förändringar vi kunde se var dock att de behövde hitta något de 
ville lägga sin fritid på, eftersom de nu har mycket mer sådan. Deras medlemskap i PRO 
uppfyller detta behov, trots att de från början inte upplevde att de hade ett sådant behov. Två 
av de intervjuade uttryckte också de sedan pensionen förlorat några informationskällor, men 
de har sedan hittat vägar runt detta på egen hand. Den vi främst menar är Annbritt, som saknar 
föreläsningar från tiden då hon jobbade, men som sedan börjat gå på föreläsningar hon själv 
sökt upp. Detta krävde då en något större ansträngning att få reda på, eftersom hon i sitt 
arbetsliv fick denna information från sin arbetsgivare. Efter den första ansträngningen vet hon 
dock redan att möjligheten finns, och behöver då inte lägga ner lika mycket tid på att göra om 
sökningen som första gången hon gjorde den. 
 
Våra respondenter var mer bekväma med att använda sig av internet än vad vi först trott att de 
skulle vara. Detta berodde antagligen till stor del på den datorvana de fått i sitt arbetsliv innan 
de gick i pension. Radio och tidningar är dock fortfarande en stor del av deras 
informationsvardag, och något de ser som en självklar informationskälla. Den enda som läste 
tidningar i någon annan form än det traditionella pappersformatet var Dag, och han såg inte 
det som att läsa tidningen på samma självklara sätt som då han räknade upp de dagstidningar 
han läste i pappersformat. Det var först då vi mer ingående frågade om hans internetvanor vi 
fick reda på att han även läste en tredje dagstidning i digitalt format. 
 
PRO är en väldigt stor del av våra respondenters vardag, vilket även avspeglas i deras 
informationsanvändning. De går på evenemang som anordnats genom PRO, och är alla 
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mycket aktiva inom de aktiviteter föreningen anordnar. Därför skulle informationsvardagen 
för en pensionär som inte var med i PRO se mycket annorlunda ut. 
 
Den absolut största förändringen av en persons informationsvardag som sker vid pensionen är 
att personen i fråga helt plötsligt har mer tid att spendera på sina intressen. Under tiden man är 
verksam i arbetslivet är det väldigt mycket information som man tvingas ta del av oavsett 
intresse. Detta problem finns inte alls i samma utsträckning i en pensionärs 
informationsvardag. Därför tror vi att den förändrade informationsvardagen främst kan vara 
en lättnad. 
 
Biblioteket har ingen stor närvaro i de intervjuade pensionärernas liv. De får sin information 
från andra källor hellre än att gå till biblioteket. De tycker trots det att det är viktigt att 
biblioteket finns kvar, men vi ställde oss först frågande till vem de tycker att biblioteket 
behövs för. De uttryckte då tanken att det kanske finns andra som inte har lika stora 
möjligheter som de har att ta till sig den nya informationsteknik som finns. Detta är säkert till 
stora delar sant, då alla de pensionärer vi intervjuade var relativt datorvana, och tyckte att 
datorer och internet hade en självklar plats i deras liv. 
 

2. Hur kan biblioteken utveckla sina tjänster för användargruppen pensionärer som är 

medlemmar i PRO? 

 
Då biblioteket inte har någon stor närvaro i deras liv anser vi att det bästa sättet att hitta nya 
utvecklingsmöjligheter vore att samarbeta med pensionärsföreningarna på olika sätt. 
Biblioteken skulle till exempel kunna upplåta sina lokaler som mötesplats för deras olika 
månadsmöten, och på så sätt ha en chans att låta icke-användare bli användare. Genom att bli 
en bakgrundsnärvaro i form av till exempel lokalupplåtare ger biblioteket pensionärerna en 
chans att känna sig mer bekväma med att använda bibliotekets olika informationstjänster. 
 
Vi har även övervägt möjligheten att biblioteken skulle kunna ha någon datakurs för just 
pensionärerna inom PRO, och rikta undervisningen mot just den användargruppen. PRO 
anordnar själva datorkurser, men då bibliotekarierna har utbildning och erfarenhet i att söka 
information gör vi antagandet att de är mer kvalificerade att lära ut detta. Bengt hade vid ett 
tillfälle tvingats vara datorlärare, trots att han själv ansåg att han inte var kvalificerad för 
detta. Vi vet inte om detta är en vanlig situation, men om så är fallet kan biblioteket vara en 
bra resurs. Om bibliotekarierna håller en datorkurs bör de dock tänka på hur de undervisar, 
och ta i beaktning att de kanske måste ge mer grundliga instruktioner. Det är viktigt att inte 
glömma att datorer inte alltid är en självklar del av en pensionärs liv. 
 
Vi vill återigen nämna förslaget att biblioteket skulle kunna bistå med lättillgängliga 
internetresurser för de pensionärer som inte själva hittar de bästa sökvägarna till den 
information de behöver. Är detta i sig en internetresurs blir det naturligtvis problematiskt att 
anta att dessa pensionärer då ska hitta till den, och inte de andra internetsidor de behöver. Det 
är därför även rimligt att ha den i analog form, och dela ut den till användarna då de besöker 
biblioteket. 
 
Ett annat förslag vi vill lägga fram är en mer riktad användarutbildning i hur man använder 
bibliotekets olika tjänster på bästa sätt. Vi ger detta förslag då vi tror att det finns ytterligare 
en anledning till att respondenterna inte använder biblioteket; då de inte har tillräcklig 
kunskap i hur de bör använda sig av bibliotekets olika tjänster kan de inte på bästa sätt 
tillgodogöra sig den information som finns att få. 
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En av de största anledningarna våra respondenter gav till att de sällan använder biblioteket är 
att det inte finns tillräckligt med facklitteratur som relaterar till deras specialintresse. Detta 
tror vi skulle kunna lösas genom att biblioteket utökar sin fjärrlåningsservice, och att 
filialbiblioteken försöker vara mer proaktiva med att beställa facklitteratur inom olika ämnen 
från huvudbiblioteket. Vi tror även att förfrågningar från användarna skulle kunna få in fler 
facktidningar inom deras specialintressen i biblioteken, då det är svårt för biblioteken att 
tillgodose ett behov de inte är medvetna om. 
 
PRO är mycket aktiva vad gäller att hålla kurser av olika slag, vilket vi tror är något 
biblioteket skulle kunna samarbeta med PRO inom, även då det gäller kurser inom annat än 
användarutbildning. Vi har tidigare föreslagit att biblioteket upplåter sina lokaler till möten av 
olika slag, men inom kursverksamhet skulle biblioteket även kunna bistå med litteratur 
användarna behöver till kursen. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi saknade vid uppsatsarbetets början information om hur pensionärer ser på bibliotekets 
tjänster. Majoriteten av den litteratur vi hittade var snarare ur bibliotekets synpunkt, och 
behandlade olika hjälpmedel biblioteken kan införa för att underlätta för pensionärerna. Då vi 
upptäckte att våra respondenters fritidsintressen efter deras pension hade blivit en så stor del 
av deras vardagsliv, skulle vi vilja se mer forskning som behandlar denna aspekt av nyblivna 
pensionärers liv, och hur biblioteket skulle kunna bistå med den information de behöver om 
sina intressen. 
 
Vi tyckte även att det var intressant att mycket av litteraturen fokuserade på de sjukdomar och 
hälsoproblem många äldre äldre känner av. Därför kan det vara av intresse att studera de 
yngre äldre i större utsträckning, och se deras vardag ur ett annat perspektiv än 
hälsoperspektivet. 
 
Ett annat förslag vi har är att undersöka om andra föreningar fungerar på samma sätt gällande 
information, och i vilken utsträckning de uppfyller sina medlemmars informationsbehov. Är 
PRO typisk i det att dess medlemmar känner att alla deras informationsbehov uppfylls av 
föreningen, eller har medlemmar i andra föreningar större behov av att få information även 
från andra källor? 
 
Det vore även intressant att se om våra respondenter är typiska pensionärer i sin 
kulturanvändning. Är kultur lika viktigt i de flesta pensionärers liv, eller ser man skillnad 
mellan medlemmar i PRO och pensionärer som lägger sin tid på något annat? Det vore även 
intressant att veta om kulturanvändningen skiljer sig mellan medlemmar i PRO och 
medlemmar i andra pensionärsföreningar av samma typ, som till exempel SPF. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Berätta lite om dig själv! Hur har ditt liv varit? 

 När föddes du? 
 Vad har du jobbat med? 
 Hur har din familjesituation sett ut? 
 Vilka hobbys har du haft? 

 
Hur är ditt liv idag? 

 Hur är det att vara pensionär? 
 Vilka intressen har du? 
 Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 
Hur har din informationssökning ändrats sen du gick i pension? 

 Finns det resurser som inte är tillgängliga för dig längre? 
 Söker du markant annorlunda information nu än vad du gjorde då du var yrkesaktiv? 

 
Brukar du gå på några evenemang?  

 Vad för slags evenemang? Ex: bingo, konstutställning, teater, konserter etc. 
 Hur ofta? 
 Med vem? 
 Är det något slags evenemang du saknar? 

 
Har du gått någon kurs på senaste tiden? 

 I vad? 
 Vart hölls den? 
 Behövde du själv hitta något material till kursen? Hur gick det? Ge exempel. 

 
Varför är du medlem i PRO? 

 Vad innebär det = vad gör ni, har du någon aktiv post etc.? 
 Hur ofta och vart ses ni? 
 Hur länge har du varit med i den? 
 *fråga [Bengt] varför han är på väg ur? 

 
Vad använder du dig av för att få nyheter och ev. underhållning?  (öppen inledande fråga) 

 Läser du dagstidningar? Vilka, varför? 
 Läser du några specialiserade tidningar? Isåfall, vilka/om vad? 
 Ser du på TV-nyheterna? 
 Ser du på något annat på TV? 
 Lyssnar du på radio? Vilken station/vilka program? 
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 Använder du dig av datorer? (andra elektroniska medier) Isåfall, hur och varför? 
 
Om det är något specifikt du behöver veta, hur får du reda på det? (Ex. sjukdomar, tidtabeller, 
recept etc.) 

 Vad är det oftast du behöver veta mer om? 
 Hur går du till väga för att få reda på det? Exempel! 
 Brukar du ta hjälp av andra? Vilka? 
 Brukar du få reda på det du vill/är det svårt att få fram det du vill ha? 
 Ge exempel! 

 
 Hur ser dina läsvanor ut? 

 Brukar du läsa mycket böcker? 
 Vilken sorts böcker läser du? 
 Har du alltid läst som du gör nu? 
 Hur brukar du få tag i de böcker du vill läsa? 
 Använder du någonsin ljudböcker? 

 
Går du någonsin till biblioteket? 

 För att göra vad? 
 Använder du biblioteket annorlunda nu än vad du gjorde när du var yngre? 
 Upplever du att bibliotekarierna har tid att ge dig den hjälp du behöver? 
 Är det något du saknar på biblioteket? 
 Tar du någonsin hjälp av biblioteket när du behöver veta något specifikt?  
 Vad (om något) skulle biblioteket behöva förändra för att du skulle vilja fråga dem om 

du behöver veta något specifikt? 
 Har du fått veta att det ibland finns evenemang i biblioteket? Går du i så fall på dem? 
 OM NEJ: 
 Varför inte? 
 Har det funnits perioder i ditt liv då du besökt biblioteket? 
 Hu ser du på biblioteket? 

 
Är det något mer du vill berätta för oss? 
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9.2 Bilaga 2: Information till respondenter 
Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som skriver vår kandidatuppsats om pensionärers 
informationsvanor. Därför skulle vi vilja intervjua pensionärer om diverse saker som läsvanor, 
datorvanor, nyhetsbevakning och så vidare. Vi kommer även ställa ett par bredare frågor om 
huruvida ni går på konserter, bio, konstutställningar och liknande. 

Intervjun beräknas ta högst en timme, och platsen för intervjun kan intervjudeltagaren själv få 
bestämma om så önskas. Vi kommer att spela in intervjuerna för att bättre komma ihåg vad 
som sägs. Det är endast vi som kommer veta om er identitet, men våra handledare kan komma 
att lyssna på intervjuerna, utan att för den skull få reda på vem det är som pratar. 

Intervjun är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Det finns även möjlighet att dra sig 
ur fram till publiceringsdatum, den 23 maj. 

 

Vänliga hälsningar, 

Amanda Ottosson (0701-23 45 67) 

Malin Björklund (0701-23 45 67) 
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9.3 Bilaga 3: Uppdelning av arbete 
 
Vi har till största delen suttit tillsammans och skrivit allting. Det enda där vi kan peka på vem 
som har gjort mest i teori- och metodavsnitten. I metodavsnittet har Malin Björklund gjort en 
större del av arbetet, och i teoriavsnittet har Amanda Ottosson gjort en större del av arbetet. 
 
Under intervjuerna var vi båda med, men en gjorde det större intervjuarbetet. Den andra satt 
och gjorde anteckningar. Vi gjorde två intervjuer var, och den som inte gjort intervjun 
transkriberade den sedan. 
 

 


