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education level, economic standard, interests and so forth.
According to Jochumsen and Rasmussen, the use and view of the
library looks different within the various lifestyles. Our method is
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1. Inledning

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka de personer som ligger till grund för och gjort
detta arbete möjligt, nämligen våra sex pensionärer.

Vi vill även tacka Oscar Bexell för all hjälp med korrekturläsning och tänkvärda
kommentarer.

Slutligen vill vi tacka vår handledare Anna-Karin Josefsson för all handledning vi fått under
arbetets gång.

Folkbiblioteken har genom historien skiftat mellan olika roller. I ett tidigt skede gavs
biblioteket en utbildande roll, där huvuduppgiften låg i att ge arbetarklassen bildning.
Följande funktionsförändring bestod av intagandet av rollen som kulturförmedlare där fokus
lades på skönlitteratur såsom vuxen- och barnlitteratur.1 Vi ser att biblioteket idag gjort en
återkoppling till funktionen som utbildningscenter, även om den idag skiljer sig åt från
tidigare år med tanke på dess olika resurser. Enligt de danska forskarna Henrik Jochumsen
och Casper H. Rasmussen har biblioteket förutom rollen som kunskapscenter intagit även
funktionerna som socialt center, kulturellt center och informationscenter för att anpassa sig till
de olika användargrupperna på biblioteket. Författarna gör i sin undersökning Gør biblioteket
en forskel? en sammankoppling mellan individernas livsstil och deras syn på och användning
av biblioteket utifrån de fyra rollerna.

Vi ser att biblioteket idag till stor del fylls av studenter och studerande i allmänhet och denna
kunskapsfunktion blir allt mer utbredd och kan i sin tur, tror vi, öka intresset för bibliotekets
övriga roller. Biblioteket drar även andra besökare med olika intressen och personligheter,
vilket avspeglar sig i deras biblioteksanvändning. En av dessa besökare som brukar
förknippas med folkbibliotek är pensionären.

Vi har i vår uppsats valt att fokusera på kvinnliga pensionärer som användare av folkbibliotek.
En anledning till detta val är att vi hittills under vår studietid inte närmare studerat
pensionären och dess biblioteksanvändning och syn på biblioteket och dess olika roller.
Pensionärerna har även en koppling till PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och att vi valt
att inrikta oss på PRO och dess pensionärer är att det var ett bra ställe att hitta frivilliga
pensionärer till våra intervjuer. Pensionärer utgör en viktig grupp på folkbiblioteket och som
växer i antal. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer antalet pensionärer att öka med
över 57 % till år 2050 och den största ökningen förutspås gälla åldersgruppen 80 år och över.2

Dagens pensionärer anses vara friskare och även leva längre. Det är viktigt att se på
pensionärer som enskilda individer och att deras hälsa och livssituation skiljer sig åt. Att gå
från aktiv inom arbetslivet till en tillvaro som pensionär kan vara en omvälvande omställning.
Den tidigare arbetsrollen och samhörigheten till arbetskamrater upphör och det uppstår en
situation för pensionären vilken består i att skapa en tillvaro av nya aktiviteter och
bekantskaper.3 I en situation som denna ser vi att folkbiblioteket med dess varierande utbud
och funktioner kan bli en viktig del i pensionärens liv.

                                                
1 Greenhalgh, Liz, Worepole, Ken & Landry, Charles 1995. Libraries in a world of cultural change, s. 31-33.
2 Sveriges framtida befolkning 2002-2050, Statistiska Centralbyrån.
3 Berg, Stig 1992. Åldrandet: Sociala, psykologiska och biologiska aspekter, s. 42-43.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Alla använder vi oss av biblioteket på olika sätt och ser även på dess verksamhet ur olika
synvinklar. Det som påverkar vår användning är hur vi blivit uppfostrade till att använda
biblioteket och vilken kulturell och ekonomisk bakgrund vi har. Biblioteksanvändning och
syn på biblioteket ändras under de olika faser som vi går igenom under vår livstid.

Biblioteket har många olika roller till exempel som kulturellt, socialt, kunskaps och
informationscenter. Dessa roller har olika betydelser för den enskilde individen. Vi ska i vår
uppsats utröna hur sex kvinnliga pensionärer från olika samhällsklasser använder sig av och
ser på biblioteket och ovannämnda roller.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga pensionärer med någon slags anknytning
till PRO fördelar sig inom de olika livsstilarna enligt Jochumsens och Rasmussens modell. I
syftet ingår även att behandla pensionärernas användning av institutionen folkbibliotek.
Biblioteksanvändningen kan se annorlunda ut beroende på vilken period i livet individen
befinner sig. Jochumsen och Rasmussen talar om detta med utgångspunkt ur de tre begreppen,
mönsterbrytare, frånfallna och hinder. Vi ska även titta på våra pensionärers syn på biblioteket
och dess olika roller. Vidare ämnar vi även undersöka om och i så fall hur den enskildes totala
värde av kulturellt och ekonomiskt kapital inverkar på den enskildes förhållande till
biblioteket.

Meningen med studien är inte att på något sätt utföra en identisk studie av Jochumsens och
Rasmussens undersökning, utan att ta reda på om det går att urskilja några likheter och
skillnader mellan deras resultat och våra pensionärer.

Frågeställningar

§ Vilken fördelning har våra pensionärer inom de olika livsstilarna?
§ Hur använder sig våra pensionärer av biblioteket?
§ Hur ser våra pensionärers biblioteksanvändning ut i förhållande till Jochumsens och

Rasmussens begrepp, mönsterbrytare, frånfallna och hinder?
§ Vilken syn har våra pensionärer på biblioteket och dess olika roller?
§ Hur ser våra pensionärers användning av och syn på biblioteket ut i jämförelse med

Jochumsens och Rasmussens modell över de olika livsstilarna?

1.2 Avgränsningar och definitioner

1.2.1 Avgränsningar

Vi har valt att begränsa vår studie till folkbibliotek eftersom denna verksamhet vänder sig till
många olika typer av användargrupper. Vår undersökning är gjord i en stad med cirka 60 000
invånare med ett antal av stadens tillhörande folkbibliotek. Vi tror att biblioteket tillsammans
med andra aktiviteter kan ersätta den plats som arbetet tidigare intagit hos pensionären. Ett
annat skäl till varför vi valt folkbibliotek är dess stora utbud vad gäller resurser, såsom
material och medier.
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Vår valda målgrupp är pensionärer från ålder 65 år och uppåt. Åldersbegränsningen gör att
gruppen får en stor spridning och vi har på grund av detta valt att inrikta oss på pigga
pensionärer. Med pigga pensionärer menar vi personer som är alltifrån väldigt aktiva till äldre
med smärre ålderskrämpor som till exempel nedsatt rörelseförmåga och/eller nedsatt syn eller
hörsel. Anledningen till denna avgränsning är att vi vill att pensionären ska vara frisk nog att
ta sig till biblioteket. Detta för att vi inte vill blanda in de besöksverksamheter som finns att
tillgå på biblioteket. Målgruppen avgränsas ytterligare till kvinnliga pensionärer med
anknytning till PRO. Detta på grund av att det var övervägande kvinnor på PRO samtidigt
som de män som var närvarande inte visade något intresse av att vilja delta.

1.2.2 Definitioner

Folkbibliotek
I Nationalencyklopedin får folkbibliotek betydelsen ”för allmänheten tillgängligt bibliotek
som tillhandahåller medier för förströelse, bildning och utbildning”.4 I texten Libraries in a
world of cultural change av Liz Greenhalgh, Ken Worpole och Charles Landry ges ordet
folkbibliotek följande förklaring ”The word “public” embraces a multifaceted set of
meanings, including ”concerning the people as a whole”, ”open to all”, ”maintained at the
expense of the community”, “serving the community” and “for the use of the community”.5

Den ovanstående definitionen av folkbibliotek och ordet public bildar tillsammans vår
definition och förståelse av ordet folkbibliotek. När vi i texten talar om bibliotek menar vi
folkbiblioteket, eftersom det är den biblioteksform vi har avgränsat oss till.

Pensionär
En pensionär är ”en person som åtnjuter pension” enligt Bra Böckers Lexikon. Vilken
tidpunkt i ens liv som man går i pension kan dock skilja sig åt. Den allmänt tillämpade
pensionsåldern är 65 år och kan eventuellt tas ut tidigare, till exempel vid 60 år. Man har även
valet att ta ut delpension om detta skulle vara att föredra.6 Det finns flera olika slag av
pensioner som till exempel sjukersättning (förut sjukpension), efterlevnadspension,
änkepension, förtidspension och ålderspension. I vår uppsats utgår vi från pensionärer med
ålderspension.

Gerontologi
”Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i
livsprocessen från uppnådd mognad och till individens död”.7

Livsstil
Begreppet livsstil kommer ursprungligen från Alfred Adler och är enligt honom till för att
”beteckna beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar”.8

                                                
4 Nationalencyklopedin 1995, s. 424.
5 Greenhalgh, Liz, Worpole, Ken & Landry, Charles 1995, s. 10.
6 Bra Böckers Lexikon 1995, s. 198.
7 Berg, Stig 1992, s. 76.
8 Nationalencyklopedin 1993, s. 391.
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1.3 Disposition

I kapitel två tar vi upp tidigare forskning som berör folkbibliotekets funktioner och
bibliotekets roll. Kapitlet innehåller även forskning inom gerontologi där livsstilar utgör ett
centralt ämne. Här nämns författare som Maas, Zetterberg, Andersson och Skot-Hansen, med
flera. Texterna i detta kapitel kommer vi att använda oss av i analyskapitlet.

Kapitel tre beskriver de metoder som tillämpades under arbetet med uppsatsen.
Litteraturstudier och intervjuer med sex olika pensionärer används som grund till analysen.
Vår strävan ligger i att få fram så mycket information som möjligt om hur våra pensionärer
använder sig av folkbiblioteket, och därför har vi använt oss av olika modeller för att
undersöka intervjumaterialet. Modellerna är tagna från Jochumsen och Rasmussens
undersökning Gør biblioteket en forskel?

I kapitel fyra görs en genomgång av den teori som senare används i uppsatsens analysdel.
Bland annat beskrivs Jochumsens och Rasmussens olika individtyper. Dessa är den bundna
individen, den frisatte individen och den handlande individen, och de används för att visa hur
vårt sätt att handla kan påverkas av omgivningen. Vidare förklaras Bourdieus sätt att
klassificera olika människor i sociala rum som bestäms av vilket kulturellt och ekonomiskt
kapital personen har. Biblioteket har, enligt författarna Andersson och Skot-Hansen, fyra
olika roller. Dessa är rollerna som socialt center, kulturellt center, kunskapscenter och
informationscenter och det är dessa Johcumsen och Rasmussen använder sig av i sin
undersökning. Kapitlet innehåller även en beskrivning av de olika rollerna.

I kapitel fem tas begreppet pensionär upp till diskussion. I kapitlet finns även en mindre
teoridel upptagen, men den behandlar endast ålderdomens påverkan på den enskilde
individen. Eftersom detta inte har med uppsatsens syfte att göra, utan endast är ett sätt att
förklara våra respondenters livssituation, är denna teoridel inte medtaget i teoriavsnittet utan
presenteras i pensionärskapitlet. Vi har valt att ta med detta stycke i uppsatsen för att ge
läsaren en inblick och en förståelse i hur pensionären kan uppleva sin tillvaro. Kapitlet
innehåller även en presentation av våra sex intervjupersoner.

Kapitel sex består av uppsatsens resultatdel där en genomgång av de sex kvinnliga
pensionärerna ges.

Kapitel sju utgör vår analysdel och börjar med ett avsnitt där respondenterna placeras i sina
respektive livsstilar. Vidare görs en sammanfattning av pensionärernas livsstilar. Följande text
följs av ett stycke där en jämförelse görs mellan våra intervjupersoner och de forskningar vi
tar upp i tidigare forskningskapitlet gällande biblioteksanvändning. Vidare följer ett avsnitt
som behandlar pensionärernas syn på bibliotekets olika roller. Kapitlet avslutas med en
sammanställning av livsstilar, bibliotekets roller och biblioteksanvändning.

I kapitel åtta diskuteras kring uppsatsens syfte med hjälp av styckena om tidigare forskning,
teori, resultat och analys.

Kapitel nio presenterar de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt från våra
frågeställningar.

I kapitel tio görs en kort sammanfattning av uppsatsens olika delar.
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2. Tidigare forskning

Det har gjorts flera användarstudier om bibliotek och dess olika funktioner. Flertalet av dem
vi tittat på har inte riktats mot någon specifik grupp, utan sträckt sig över alla folkbibliotekets
användargrupper. Om vi ser till vår valda målgrupp, har de senaste årens forskning med
pensionärer som utgångspunkt haft en inriktning mot datorer och Internetanvändning. I vår
undersökning har inte fokus lagts på Internetanvändning, utan vi har i stället valt att behandla
detta område som en del av bibliotekets roll som ett informationscentrum. I slutet av kapitlet
tas även två texter upp vilka behandlar olika synsätt vad gäller livsstilar.

2.1 Forskning som tar upp användning av och syn på biblioteket och dess
olika roller

Vi har valt att ta med Geir Vestheims, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap
vid högskolan i Borås, text Folkebibliotek i forvandling från 1992 för att dels ge en bild av
kommunikationen mellan biblioteket och dess olika användare, samt att belysa bibliotekets
förmåga till utveckling och anpassning. Målet med det norska projektet var att analysera och
kritiskt utvärdera utvecklingspotentialen hos folkbibliotek. Vestheims frågeställningar är: hur
kan folkbiblioteken bidra till utvecklingen och nyskapandet i det lokala samhället och i
regionen? Vilka förutsättningar har biblioteken för att ta denna roll och vilka begränsningar
och konflikter ställs de inför?9

Vestheims projekt grundas på en kvalitativ undersökning som består av intervjuer och en
dokumentanalys. Hans utgångspunkt är sex speciella bibliotek. Ett av kriterierna för att få
vara med i undersökningen var att biblioteken har gjort något projekt som står utanför
bibliotekets traditionella verksamhet.10

Han tar upp tre olika biblioteksanvändare: den rationelle kunskapssökaren (brukaren),
allmänheten och läsaren/lånaren:

§ Den rationelle kunskapssökaren, även kallad brukaren, använder sig av biblioteket utifrån
ett yrke eller fritidsintresse. Besökaren har ett klart mål med sitt biblioteksbesök och är
motiverad att gå dit och söka specifika saker där. Denna typ av användare anser att
bibliotekarien ska stå vid disken och att de själva gör sig synliga som besökare och anser
sig även vara medspelare med bibliotekarien.11 Den rationelle kunskapssökaren har ett
mer rationellt och instrumentellt förhållande till biblioteket och ser inte biblioteket som ett
ställe där man kan få en skönlitterär upplevelse.12

§ Biblioteksbesökaren som tillhör gruppen allmänheten, består av personer som kan tänka
sig ha ett intresse av att använda biblioteket. Hon/han är potentiella mottagare av
bibliotekets resurser. Den allmänna brukaren hör hemma i den filosofiska och politiska
diskussionen om biblioteken.13

                                                
9 Vestheim, Geir 1992. Folkebibliotek i forvandling, s. 23-24.
10 Ibid., s. 25.
11 Ibid., s. 40-41.
12 Ibid., s. 44.
13 Ibid., s. 43.
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§ Den sista gruppen, läsaren/lånaren, består av två skilda grupper. Läsaren är den primäre
mottagaren av bibliotekets resurser och är till viss del synonym med lånaren som läser och
lånar böcker. Urtypen av läsaren/lånaren är den litteraturälskande romanläsaren som
skummar igenom hyllorna på biblioteket. Hon/han lånar även många böcker och njuter av
att ta för sig av konstens rika källor för att berika sitt eget liv.14

Vestheim menar att förhållandet mellan biblioteket och dess olika användare består av en
dialog som ser olika ut beroende på om besökaren är en brukare eller en läsare/lånare. När det
gäller dialogen mellan läsaren/lånaren och biblioteket, är läsaren/lånaren mottagaren och
biblioteket sändaren. Bibliotekariens uppgift är att ta reda på besökarens behov och utifrån det
förse läsaren/lånaren med material. Biblioteket kommer i och med detta i en
auktoritetsställning över läsaren/lånaren.15 När det gäller kommunikationen mellan bibliotek
och brukaren, ser denna annorlunda ut jämfört med läsarens/lånarens. Brukaren har ett krav på
biblioteket som biblioteket vill uppfylla och detta görs genom en dialog med brukaren. I
denna relation är både biblioteket och brukaren sändare och mottagare, vilket gör bägge
parterna likvärdiga.16

Det finns tydliga tecken på att de rationella och kunskapssökande brukarna av bibliotek ökar
till antalet. Det i sin tur innebär problem för folkbiblioteken eftersom de inte i första hand är
till för den gruppen.17 Geir Vestheim menar dock att om biblioteket skulle ändra sig och
anpassa sig till denna grupp så skulle det bli bättre, samtidigt som han säger att det inte
behöver bli så.18

Det ligger i de norska bibliotekens intresse att förmedla kunskap och information samtidigt
som de ska ge möjlighet till individuell tillägnelse av kulturella värderingar som finns att
tillgå på biblioteket.19 Bibliotekarier och politiker dras dock mellan två olika tankesätt,
kulturtanken och teknologi- och marknadstanken. Kulturtanken innebär att biblioteken ska
satsa på kunskap, upplevelser och utbildning och tillhöra det privata området, medan
teknologi- och marknadstanken innebär att man ska satsa på information, anpassning och
teknisk förmedling som tillhör det offentliga rummet.20

Marianne Andersson, vid tiden för undersökningen doktorand, och Dorte Skot-Hansen,
forskare inom kultursociologi, skriver i sin rapport Det lokale bibliotek – afvikling eller
udvikling att biblioteket har fyra överordnade funktioner. Dessa funktioner är biblioteket som
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Författarna vill ha svar på
vilken profil biblioteket har förutom de överordnade funktionerna.21

Andersson och Skot-Hansens undersökning utgår från tre olika bibliotek där man har
intervjuat bibliotekarier, biblioteksledare, politiker och representanter från lokala föreningar,
institutioner och verksamheter. De observationer som gjordes skedde både i och omkring

                                                
14 Vestheim, Geir 1992, s. 43.
15 Ibid., s. 45-46.
16 Ibid., s. 46-47.
17 Ibid., s. 51.
18 Ibid., s. 53.
19 Ibid., s. 54.
20 Ibid., s. 96.
21 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: Afvikling eller udvikling, s. 3.
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biblioteket. Det insamlade materialet hämtades från budgetar, rapporter, kultur- och
biblioteksstatistik et cetera. Enkäter delades ut på huvudbibliotek och filialer.22

Undersökningen visar att biblioteket har fler roller än de fyra överordnade. Några exempel är
servicecenter, mötesplats, verkstad, butik, näringslivsservice, lokal informationsutgivare,
rådgivare och konsulent. Andersson och Skot-Hansen beskriver rollerna enligt följande:

§ Rollen som servicecenter och mötesplats innebär att man kan låna olika saker, såsom AV-
utrustning på biblioteket. Biblioteket kan även användas som en plats där olika möten kan
hållas.23

§ Biblioteket som verkstad, innebär att det kan vara en plats för lokala föreningar att ha sina
träffar samt tillgång till dataverkstäder där till exempel ungdomar kan spela dataspel och
dylikt.24

§ De flesta bibliotek fungerar även som en butik där det går att köpa olika saker som till
exempel utgallrade böcker, vykort och affischer.25

§ Biblioteket i rollen som näringslivsservice fyller funktionen att öka samarbetet mellan
olika institutioner och även att stötta det lokala näringslivet.26

§ Biblioteket har, enligt författarna, fått en allt större funktion som informationsförmedlare
av lokal information. Informationen härstammar både från kommunen och från ortens
föreningar. Rollen som den lokale informationsutgivaren innebär att biblioteket samlar in
och behandlar information för att senare kunna föra ut den till allmänheten via till
exempel informationsblad.27

§ Biblioteket kan ses som en neutral plats där man kan få gratis rådgivning om alltifrån
utbildningsfrågor till frågor gällande ordblindhet.28

§ Bibliotekets personal kan även fungera som konsulenter för olika institutioner, föreningar
och verksamheter. Bibliotekspersonalen kan även inta rollen som kulturkonsulent för
skolor och föreningar.29

Anderssons och Skot-Hansens modell över de fyra rollerna, kulturcenter, kunskapscenter,
informationscenter och socialt center är även en del av vår teori som vi använder oss av i vår
uppsats.

En annan undersökning som tar upp bibliotekets roll och människors användning av
folkbibliotek är magisteruppsatsen Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek: Sedd
genom en användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek av Klaz Arvidson. Författaren
gör ett försök att skilja mellan olika användargrupper utifrån hur de använder sig av
                                                
22 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994, s. 16-17.
23 Ibid., s. 214-215.
24 Ibid., s. 215-216.
25 Ibid., s. 216-217.
26 Ibid., s. 123.
27 Ibid., s. 218.
28 Ibid., s. 219.
29 Ibid., s. 220.
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biblioteket. Ett annat viktigt inslag som Arvidson berör är biblioteksrollen i relation till dess
användare.30

Uppsatsen baseras på en användarstudie i samarbete med 195 användare och utfördes i
Alingsås år 1994. De olika användargrupperna indelades i Vestheims olika kategorier.
Arvidsons uppsats visar att det är vanligt att de olika användargrupperna använder
bibliotekets resurser på plats.31

Biblioteksbesöken har enligt Arvidson ökat i högre takt än utlåningen, vilket för intresset till
att undersöka vad biblioteksbesökarna gör på biblioteket när de inte lånar böcker. Detta har
lett till en tanke om att biblioteket kanske står inför en funktionsförändring.32

Enligt Arvidson påverkar bland annat ålder, utbildning, sysselsättning och kön människors
krav på folkbiblioteken. Han nämner även andra faktorer som spelar in på användningen av
folkbiblioteken som till exempel kunskap och medvetenhet om bibliotekets möjligheter att
införskaffa information. Arvidson påpekar att vetskapen om bibliotekets kapacitet ser olika ut
bland besökarna, vilket i sin tur visar sig i hur de använder sig av bibliotekets tjänster.33

Arvidson tar i sin studie upp Vestheim och hans kommunikationsmodell, där Vestheim delar
in biblioteksanvändare enligt tre tidigare nämnda kategorier för att se vad som skiljer de olika
användarna/mottagarna åt. Arvidson menar att indelningen kan tyckas vara grov men att
tankarna om detta kan vara användbara för att visa att biblioteksanvändning är av en
dynamisk karaktär och inte statisk. 34

Vad gäller pensionärers användarvanor är kvinnorna de flitigaste när det kommer till
lånetäthet och man kan i och med detta lägga märke till en könsrelaterad skillnad i hur
pensionärer använder biblioteket.35 Det visar sig att ingen av pensionärerna använder sig av
biblioteket i studiesyfte, utan nyttjar biblioteket som ett sätt att fördriva tiden, vilket gäller
både kvinnor och män.36

Det har visat sig att högre ålder innebär färre lån, vilket betyder att pensionären lånar minst
jämfört med andra grupper. Av de högutbildade visade det sig att 60 % lånat på biblioteket,
medan motsvarande andel bland de lågutbildade var endast 25 %.37

Huvuddelen av bibliotekets alla användare kommer för att låna böcker, vilket visar sig bäst i
grupperna barnlediga och pensionärer. Arvidson vill särskilt framhäva att bibliotek som har
bra öppettider och en trevlig miljö kan inta rollen av offentlig mötesplats och vardagsrum för
gruppen pensionärer och arbetslösa vilka ofta saknar annan daglig sysselsättning.38

Biblioteket kan i många fall fungera som en fristad för dess olika användare.39

                                                
30 Arvidson, Klaz 1996. Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek: Sedd genom en
användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek, s. 5.
31 Ibid., s. 6-7.
32 Ibid., s. 7.
33 Ibid., s. 24.
34 Ibid., s. 25.
35 Ibid., s. 61.
36 Ibid., s. 62.
37 Ibid., s. 17.
38 Ibid., s. 72.
39 Ibid., s. 75.
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Arvidson talar om bibliotekets roller med utgångspunkt i Inger Eide-Jensen, vid tiden för
undersökningen bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek, och Göran Widebäcks texter.
Göran Wide bäck är docent vid Lunds universitet. Roller som beskrivs är lånebiblioteket,
studiebiblioteket, serviceproducerande institution, samhällets vardagsrum och rollen som
informations- och kunskapsbank. Biblioteket som studieplats visar sig vara en av de större
rollerna.40 För att lättare förstå och kunna skilja på Eide-Jensens och Widebäcks definition av
bibliotekets olika roller ges följande förklaring:

Eide-Jensens definitioner som Arvidson nämner:

§ Studiebiblioteket beskrivs som en plats för studenter, där de kan låna böcker och
tidskrifter samt beställa och kopiera material. Studenten eller med andra ord kunden,
kan få hjälp av bibliotekariens pedagogiska kompetens till exempel
informationssökning.41

§ Biblioteket som en serviceproduktion används av olika användargrupper och fungerar
som en plats för utlåning och återlämning av litteratur samt övriga resurser såsom
fjärrlån, förseningskrav och eventuellt öppettider.42

En beskrivning av några av Widebäcks definitioner som Arvidson tar upp:

§ Lånebiblioteket motsvarar bibliotekets traditionella roll vilken består i att förse
allmänna användare med litteratur.43

En annan undersökning som belyser bibliotekets funktioner är Folkbibliotekets roller och dess
användare: En undersökning som speglar användarnas åsikter på sexton svenska
folkbibliotek av Gudrún Thórsteinsdóttir, doktorand inom biblioteks- och
informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås, och Ulla Arvidsson, vid tiden för
undersökningen doktorand vid bibliotekshögskolan i Borås. De skriver att folkbibliotek ska
erbjuda sina medborgare en mångfacetterad verksamhet. En del av verksamhens åtaganden är
att fylla samhällets behov av kunskapsförmedling, läskunnighetsfrämjande,
kvalitetsunderhållning, folkbildning och samhällsinformation. Syftet med undersökningen är
att belysa folkbibliotekens olika roller utifrån användarnas perspektiv. Studien utgår från 16
folkbibliotek på vilka man delade ut frågeformulär via kontaktpersoner till
biblioteksanvändare.44

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid användandet av bibliotek är vilken sysselsättning
personen ifråga har, till exempel om de är yrkesverksamma, pensionärer, arbetslösa eller
studenter.45 En annan faktor som kan påverka en människas attityder och användning av
biblioteket är personens utbildningsnivå. Det har visat sig att en person med högre utbildning
använder sig av biblioteket mer än en person med lägre utbildning.46

                                                
40 Arvidson, Klaz 1996, s. 81.
41 Eide-Jensen, Inger 1992. Att mäta de omätbara värdena,  s. 47.
42 Ibid., s. 48.
43 Widebäck, Göran 1992. Serviceperspektiv för förnyelse, s. 140.
44 Thórsteinsdóttir, Gudrún & Arvidsson, Ulla 1999.  Folkbibliotekets roller och dess användare – En
undersökning som speglar användarnas åsikter på sexton svenska folkbibliotek, s. 5-6.
45 Ibid., s. 12.
46 Ibid., s. 14.
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Undersökningen visar att biblioteksbesökarna mest använder biblioteket för att låna och
lämna tillbaka böcker. Läsning av tidningar/tidskrifter har också en hög användarfrekvens.47

Enligt studien tycker användarna att bibliotekets viktigaste roll är att stötta den formella
utbildningen och barnverksamheten. Därefter kommer bibliotekets roll som samhällets
vardagsrum och sist i listan över bibliotekets viktigaste uppgifter, är att sörja för information
som människor kan tänkas behöva i sitt dagliga liv.48

En stor användargrupp av biblioteket är arbetslösa. En eventuell orsak till detta kan enligt
författarna vara att ett besök på biblioteket kan vara ett sätt att få ett avbrott i isoleringen. Det
kan även vara att biblioteket upplevs som en neutral plats och en fristad dit man kan gå.49

Vi har även valt att titta på en brittisk undersökning som till skillnad från de tre ovanstående
studierna enbart belyser pensionärers biblioteksanvändning. Undersökningen Library use by
elderly people av Pete Lucas är ett samarbete mellan Birmingham Library Services och The
Centre for Applied Gerontoly at The University of Birmingham. Frågorna de vill ha svar på
lyder enligt följande: Hur använder äldre personer sitt lokala bibliotek? Stämmer stereotypen
”en vithårig äldre dam läsande en romantisk roman” överens med verkligheten?

Undersökningens deltagare var från 55 år och uppåt och bestod mestadels av kvinnor.50 Det
visade sig att åldern inte inverkade på användandet av biblioteket. Däremot påverkade
respondenternas olika handikapp hur ofta de besökte biblioteket.51

Anledningen till varför vissa av dem inte använde sig av biblioteket var att de hade
rörelseproblem eller att avståndet till biblioteket var för stort samt att det inte fanns någon
lokaltrafik.52

De respondenter som besökte biblioteket gjorde det för att bland annat låna skönlitteratur och
faktaböcker, hitta lokal information och låna material med stor text. Andra faktorer som låg
bakom biblioteksbesöket var sociala evenemang, möta vänner, läsa tidningar och tidskrifter,
studera och lyssna på musik.53

Respondenterna tyckte att skön- och faktalitteratur, tidningar, tidskrifter och musik ska vara
en del av bibliotekets resurser. Biblioteksanvändarna lade även stor vikt vid tillgång till
information av olika slag, allt från lokal information om lokala föreningar till information om
hälsa. Det visade sig även att 87% av de tillfrågade var nöjda med servicen på sitt bibliotek.54

Undersökningens sammanlagda resultat ger författaren ingen indikation på att stereotypen
med den vita damen som läser romantiska böcker skulle stämma, utan respondenterna
använder sitt bibliotek på flera olika sätt. De går inte bara till biblioteket för att låna

                                                
47 Thórsteinsdóttir, Gudrún & Arvidsson, Ulla 1999, s. 16.
48 Ibid., s. 17.
49 Ibid., s. 20.
50 Lucas, Pete 1993. Library use by elderly people, s. 61.
51 Ibid., s. 62.
52 Ibid., s. 62.
53 Ibid., s. 62.
54 Ibid., s. 62.
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skönlitterära böcker utan även faktaböcker, biografier et cetera. Biblioteket används även för
att studera, finna information och hitta referenser.55

Magisteruppsatsen ”Ska vi träffas på biblioteket” av Helena Carlsson och Christina Persson
inom biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, är en kvalitativ studie som
tar upp folkbibliotekets funktion som mötesplats. Undersökningen är utförd på ett stort och ett
mindre bibliotek och består framförallt av intervjuer men också av enkätundersökningar. De
som intervjuades var både anställda på biblioteket och besökare.56

Frågeställningar som behandlas är bland annat huruvida folkbiblioteket fungerar som en
mötesplats och vilken vikt bibliotekarier och besökare anser att funktionen som mötesplats
har. Författarna kommer i sin studie fram till att bibliotekets sociala funktion är stor och för
många människor viktig. Pensionärer är en av de grupper för vilka funktionen som mötesplats
är mest betydelsefull.57 För denna grupp handlar ett biblioteksbesök ofta om att få kontakt
med andra människor, exempelvis bibliotekarier eller andra pensionärer, men det kan även
vara så att man vill vara ensam och samtidigt ha folk omkring sig. Detta upplevs av många
som tryggt och kravlöst då man fortfarande kan känna tillhörighet med andra personer utan att
för den skull prata med dem.58

2.2 Forskning som behandlar ämnet livsstilar

Det har forskats en del genom åren inom området gerontologi. Forskningen har med tiden
utvecklats och andra synsätt har gjort sig gällande och vunnit mark. Den tidigare forskningen
har många gånger utgått från ett synsätt där åldrandet ansets som någonting negativt. Detta
ledde Maas till att pröva hypotesen om åldrandet i en studie baserad på kvalitativa intervjuer
och dagboksanteckningar med 142 personer. Resultatet av studien visar att den vanliga
uppfattningen, att åldrandet leder till nedgång och begränsning, inte stämmer.59

Henry S. Maas använder sig av begrepp såsom arenor och livsstilsdimensioner. Maas har tagit
hjälp av Colemans 12 Arenabegrepp, vilka beskriver hur mycket individen satsar inom varje
arena.60 Individens livsstil tar sig i uttryck i de olika arenorna som till exempel hem,
äktenskap, far- och morföräldraskap, kyrkan hälsan et cetera.61 Det är inte bara arenorna som
påverkar livsstilsmönstret utan även de fyra livsstilsdimensionerna, vilka är interaktion,
tillfredsställelse, engagemang och varseblivning av förändring. Med interaktion menas en
individs sociala beteende i olika sociala sammanhang. Man tittade även på ömsesidigt
beroende och expressivitet et cetera.62 Med engagemang menas det sammanlagda värdet av
arenor inom livsstilen.  Tillfredsställelsen utgörs av vad individen tycker sig få ut av sitt
engagemang inom de olika arenorna. Livsstilsdimensionen varseblivning av förändring,

                                                
55 Lucas, Pete 1993, s. 62.
56 Carlsson, Helena & Persson, Christina 2001. ”Ska vi träffas på biblioteket”.
57 Ibid., s. 43, 44, 51.
58 Ibid., sammanfattning på hela uppsatsen.
59 Tornstam, Lars, Odén, Birgitta & Svanborg, Alvar 1982. Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden, Del 1:
Teorier och forskningsansatser, s. 186.
60 Ibid., s. 186.
61 Maas, Henry S. & Kuypers, Joseph A. 1974. From Thirty to Seventy, s. 9.
62 Ibid., s. 13.
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innebär att individen inom livsstilen uppmärksammar de förändringar som sker i dess direkta
närhet och i omvärlden.63

Med utgångspunkt i de olika arenorna och livsstilsdimensionerna har Maas skapat livsstilar
för de olika könen. Männen har tilldelats fyra livsstilar medan kvinnorna tilldelats sex.
Männens livsstilar består av familjecentrerade fäder, hobbyisten, på-avstånds sociala och
krassligt engagerade.64 Dessa går vi inte närmare in på eftersom vi bara är intresserade av de
kvinnliga livsstilarna.

Den första kvinnliga livsstilen är den makecentrerade och innebär att livet koncentreras till
den äktenskapliga arenan där maken står i centrum. Resten av familjen såsom barn och
barnbarn träffar de inte så ofta.65 Den andra livsstilen namnges som den icke-centrerade och
går ut på att kvinnan inom denna livsform inte har något egentligt intresse av att delta i
flertalet arenor, samtidigt som hon inte helt dragit sig tillbaka. Kvinnan avstår gärna från ett
vänskapligt förhållande om hon inte känner sig vid god hälsa och därmed inte kan bidra med
någonting. Den tredje livsformen är den besökande modern. Denna kvinna ser inte sin man
eller partner som det centrala i sitt liv, utan lägger sin tid och uppmärksamhet på
föräldraskapet och den sociala omgivningen runt henne såsom syskon, bekanta et cetera.66

Inom den fjärde livsstilen beskrivs kvinnan som en person som lägger ner all kraft på sitt
arbete och säger sig trivas med det. Hon har även ett stort behov av sina barn och
fritidsintressen, vilka hon även prioriterar.67 Den femte livsstilen benämns som den krassligt
disengagerade och går ut på att kvinnan i överlag inte känner något engagemang inför saker
och ting. Det som kvinnan prioriterar är sin hälsa och sitt äktenskap. Hon känner sig ofta
missnöjd över sitt hälsotillstånd och drar sig inte för att besöka läkare vid behov.68 Den sjätte
och sista livsstilen är den gruppcentrerade som lägger sin energi på gruppaktiviteter av olika
slag. Kvinnan inom denna livsform anses även vara en dominant förälder och trivs som
medlem i olika föreningar.69

Hans L. Zetterberg, professor i sociologi, har utfört en livsstilstudie i Sverige med 1444
personer i vuxen ålder. Dessa har tillfrågats vid två olika tillfällen, första gången 1955 och
andra gången 1977. Han använder till viss del sig av Maas arenabegrepp men menar att
livsstilen karaktäriseras av det engagemang individen uppvisar. De individer som uppvisar för
lite engagemang blir vad Zetterberg kallar livsstilslösa. Zetterberg har kommit fram till att det
finns följande livsstilar i det svenska samhället. Dessa är arbetsmänniskan, den familjekära,
sällskapsmänniskan, den konsumtionsstyrde, matmänniskan, den samhällstillvända,
naturälskaren, den religiösa och motionsmänniskan70.

Den första livsstilen är arbetsmänniskan och i denna livsstil finns det två undergrupper vilka
är den arbetsstyrda och entreprenören. Den arbetsstyrda arbetar för att det ger ett värde till
livet. Entreprenören arbetar däremot för att den vill föra ut en annorlunda idé om samhället.
Den andra livsstilen, den familjekära, innebär att familjen är det centrala och ger livet mening.
                                                
63 Maas, Henry & Kuypers, Joseph A. 1974, s. 17.
64 Ibid., s. 18.
65 Ibid., s. 47.
66 Ibid., s. 53-57.
67 Ibid., s. 62.
68 Ibid., s. 67.
69 Ibid., s. 71.
70 Zetterberg, Hans L. 1977. Arbete, livsstil och motivation, s. 66-67.
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Den tredje livsstilen består av sällskapsmänniskan och det är umgängeslivet som ges den
största engagemangsnivån. I den fjärde livsstilen som utgörs av den konsumtionsstyrda, är
individens vardag dominerad av konsumtion. Likt den första livsstilen finns här också
undergrupper, vilka är modekonsumtion, konsumtionspionjären, kvalitetskonsumenten och till
sist den kritiske konsumenten.71

Den femte livsstilen är matmänniskan och innebär att maten tillhör det centrala i livet. Denna
kan vara både att de är matglada eller tycker om att laga mat72. Den samhällstillvända är den
sjätte livsstilen och i denna är individen mest engagerad i samhällslivet. Dessa individer är
engagerade i folkrörelsen och i olika aktionsgrupper. I den sjunde livsstilen vilken är
naturälskaren är det naturen som är det stora intresset. Det kan vara allt från att vandra i
fjällen till trädgårdsarbete. De tycker även om det som har med djur att göra såsom fiske och
djurskötsel. Den åttonde livsstilen består av de som lever sitt liv utifrån sin religion och får sin
belöning genom andakt, meditation, kulthandlingar och bön. Den sista livsstilen består av
individer som satsar på idrott och motion.73

Det är inte ovanligt att en person kan ha mer än en livsstil och Zetterberg menar att dessa
människor har en stor mängd energi och många intressen, till skillnad mot de som är
livsstilslösa och som saknar energi.74 I sin forskning upptäckte Zetterberg att livsstilen som
värdesätter arbetet har minskat och de livsstilar som bejakar fritidsintressen och liknande har
ökat. Arbetet ses mer som ett sätt att skaffa medel för att få ett rikt fritidsliv. Denna skiftning
inom de olika livsstilarna tror Zetterberg beror på ett generationsskifte. Zetterberg påpekar att
ekonomin styr i vilken grad en person kan utöva sin/sina livsstilar. Han menar att
pensioneringen kan innebära att det kan blir lättare eller svårare att utöva sina livsstilar. Detta
tror han beror på att de ekonomiska och sociala förhållandena genomgår förändringar.75

                                                
71 Zetterberg, Hans L. 1977, s. 66.
72 Ibid., s. 66.
73 Ibid., s. 67.
74 Ibid., s. 67.
75 Tornstam, Lars, Odén, Birgitta & Svanborg, Alvar 1982, s. 192-193.
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3. Metod

För att kunna besvara våra frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att utföra
en kvalitativ studie, vilken inkluderar en genomgång av relevant litteratur och intervjuer med
ett antal respondenter. Det insamlade materialet kommer sedan att bearbetas i vår analys.

3.1 Informationssökning och litteraturstudier

Litteraturen till vår uppsats är hämtad via Högskolan i Borås katalog Voyager, LIBRIS,
databaser inom området biblioteks- och informationsvetenskap såsom ERIC, ISA, LISA och
Library Literature & Information Science. Även sökmotorer såsom Google och Yahoo har
använts. Det övriga materialet är hämtat från olika referenslistor. I våra sökningar har sökord
såsom pensionärer, äldre, senior citizens, older people, folkbibliotek och Public library
använts. Vi fann relativt snabbt att vi inte fick så många träffar på ordet pensionär, utan fick
använda oss av older people och senior citizens istället. Voyager och LIBRIS hade material
om pensionärer men dock inte med inriktningen på pensionärer och folkbibliotek. De träffar
vi fick bestod av specialarbeten från mitten av 80-talet och nyare magisteruppsatser.
Magisteruppsatserna gav hänvisningar till material som vi fann användbart.

Det var svårt att hitta specifikt material relaterat till vårt syfte och valda användargrupp.
Däremot fann vi material om pensionärer och Internet samt om bibliotekets olika roller och
funktioner inriktade på diverse användare.

Den huvudsakliga källan i vår studie är Gør biblioteket en forskel? av Jochumsen och
Rasmussen. Med utgångspunkt från denna undersökning ska vi se om det är möjligt att utläsa
några likheter och skillnader mellan Jochumsens och Rasmussens resultat och våra. Vi
använder oss även av de undersökningar som nämnts i stycket om tidigare forskning.

3.2 Urval

Intervjupersonerna valdes utifrån de kriterier som nämndes i avsnittet avgränsningar. Vi
kontaktade ett folkbibliotek i staden för att på så vis närma oss pensionärerna.
Bibliotekspersonalen föreslog att vi skulle besöka servicehemmet på orten, men det visade sig
dock att de boende inte stämde överens med våra kriterier. Flertalet av de boende var
sängliggande och kunde inte själva ta sig till biblioteket. Vi hänvisades vidare till PRO:s lokal
vilken låg i närheten och visade sig vara en bra plats att hitta villiga pensionärer.

Våra intervjupersoner är alla kvinnor i åldrarna 69 till 81 år. Kvinnorna har alla kopplingar till
PRO; tre är medlemmar, en aktiv ledare och två icke-medlemmar, men dessa närvarar
sporadiskt vid några av träffarna. När vi första gången träffade pensionärerna på PRO gjordes
en förfrågan om deltagande i vår undersökning. Vid den andra träffen när det var dags att
utföra intervjuerna visade det sig att det var sex kvinnor av totalt tio som ville delta i vår
undersökning. En av de intresserade som vid första tillfället ville delta vid en intervju visade
sig inte närvarande vid det andra tillfället och föll därmed bort. De två män som närvarade vid
träffen på PRO visade inget intresse vid tillfrågan att delta i vår undersökning. Vi fann att
antalet sex pensionärer visade sig vara ett rimligt antal med tanke på uppsatsens omfång.
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3.3 Intervjuer

Vårt intresse ligger i att få fram information om pensionärernas synsätt på biblioteket samt
hur de använder sig av verksamheten. Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer på grund av
att dessa, enligt Pål Repstad, ger ett så nära och direkt förhållande till de eller det som man
har tänkt studera.76 Repstad uttrycker sig enligt följande angående kvalitativa metoder:

…om man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, inte minst
hur något konkret har utvecklats över tid - utan att bry sig om hur ofta det förekommer eller hur
vanligt det är – får man lov att använda sig av observation och kvalitativa intervjuer.77

Vi är främst intresserade av hur pensionärerna använder sig av och ser på folkbiblioteket och
inte hur ofta de besöker det. Tanken bakom våra intervjuer är att vi i största möjliga mån vill
ta del av respondenternas känslor och tankar bakom deras biblioteksanvändning.

Intervjuerna är sju till sitt antal, varav en består av en intervju med en bibliotekarie och de
övriga sex är intervjuer med vår valda användargrupp pensionärer. Intervjun med
bibliotekarien utfördes i syfte att vi skulle få en inblick i biblioteksverksamhet för äldre och
har därmed ingen plats i uppsatsen. Anledningen till denna intervju var att få en inblick i
verksamheten samt att få förslag på hur vi skulle gå vidare i kontakten med pensionärerna.

Intervjuerna fördelades över två dagar, den 20:de och den 27:de februari. Varje intervju tog
mellan 45-55 minuter. Under varje intervju utgick vi från ett frågeformulär. Frågorna var av
blandad karaktär med både öppna och slutna frågor. De flesta av frågorna nedtecknades under
läsningen av Jochumsen och Rasmussens text, och formulerades sedan utifrån uppsatsens
syfte. En av våra frågor som handlar om bibliotekets olika funktioner enligt Jochumsen och
Rasmussen krävde en mer ingående förklaring, vilket gavs innan frågan ställdes. I
förklaringen ingick endast vilka de fyra olika rollerna är och inte vad de olika rollerna står för.
Detta gjordes för att få ett så verkligt och sanningsenligt svar som möjligt.

Intervjun med bibliotekarien ägde rum på biblioteket medan de andra utfördes i PRO:s
lokaler. Vi valde att utföra intervjuerna i deras lokal i stället för att utföra dessa i
pensionärernas hemmiljö. Detta på grund av att det är en mer neutral plats och bör tas i åtanke
för att samtalets olika parter inte ska komma i dominans över varandra. Enligt Jan Trost är det
bra att undvika varandras domäner eftersom det är risk för att samtalet styrs av den
dominerande parten eller störande moment.78

Vi var båda närvarande vid intervjuerna och dessa utfördes med en respondent åt gången. Vi
har valt att vara två vid varje intervjutillfälle och att använda bandspelare efter medgivande,
för att ha en chans att ställa frågor och att samtidigt föra anteckningar om den intervjuades
kroppsspråk i relation till vad som sägs.79 En nackdel med att vara två intervjuare är att det
kan leda till att respondenten känner sig underlägsen.80 Denna nackdel tror vi kan vägas upp
av att de är på en bekant plats. När man använder sig av bandspelare finns det en risk att
respondenten känner sig hämmad och som en konsekvens av detta kan viktig information gå

                                                
76 Repstad, Pål 1999. Närhet och Distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 11.
77 Ibid., s. 15.
78 Trost, Jan 1993.  Kvalitativa intervjuer, s. 22.
79 Repstad, Pål 1999, s. 70, 84.
80 Ibid., s. 85.
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förlorad.81 En av respondenterna kände sig till en början hämmad av bandspelaren, men den
glömdes bort relativt snabbt och respondenten kunde sedan prata fritt.

Under skrivandets gång upptäckte vi att behov fanns av att få svar på ytterligare några frågor
som vi inte riktigt förstått och ringde därmed upp de pensionärer som behövde tillfrågas.
Även en kompletterande fråga ställdes gällande informanternas ekonomiska situation.

Innan vi påbörjade våra intervjuer informerade vi pensionärerna om att de skulle få vara
anonyma, varför alla namn på intervjupersonerna i denna uppsats är fiktiva. Vi väljer också på
grund av anonymiteten att inte sätta ut bibliotekets och ortens namn. En av anledningarna till
detta är att den informationen inte tillför uppsatsen något och därför är onödig.

3.4 Analys

Som stöd för vårt analysarbete tar vi i första hand hjälp av Jochumsens och Rasmussens text
och modeller. Analysdelen påbörjades med en utskrift av alla intervjuer, vilka sedan användes
för att kunna hitta likheter och skillnader mellan respondenterna. Vidare sammanställdes fakta
rörande pensionärernas livsstilar för att kunna placera in dem i Bourdieus sociala rum. Arbetet
fortlöpte med en indelning av vad som hör till syn respektive användning av bibliotek. Målet
med detta var att sammanställa dessa tre begrepp för att på så sätt få en helhetsbild över våra
pensionärers relation till biblioteket utifrån deras livssituation.

Vi har i vår uppsats även tagit upp andra teorier såsom aktivitetsteorin. Dessa är inte en del av
vår analysdel, utan i kapitel fem. Det som kan påverka analysen är om våra pensionärer är
aktiva eller disengagerade, vilken är en annan teori vi tar upp i kapitel fem.

3.5 Påverkan

Jochumsens och Rasmussens studie baseras inte enbart på pensionärer utan på människor från
olika yrkes- och åldersgrupper. Valet att inrikta oss på pensionärer som på något sätt har
kontakt med PRO kan göra att vi får en snedfördelning inom de olika livsstilarna, vilket i sin
tur kan leda till att samtliga fyra livsstilar inte täcks. I grunden har PRO varit nära knutet till
arbetarklassen och arbetarklassens pensionärer har alltid varit mer kollektivt aktiva medan
man i högre samhällsklasser har visat ett mer individualistiskt intresse.82 Det faktum att alla
respondenter har någon koppling till PRO kan ge ett enkelspårigt resultat vad gäller
pensionärernas liv och biblioteksanvändning. Däremot ges möjligheten att studera den grupp
som enligt forskare använder biblioteket på ett begränsat sätt på grund av sin ofta låga
utbildningsnivå. Vi kan härmed se ifall denna föreställning stämmer med våra pensionärer.

Vårt sätt att välja ut pensionärer stämmer inte överens med Jochumsen och Rasmussens
tillvägagångssätt. De gjorde ett bredare urval och tog kontakt med fler människor som efter en
intervju valdes ut så att antalet i varje livsstil var lika många. Detta ansåg vi vara en för stor
uppgift och valde i stället att utgå från ett mindre urval och en annan fördelning av våra
intervjupersoner. Vår strävan låg inte i att få ett jämnt antal i de olika livsstilarna, utan vi tog
kontakt med pensionärerna på PRO och de som var intresserade av att ställa upp fick göra det.
Vår målsättning var att få både manliga och kvinnliga deltagare. De manliga deltagarna

                                                
81 Trost, Jan 1993, s. 29.
82 Ronström, Owe 1998. Pigga pensionärer och populärlitteratur, s. 13.
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visade dock inget intresse av att ställa upp på våra intervjuer, vilket återigen kan leda till att vi
får en snedfördelning inom livsstilarna. Bristen på manligt deltagande gör att vi går vi miste
om den manliga synen på bibliotekets olika roller. Studiens fokus på enbart kvinnliga
deltagare för med sig att vi kan inrikta oss på det kön som vanligtvis överlever sin partner
med några år. För dessa kvinnor kan biblioteket få en större betydelse som till exempel en
social mötesplats där man kan spara in pengar genom att låna och läsa böcker och tidningar.

Att göra intervjuer kan få effekter som gör att resultaten kan bli felvisande. Den intervjuade
kan känna sig hämmad, som en av våra pensionärer gjorde, och inte svara sanningsenligt på
frågorna. Det kan även bli så att intervjupersonen svarar på frågorna med svar som den tror att
intervjuaren vill ha vilket återigen ger felvisande svar. Vi märkte även under några av våra
intervjuer att informanterna i vissa hänseenden motsade sig själva i sina svar.

Med tanke på att uppsatsens urval är få till antalet och att alla har anknytning till PRO blir
vårt resultat rätt specifikt. Våra informanter kan därmed falla inom samma sociala grupp,
vilket i sin tur ger dem en likvärdig utgångspunkt. I och med detta går det inte att dra några
generella slutsatser av våra resultat och det går bara att applicera dessa på liknande urval och
undersökningar.
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4. Teori

Jochumsen och Rasmussen har i sin undersökning Gør biblioteket en forskel studerat
folkbibliotekets betydelse i den enskildes vardag. Författarna söker svar på frågor om
föreställningar, hur biblioteket används och dess betydelse för folket, samt varför icke-
användare inte använder sig av biblioteket. De tar även upp begrepp såsom mönsterbrytare
och frånfallna och talar utifrån dessa i relation till biblioteksanvändning. Författarna nämner
även olika faktorer såsom behov, tid och vanor vilka ligger utanför bibliotekets kontroll men
som kan inverka på individens biblioteksanvändning.

Jochumsen och Rasmussen väljer att ta upp tre olika teorier i stycket om livsstilar för att
åskådliggöra bilden av hur en människas placering i en viss social struktur kan förklaras. De
teorier som beskrivs är den bundna, den frisatta och den handlande. Undersökningen Gør
biblioteket en forskel? görs med hjälp av den franske sociologen Pierre Bourdieus
livsstilsteori.83 Bourdieus forskning har visat att både kulturellt och ekonomiskt kapital
påverkar i vilken utsträckning man använder olika kulturutbud.84 Bourdieus begrepp utgör
därmed en stomme till förståelse och står som utgångspunkt vid indelning av intervjupersoner
i fyra olika livsstilar.85 Sociologen Henrik Dahl har vidareutvecklat Bourdieus teorier om det
sociala rummet och placerat detta i danska förhållanden vilka används av Jochumsen och
Rasmussen.

Jochumsen och Rasmussen tar även hjälp av Anderssons och Skot-Hansens modell över vilka
fyra roller biblioteket har, detta för att kunna sätta in sina intervjupersoners syn på bibliotekets
olika roller. Dessa fyra roller/funktioner är kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter
och socialt center.86

4.1 Livsstilar

Jochumsen och Rasmussen laborerar med tre teorier som rör livsstilar. Teorierna har
utvecklats för att ge en överskådlig bild av hur vårt sätt att leva påverkas av omgivningen.
Dessa teorier behandlar den bundna individen, den frisatte individen och den handlande
individen.

§ Teorin om den bundna individen innehåller tre olika livsstilar. Teorin går ut på att vår
livsstil bestäms av den sociala miljö som vi lever i. De tre livsstilarna som Jochumsen och
Rasmussen nämner är lönearbetaren, självförvärvaren och den karriärsbundne.
Lönearbetaren skiljer mellan arbete och fritid. Inom denna livsform är det fritiden som är
drivkraften medan arbetet ses som ett nödvändigt ont. Självförvärvarens sätt att leva tar
sitt uttryck i att arbete och fritid ses som jämställda och ges samma värde för individen.
Den karriärbundnes livsform kännetecknas av att det är karriären som är det centrala och
fritiden bara ett medel för att nå karriär. Biblioteket ges olika betydelser och används olika
av de tre livsstilarna. Bibliotekets resurser är anpassade efter gruppen lönearbetare, vilka
även utgör den största användargruppen av de tre nämnda.87

                                                
83 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000. Gør biblioteket en forskel?, s. 8.
84 Ibid., s. 19-20.
85 Ibid., s. 14.
86 Ibid., s. 16.
87 Ibid. s. 55.



19

§ Den frisatta individen är, till skillnad från den bundne, skild från sociala förhållanden och
det är upp till individen själv att utforma sitt liv. I detta fall är det upp till biblioteket att
synas och att nå ut till nya användare.88

§ Den tredje teorin, den handlande individen, är en blandning av de två tidigare och utgår
från att det är fritt fram att utforma sin egen livsstil samtidigt som man enligt Bourdieu
påverkas av vissa förutbestämda val på grund av sin sociala miljö. Individens
biblioteksanvändning påverkas av den sociala bakgrunden men kan även verka som en
förändringsfaktor i individens liv och därmed leda till en brytning med gamla rutiner.89

Bourdieu har som kulturforskare gjort sig känd inom området sociologi. Genom sin forskning
har han sett ett sammanhängande mönster mellan bland annat en individs sociala bakgrund,
livsstil samt kulturanvändning.

Jochumsen och Rasmussen tar hjälp av Bourdieus begrepp för att förklara modellen över de
olika livsstilarna. Dessa begrepp är habitus, distinktion, socialt rum samt ekonomiskt och
kulturellt kapital, den totala kapitalvolym i vilket ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital
ingår. Begreppen står, enligt Bourdieu, i relation till varandra och ges därmed inte sin fulla
betydelse som enskilda enheter.

§ Habitusbegreppet ges enligt Donald Broady följande förklaring: ”system av
dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala
världen”.90 Dispositionerna är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, hur
människor rör sig och tänker. Habitus formas av en människas liv och styr deras
föreställningar. Det bidrar till att återskapa den sociala världen eller att ändra den.
Förändring sker när överensstämmelsen mellan habitus och den sociala världen
brister.91 Bourdieu förklarar habitus som ett föränderligt begrepp, bestående av olika
dispositioner som påverkas av en individs erfarenheter. Dessa erfarenheter kan leda till
antingen en omvandling eller en modifiering av gamla strukturer. Trots att människan
kan påverkas av yttre faktorer i sin omgivning menar han att de genetiska faktorerna
och de tidigare erfarenheterna är närvarande och har en förmåga att styra individen.92

§ Distinktion är en social markör som visar var man hör hemma i det sociala rummet.
De sociala markörerna kan vara till exempel smak, stil och estetik. Det finns inga
objektiva kriterier enligt Bourdieu i detta sammanhang för vad som till exempel utgör
bra smak. Den del av befolkningen som har mest kapital är de som bestämmer vad
som är god smak et cetera.93

§ Socialt rum är enligt Bourdieu ett annat ord för samhälle. Det sociala rummet kan ses
som ett tredimensionellt och är uppbyggt av den totala kapitalvolymen, varav det
ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet ingår.94

                                                
88 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 55.
89 Ibid., s. 56.
90 Broady, Donald 1991.  Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska
epistemologin, s. 225.
91 Ibid., s. 225.
92 Bourdieu, Pierre 2002. An Invitation to Reflexive sociology, s. 133.
93 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 59.
94 Bourdieu, Pierre 1993. Kultursociologiska texter, s. 271.
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§ Ekonomiskt kapital inbegriper egendom, förmögenhet, inkomst och andra ekonomiska
relationer.95

§ Kulturellt kapital är, enligt Jochumsen och Rasmussen, en människas förhållande till
kultur, allmänbildning och att hålla sig orienterad i samhället.96 Bourdieu menar att
kulturellt kapital bör kallas för informationskapital för att ge begreppet dess fulla
betydelse. Kulturellt kapital kan enligt Bourdieu indelas i tre former såsom
förkroppsligat, objektifierat och institutionaliserat kapital.97

§ Socialt kapital förklaras av Bourdieu som summan av resurser, synliga och osynliga,
som kan läggas till en individ eller grupp genom nätverk bestående av ömsesidiga och
igenkännliga relationer.98 Beverly Skeggs ger ordet följande definition: ”resurser
baserade på förbindelser och grupptillhörighet. Detta kapital alstras genom
relationer”.99

Bourdieu talar om det sociala rummet vilket är uppbyggt av det ekonomiska, det kulturella
och det sociala kapitalet. Det kulturella och det ekonomiska kapitalet bildar tillsammans den
horisontella axeln i det flerdimensionella rummet. Det samlade kapitalet, vilket består av den
totala volymen kapital från de sociala, kulturella och ekonomiska kapitalen utgör den
vertikala axeln.100

Inom det sociala rummet finns de olika livsstilarna representerade. Bourdieu nämner inte
dessa vid namn, utan det är Dahl vilket tidigare nämnts, som har vidareutvecklat och
uppkallat dessa med hjälp av de fyra väderstrecken, nordöst, nordväst, sydöst och sydväst.
Vid en placering av en individ i en av dessa livsstilar är det den totala mängden (horisontella
axeln) kapital som avgör var han/hon ska placeras. I syfte att ge individen en närmare
placering, görs en mätning av de olika kapitalen, kulturellt och ekonomiskt, för att kunna se
vilken av de två som är den dominanta inom individens kapitalvolym.101

Inom de olika livsstilarna bildas olika grupper utifrån olika kriterier. Dessa kriterier kan enligt
Bourdieu vara både primära och sekundära. Till de primära egenskaperna hör en individs
yrke, inkomst och utbildningsnivå och är det som i regel sammanför individer inom en viss
grupp. Till de primära egenskaperna medföljer även sekundära såsom könstillhörighet och
etniskt ursprung. Dessa egenskaper kan föra samman individer likväl som de kan verka
åtskiljande.102

Habitus är ett samlingsbegrepp för bland annat en individs värderingar, erfarenheter och kön.
Begreppet kan agera skiljemärke mellan individer och grupper samtidigt som det kan ha en
sammanlänkande funktion.

Begreppet distinktion används enligt Bourdieu som en social markör för att signalera när
individer och grupper skiljer sig åt.
                                                
95 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 57: Skeggs, Beverley 1999. Att bli respekterad:
Konstruktion av klass och kön, s. 20.
96 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 57.
97 Bourdieu, Pierre 2002, s. 119.
98 Ibid., s. 119.
99 Skeggs, Beverley 1999, s. 21.
100 Bourdieu, Pierre 1993, s. 289.
101 Ibid., s. 273.
102 Ibid., s. 252.
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Dahl har, vilket tidigare nämnts, vidareutvecklat Bourdieus sociala rum. Dahl har infört de
fyra väderstrecken i modellen för att kunna placera de olika livsstilarna i var sitt hörn. Den
vertikala axeln i Dahls modell är, liksom i Bourdieus sociala rum, den viktigaste eftersom
mängden kapital åskådliggörs på detta sätt. De fyra väderstrecken ges ytterligare en innebörd.
Nord står för det moderna, syd för det traditionella, väst för det pragmatiska och öst för det
idealiska.103 Med det moderna menas att man är villig att förändra sig själv och världen.104

Det traditionella synsättet innebär att man har ett ortodoxt tänkande och är mån om
traditionen och har svårt att acceptera förändringar.105 Inom det pragmatiska synsättet
värderas ting och handlingar utifrån vilken nytta de har för en själv.106 Det idealiska synsättet
går ut på att man intagit ett etiskt tänkande som går ut på att tid och pengar ska användas
förnuftigt.107 Motsättningar mellan dessa utgörs av de olika värderingar vilka präglar
modellens axlar.

Livsstilen i nordväst kännetecknas av goda ekonomiska förhållanden som man själv har
arbetat ihop. Människorna med denna livsstil har ett kulturutbud som mestadels består av
konserter, utställningar och musikaler av det enklare slaget. Personer inom den nordvästliga
livsstilen beskrivs även enligt följande:108

§ Selvtillid og tro på egen indflydelse

                                                
103 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 60.
104 Dahl, Henrik 1996. Nogle erfaringer med at operationalisere Bourdieu, s. 15.
105 Ibid., s. 16.
106 Ibid., s. 17.
107 Ibid., s. 16.
108 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 61.

Figur 1 - Figuren är hämtad ur Jochumsens och Rasmussens text Gør biblioteket en
forskel?  sida 63 och visar hur de olika livsstilarna är placerade utifrån de olika

variablerna. Namnen i figuren har inget med vår undersökning att göra utan finns med
för att synliggöra det sociala rummet
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§ Liberalisme og modstand mod kontrol
§ Vægt på forbrug og materielle goder

Det goda livet (ett bra liv) inom den nordvästliga livsstilen är att man utvecklas både i arbetet
och som person. Biblioteket ses som en plats som kan bidra till denna utveckling och upplevs
även som ett ställe för avkoppling.109

Den nordöstliga livsstilen karaktäriseras av hög utbildning, men inkomsten är inte lika hög
som den i nordväst. Den tillhörda gruppen har det högsta kulturella kapitalet vilket resulterar i
en hög användning av biblioteket och andra kulturella institutioner. De inre värdena anses
vara viktigare än de yttre. Andra utmärkande drag inom denna livsstil är:110

§ Selvrealisering og individualitet
§ Frihed under ansvar
§ Miljøbevidsthed

Människorna inom den nordöstliga livsstilen förväntar sig ett liv av förändring och engagerar
sig i att finna djupet inom sig själva. En del av det goda livet består i att man diskuterar
livsfrågor och läser böcker, i och med detta blir biblioteket en viktig del av livet.111

Inom den sydvästliga livsstilen är både ekonomin och utbildningen lägre än i de två nordliga
livsstilarna. Denna grupp bryr sig mindre om det kulturella utbudet. Det som prioriteras inom
kulturen är popkonserter och sport. När de ägnar sig åt läsning är det främst gör-det-själv-
litteratur som läses. Utöver dessa karaktärsdrag finns övriga såsom:112

§ Stabilitet og tradition
§ Frygt for forandring
§ Vægt på de nære ting og økonokmisk sikkerhed

I denna livsstil levs det goda livet på fritiden. Individerna skiljer starkt mellan fritid och
arbete. Bibliotekets roll i det goda livet är begränsad och man går hellre till släkt och
vänner.113

Den fjärde och sista livsstilen, vilken utgörs av sydöst, har en högre utbildningsnivå och lägre
inkomst jämfört med den sydvästliga. Personerna inom denna grupp är mer intresserade av
både kultur och läsning än de i sydväst. Det kulturella utbudet är bundet till det lokala
området. Några fritidssysslor som är utmärkande är föreningsaktiviteter och socialt umgänge.
Ytterligare några faktorer som även de är med och förstärker denna grupp är:114

§ Tradition og tryghed
§ Familie, hjemmeliv og nærmiljø
§ Miljøbevidsthed

                                                
109 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 134.
110 Ibid., s. 62.
111 Ibid., s. 134.
112 Ibid., s. 62.
113 Ibid., s. 135.
114 Ibid., s. 62.
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Biblioteket stöder det goda livet som levs i närmiljön. Sociala relationer spelar en viktig roll i
denna livsstil, vilket tar sig uttryck i att man gärna arbetar med människor.115

4.2 Mönsterbrytare, frånfallna och hinder

Jochumsen och Rasmussen menar att man kan använda sig av biblioteket olika mycket under
olika perioder av sitt liv och att man påverkas av olika sociala skiftningar. Dessa skiftningar
kan vara allt ifrån att man byter arbete, går i pension, flyttar till en annan stad et cetera. De
individer som på detta sätt går emot en tidigare vana, som till exempel att man från att tidigare
aldrig i sin uppväxt vänt sig till biblioteket till att man blivit en flitig biblioteksanvändare
kallar författarna för mönsterbrytare.116 Författarna tar även upp det motsatta
förhållningssättet till biblioteket vilket innebär att man från att vara en flitig
biblioteksbesökare upphör att använda sig av biblioteket och dess resurser. Jochumsen och
Rasmussen kallar denne biblioteksbesökare vid namn frånfallne.117

Författarna nämner även hinder i det vardagliga livet som finns med och påverkar individens
användning av biblioteket till exempel behov, vanor och tid. De framför en människas behov
som den viktigaste drivkraften bakom ett besök. En hög utbildning och ett bra arbete är enligt
författarna en bra utgångspunkt för att skaffa sig ett behov. Även ens inlärda mönster som
barn anses vara med och styra en individs biblioteksanvändning.118

Jochumssen och Rasmussen nämner även vikten av det sociala nätverket, vilket i många fall
utnyttjas i första hand före biblioteket. Det kan ibland vara trevligare att fråga en vän om
han/hon har någon bra bok att tipsa om än att gå hela vägen till biblioteket och antingen fråga
en bibliotekarie eller att använda sig av en dator. Dessa så kallade hinder ligger alla, vilket
påpekas av Jochumssen och Rasmussen, utanför bibliotekets kontroll.119

4.3 Bibliotekets roller

Biblioteket har, enligt Andersson och Skot-Hansen, som tidigare nämnts fyra roller; socialt
center, kulturellt center, kunskapscenter och informationscenter.

Biblioteket som ett socialt center innebär att det ses som en mötesplats eller en plats att vara
på. Biblioteket ska hjälpa användarna i deras vardag och sociala liv. I detta ingår företeelser
såsom uppsökande verksamhet för utsatta grupper och rådgivning. Biblioteket som ett socialt
center är en neutral plats där besökaren kan komma och gå som de vill och även låna vad de
känner för.120

Den sociala rollen kan ha olika betydelser för män och kvinnor. Kvinnor använder ofta
biblioteket till att skapa och underhålla sociala kontakter medan männen ser biblioteket som
en plats att fylla ut tiden.121 Föräldrar kan se biblioteket som en plats där barnen kan öva upp
sin sociala kompetens och träffa barn från andra samhällsklasser. I och med detta får

                                                
115 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 135.
116 ibid., s. 138.
117 Ibid., s. 139.
118 Ibid., s. 139.
119 Ibid., s. 139.
120 Ibid., s. 33.
121 Ibid., s. 34.
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biblioteket även en uppfostrande funktion inom den sociala rollen. Vad gäller pensionärer
används ofta biblioteket som omväxling i vardagen och för att skapa en rutin i livet.122

Bibliotekets funktion som kulturcenter står för kulturell och konstnärlig upplevelse och
utveckling. Biblioteket ska till exempel ge utställningar och ordna arrangemang av olika slag.
Biblioteket ska även tillhandahålla bland annat möteslokaler till användarna. Den kulturella
funktionen innefattar även skönlitteratur, musik och video.123

Bibliotekets roll som kunskapscenter innebär att det ska bistå personer i deras personliga
utbildningsbehov, både vad gäller arbete, fritid och skola. I och med arbetssättet som bottnar i
ett problemorienterat lärande, har trycket ökat på biblioteket och dess resurser. En konsekvens
av detta är att bibliotekets kunskapsfunktion har fått en större plats inom biblioteksvärlden.124

Funktionen som informationscenter betyder att biblioteket ska bistå med information till sina
användare. Biblioteket ska vara ett ställe där material finns samlat och där man kan få hjälp att
finna den information man söker.125

4.4 Livsstilar och bibliotekets roller

Jochumsen och Rasmussen tar upp hur de olika livsstilarna ser på bibliotekets funktioner
utifrån de fyra biblioteksrollerna. De olika livsstilarna har på grund av deras sociala miljö
olika synsätt på vad som ingår i de olika funktionerna. Varje livsstil lägger olika tyngd på

                                                
122 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 35.
123 Ibid., s. 35.
124 Ibid., s. 37.
125 Ibid., s. 39-41.

Figur 2 - Bilden åskådliggör bibliotekets olika funktioner
och är tagen ur Jochumsens och Rasmussens bok Gør

biblioteket en forskel? sida 32.
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bibliotekets funktioner, se nedanstående bild.126 De funktioner som markerats med fet stil är
de som prioriteras inom varje livsstil.

I den nordvästliga livsstilen har bibliotekets sociala roll en stor betydelse. Biblioteket fungerar
som en fristad i en stressig vardag. Besökarna inom denna livsstil läser tidningar, böcker och
tidskrifter för att koppla av. Barnfamiljer ser gärna biblioteksbesöket som en familjeutflykt.

Den sydöstliga gruppen ser biblioteket mer som en plats att skapa och underhålla kontakter.
Den sociala funktionen blir i och med detta viktig.

I de återstående två livsstilarna är den sociala funktionen inte lika utbredd. Den sydvästliga
använder biblioteket som en utfyllnad vid arbetslöshet eller pensionering.127

Den nordöstliga livsstilen anser att bibliotekets viktigaste roll är att vara ett kulturcenter. Det
är inte bara kunskap som man kan inhämta på ett bibliotek utan även upplevelser av olika slag
såsom utställningar och arrangemang. Denna grupp ägnar mycket tid till läsning av
skönlitterära verk, vilka ska tillhöra en viss genre eller författare, men även författarbiografier.
Till skillnad från den sydöstliga gruppen, som även de anser att biblioteket fyller en funktion
som kulturcenter, är biblioteket i många fall den enda källan till kultur. Denna begränsning av
det kulturella utbudet beror på användarnas kulturella hinder.128

De två västliga livsstilarna lägger inte lika stor betydelse på den kulturella funktionen på
grund av olika skäl, till exempel brist på tid. Tidsbristen leder till att de oftast inte går på
arrangemang eller utställningar utan begränsar den kulturella verksamheten till att låna
böcker.129

Bibliotekets roll som kunskapscenter är lika viktig för alla fyra livsstilar. I de nordliga
livsstilarna använder man biblioteket för att fördjupa sig i vissa ämnen gärna gällande arbetet,
medan man i de sydliga livsstilarna söker material angående fritidsintressen.130

                                                
126 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 128.
127 Ibid., s. 129-130.
128 Ibid., s. 130.
129 Ibid., s. 130-131.
130 Ibid., s. 131-132.

Figur 3 - Bilden är hämtad ur Jochumsens och Rasmussens bok Gør biblioteket
en forskel?  sid 129 och visar med hjälp av fet stil vilka funktioner som

biblioteket har inom de olika livsstilarna.
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Bibliotekets slutliga roll som informationscenter används främst av de sydliga livsstilarna för
att hämta information knutet till vardagsproblem och fritidsintressen. En av anledningarna till
detta är att dessa inte är vana vid Internet och har ett motstånd till den information som finns
ute på nätet. I de nordliga livsstilarna har man däremot större erfarenhet av Internet för att
söka information.131

                                                
131 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 132-133.
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5. Pensionärer

Vi människor har föreställningar om det mesta, och det gäller inte minst ålder, åldrande och
äldre.132 En vanlig föreställning som hänger sig fast är tanken om att pensionärer är antingen
sjuka eller friska.133 Givetvis kan pensionären liksom andra människor vara frisk med några
små skavanker här och där.

Människor överlag tenderar att ha en negativ syn på ålderdomen och likställer den med
mentalt och socialt förfall. Dessa föreställningar är oftast så djupt rotade i var och en att de
kan bli till en självuppfyllande profetia även om verkligheten förändras.134 Omgivningens
förväntningar om att den äldre människan oftast är inkompetent, svag och sjuk kan påverka
henne/honom i avseende att de blir till allt det som det förväntas att de ska vara.135

Äldreforskaren Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, har noterat
omgivningens negativa attityder och föreställningar till de äldre i samhället. Han ser media
som en orsak till framväxten av stereotyper inom olika grupper.136 Framställda stereotyper
och föreställningar om pensionärer kan leda till att den äldre befolkningen beskrivs som
maktlös och avståndstagande och stängs ute ur samhället när viktiga beslut ska fattas. Ninni
Trossholmen, universitetslektor vid Linköpings universitet, menar att framväxten av olika
pensionärspartier i Sverige under de senaste åren kan härledas till att de äldre vill få sina
röster hörda. Samhället som sådant styrs av strömningar och trender där skönhet och evig
ungdom är ideal som präglar människan. Enligt Trossholmen lär vi oss att ungdom är lika
med stark, oberoende och sexig. Skönhet och värderingar om individens yttre är stora
drivkrafter bakom livssträvan och framgång. Med detta i åtanke är det inte så svårt att förstå
att åldrande lätt ges negativa konnotationer. Trossholmen kompletterar denna negativa bild av
åldrande, genom att lyfta fram den äldre människan, full av erfarenheter och ett långt liv.137

Ålderspensionärerna har, enligt Owe Ronström, docent i etnologi, ökat och utgör cirka 18
procent av dagens befolkning. De har idag bättre hälsa, är resursstarkare och lever längre än
vad som varit fallet under tidigare generationer.138 När dagens pensionärer går i pension har
de, enligt Trossholmen, cirka 15 – 20 friska år framför sig.139

En människas liv kretsar till stor del runt ett intagande av olika roller. Under en persons livstid
skapas situationer när dessa roller förändras och byts ut. Det är inte ovanligt att vi omedvetet
kopplar samman vårt yrke med vår identitet. Vem har inte någon gång blivit tillfrågad om
vem man är och snabbt i stället svarat med vad man gör?140

Omställningen från arbetsliv till pension består av ett rollbyte och kan för många därmed
upplevas som en kämpig tid. Detta rollbyte kan upplevas som oroligt och en känsla av
vilsenhet kan infinna sig.141 Känslan underlättas inte heller av att de äldre inte har någon

                                                
132 Ronström, Owe 1998, s. 43.
133 Ibid., s. 48.
134 Ibid., s. 43.
135 Berg, Stig 1992, s. 38.
136 Trossholmen, Ninni 2000. Tid till eftertanke: Kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv, s.
15.
137 Ibid., s. 17.
138 Ronström, Owe 1998, s. 9.
139 Trossholmen, Ninni 2000, s. 118.
140 Lindgren, Ann 1994. Livet efter 60, s. 191.
141 Berg, Stig 1992, s. 37.
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”mall” att gå efter vid en situation som denna, utan mer eller mindre själv tvingas skapa sig en
vardag. Den gemenskap som byggts upp inom till exempel arbetslaget går förlorad. Invanda
rutiner, roller och umgänge kan behöva ersättas av nya aktiviteter och bekanta. Tiden kring
pensioneringen präglas för de flesta av att försöka hitta nya aktiviteter och liknande för att
kunna lämna det gamla.142 Biblioteket kan, enligt oss, i många fall fylla en viktig funktion för
de nyblivna pensionärerna.

Hur det nya livet som pensionär upplevs beror mycket på hur ens privata liv ser ut innan
pensioneringen. Ett tryggt kontaktnät av närstående släkt och vänner samt ett intresse för
aktiviteter av olika slag, är faktorer som kan underlätta en omställning av detta slag. För de
människor som inte känner någon trygghet kan en situation som denna lätt bli svårhanterlig.
De som upplever denna tid som svår kan hamna i en ond cirkel där ensamhet lätt leder till
isolering och inaktivitet.143 Även hälsan och ekonomin har betydelse för individen och
påverkar dess möjligheter till umgänge och välbefinnande.144

Det har utvecklats teorier om hur ålderdomen påverkar människan vad gäller inställning till
åldrande, beteende och hälsa. Vi har valt att titta närmare på tre teorier vid namn, chock- ,
aktivitets- och disengagemangsteorin.

§ Aktivitetsteorin
Denna teori går ut på att pensionären får ett hälsosammare liv om han eller hon behåller
sitt samvaroliv med andra människor efter pensionen. Genom att ersätta den förlorade
yrkesrollen med andra aktiviteter behåller pensionären en aktiv livsstil vilket kan anses
vara hälsosamt. Tornstam anser dock inte att detta är en teori, utan mer ett grundläggande
sätt att få ett gott åldrande.145

§ Disengangemangsteorin
Disengagemangsteorin togs fram av Cummings och Henry under 1960-talet. Istället för att
behålla sitt aktiva liv efter pensionen tenderar vissa personer att göra tvärtom, att söka sig
bort från samhället och minska kontakten med andra människor. Denna drift är genetisk
för många och den förstärks av att samhället på samma sätt stöter bort de gamla. Sett ur
både samhällets och de gamlas synvinkel är detta ett sätt att förbereda sig för döden.
Eftersom den naturliga process som uppstår inte innebär några krav för åldringarna utsätts
de inte för otillfredsställelse, utan får istället en känsla av inre harmoni vilket innebär att
de trivs i situationen.146

§ Chockteorin
Chockteorin har utvecklats av H. Sihm- Jörgensen, i syfte att komplettera aktivitets- och
disengagemangsteorin. Chockteorin innebär att människan ser förlusten av sin tidigare
yrkesroll som stor. Denna förlust yppar sig i form av ett hot mot personens välbefinnande
och hälsa.147

                                                
142 Ronström, Owe 1998, s. 19.
143 Berg, Stig 1992, s. 42.
144 Ibid., s. 42.
145 Tornstam, Lars 1992. Åldrandets socialpsykologi,  s. 115.
146 Ibid., s. 115.
147 Olsson, Henny, Gummesson, Annalisa & Gummesson, Bo 1996. Efter lång och trogen tjänst – en glad
pensionär? s. 103.
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Som ett intressant försök har vi undersökt om det går att se något samband mellan våra
respondenters livssituationer och de tre teorierna beskrivna ovan.

5.1 Våra intervjupersoner och hur de upplever sitt liv som pensionär

Barbro

Barbro är 78 år gammal, har tre barn och är änka sedan några år tillbaka. Hon bor i en liten
tvåa med tillhörande trädgård. Förutom sin tvåa har hon en liten stuga som hon besöker på
somrarna. Hennes inkomst består av pensionen på cirka 9000 kronor i månaden efter skatt och
det tycker hon att hon klarar sig bra på.

Hon är en positiv och levnadsglad människa som fyller dagen med olika aktiviteter och håller
sig vid god hälsa genom dagliga promenader och sällskap från vänner. Hon verkar vara
tillfreds med sitt liv som pensionär och änka. Hon har varit aktiv inom föreningen PRO sedan
hon blev pensionär och är glad över den gemenskap hon fått som medlem:” Tack gode Gud
att jag hittade pensionärsföreningen. Annars hade mitt liv varit…Andefattigt om man säger
så. För de åren jag har varit med här, det har gjort att man har levnadslust helt enkelt”. Vi
uppfattar att Barbros positiva syn på sin tillvaro som pensionär har att göra med att hon varit
väldigt aktiv inom till exempel PRO. Utan en tillvaro av aktiviteter hade hennes liv varit
annorlunda och ”andefattigt” enligt henne själv.

Föreningsverksamhet fyller en viktig funktion för Barbro och är en av livets glädjeämnen.
Förutom hennes engagerande i föreningsliv använder hon sin lediga tid till att besöka
biblioteket, vilket också är en central aktivitet i hennes tillvaro.

Barbro påpekar att omställningen från yrkesarbetande till att bli pensionär var stor. För att få
en jämnare övergång mellan arbetet och pensionen tänkte Barbro först ta ut delpension. Till
en början gick det bra, men vid ett tillfälle gick hon av någon anledning miste om information
rörande en tjänsteresa som hon därför missade. Detta gjorde henne upprörd och var den
största anledningen till att hon tröttnade på att arbeta och beslutade sig för att ta ut helpension
istället. Vi upplever Barbro som tillfreds med sin tillvaro som pensionär, även om hon
kommenterar att det varit jobbigt periodvis innan hon vant sig vid den nya tillvaron. Om man
tittar på Barbro ur ett teoretiskt perspektiv och hur hon upplever sitt liv som pensionär, skulle
vi nog se att hon passar bäst in under aktivitetsteorin.

Ingegärd

Ingegärd är 81 år gammal och änka sedan en tid tillbaka. Hon bor kvar i samma lägenhet som
hon och hennes man med familj flyttade in i 1956. Hon får cirka 9300 kronor i månaden efter
skatt i pension.

Ingegärd är en glad och öppen person, omsluten av ett socialt nät bestående av vänner från de
olika föreningar hon är verksam i. Hon har fyra barn, varav ett bor i närheten och som hon
träffar med jämna mellanrum. Hon har sedan en tid tillbaka varit medlem i PRO.

Hon säger sig inte gå till biblioteket så ofta på grund av tidsbrist, men tycker om att läsa
böcker och tidskrifter. Ingegärd får sitt litteraturbehov tillfredsställt via de böcker som hon
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läser och diskuterar på de regelbundna träffarna på PRO. På frågan vad ordet pensionär har
för betydelse för henne säger hon:” Ja att man råder över sin tid. Det är det faktiskt”. Ingegärd
lägger även in följande associationer till ordet pensionär: ”Ja, jag tänker gammal. Man fattar
egentligen inte att man har haft pension så länge som 17, 18 år”. Hon upplever sin tid som
pensionär som någonting positivt och kommenterar att varje tid i livet har sin tjusning.

Ingegärd ser till att hålla sig sysselsatt med olika aktiviteter, och vår uppfattning är att även
hon faller inom ramarna för aktivitetsteorin.

Kristina

Kristina är 79 år gammal änka och bor själv i en lägenhet i samma stad som hon vuxit upp i.
Hon har tre barn som bor i närheten, men trots att de har god kontakt via telefon träffar hon
dem inte så ofta. Vi upplever denna intervjuperson som en positiv människa, men hon har en
synskada som ibland gör att saker och ting kan kännas jobbigt för henne. Kristina har en
inkomst på cirka 7000 kronor. På fritiden träffar hon sina vänner och deltar även i en cirkel på
PRO trots att hon inte är medlem.

Kristina har tyckt om att läsa böcker och har även haft som vana att besöka biblioteket, men
det blir inte av längre eftersom hon har svårigheter att läsa. Hon besöker dock PRO för att
umgås. För övrigt består hennes fritid av att träffa bekanta.

På frågan om vad ordet pensionär betyder för henne och vilka associationer det ger svarar
hon: ”Ja, vad ska jag säga. Att det är, det är väl en någorlunda bra tillvaro, man är väl
någorlunda fri och kan göra, och kan gå på kurser om man vill. För det finns ju väldigt
mycket fast inte jag gör det. Men orsaken finns ju, så det är ju inte så konstigt…Men det
kanske, många, många pensionärskurser, dem har jag ju läskurser och sådant där…Och det är,
det går inte för mig, jag vet inte vad jag skulle kunna utföra egentligen”.

Diskussionen leder fram till användning av talböcker som en tänkbar möjlighet för Kristina,
och hon svarar enligt följande:” Ja, det är ju klart att jag skulle kunna på så vis. Att. Men man
känner sig så mindervärdig när man är, åtminstone gör jag det, mindervärdig”.

Av Kristinas kommentarer till ordet pensionär att döma, är det uppenbart att hennes hälsa
påverkar hennes liv och välbefinnande. Hon ger skenet av att känna sig hämmad och upplever
det som jobbigt att inte kunna läsa vanliga böcker och känner sig därmed mindervärdig. Det
tar nog lite tid innan Kristina börjar närma sig talböcker igen. Hon har vid ett tillfälle provat
men sade sig inte vara nöjd med utbudet. Trots detta är hon aktiv med sina vänner och håller
sig sysselsatt och därmed kan även hon sägas passa in under aktivitetsteorin.

Ulrika

Ulrika är 79 år gammal och bor tillsammans med sin man i samma stad som hon vuxit upp i.
Sedan pensioneringen har hon arbetat som cirkelledare för olika föreningar såsom PRO och
ABF. Ulrika får cirka 7000 kronor i månaden efter skatt och är den enda av våra respondenter
som bor i ett hushåll som har två inkomster.
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Hon är en dam med många järn i elden, hon håller sig sysselsatt i olika föreningar och
aktiviteter och har även tid över till sina två barn, hem och vänner. Hon ger ett intryck av att
vara en pigg och glad person.

Ulrika besöker biblioteket när hon vill prata med någon, låna böcker eller få svar på något
informationsproblem. Hon ger sken av att se till att hon har fullt upp och att hon trivs med sin
livssituation. Ulrika ser positivt på sitt liv som pensionär och säger att pensionärslivet inte har
gjort att hon känner sig ett dugg äldre än tidigare. Hon säger att hon fortfarande känner sig
som ett barn, vilket beror mycket på att hon har fått vara frisk. Ulrika ger ordet pensionär
följande förklaring: ”Jag tycker att, jag tycker att jag är som ett barn. Allting, jag menar jag är
inte negativ, jag tycker att allting är roligt, allting är bra, allting vill jag göra, allting vill jag
vara med på…Jaa det får jag säga att det kan man se sin pensionsålder som vi får göra idag,
det är ett himmelrike…”. Ulrika är en glad, positiv och aktiv pensionär som inte tycker att
hennes ålder eller liv som pensionär har begränsat henne på något sätt. Ulrika går gärna på
biblioteket på sin lediga tid för att prata med både personal och bekanta. Vi tycker att Ulrika
är ett tydligt exempel på en pensionär som uppfyller kriterierna för aktivitetsteorin eftersom
hon känner sig nöjd med sin tillvaro och tar varje tillfälle i akt för att delta i olika aktiviteter.

Gunnel

Gunnel är 69 år gammal och är skild. Hon kom till Sverige för 50 år sedan från ett land i
Europa. Gunnel upplever sitt liv som pensionär som jobbigt ibland. Hennes inkomst består av
pensionen på cirka 8000 kronor i månaden efter skatt. Gunnel säger sig inte ha så mycket att
röra sig med per månad och det är på grund av att hon bor i en bostadsrätt.

Hon var för en tid sedan väldigt aktiv på sin fritid och läste mycket böcker. Dessutom var hon
engagerad i olika fritidsaktiviteter, till exempel aerobics. Dock har en ögonoperation bidragit
till att hon tvingats sluta med detta. Gunnel känner sig ofta ensam och påpekar att hon skulle
vilja åka till sitt hemland, men att det är för dyrt. Hon har en dotter utomlands och en son i
Sverige som hon inte träffar så ofta. Hon deltar sporadiskt i en av PRO:s cirklar men är inte
medlem.

Då Gunnel besöker biblioteket brukar hon kombinera detta med en promenad, men hon
påpekar att det inte sker lika ofta nu som tidigare.

På frågan om vad ordet pensionär betyder och vad hon associerar detta till, säger hon: ”Man
blir gammal … Att man inte är eh vissa har ju det bättre men vad mig beträffar är ju det att jag
inte möjlighet till någonting, jag kan inte ens resa till … längre. Fast det är så nära och billigt
... Men jag har inte de pengarna. Jag kan bara inte. Och så finns det ju andra
pensionärsföreningar till exempel föreningar till/för seniorer men de har utflykter till
operahuset i Göteborg och sådana saker. Men för 750 kronor … kan man ju aldrig så det är
nackdelen med att vara …”. Hon säger att livet som pensionär egentligen borde vara
någonting positivt, men att hon har haft en del bekymmer och då är det svårt att se det så.

När Gunnel beskriver sin vardag verkar det som om hon ibland känner sig nedstämd över
både ekonomin och sin hälsa. Däremot tar hon för sig av det hon kan och håller sig sysselsatt.
Gunnels ohälsa beror inte på förlusten av en tidigare yrkesroll, vilket krävs för att chockteorin
ska kunna appliceras. Det är istället hennes svårigheter med både ekonomi och hälsa, vilket
inte är någonting ovanligt för en pensionär, som orsakat hennes situation. Om man ska tänka
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sig att någon av teorierna skulle stämma överens med henne ligger aktivitetsteorin närmast till
hands.

Camilla

Camilla är 76 år gammal och änka och bor ensam i en lägenhet. Hon får 8680 kronor i
månaden efter skatt och det klarar hon sig på och är nöjd med.

Hon är en glad pensionär och håller dagarna fulla med aktiviteter som till exempel cirklar
hållna av PRO. På fritiden umgås hon även med vänner, sitt barn och sina två barnbarn.
Camilla går till biblioteket dagligen för att låna och lämna igen böcker och för att läsa
dagstidningar.

På frågan om vad ordet pensionär betyder för henne och vad hon ger ordet för associationer
säger hon: ”Jaa, vad ska jag säga, ja. Det är svårt att säga det är ju så många olika eh ja det är
ju det man har ju inget fast arbete och får vara hemma och fylla sin dag med någonting
intressant …jag har det så bra att jag riktigt skäms. Jo men det är säkert man kan sitta och läsa
tidningen så länge man vill”. Camilla säger att i det stora hela är det mer positivt att vara
pensionär, men påpekar att det beror mycket på att hon har fått vara frisk. Hon känner sig
tillfreds med sin vardag. Hon påpekar att de tidiga morgnarna när hon stressade iväg för att gå
till jobbet nu är förbi och att hon gärna njuter av att sitta hemma i lugn och ro och läsa
tidningen.

Camilla håller sig aktiv och försöker hinna med ett biblioteksbesök om dagen. Hon är även
med i olika cirklar anordnade av PRO. Liksom de övriga av våra intervjuade pensionärer är
det aktivitetsteorin som ligger närmast Camilla med avseende på hur hon upplever livet som
pensionär och anpassar sig till det.

Det är egentligen ingen av våra respondenter som vi anser skulle passa in i varken
disengagemangsteorin eller chockteorin. Det är ingen som har uttryckt någon större avsaknad
av arbetslivet eller beskrivit att arbetslivsförlusten påverkat deras hälsa eller välbefinnande,
vilket är kriteriet för att passa in i chockteorin. Däremot nämner Barbro att det var en stor
omställning från att tidigare ha arbetat till att bli pensionär och att medlemskapet i PRO var,
och fortfarande är, en trygghetsfaktor i hennes liv. Vi ser heller inte att det är någon som
skulle uppfylla kraven som ställs för att kunna placeras i disengagemangsteorin, eftersom vi
bedömer våra pensionärer som ganska utåtriktade och engagerade. Våra informanter ser till att
hålla sig sysselsatta med olika aktiviteter som till exempel att gå till biblioteket eller PRO.

Förutom Kristina och Gunnel är det ingen som berättar att de har några kroppsliga åkommor.
Trots att de båda har problem med synen verkar de ändå ta för sig av det som kommer i deras
väg och på så sätt göra så gott det går för att få vardagen att gå. Det är viktigt att fastslå att de
intervjuade pensionärerna lägger stor vikt på föreningsaktiviteter och närvaron av biblioteket i
sina liv. Både föreningsliv och biblioteksbesök är viktiga avbrott i deras vardag.
Biblioteksbesöken har för de flesta ökat sedan de klivit in i den nya rollen och livet som
pensionär.
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5.2 Livsstilar i allmänhet

Varje enskild individ i samhället representerar sin egen livsstil. En människas livsstil fungerar
som en social markör och signalerar tillhörighet och gemenskap samtidigt som den skiljer
människor från olika livsstilar åt. De olika livsstilarna påverkar hur vi upplevs och upplever
oss själva och vår omgivning.148

Begreppet livsstil har inom gerontologiforskningen uppstått som en följd av att man vill
undvika traditionella livscykelbegrepp. Denna typ av begrepp är begränsade genom
generaliseringar, vilket medför att man stöter på motstånd när antaganden ska göras om en
unik individ.149 Tornstam utgår från Max Webers diskussion om livsstilsbegreppet och slår
fast att livsstilen utgör den enskildes speciella strategi, vilken han/hon använder för att nyttja
de resurser och tillfällen som klassbakgrund, traditioner, marknad och utbildning har skapat
för honom/henne.150

Livsstilsbegreppet innebär att i stället för att titta på arbetslivserfarenhetens värde för
individens välbefinnande under pensioneringen, läggs vikten på vad som sker med individens
livsstil efter pensioneringen och vilka eventuella svårigheter eller möjligheter som denna nya
livsstil skapar. Zetterberg menar att den människa, vars livsstil dominerats av arbetet, kommer
att uppleva pensioneringen som svårare än den som låtit familjelivet dominera livsstilen.151

Tornstam drar även en jämförelse med den planering som görs inom äldreomsorgen. Han
menar att den planering som görs för morgondagens äldreomsorg kommer att misslyckas om
inte den som utför planeringen skapar sig en bild av framtida pensionärers livsstilar. Det blir
därmed viktigt att skapa sig en bild av hur livsstilsmönstren förändras över tid och att ta reda
på vilka livsstilar som kommer att prägla morgondagens pensionärer samt vad detta kommer
att betyda med avseende på krav och förväntningar på den möjlighetsstruktur som planeras.152

Vad som enligt Tornstam gör livsstilsbegreppet intressant är individens hälsa, vilken är en del
av möjlighetsstrukturen och måste ses i det sammanhang som varit kännetecknande för
individens livsstil. Det har gjorts en kartläggning över hälsoutvecklingen i Sverige. Denna
visar att individens föränderliga hälsa inte är beroende på miljö och klass, utan på hur
livsstilen sett ut. Tornstam lyfter fram att det är de förändringar som uppstår i en invand
livsstil, och inte de yttre förhållandena, som är av betydelse för individen. En frågeställning
som diskuterats i samband med livsstilar är hur en livsstil uppstår, om det är någonting som
individen rår över själv, det vill säga om det är upp till honom/henne att fritt bestämma. Den
vanligaste uppfattningen bland forskare är att man inte själv väljer livsstil.153 Det som
påverkar vilken livsstil den enskilde kommer att inta är enligt Tornstam beroende av den
kulturella omgivningen, den sociala närmiljön samt personligheten eller de individuella
livslinjeförhållandena.

                                                
148 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 54.
149 Tornstam, Lars, Odén, Birgitta & Svanborg, Alvar 1982, s. 181.
150 Ibid., s. 183.
151 Ibid., s. 182.
152 Ibid., s. 183.
153 Ibid., s. 194.
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§ Den kulturella omgivningen består av samhälleliga processer och rådande
samhällsstruktur som till exempel samhällsekonomi och teknologi. Dessa är viktiga
determinanter som är med och påverkar förutsättningen för hur en livsstil uppstår.154

§ Det sociala mezzokontextet utgörs av en individs samspel med grupper och andra
individer i sin omgivning och närmiljö, samt individens tillgång till resurser.155

§ Med Personligheten eller de individuella livslinjeförhållandena menas att en individs
erfarenheter finns med och färgar människan.156

                                                
154 Tornstam, Lars, Odén, Birgitta & Svanborg, Alvar 1982,, s. 194-195.
155 Ibid., s. 197.
156 Ibid., s. 198.
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6. Resultat

I detta kapitel görs en genomgång av varje informants livsstil, användning av och syn på
folkbiblioteket samt vilka roller respondenterna sätter på folkbiblioteket. Genomgången
grundas på intervjuer med de sex pensionärerna och tar upp de fyra punkterna i ovanstående
ordning.

6.1 Barbro

Barbro har en sjuårig folkskola bakom sig och har även som vuxen läst en treårig
handelsutbildning. Under sitt yrkesliv har hon arbetat som sömmerska, väverska och
sekreterare. Hennes arbetsuppgifter som sekreterare bestod främst av programmering, att
hantera dokument samt att ta emot och skicka beställningar.

Barbro växte upp på en bondgård tillsammans med sin familj. Hon började inte använda sig
av biblioteket förrän i skolåldern, och då var det skolans bibliotek vilket bestod av ett skåp
med böcker. Barbro började gå till huvudbiblioteket på den ort som hon bodde i när hon blivit
äldre.

På sin fritid tycker Barbro om att ta långa promenader och att läsa. Barbro går till sitt lokala
bibliotek två till tre gånger i veckan och lånar böcker. Hon har tidigare läst facklitteratur men
läser numera skönlitterära böcker såsom deckare och underhållningslitteratur. Barbro har
alltid varit intresserad av läsning. Det var till och med svårt att hålla sig borta från barnens
skolböcker, ” dem läste jag ju naturligtvis när de inte var hemma,” säger Barbro med ett
leende på läpparna.

Barbro är engagerad i PRO:s cirklar, varav en är en bokcirkel. Hon besöker även kommunens
veckoträffar där daglediga träffas och pratar. En av älsklingssysslorna är att åka till stugan och
träffa sina vänner.

Barbro använder sig idag bara av det lokala folkbiblioteket, där hon i första hand går för att
låna böcker, men det har även hänt att hon besökt en och en annan utställning. I andra hand
ser hon gärna biblioteksbesöket som ett tillfälle att träffa folk. Sedan Barbro blivit pensionär
har hennes användning av biblioteket ökat till mellan två och tre gånger i veckan. Hon
påpekar att hon inte skulle gå så frekvent till biblioteket om det inte vore för bibliotekets
närbelägna plats.

Även andra faktorer såsom öppettider och årstider inverkar också. Biblioteksbesöken blir
färre under sommaren eftersom hon åker till stugan för att umgås. Hon säger sig vara nöjd
med det bibliotek hon besöker och tycker att personalen är trevlig. Trots att hon trivs med
bibliotekspersonalen säger hon dock att det inte är någonting som enbart skulle kunna fungera
som en drivkraft för hennes utnyttjande av biblioteket. Barbro har något av ett familjärt
förhållande till bibliotekspersonalen, de händer ofta att de föreslår olika böcker för henne som
de tror att hon tycker om. Barbro upplever detta som en oumbärlig trygghet och service.

Barbro läste facklitteratur under sin yrkesverksamma period för att hålla sig à jour, men efter
sin pension slutade hon med denna typ av läsning. Hennes val av skönlitterära böcker är dock
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detsamma som under tidigare år. Barbro är medveten om bibliotekets olika resurser såsom
talböcker, skivor och Internet även om hon inte använder sig av dessa. Hon har använt sig av
datorer i sitt arbete och säger att hon inte vill ha någonting mer med dessa att göra.

Barbro tycker att biblioteket hänger med i den tekniska utvecklingen men påpekar att hon inte
är intresserad av att ge den någon större uppmärksamhet. Hon tycker dock att det är bra att till
exempel Internet finns för andra som är intresserade. Hon ser positiva effekter av den nya
tekniken som bland annat visar sig i effektivare hantering vid fjärrlån.

Barbros inställning till folkbiblioteket är att det ska vara tillgängligt för alla och hon
förknippar det även med folkrörelsen. Barbro upplever också biblioteket som en utåtriktad
verksamhet och nämner bokbussen som ett exempel.

Barbro tycker att Jochumsens och Rasmussens fyra funktioner på vad biblioteket kan stå för
stämmer överens med hennes uppfattning. Hon tillsätter inte några fler roller än dessa fyra.
Vidare ser Barbro biblioteket som en social mötesplats dit hon går för att träffa människor när
hon känner sig ensam eller inte har någonting att göra. Biblioteket som kunskapscenter är en
stor källa till information för till exempel studenter som är i behov av kunskap inom många
olika områden. Barbro ser även biblioteket som en stor tillgång i kulturella sammanhang. Hon
har besökt någon utställning men är ingen regelbunden användare av bibliotekets kulturutbud
om man bortser från böcker. Hon menar att vi utan tillgång till böcker och läskunskap skulle
vara tillbaka i stenåldern. När ett informationsbehov dyker upp och Barbro behöver få svar på
eventuella frågor kan hon tänka sig att ta biblioteket till hjälp. Ett naturligt sätt för henne att
gå tillväga är att använda sig av uppslagsverk och dagstidningar. Barbro applicerar alla fyra
funktionerna på biblioteket men det är det sociala och det kulturella som är starkast för henne.

6.2 Ingegärd

Ingegärds utbildning består av en sex- till sjuårig folkskola. Efter skolgången började hon
arbeta som sömmerska, vilket hon upphörde med när hon fick barn. Hon var hemma med
barnen i 17 år och började även sy privat. Hon har även arbetat som fackligt ombud på sin
arbetsplats där hon ansvarade för försäljningen av Folket i bilds böcker. Hon säger att dessa
böcker kan ha varit en inkörsport för många till litteraturen.

Ingegärd kommer från ett stationssamhälle, där hennes far jobbade vid järnvägen medan
hennes mor var hemma med alla de tio barnen. Ortens bibliotek grundades av
nykterhetsrörelsen (NTO) och som de ibland gick till. Ingegärds far var den som
introducerade biblioteket för henne i 12-13 års ålder och den första boken som hon läste var
Raskens av Wilhelm Moberg.

På fritiden tycker Ingegärd om att läsa men hon går inte så ofta till biblioteket. Ingegärds
läsbehov är större nu än det var tidigare i hennes liv. Hon påpekar att läsningen för henne är
ett sätt att få ta del av andras tankar och känslor, vilka hjälper till att berika hennes tillvaro.
Hon läser gärna författare såsom Vibeke Ohlsson och undviker deckare eftersom hon tycker
att hon saknar fantasi. Ingegärd åker gärna på resor och utflykter arrangerade av hennes
församling. Hon tycker även om att gå på teater ibland. Ingegärd har varit cirkelledare för
ABF, något hon dock upphört med.
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Ingegärd träffar sina barn och barnbarn regelbundet och påpekar att hon köpt Harry Potter-
böcker till sonens dotter.

Ingegärd går både till det lokala folkbiblioteket och huvudbiblioteket på orten. En av
anledningarna till att hon inte besöker det lokala biblioteket så ofta är att hon får sitt
litteraturbehov tillgodosett via PRO:s bokcirkel. En del av böckerna som finns på PRO
kommer från det lokala folkbiblioteket. De få gånger Ingegärd besöker biblioteket läser hon
oftast tidningar och andra tidskrifter. En annan anledning till de få besöken är att hon inte
anser sig ha tid att gå till biblioteket. Hon påpekar att även läget är en viktig faktor som
inverkar på hennes biblioteksanvändning.

Ingegärds biblioteksvanor skiljer sig inte från barndomen, men hennes behov av att få läsa är
större nu än tidigare. Hon läser mest romaner och säger att böcker ska ha ett rikt innehåll för
att hon ska kunna leva sig in i dem. Den främsta anledningen till hennes biblioteksbesök är att
träffa människor och att titta runt i biblioteket.

Ingegärd säger att biblioteket har många bra resurser som till exempel datorer. Hon tycker inte
att den tekniska utvecklingen har påverkat henne och hennes biblioteksvanor. Däremot ser
hon på utvecklingen som någonting nödvändigt för att biblioteket ska kunna tillfredsställa alla
besökare. Hon uttrycker en oro över datorns påverkan på barn och deras läsning. Ingegärd ser
en fara i att allt fler barn idag hellre sitter framför datorn i stället för att läsa böcker.

Ingegärds uppfattning om folkbiblioteket är att det är till för folket och att man därför måste
värna om dess existens. Hon anser att man ska kunna låna det mesta på ett bibliotek och att
det ska vara lättillgängligt. Med lättillgängligt menar hon att det ska finnas mer än bara ett
huvudbibliotek på orten.

När det gäller bibliotekets fyra olika funktioner enligt Jochumsen och Rasmussens studie
säger Ingegärd att hon kan tänka sig att biblioteket uppfyller alla dessa funktioner. Biblioteket
som ett socialt centra har för Ingegärd betydelsen av en mötesplats där man kan umgås och
träffa folk. Ingegärd talar om biblioteket som ett kunskapscenter, där man kan inhämta
information. Hon påpekar dock att hon själv i hennes ålder inte inhämtar så mycket ny
kunskap. Ingegärd ser biblioteket även som ett kulturellt centra om än hon själv inte nyttjar
denna resurs och hon tycker utbudet är bra. Hon menar att biblioteket kan ses som en kanal
för kulturspridning och fungera som ett viktigt ansikte utåt vid exempelvis utställningar. Vad
gäller rollen som informationscenter har hon lite svårt att precisera sig i sitt svar, men medger
att hon kan se att biblioteket har en sådan. Ingegärd tycker att bibliotekets uppgift har
förändrats genom åren. Under sin uppväxt uppfattade hon biblioteket enbart som en plats där
man kunde utbilda sig. Idag har det fler funktioner. Det är bibliotekets sociala funktion som är
viktigast för Ingegärd, hon ser biblioteket som ett ställe dit man kan gå för att träffa folk.

6.3 Kristina

Kristina har en sjuårig grundskola bakom sig. Därefter arbetade hon som springtös tills hon
blev sömmerska. Detta upphörde när hon fick barn, men hon började arbeta igen när barnen
blivit äldre.

Kristinas far var grovarbetare och hennes mor var sömmerska vid en syfabrik på orten.
Familjen gick inte till biblioteket, utan Kristina började självmant gå till huvudbiblioteket i
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13-15 årsåldern. I dagsläget är det bara det lokala biblioteket som hon går till och detta på
grund av läget.

Kristina har haft ett stort intresse för läsning sedan barndomen. Hon lånade mest böcker i 19-
20 års ålder, innan hon fick barn. Hon påpekar dock att hon inte läser lika mycket nu eftersom
hon har en synskada sedan några år tillbaka och att hon på grund av detta upplever sig
begränsad. Hon säger att hon känner sig mindervärdig och att detta påverkar hennes
deltagande i olika aktiviteter. När hon läser är det mest romaner såsom kärleksromaner och
reseskildringar.

Hon är medlem i hembygdsföreningen, och väver i deras vävlokal på fritiden. Hon är inte
medlem i PRO men deltar i en av deras cirklar där hon handarbetar. På fritiden umgås
Kristina med sina väninnor och sin familj. Hon säger att kontakten med familjen sker mest via
telefon eftersom alla har så mycket med sitt.

I Kristinas hem ansågs läsning vara onyttigt och något som man inte skulle hålla på med när
det fanns andra viktigare saker att göra. Kristina har alltid lånat mycket böcker, men på grund
av sin synskada har läsningen stagnerat. Hon har provat att använda talböcker men tyckte inte
om det utbud som fanns. När hon var yrkesverksam gick hon till huvudbiblioteket och lånade
sin litteratur, men numera söker hon sig till sitt lokala bibliotek. Kristina säger sig själv inte
ha någon riktig koll på bibliotekets öppettider och det händer ibland att hon går dit men måste
vända hem igen på grund av att det är stängt. En annan anledning till varför hon ibland inte
kan nyttja biblioteket är yttre faktorer såsom dåligt väglag.

Kristina lånar skönlitteratur såsom romaner och böcker om upptäcktsresande. Hon söker sig
till romaner för att få uppmuntran, och det är mest kärleksromaner hon läser. Kristina
upplever sitt biblioteksbesök som ett viktigt avbrott i vardagen under vilket hon kan låna
böcker och koppla av.

När hon vill ha tag i någon sorts litteratur frågar hon sällan personalen om hjälp eftersom hon
tycker att de verkar ha så mycket annat att göra. Kristina är medveten om vilka resurser som
finns på det lokala biblioteket. Hon använder sig inte av Internet och säger att hon inte skulle
våga närma sig det. Hon tycker att biblioteket följer med i den tekniska utvecklingen, och hon
ser positivt på de talböcker och band som finns att låna. Kristina beskriver sig själv som en
liten och okunnig biblioteksbesökare.

Kristina upplever biblioteket som stort och främmande, vilket gör att hon känner sig vilsen
när hon besöker det. Hon säger sig först inte kunna svara på frågan om bibliotekets olika
funktioner, men efter en stunds tänkande svarar hon. Hon kan tänka sig att se på biblioteket
som ett kunskapscenter, på grund av att hon som barn fick skriva uppsatser i skolan och
därmed gör hon en koppling mellan skola och bibliotek som kunskapskällor. Hon kan inte
säga att hon såg på biblioteket som ett kulturellt eller socialt center som barn. När hon talar
om sina tidigare minnen av biblioteket, målar hon upp en miljö som är grå och trist. Det var
inte ett ställe dit man gick för att träffa någon. Idag säger hon sig kunna se på biblioteket ur ett
kunskapsmässigt perspektiv. Kristina har svårt att använda sig av biblioteket och dess olika
funktioner, men tycker ändå att det kan fylla funktionen som ett socialt och kulturellt centra
för människor med sådana intressen. Vi fick inget direkt svar på frågan om biblioteket som ett
informationscenter. När Kristina går till biblioteket är det talböcker som hon kan tänka sig att
låna, men hon säger att hon inte utnyttjat denna resurs så mycket ännu. Av Jochumsen och
Rasmussens fyra biblioteksroller, är det rollen som kunskapscenter som ligger henne närmast.
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6.4 Ulrika

Ulrika har gått i folkskola i sju år och därefter fortsatte hon på den högre folkskolan under två
år. Under dessa två år läste hon en handelskurs. Vid femton års ålder började hon att arbeta
som springflicka åt en tygaffär, vilket ledde till att hon senare fick arbete som affärsbiträde.
När hon fick reda på att hennes väninnor tjänade mer på att sy bytte hon arbetsplats för att få
en högre lön som sömmerska och detta ledde så småningom till att hon började sy på ackord.
När hon fick barn arbetade hon hemifrån. Efter detta arbetade hon i en klädesbutik som
affärsbiträde. 1958 började hon arbeta på försäkringskassan där hon fick en chans att
avancera, vilket ledde till en högre tjänst. Hon arbetade under 25 år och slutade som
enhetschef.

Ulrikas mor var sömmerska och hennes far ägde ett transportföretag. Familjen gick inte till
biblioteket utan köpte all litteratur såsom lexikon och skönlitteratur. De kunde ibland låna
böcker av sina vänner. Ulrika började inte använda sig av biblioteket förrän hon blivit
pensionär. Hennes man har ett stort läsintresse och köper gärna böcker men går även till
biblioteket.

På fritiden är Ulrika cirkelledare på PRO och ABF. Hon går fortfarande på träffar på
försäkringskassan där de har ett lotteri. Träffarna fyller mest en social funktion och Ulrika
berättar att de kallar sig för veteranerna. Även om hon är en väldigt engagerad dam ser hon
till att ha tid över för sin familj, vilken består av man och två uppvuxna barn. Hon tycker
också om att lösa korsord och när hon läser blir det skönlitteratur som till exempel Belva
Plain, Catherine Cookson och Josephine Fox. Hon påpekar dock att hon inte läser mer än
några timmar om dagen och att det tar några veckor innan hon läst ut en bok. Hon säger att
hon ibland får tvinga sig själv till att sätta sig ner och läsa. Hon skriver ner på en lista vilka
böcker som hon vill läsa och stryker efterhand böckerna hon läst. Vi uppfattar Ulrika som en
målmedveten läsare med tanke på att hon är noga med att dokumentera de böcker som hon
ska läsa. Ulrika går sällan på utställningar och andra kulturella evenemang. Hon ägnar sig åt
att sy lappteknik, vilket hon är mycket förtjust i.

Ulrika har ingen erfarenhet av att som barn ha besökt något bibliotek. De böcker hon kom i
kontakt med fanns att tillgå i hemmet eller lånades av vänner. Det var inte förrän efter
pensionen hon började besöka det lokala biblioteket. Ulrika nämner personalens
tillmötesgående som en viktig faktor och som spelar in på hennes biblioteksanvändning.

På frågan om vad hon vet om bibliotekets utbud säger hon sig inte veta så mycket. Hon har
blivit erbjuden att använda datorerna men säger att hon inte är intresserad, utan att hon mest
vill låna böcker.

Den största anledningen till att Ulrika går till biblioteket är att hon gärna vill träffa människor
som hon kan prata med. Hon tycker även att personalen består av härliga människor, vilka
hon gärna ägnar en stund tillsammans med. Ulrika tvekar inte med att fråga personalen om
hjälp vid ett eventuellt behov, när hon behöver det.

Ulrika säger att det ska vara lätt, tillmötesgående och trevligt att besöka folkbiblioteket. Hon
tycker bäst om de små biblioteken och säger sig inte passa in i de stora. Hon beskriver de
stora biblioteken som en plats för lite stadigare, finare och lugnare personer. Ulrika tycker om
att gå runt i biblioteket och säger sig ha lätt att hitta de böcker hon söker.
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Ulrika tycker att Jochumsens och Rasmussens fyra olika roller stämmer överens med hennes
syn på biblioteket. Biblioteket som ett socialt center innebär för henne att man kan säga vad
som helst och vara naturlig där. Hon är även medveten om biblioteket som ett kulturellt centra
men påpekar att hon sällan besöker utställningar. Hon ser även biblioteket som ett
informationscenter dit hon går för att söka svar på olika frågor och påpekar att den hjälp som
hon ibland får är avhängig på bibliotek och personal. Ulrika tycker även att biblioteket fyller
funktionen som ett kunskapscenter. En del av detta kunskapscentrum består av att använda sig
av datorer och Internet. Hon vill inte själv lära sig någonting mer, men däremot tycker hon att
det är roligt att se andra lära sig i hennes omgivning. Bibliotekets roll som ett socialt center
ligger Ulrika närmast om hjärtat. Även rollen som informationscenter är betydelsefull för
henne.

6.5 Gunnel

Gunnel flyttade till Sverige för femtio år sedan och har huvudsakligen arbetat som sömmerska
eller så kallad provsömmerska. Hon har gått en femårig gymnasieutbildning och därefter gick
hon tre år i skola för att ta skräddarexamen. Hon genomförde ett gesällprov i slutet av det
tredje året och hade tänkt sig en direktrisexamen, men denna dröm blev inte av. På äldre dar
har hon även gått en kontorskurs anordnad av AMU där hon lärde sig ordbehandling och
fakturering.

Gunnel kommer från en medelklassfamilj. Hennes far var fabrikschef och hennes mor var
hemmafru. Den första riktiga boken hon läste var Robinson Crusoe. Familjen gick inte till
biblioteket utan hade gott om böcker hemma i bokhyllan. Gunnel började gå till biblioteket i
sitt hemland först när hon blivit lite äldre och läste till skräddare. Hennes biblioteksvanor i
Sverige skiljer sig inte från hennes vanor i sitt tidigare hemland. Den främsta anledningen till
varför hon går till biblioteket säger hon är för att träffa människor. Gunnel väljer att gå till
huvudbiblioteket på orten i stället för sitt lokala bibliotek och kan därmed kombinera
biblioteksbesöket med en lång promenad.

Hon tycker om att läsa memoarer, biografier, reseskildringar och psykologi. Hon läser även
tidskrifter både på svenska och på sitt hemspråk samt enklare Må-bra tidningar. Gunnel lånar
även videokassetter och går gärna på teater, opera och utställningar men påpekar att hon
saknar den ekonomi som krävs för detta. Hon påpekar att hon skulle vilja åka till sitt hemland
men att det är för dyrt. Gunnel har en dotter i USA och en son på orten. Hon nämner att hon
trots detta inte träffar sin son så ofta. Gunnel går till PRO och handarbetar för att umgås med
andra pensionärer. Hon säger sig vara ganska ensam och av det hon berättar verkar hon inte
ha ett så stort umgänge.

Gunnel har under tidigare år varit aktiv inom idrott såsom aerobics, simning och Friskis och
Svettis, men har nu tvingats sluta på grund av en synskada.

Gunnel har använt sig av huvudbiblioteket i cirka 20 år. Gunnels biblioteksanvändning har
minskat på grund av en ögonoperation. Hon ser dock inga andra hinder relaterade till sina
biblioteksbesök.

Tidigare var hon flitig användare av biblioteket och gick dit varje dag för att låna böcker. Hon
lånar även ibland videokassetter och cd-skivor. Gunnel läser gärna tidningar och tidskrifter på
plats och då oftast tidningar på engelska och på sitt hemspråk. Hon lånar även böcker, och då
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oftast sådana som handlar om hälsa, yoga och psykologi. En annan form av litteratur som hon
läser är reseskildringar och romaner.

Gunnel är medveten om vilka resurser som finns på biblioteket och nämner bland annat
Internet som en tillgång även om hon själv inte använder sig av den i någon vidare
utsträckning. Gunnel har deltagit i senior surf som är en kurs i Internet för pensionärer som
hållits på biblioteket. Dock säger hon sig inte ha lärt sig tillräckligt för att fortsätta på egen
hand. Hon påpekar att det nog varit annorlunda om hon haft en dator hemma. Hon har provat
på att lyssna till talböcker, men säger att hon hellre läser vanliga böcker. Hon kan däremot
tänka sig att använda enbart talböcker den dagen hon inte själv kan läsa böcker.

Gunnel uppfattar biblioteket som en stor och mysig plats där man kan skaffa sig bildning och
fortbildning. Biblioteket är även en förmedlare av kultur.

En av huvudanledningarna till varför Gunnel går till biblioteket är att hon vill se och träffa
människor. Hon säger att det svenska folket inte pratar så mycket med varandra om de inte
känner varandra. En annan anledning är att hon går dit för att kolla upp böcker hon tipsats om
via tv och tidningar.

När vi kommer in på bibliotekets fyra olika funktioner säger hon att biblioteket fyller allihop
för henne. Hon talar om biblioteket som ett socialt center och säger att det är en plats där man
kan träffa bekanta som man kan prata och diskutera böcker med. Hon har till och med blivit
erbjuden att spela schack med en bekant herre vid ett tillfälle. Hon tycker även att biblioteket
alltid har någon utställning eller något liknande på gång och har själv besökt några. Gunnel
uttrycker önskemål om att få gå och lyssna på författare. Hon har tidigare vid något tillfälle
haft chansen att lyssna till en inbjuden författare, men det var längesedan och är tyvärr inte
någon vanlig företeelse. Gunnel efterlyser även diskussionsgrupper om böcker och dylikt.
Hon säger att hon inte än har deltagit i bokcirkeln på PRO men att hon kanske kommer att
göra det.

Hennes syn på biblioteket som ett kunskapscenter är att det är ett ställe där man kan utbilda
sig genom att inhämta kunskaper. Gunnel ser även att biblioteket uppfyller funktionen som ett
informationscenter, och påpekar att Internet är ett sätt för henne att komma i kontakt med
gamla vänner i sitt hemland. Biblioteket fyller alla de fyra funktionerna för Gunnel.

6.6 Camilla

Camilla har gått sjuårig grundskola samt ett år i fortsättningsskola. Hon har även läst några
kurser på äldre dar. Camilla säger att hon gärna hade velat fortsätta att studera som ung, men
att det inte fanns någon möjlighet till detta. Camillas erfarenheter från yrkeslivet är som
städerska på kulturhuset där hon började år 1974.

Camillas föräldrar ägde en bondgård där de båda arbetade. Hennes pappa arbetade även som
snickare och hennes mamma var hemma med barnen. Camillas första och enda kontakt med
böcker var i skolan, där det fanns tre böcker som cirkulerade mellan eleverna. Hon läste även
högt för sin mamma när hon fick chansen. Hon började använda sig av biblioteket när hon
fick sitt första arbete och flyttade till en större ort där det fanns bättre faciliteter. Hon påpekar
att avsaknaden av böcker som barn har påverkat hennes läsning och lett till hennes positiva
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inställning till biblioteket. Camilla har alltid varit lästokig ända sedan hon kom i kontakt med
biblioteket i skolan. Läsandet har dock ökat sedan hon blivit pensionär.

På fritiden tittar hon gärna på sport på tv.  Det är mest skidor som intresserar henne, och hon
påpekar att hon åkt en del skidor som ung. Hon håller på med gymnastik och går även till
badhuset ibland för att få motion. Hon går även gärna på bio och håller sig uppdaterad med
hjälp av barnbarnen om vad som visas. Camilla är även engagerad i några av PRO:s cirklar
som hon går på två gånger i veckan. Hon går också till biblioteket varje dag för att läsa
dagstidningar och för att låna böcker. Hon beskriver mötet med bibliotekspersonalen och
säger att det är som att vara bland vänner. Detta tyder på att hon trivs med människorna som
arbetar på biblioteket och att atmosfären gör att hon känner sig hemma. När hon läser, läser
hon främst skönlitterära böcker och påpekar att läsningen för henne fungerar som en flykt från
verkligheten.

Camilla började gå till huvudbiblioteket när hon fick sitt första arbete. Camilla påpekar hur
viktigt närheten till och öppettiderna på biblioteket är för hennes biblioteksanvändning. Idag
går hon dagligen till det lokala biblioteket för att låna böcker och för att läsa dagstidningar.
Hon ser ingen anledning till att köpa tidningar eftersom de finns tillgängliga på biblioteket.
Läsning av skönlitterära böcker är för henne ett sätt att fly från verkligheten. Biblioteket är
även en plats för Camilla att träffa folk som hon kan prata med. Camillas biblioteksvanor har
ändrats i och med att hon har blivit pensionär. När hon arbetade hade hon inte någon tid över
för att besöka biblioteket, men livet som pensionär har gett henne större möjlighet.

Camilla är medveten om bibliotekets varierande utbud som till exempel fack- och
skönlitteratur, utländska böcker, videofilmer och datorer. Hon har ingen datorvana men ser
inte det som något problem eftersom hon inte är intresserad av att lära sig använda Internet.
Camilla tycker att biblioteket följer med i den tekniska utvecklingen och att det är viktigt även
om hon inte använder sig av tekniska hjälpmedel som till exempel datorer. Hon påpekar att
den nya tekniken drar olika typer av folk till biblioteket och skulle den inte finnas så skulle en
del grupper stängas ute. Hon säger även att det är viktigt att biblioteket tillgodoser allas
intressen. Hon brukade använda sig av katalogen på huvudbiblioteket för att söka de böcker
som hon ville få tag i. På det nuvarande biblioteket som Camilla använder sig av finns ingen
katalog att tillgå förutom via personalen.

Folkbiblioteket är en plats som Camilla förknippar med bildning och undervisning. Hon
upplever kontakten med personalen som vänskaplig. Förutom PRO är biblioteket det som
känns viktigast i hennes liv.

Camilla tycker att biblioteket fyller funktionen som ett socialt och kulturellt centra. Hon går
gärna, vilket tidigare nämnts, till biblioteket för att träffa folk. Utställningar på biblioteket
utgör en viktig samlingsplats och fungerar enligt Camilla som en dragningskraft. Hon ser
även biblioteket som en plats där man kan inhämta kunskap och dit man kan gå om man vill
fördjupa sig i något ämne. Camillas syn på biblioteket som en plats där man kan hämta
information av olika slag är begränsad. När ett informationsproblem dyker upp vänder hon sig
i första hand till vänner och bekanta. Det händer ibland att hon läser någonting i en tidning
och vill ta reda på om detta stämmer, och då går hon till biblioteket för att kontrollera vad som
gäller. Funktionen som ett socialt och kulturellt center är viktigast för Camilla.
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7. Analys
I detta kapitlet använder vi oss av vår valda teori men vi använder oss även av de texter vi har
tagit upp i kapitlet tidigare forskning och då avsnittet som består av biblioteksforskning.

7.1 Placering av informanterna i de olika livsstilarna

De fyra olika livsstilarna som Jochumsen och Rasmussen använder sig av är nordöst,
nordväst, sydöst och sydväst. För att läsa mer om de olika livsstilarna, se teoriavsnittet sida 18
f. Det som är avgörande för val av placering inom en livsstil är olika faktorer som till exempel
ekonomi, utbildningsnivå, intresse och familjeförhållanden.

7.1.1 Barbro

Vad gäller Barbros livsstil har vi kommit fram till att hon, med tanke på vanor och handlingar,
bäst intar den livsstil som Jochumsen och Rasmussen tar upp och beskriver som sydöst. Den
sydöstliga livsstilen har till skillnad från den sydvästliga en högre utbildningsnivå och en
lägre inkomst, samt att det kulturella utbudet som till exempel biblioteksanvändning är lokalt
förankrat. Barbro använder sig, vilket vi ovan nämnt, bara av sitt lokala bibliotek och detta
gör att hon återigen visar att hon uppfyller kriterierna för den sydöstliga livsstilen. Det bör
påpekas att hon direkt efter sin pensionering sökte sig till PRO:s verksamhet som även den
ligger i hennes stadsdel. Ett annat utmärkande drag för den sydöstliga livsstilen är att det
sociala umgänget värderas högt och vi ser tydliga tecken på att Barbro prioriterar sin
bekantskapskrets både privat och inom föreningslivet. Hon har tre barn, vilka är utspridda
över hela landet och som hon hälsar på med jämna mellanrum. ”De vet väl bäst var mamma
finns när de behöver ha hundvakt”, säger hon. Barbro visar på en familjetrygghet som hon
känner via sina barn och barnbarn och som är ett av de kriterier som utmärker hennes livsstil.

Trots att vi tycker att Barbro passar bra in i den sydöstliga livsstilen finns det några kriterier
som hon inte uppfyller. Det bör påpekas att Barbro har en något högre inkomst i jämförelse
med några av de andra pensionärerna, vilket betyder att hon med tanke på inkomst även skulle
kunna inta en placering inom den sydvästliga livsstilen. Den sydöstliga livsstilen innefattar ett
mer frekvent utnyttjande av kulturellt utbud och detta tycker vi inte att Barbro uppfyller till
fullo. Hon lånar litteratur och är inte så flitig i att nyttja bibliotekets övriga kulturutbud som
till exempel utställningar och tidskrifter. Vi väljer ändå att placera henne i den sydöstliga
livsstilen eftersom de övriga kriterierna stämmer väl överens.

7.1.2 Ingegärd

Vi har valt att placera Ingegärd i den sydvästliga livsstilen och detta beror på att hon ligger på
en låg utbildningsnivå samtidigt som hon har en bra inkomst, vilket är två av livsstilens
kriterier. Tittar man på hennes kulturella användning skulle hon kunna passa in i både den
sydvästliga och i den sydöstliga livsstilen. Ingegärd går gärna på teater och är aktiv inom
föreningsaktiviteter, vilket betyder att hon likväl skulle kunna inta en placering i den
sydöstliga livsstilen. Ingegärd träffar sin familj regelbundet, vilket anses som viktigt om man
tillhör den sydöstliga livsstilen. Hon har även ett intresse av att åka på resor, vilket vi tycker
sammanför henne med den sydvästliga livsstilen då kulturutbudet i den sydöstliga är mer
lokalt förankrat.
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7.1.3 Kristina

Vi väljer att placera Kristina i den sydvästliga livsstilen eftersom hon har en lägre utbildning
och en sämre ekonomi i jämförelse med de nordliga livsstilarna. Hennes arbetserfarenheter
ligger i att vara sömmerska och hemmafru och detta har bidragit till hennes låga inkomst.
Kristina nyttjar inte det kulturella utbudet, vilket är ett typiskt särdrag för den sydvästliga
livsstilen. I valet av yrke ser vi att hon följde traditionen på orten och blev sömmerska liksom
sin mor. Detta är ett av karaktärsdragen för den sydvästliga livsstilen, vilken vi tycker
signalerar stabilitet och tradition.

Det som skulle kunna tala emot en placering av Kristina i denna livsstil är att hon inte visar
något större intresse för musik, sport och gör-det-själv-litteratur. Kristinas stora intresse för
föreningsverksamhet och läsning samt val av litteratur är även tecken på drag som skulle
kunna leda till en annorlunda placering. Vi finner att hon intar sin givna plats väl trots dessa
avvikelser.

7.1.4 Ulrika

Ulrika har läst vidare efter grundskolan och därför faller det oss naturligt att sätta in henne i
den sydöstliga livsstilen. Den sydöstliga livsstilen präglas av en högre utbildning än den
sydvästliga, därav valet bakom denna placering. Om man även väger in Ulrikas inkomst och
fitidssyssysslor såsom föreningsaktiviteter och socialt umgänge i val av placering ser man att
Ulrika passar in i den sydöstliga livsstilen. Hon är väldigt aktiv på sin fritid och både deltar
och leder olika cirklar. Hon spenderar även tid med familjen och övriga vänner, vilket också
är specifikt för den sydöstliga livsstilen. Vi ser även att Ulrikas användning av det lokala
biblioteket också talar för en plats i denna livsstil.

Det som inte stämmer överens med denna placering är att hon inte är så mycket för kulturella
aktiviteter såsom till exempel utställningar och revyer. Ulrika ser sig själv inte som en person
som läser speciellt mycket, endast ett par timmar per dag. Vi däremot tycker att hon är en
flitig och målmedveten läsare med tanke på den tid som hon lägger ner på sin läsning. Ulrikas
intresse för läsning tycker vi ger henne en än starkare placering i den sydöstliga livsstilen.

7.1.5 Gunnel

Gunnels levnadsprofil skiljer sig på flera sätt ifrån de andra pensionärerna som vi har
intervjuat. Vi väljer att placera Gunnel i den nordöstliga livsstilen främst på grund av hennes
utbildning och kulturella vanor. Hon är den av våra sex pensionärer som har längst utbildning
och som gärna ägnar tid till att gå på opera, utställningar och dylikt. En annan anledning till
valet av denna placering är att hennes inställning till och val av litteratur har en
självrealiserande inriktning. Vi tycker oss se att Gunnel är väldigt medveten om vad hon vill
ha och att detta påverkar hennes val av litteratur såsom till exempel böcker som handlar om
psykologi. Till skillnad från de andra intervjuade pensionärerna, kommer Gunnel från en
familj med högre levnadsstandard vilket vi ser har påverkat hennes inställning till och
användning av det kulturella utbudet. Det som inte stämmer överens med val av placering är
Gunnels ekonomi. Enligt kriterierna för den nordöstliga livsstilen har hon en för låg inkomst.
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7.1.6 Camilla

Vi har valt att placera Camilla i den sydvästliga livsstilen på grund av att hon inte har en så
hög utbildning samt att hon inte har en så stor inkomst. Hon är även intresserad av lättare
kultur såsom bio och sport på tv. Dessa kriterier ingår i den sydvästliga livsstilen och vi finner
dem vara avgörande för hennes placering. Däremot ser vi att hon har drag av den sydöstliga
livsstilen genom sin nära relation till familjen, sitt stora intresse för läsning och den mängd
litteratur som hon läser samt hennes aktiva deltagande i olika föreningsaktiviteter.

7.1.7 En sammanfattning av informanternas placering i de olika livsstilarna

Tre av de fyra livsstilarna som Jochumsen och Rasmussen beskriver representeras av de
pensionärer som ingår i vår undersökning (se Figur 4). Barbro och Ulrika representerar båda
den sydöstliga livsstilen. Ingegärd, Kristina och Camilla tillhör den sydvästliga livsstilen,
medan Gunnel representerar den nordöstliga livsstilen. Vi har, vilket framgått, inte kunnat
placera någon av deltagarna i den nordvästliga livsstilen på grund av att ingen av våra
pensionärer uppfyller de kriterier som krävs.

För att inta en placering inom den nordvästliga livsstilen krävs att man har en mycket god
ekonomi, tycker om att gå på konserter, musikaler och utställningar, samt att man ser
biblioteket som ett ställe där man kan utbildas både i arbetet och som person. Det är ingen av
våra pensionärer som har kombinationen hög inkomst/lång utbildning och vad gäller
kulturanvändning är det Gunnel som visar störst intresse av det kulturutbud som den
nordvästliga livsstilen erbjuder. Gunnels ekonomiska situation begränsar dock hennes
kulturanvändning. En annan kriterie som är utmärkande för en placering inom den
nordvästliga livsstilen är att man ser på biblioteket som en plats där man kan utvecklas både i
arbetet och som person. Vi ser inte att våra pensionärer tar fasta på biblioteket i
utvecklingssyfte i samband med arbetet, vilket i och för sig har en naturlig förklaring eftersom
de inte arbetar längre. Det bör dock nämnas att Barbro använde sig av biblioteket i
utvecklings/utbildningssyfte vilket upphörde när hon gick i pension. Gunnel påpekar att
biblioteket är en plats där man kan skaffa sig bildning, men säger sig inte använt sig av det i
relation till sitt arbete.

Som tidigare diskuterats, har respondenterna likheter med andra livsstilar än de som tilldelats
dem. Detta har lett till en tanke om att livsstilarna är snävt utformade. Under analysens gång
har vi funnit att alla pensionärer har ett stort intresse av att läsa skönlitteratur och att det
endast är Gunnel som även gärna läser lite tyngre litteratur som biografier, memoarer och
facklitteratur. Våra pensionärer påpekar att de inte läser i syfte att lära sig utan att de läser för
nöjets skull. Vi har valt att ge Gunnel en annorlunda placering främst på grund av att hennes
kulturella vanor skiljer sig från de övriga fem pensionärerna. Hon är mycket för att gå på
utställningar, opera et cetera, samt hon söker sig även till litteratur med en självrealiserande
inriktning.

Vi har valt att placera Barbro och Ulrika inom den sydöstliga livsstilen eftersom de har en
högre utbildning i jämförelse med Ingegärd, Kristina och Camilla. De använder sig även båda
av det lokala biblioteket samtidigt som de är aktiva inom föreningsliv, familj och bekanta. Till
skillnad från Barbro anser vi att Ulrikas intresse för läsning ger henne en stark placering inom
den sydöstliga livsstilen.
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När det gäller Ingegärd, Kristina och Camilla har vi valt att sätta in dem inom den sydvästliga
utbildningen. De har alla en bakgrund som sömmerskor och har inte någon längre utbildning.
Till detta hör också att de inte har någon hög inkomst.

Samlat Kapital +

Samlat Kapital -

Kulturellt kapital +
Ekonomiskt kapital -

Kulturellt kapital -
Ekonomiskt kapital +

Nordväst

Sydväst Sydöst

Nordöst

Gunnel, 69 år

Barbro, 78 år
Ulrika, 79 år

Ingegärd, 81 år
Kristina, 79 år
Camilla, 76 år

Figur 4 – En sammanfattande bild över de sex pensionärernas livsstilar.

7.2 En jämförelse mellan våra sex intervjupersoner och några forskare
gällande biblioteksanvändning

7.2.1 Allmänt om biblioteksanvändning

Enligt Arvidson påverkas en individs biblioteksanvändning av personens kunskap och
medvetenhet om de resurser som finns på biblioteket.157 Våra pensionärer är alla medvetna
om bibliotekets olika resurser, om än de inte använder sig av alla. De flesta förutom Gunnel
lånar skönlitterära böcker och läser tidskrifter och tidningar. Hon lånar även gärna
facklitteratur, video, CD-skivor och använder sig av bibliotekets Internet, i viss mån. Av
pensionärerna är det endast Kristina och Gunnel som någon gång lånat talböcker, varav
Kristina säger sig inte vara riktigt nöjd med utbudet och Gunnel menar att hon in i det längsta
vill läsa själv. Deras problem med synen är en bidragande orsak till att de provat på att låna
talböcker. I undersökningen Library use by elderly people av Lucas, ställer han frågan om
stereotypen med den vithåriga äldre damen läsande en romantisk roman stämmer.158

Undersökningens resultat visade att stereotypen inte stämmer överens med verkligheten
eftersom pensionären gör så mycket annat när han/hon är på biblioteket.159 Det har visat sig
att alla utom en av våra respondenter faktiskt överensstämmer med stereotypen. De flesta går
gärna till biblioteket för att låna skönlitterära böcker och tidskrifter medan Gunnel lånar
alltifrån skönlitterära böcker till biografier och nyttjar även bibliotekets övriga resurser.

                                                
157 Arvidson, Klaz 1996, s. 24.
158 Lucas, Pete 1993, s. 61.
159 Ibid., s. 62.
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Vestheim tar upp en kommunikationsmodell vilken delar in biblioteksanvändare i tre
kategorier såsom allmänheten, läsaren/lånaren och brukaren.160 Vi ser att alla pensionärer i
vår undersökning utom en hör till kategorin läsaren/lånaren. De går oftast till biblioteket för
att antingen låna och lämna böcker eller att läsa tidningar och tidskrifter. Gunnel skiljer sig
mot de övriga på denna punkt och läser både instrumentellt och målrationellt. Vi har även sett
att Barbro som yrkesutövande hade kunnat passa in i gruppen brukaren och detta på grund av
att hon utnyttjade biblioteket utifrån sin yrkesroll.

Vestheim menar att bibliotekarien intar olika positioner i sitt möte med sina
biblioteksbesökare beroende på om de är brukare eller läsare/lånare. I förhållandet till
läsaren/lånaren är, som vi tidigare nämnt, bibliotekarien i dominans över dessa.161 Om vi ser
till våra pensionärer i deras interaktion med bibliotekspersonalen, tycker vi oss kunna urskilja
en dominans i förhållandet dem emellan. Kristina har själv satt sig i underläge genom att hon
inte vill störa personalen. Hon säger sig uppleva dem som väldigt upptagna. I detta fall ser vi
att det är Kristina och inte personalen som format denna dominans. Vi ser även att ett
överläge gör sig synligt mellan Barbro och bibliotekarierna och det är då bibliotekspersonalen
som dominerar. De har ofta förslag till henne om böcker redan innan hon kommer till
biblioteket. Detta upplever dock Barbro som en trygghet och hon får känslan av att personalen
känner henne och vet vad hon tycker om. Vi ser dominansen mellan Barbro och personalen
som någonting positivt. Personalen är nog inte medveten om denna situation, utan vill bara
vara till hjälp. Ulrika tar gärna hjälp av personalen om hon har frågor eller problem som hon
måste lösa. Vi ser här att hon uppskattar personalens kunskaper och att Barbro upplever dem
som några hon kan vända sig till.

Pensionärerna i vår undersökning går i första hand till biblioteket för att låna och lämna igen
böcker och för att träffa vänner. Detta beteende tycker vi stämmer överens med Peter Lucas
studie på folkbibliotek i Birmingham. Lucas påvisar även i sin undersökning att handikapp
kan påverka biblioteksanvändningen.162 Två av våra pensionärer har/har haft någon form av
handikapp, vilket tidigare nämnts, och vi ser att detta inte påverkar antalet gånger de går till
biblioteket lika mycket som vi ser att det inverkar på vad de gör/lånar på biblioteket. I
Gunnels fall säger hon att biblioteket utgör ett viktigt avbrott i tillvaron där hon kan se och
träffa andra människor oavsett hennes besvär. Kristina säger sig kunna börja använda sig av
talböcker eftersom hennes syn blir allt sämre, även om hon inte tycker sig vara nöjd med
utbudet av talböcker.

Vad gäller användning av datorer och Internet är det bara Gunnel som säger sig vilja använda
sig mera av Internet, och detta på grund av att hon ska kunna återuppta kontakten med sina
vänner i sitt hemland. Våra pensionärer känner sig alla osäkra vid användningen av Internet.
Två av respondenterna har kommit i kontakt med datorer via sin arbetsplats medan övriga
fyra inte haft någon vidare kontakt. Gunnel säger sig dock ha gått en datakurs för seniorer och
är den enda av respondenterna som idag gärna skulle använda sig av en dator. Tre
australiensiska artiklar skrivna av Williamson, Bow, Wale och Gietzelt visar på att
pensionärer är en målgrupp som kan uppleva ett motstånd till datorer och Internet. Mycket av
de problem som Williamson, Bow, Wale och Gietzelt fann är att pensionärerna har problem
med det materiella i datoranvändningen. Detta är inte det som kommit fram i vår

                                                
160 Vestheim, Geir 1992, s. 25.
161 Ibid., s. 45-46.
162 Lucas, Pete 1993, s. 62.
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undersökning. Barbro har inga problem med att använda datorn däremot vill hon inte. Det
finns ett motstånd i att använda sig av datorn.163

7.2.2 Faktorer som påverkar biblioteksanvändning

En faktor, förutom kunskap och medvetenhet, som påverkar bruket av biblioteket är enligt
Thórsteinsdóttir och Arvidsson personens utbildningsnivå. De menar att ju högre
utbildningsnivå man har desto flitigare biblioteksanvändning.164 Att högre utbildning påverkar
användandet av bibliotek kan enligt författarna bero på att högutbildade inskolas till att
använda sig av biblioteket i sin utbildning, medan lågutbildade inte på samma sätt har haft
böcker runt omkring sig.165 Av de sex respondenterna är det tre av dem (Ingegärd, Camilla
och Kristina) som har grundskola bakom sig, två (Barbro och Ulrika) som har
gymnasieexamen, och slutligen Gunnel som har gymnasieutbildning plus en treårig
skräddarutbildning. Vi tycker oss kunna se på våra pensionärer (förutom Ingegärd) att de är
flitiga biblioteksanvändare även om dem inte har någon hög utbildning bakom sig och att den
högre utbildningen snarare visar sig i hur man använder sig av bibliotekets resurser. Ingegärds
få besök till biblioteket beror inte på hennes utbildningsnivå utan på hennes brist på tid. En
annan orsak till detta är att hon får sitt litteraturbehov tillgodosett via PRO. Vi tror att man lär
sig att använda olika resurser under tiden som man studerar och att detta i sin tur leder till att
man känner sig bekväm i att använda de resurser som biblioteket tillhandahåller.

Jochumsen och Rasmussen nämner tid, behov och vanor som exempel på faktorer som kan
fungera som hinder för en individ i sin biblioteksanvändning. Om vi med detta i åtanke tittar
närmare på våra pensionärer, ser vi att tre av dem inte haft som vana att gå till biblioteket som
barn. I ett av dessa fall, vad gäller Camilla, säger hon att avsaknaden av biblioteket som barn
gett henne en ökad lust till läsning och bibliotek. Den enda av våra pensionärer som inte säger
sig ha tid att besöka biblioteket är Ingegärd. Hon går ytterst sällan till biblioteket och då för
att låna böcker och läsa tidningen. När det gäller behov, ser vi att Kristina nästan vill på att ta
avstånd från biblioteket på grund av att hon säger att hon bara skulle vara till besvär. Vi ser att
Kristina nog skulle ha behov av att gå till biblioteket för att låna talböcker, men att hon inte
mentalt tagit steget och sett möjligheterna med att använda dessa resurser. Hon säger själv
dock att hon ska ta sig i kragen och besöka biblioteket.

7.2.3 Mönsterbrytare, frånfallna och hinder

Jochumsen och Rasmussen tar i sin undersökning upp begreppen mönsterbrytare, frånfallna
och hinder i relation till hur människan använder sig av biblioteket.166 Vi ser att tre av våra
respondenter, Kristina, Ulrika och Camilla faller inom kategorin mönsterbrytare eftersom
deras biblioteksanvändning går emot deras tidigare biblioteksvanor. Kristina gick inte till
biblioteket förrän i tonåren. Biblioteksbesök var inte någonting som ingick i familjens
traditioner. Sedan Kristina började använda sig av biblioteket har hon varit en regelbunden
biblioteksbesökare fram till idag. I likhet med Kristina har Ulrika inte heller några
erfarenheter av att ha använt sig av biblioteket som barn, utan hon har som pensionär
utvecklat ett intresse för biblioteket. Camilla började använda sig av biblioteket som vuxen
                                                
163 Williamson, Kirsty, Bow, Amanda & Wale, Karen 1996. Older people, New Technology, and Pubklic
Libraries; Williamson, Kirsty, Bow, Amanda & Wale, Karen, 1997. Older people and the Internet; Gietzelt,
Dale 2001. Computer and Internet Use among a Group of sydney seniors: a pilot study.
164 Thórsteinsdóttir, Gudrún & Arvidsson, Ulla 1999, s. 14.
165 Ibid., s. 21.
166 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 138-139.
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via sitt arbete. Vad gäller begreppet frånfallna, ser vi att Kristinas och Gunnels
biblioteksanvändning minskat drastiskt på senare tid och detta ser vi kan bero på problem med
synen. Vi ser ett starkt motstånd i Kristinas vilja till att gå till biblioteket och ta emot hjälp
såsom lättlästa böcker eller talböcker. Gunnel däremot ser vi fortfarande har en drivkraft till
att besöka biblioteket, men att denna avtagit en aning på grund av sin ögonoperation.

7.3 Syn och roller

7.3.1 Syn på folkbibliotek

Våra pensionärers syn på folkbiblioteket skiljer sig åt. Två av dem (Barbro och Ingegärd) ser
folkbiblioteket som en utåtriktad plats, förknippad med folkrörelsen och som är tillgänglig för
alla. Ulrikas beskrivning av biblioteket stämmer till viss del överens med Barbro och
Ingegärds syn. Hon säger att biblioteket ska vara lätt, trevligt och tillmötesgående. Kristinas
uppfattning däremot, skiljer sig avsevärt från de ovan nämnda i och med att hon upplever
biblioteket som någonting stort och främmande. Hon säger sig uppleva en känsla av vilsenhet
när hon går till biblioteket. Till skillnad från Kristinas syn tycker Gunnel att biblioteket är en
stor och mysig plats där man kan skaffa sig bildning och fortbildning. Camilla förknippar
även biblioteket med bildning och undervisning. Folkbiblioteket är förutom PRO viktigast i
hennes liv.

7.3.2 Folkbibliotekets olika roller

Enligt Eide-Jensen och Widebäck kan biblioteket inta olika roller, bland annat rollen som
lånebibliotek.167 Rollen som lånebibliotek motsvarar bibliotekets traditionella uppgifter,
vilken består i att förse olika användare med material.168 Vi kan se att flertalet av våra
respondenter nyttjar denna funktion eftersom alla utom Ingegärd i första hand går till
biblioteket för att låna böcker.

Våra pensionärer uppfattar även biblioteket som en offentlig mötesplats, där man kan prata
med personal och bekanta. Om än vi tycker oss se att Gunnel nyttjar biblioteket på detta sätt
säger hon sig mest gå dit för att se människor och inte för att nödvändigtvis prata med dem.
Arvidson ser i sin studie att pensionärer gärna ger biblioteket rollen som mötesplats och
offentligt vardagsrum.169

Andersson och Skot-Hansen har kompletterat sina fyra överordnade biblioteksfunktioner med
sju funktioner (se stycke om tidigare forskning). Vi ser att två av våra pensionärer (Ingegärd
och Gunnel) ger biblioteket rollen som servicecenter och mötesplats. Ingegärd anser att man
ska kunna låna det mesta på biblioteket och att dess resurser ska vara lättillgängliga. Gunnel
lånar gärna AV-utrustning som tillexempel CD-skivor och videofilmer på biblioteket.

Ännu en av Anderssons och Skot-Hansens roller är biblioteket som en neutral plats där man
kan gå och få gratis rådgivning.170 En av våra pensionärer vid namn Ulrika är ett exempel på
en som kan tänka sig att rådfråga bibliotekspersonalen vid eventuella frågetecken.

                                                
167 Arvidson, Klaz 1996, s. 81.
168 Widebäck, Göran 1992, s. 140.
169 Arvidson, Klaz 1996, s. 72.
170 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994, s. 219.
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7.4 Livsstilar, biblioteksanvändning, syn och roller

7.4.1 Nordöst, Gunnel

7.4.1.1 Socialt center

Författarna, Jochumsen och Rasmussen, ger ingen vidare beskrivning av biblioteket som ett
socialt center inom denna livsstil förutom att den kan fungera som en social mötesplats. En av
anledningarna till den knapphändiga beskrivningen är att funktionen som ett socialt center
anses vara begränsad.171

Gunnel ser biblioteket som en social mötesplats där hon ges tillfälle att se och prata med
andra människor. Biblioteksbesöket kombineras med en promenad och fungerar som ett
avbrott i vardagen. Hennes användning av biblioteket skildras i Figur 5.

Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center
Kunskapscenter
Informationscenter

- Kult. kap.
+ Ek. Kap.

Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 5 – Gunnels biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell. De för henne
säregna dragen är markerade med fet stil.

7.4.1.2 Kulturellt center

Enligt Jochumsen och Rasmussen går människorna inom den nordöstliga livsstilen gärna till
biblioteket för att se på utställningar och för att få ta del av andra kulturella evenemang. Ett
annat utmärkande drag inom den nordöstliga livsstilen är att dess personer tycker om att läsa
skönlitterära böcker oftast inom en viss genre eller med inriktning på en speciell författare.172

Gunnel som vi valt att placera inom denna livsstil besöker gärna biblioteket för att gå på
utställningar och uttrycker även önskemål att få gå och lyssna på författare. Hon efterlyser
även diskussionsgrupper om till exempel böcker och dylikt. Gunnel går även till biblioteket
för att låna böcker som hon tipsat om via vänner eller TV. Hon läser även tidningar och
tidskrifter under biblioteksbesöket.

Om vi tittar närmare på vad Jochumsen och Rasmussen sätter in för kriterier för den
nordöstliga livsstilen ser vi att många av dessa kriterier stämmer överens med Gunnel. Hon

                                                
171 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 130.
172 Ibid., s. 130.
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går gärna på kulturella evenemang på biblioteket et cetera. Det som däremot skiljer hennes
kulturanvändning från vad Jochumsen och Rasmussen väljer att applicera som kriterier är att
hon inte fokuserat sig på någon viss genre eller författare. Gunnel läser lite av varje om än
hon har en viss dragning till böcker inom ämnet psykologi.

7.4.1.3 Kunskapscenter

Inom den nordöstliga livsstilen används bibliotekets roll som kunskapscenter i första hand till
att vidga sina kunskaper inom ämnen relaterade till yrket.173

Gunnel förknippar bibliotekets roll som ett kunskapscenter med utbildning, fortbildning och
bildning. Gunnel läser gärna själv facklitteratur inom ämnen som till exempel psykologi eller
yoga.

Gunnels läsning av faktaböcker är inte relaterat till arbetet, vilket har den naturliga
förklaringen att hon nu är pensionär och inte har samma behov som tidigare av att förkovra
sig inom sitt yrke. Jochumsen och Rasmussen menar att man inom denna livsstil lånar
facklitteratur relaterade till sitt yrke, men att Gunnel lånar faktaböcker utifrån sitt eget intresse
och inte på grund av yrket.

7.4.1.4 Informationscenter

Människorna inom de nordliga livsstilarna har enligt Jochumsen och Rasmussen vanligtvis
tillgång till dator och Internet på jobbet och i sin bostad. Detta gör att deras användning av
dator och Internet på biblioteket blir begränsad.174

Gunnel ser biblioteket som ett informationscenter och säger att Internet fungerar som en
social länk mellan sig och sina vänner i sitt hemland.

Det som skiljer Gunnel från Jochumsens och Rasmussens undersökning är att hon använder
biblioteket som ett informationscenter och detta på grund av att hon inte har råd med en egen
dator. Till skillnad från Jochumsens och Rasmussens undersökning tycker Gunnel att
funktionerna som socialt center och informationscenter är likvärdiga de två ovan nämnda,
kulturellt center och kunskapscenter.

7.4.2 Sydöst, Barbro och Ulrika

7.4.2.1  Socialt center

Inom den sydöstliga livsstilen lägger Jochumsen och Rasmussen vikten på bibliotekets roll
som social mötesplats. Biblioteket ses som en lokalt förankrad plats där man skapar nya
kontakter och träffar bekanta.175 Vi har valt att placera två av våra respondenter, Barbro och
Ulrika inom den sydöstliga livsstilen.

                                                
173 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 131.
174 Ibid., s. 132.
175 Ibid., s. 129.
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Barbro ser biblioteket som en lokal mötesplats där hon kan träffa människor. Hon går gärna
till biblioteket för att få ett avbrott i vardagen. Hennes användning av bibliotek visas i Figur 6.

Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center
Kunskapscenter
Inf ormationscenter

- Kult. kap.
+ Ek. Kap.

Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 6 - Barbros biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell. De för henne
säregna dragen är markerade med fet stil.

Ulrika säger att biblioteket är en plats där man kan vara naturlig och uttrycka sig fritt. Den
största drivkraften bakom hennes biblioteksbesök är att träffa den trevliga personalen och att
prata med andra biblioteksbesökare. Hennes biblioteksanvändande är åskådliggjort i Figur 7.

Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center
Kunskapscenter
Informationscenter
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Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 7 - Ulrikas biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell. De för henne
säregna dragen är markerade med fet stil.

Både Barbro och Ulrika ser biblioteket som ett socialt center och en mötesplats, vilket
stämmer överens med Jochumsens och Rasmussens syn på biblioteket inom den sydöstliga
livsstilen.

7.4.2.2 Kulturellt center

Enligt Jochumsen och Rasmussen intar biblioteket en viktig plats som ett kulturellt centra och
utgör den enda källan för kulturutbud inom den sydöstliga livsstilen.176

                                                
176 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2001, s. 130.
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Barbro ser biblioteket som en stor tillgång i kulturella sammanhang. Hon är ingen
regelbunden besökare vid utställningar men går vid enstaka tillfällen. Barbro säger att hon
däremot lånar böcker vid varje biblioteksbesök, vilket är ett kulturellt drag för henne.

Ulrika säger sig se biblioteket som ett kulturellt center som har tillgång till utställningar och
dylikt, men använder sig inte av denna funktion. Däremot ser vi att hon är en flitig lånare av
böcker.

Barbro och Ulrika är inga stora konsumerare av kultur, förutom när det gäller böcker, vilket
till viss del motsäger Jochumsen och Rasmussens hållning. Däremot ser vi att den lokala
förankringen av kulturutbudet stämmer med den sydöstliga livsstilens kulturanvändning.

7.4.2.3 Kunskapscenter

Rollen som kunskapscenter är av stor betydelse i alla de fyra livsstilarna. Inom den sydöstliga
livsstilen inhämtar man kunskap i relation till sina fritidsintressen.177

Barbro förknippar bibliotekets roll som ett kunskapscenter med studenter som är i behov
information. Som yrkesarbetande lånade hon facklitteratur men i och med att hon inte arbetar
längre har hon inte detta behov.

Ulrika ser en koppling mellan kunskapscenter och lärande och menar att datorer och Internet
kan fungera som två viktiga resurser för att uppnå kunskap. Varken Barbro eller Ulrika
använder sig av biblioteket som ett kunskapscenter men ser att andra biblioteksbesökare kan
ha användning av denna funktion.

I detta fall ser vi en avsaknad på kunskapsfunktionen hos våra respondenter, vilket motsäger
Jochumsen och Rasmussens teori om bibliotekets roll som ett kunskapscenter inom den
sydöstliga livsstilen.

7.4.2.4 Informationscenter

Ett specifikt beteende inom den sydöstliga livsstilen är att gå till biblioteket för att få
upplysning och information vad gäller fritidsintressen och vardagsproblem. Det är få som
känner sig trygga med den nya informationsteknologin.178

Barbro säger sig kunna använda biblioteket vid eventuella frågor. Hon använder sig även av
uppslagsverk och dagstidningar vid ett informationsbehov. Biblioteket som ett
informationscenter är ingen prioritering hos Barbro som i första hand går till biblioteket för att
låna böcker.

Ulrika ser biblioteket som ett informationscenter dit hon kan vända sig vid ett problem. Hon
lägger stor vikt på biblioteket och dess personal för att få hjälp. Till skillnad från Barbro får
biblioteket en större betydelse för Ulrika. Både Barbro och Ulrika har använt sig av datorer i
jobbet men vilket har upphört sedan pensioneringen.

                                                
177 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 131-132.
178 Ibid., s. 132-133.
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Enligt Jochumsen och Rasmussen är informationsproblemen knutna till fritidsintressen eller
vardagliga frågor. Detta stämmer till viss del överens med både Barbro och Ulrika i och med
att de går till biblioteket för att få hjälp att lösa vardagsproblem dock ej problem rörande
fritidsintressen.

Vad gäller pensionärernas erfarenhet av datorer och Internet har både Barbro och Ulrika
erfarenhet av datoranvändning men de har ingen större vilja att idag använda sig av detta.
Jochumsen och Rasmussen menar att personer inom den sydöstliga livsstilen inte känner sig
trygga att använda sig av den nya informationsteknologin. Barbro och Ulrika har kunskap
inom data men deras kunskap om Internet är begränsad.

7.4.3 Sydväst, Ingegärd, Kristina och Camilla

7.4.3.1 Socialt center

Enligt Jochumsen och Rasmussen fungerar biblioteket som en social mötesplats även i den
sydvästliga livsstilen. De menar att skälet bakom biblioteksanvändningen inom denna livsstil
kan bero på att besökaren fått mer tid i samband med pensionering eller avbrott i yrkeslivet.179

För Ingegärd fungerar biblioteket som en social mötesplats där hon kan vistas med andra och
få en chans att prata med bekanta. Hennes biblioteksanvändning åskådliggörs i Figur 8.

Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center

Kunskapscenter
Inf ormationscenter

- Kult. kap.
+ Ek. Kap.

Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 8 – Ingegärds biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell. De för henne
säregna dragen är markerade med fet stil.

Kristina ser på biblioteket som ett socialt center även om hon själv inte använder sig av det.
Hon får sitt sociala behov uppfyllt via cirklar, släkt och vänner.

Camilla går gärna till biblioteket för att träffa folk som hon kan prata med. Hon är ett exempel
på en biblioteksbesökare, tillhörande den sydvästliga livsstilen, som i och med pensioneringen
fått mer tid över till att besöka biblioteket. Hennes användande av folkbibliotek visas i Figur
9.

                                                
179 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 130.
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Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center

Kunskapscenter
Inf ormationscenter

- Kult. kap.
+ Ek. Kap.

Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 9 – Camillas biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell. De för henne
säregna dragen är markerade med fet stil.

Camillas syn på biblioteket som en social mötesplats stämmer överens med Jochumsens och
Rasmussens förklaring på denna funktion. Den person som skiljer sig från detta synsätt är
Kristina som varken ser eller använder biblioteket utifrån den sociala rollen.

7.4.3.2 Kulturellt center

I den sydvästliga livsstilen består kulturutbudet av att låna böcker. I överlag är inte personerna
inom denna livsstil så intresserade av kulturevenemang.180

Ingegärd lånar inte så mycket direkt via biblioteket, däremot får hon sitt litteraturbehov
tillgodosett via PRO. Detta betyder inte att böckerna från PRO inte kommer från det lokala
biblioteket eftersom vi vet att de får en del litteratur från biblioteket.

Kristina ser inte biblioteket som ett kulturellt center även om hon går dit för att låna böcker. I
Figur 10 visas vilken användargrupp hon hör till enligt Jochumsens och Rasmussens modell.

Nordväst Nordöst

Sydväst Sydöst

Socialt center
Kulturellt center

Kunskapscenter
Informationscenter

- Kult. kap.
+ Ek. Kap.

Samlat kapital +

Samlat kapital -

+ Kult. kap.
- Ek. Kap.

Figur 10 - Kristinas biblioteksanvändning skildrad utifrån Jochumsen och Rasmussens modell.

Camilla påpekar att evenemang som till exempel utställningar på biblioteket utgör en viktig
samlingsplats och som även kan bidra till att besökare även lånar böcker. Hon går själv inte
till biblioteket för att gå på utställningar utan går direkt till biblioteket i syftet att låna böcker
och läsa dagstidningar.

                                                
180 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 131.
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Våra pensionärer placerade inom den sydvästliga livsstilen lånar alla böcker och går ytterst
sällan till biblioteket på grund av utställningar. Detta mönster stämmer överens med vad
Jochumsen och Rasmussen sätter in i det kulturella centret inom den sydvästliga livsstilen.

7.4.3.3 Kunskapscenter

Det är vanligt att man inom den sydvästliga livsstilen använder sig av biblioteket för att låna
facklitteratur och detta kan ske i samband med olika hobbys och projekt.181

Ingegärd säger sig kunna se biblioteket som ett kunskapscenter, där man kan inhämta
information av olika slag. Hon nämner dock att hon inte har någon användning av denna
funktion och säger att hon inte behöver någon ny kunskap.

Kristina ser biblioteket som en plats där man kan ta till sig av ny information och förknippar
denna funktion med institutioner såsom bibliotek och skola. Kristina använder sig inte av
biblioteket så mycket idag på grund av en synskada.

Camilla ser biblioteket som en tillgång för att bygga på sina kunskaper, dit man kan gå om
man vill veta mer inom ett visst ämne. Hon påpekar dock att hon inte använder sig av
biblioteket i detta syfte.

Varken Ingegärd, Kristina eller Camilla använder sig av biblioteket i syfte att vidga sina
kunskaper men säger dock att biblioteket fyller denna funktion för andra människor med detta
behov. Både Ingegärd och Camilla säger att biblioteket kan fungera som en plats att inhämta
kunskap men om detta görs i samband med något fritidsintresse får vi ingen riktig förklaring
till. Av de svar vi fått tolkar vi att funktionen kan relateras både till fritid och studier.

Kristina gör en koppling mellan biblioteket som ett kunskapscenter och utbildning, vilket
visar att hennes svar inte stämmer överens med Jochumsens och Rasmussens.

7.4.3.4 Informationscenter

I de två sydliga livsstilarna används biblioteket oftare vid specifik information och
upplysning. Detta förknippas vanligtvis med fritidsaktiviteter och kan bero på att personerna
inom livsstilen inte har tillgång till dator eller Internet varken på jobbet eller hemma.182

Ingegärd har svårt att definiera rollen som informationscenter och säger sig inte använda
denna men tycker att biblioteket fyller denna roll.

Kristina kan inte förklara bibliotekets funktion som ett informationscenter och därmed drar vi
slutsatsen att hon varken ser eller använder biblioteket som ett informationscenter.

Camillas syn på biblioteket som en plats där man kan skaffa sig information är begränsad.
Camilla vänder sig i första hand till vänner och bekanta vid uppkomsten av något problem. I
andra hand går hon till biblioteket, och det är då ofta för att få klarhet i någonting hon läst i en
tidning.

                                                
181 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper H. 2000, s. 132.
182 Ibid., s. 132-133.
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Ingegärd och Kristina har båda svårt att förklara vad biblioteket som ett informationscenter
står för och är heller inga användare av denna funktion. Däremot stämmer Camilla överens
med Jochumsens och Rasmussens syn på denna funktion eftersom hon går till biblioteket, om
än i andra hand, för att lösa vardagliga problem.

Uppsatsens resultat visar på att av våra resultat har våra pensionärer i överlag en likartad syn
på vad de olika rollerna innebär. Det finns dock något enstaka fall där deras syn skiljer sig åt.
Biblioteket i rollen som ett socialt center beskrivs ungefär på samma sätt av de sex
pensionärerna oavsett vilken livsstil de tillhör. Däremot skiljer sig innebörden av biblioteket
som ett kulturellt center sig åt. Även om lån av böcker anses som en kulturell handling är det
inte alla våra pensionärer som låter det ingå som det. Det är Gunnel som är bäst på att nyttja
biblioteket som ett kulturellt center och som ger det en vidare innebörd än att till exempel
endast inbegripa lån av böcker. När det gäller biblioteket i rollen som ett kunskapscenter ger
de sex en någorlunda likartad syn på vad det innebär. Biblioteket i rollen som ett
informationscenter förknippas inte till arbetet utan till deras intressen och kopplas då samman
med användning av datorer.

Våra pensionärers beskrivning  skiljer sig från Jochumsens och Rasmussens modell,  i och
med att de två senare gör en tydligare avgränsning mellan de olika livsstilarna och vad som
sätts in i de olika rollerna.
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8. Diskussion

Vi har valt att undersöka hur kvinnliga pensionärer med anknytning till PRO, fördelar sig
inom de olika livsstilarna enligt Jochumsens och Rasmussens modell. Uppsatsens syfte
behandlar även pensionärernas användning av och syn på folkbibliotek, samt bibliotekets
olika roller. Bourdieus begrepp tas upp för att ge en tydligare bild av hur en individs
biblioteksanvändning kan variera under livets gång. Vi kommer även att undersöka hur den
enskildes samlade kapital (ekonomiskt och kulturellt kapital) kan påverka
biblioteksanvändningen.

Vi har märkt en skillnad mellan våra respondenters biblioteksanvändning beroende på vilken
livsstil de tillhör. Denna skillnad är dock inte lika utmärkande som hos Jochumsen och
Rasmussen, vilket vi tror beror på att pensionärerna har en del gemensamma nämnare som
ålder, förlust av arbete, mer fritid et cetera.

Det finns variationer mellan aktivitetsutövande bland denna grupp. Medan somliga är föga
intresserade av aktiviteter av olika slag, visar andra ett stort engagemang. Våra pensionärer
har placerats in i aktivitetsteorin och detta på grund av att de lever ett aktivt liv och är
engagerade i bibliotek och föreningsverksamhet. Om fallet vore så att några/någon hade
uppfyllt kraven och placerats inom antingen chock eller disengagemangsteorin, tror vi att
biblioteket fått en mindre framträdande plats i individens tillvaro. En del är mindre
engagerade i olika aktiviteter och har på så sätt mer fri tid att disponera över än andra.

Det är svårt att skilja mellan användarnas syn på och användning av biblioteket, utifrån
bibliotekets olika roller eftersom de går in i varandra. För att en människa säger sig kunna se
på biblioteket utifrån Jochumsens och Rasmussens fyra olika funktioner behöver det inte
betyda att han/hon använder sig av alla fyra. Detta mönster tycker vi oss kunna utläsa bland
våra pensionärer. Under bearbetningen av intervjumaterialet märkte vi att pensionärerna
ibland motsade sig i sina svar vad gäller syn och användning. Detta kan bero på att de inte
lägger in samma innebörd i de fyra funktionerna såsom Jochumsen och Rasmussen.

Läsning ingår som ett viktigt inslag i den kulturella funktionen. Vestheims sätt att dela in
biblioteksanvändarna, skulle innebära att den person som läser skönlitterära böcker betecknas
som läsaren/lånaren. Alla pensionärer i vår undersökning förutom Gunnel, tillhör gruppen
läsaren/lånaren. Gunnel däremot har vi valt att placera inom kategorin brukaren på grund av
att hennes biblioteksanvändning skiljer sig från de övrigas. Vi tror att detta hänger samman
med det faktum att pensionärerna tillhör den äldre generationen där läsaren/lånaren utgjorde
bibliotekets största användargrupp. Vidare skriver Vestheim att gruppen brukare ökar på
biblioteken och detta kopplar vi till det ökande antalet studenter på folkbiblioteken. Detta
medför till att biblioteket måste förändra sig för att anpassa sina resurser till dess nya
användare.

Gruppen läsaren/lånaren ser vi även använder biblioteket som en social mötesplats, vilket är
tydligt bland våra pensionärer. I och med att det blir allt fler brukare, vilka vi även benämner
som studenter, är vi av den uppfattningen att biblioteket kan få svårigheter att bevara
funktionen av biblioteket som ett socialt vardagsrum. Vi ser här en eventuell risk att
pensionären kommer i kläm eftersom de är en stor användargrupp av biblioteket som ett
socialt center. Thórsteinsdóttir och Arvidsson, Carlsson och Persson och Arvidson påpekar
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vikten av den sociala funktionen för pensionären, vilket vi även har uppfattat är fallet med
våra respondenter.

En individs syn på och användning av biblioteket påverkas även av personens kunskap och
medvetenhet om dess utbud. Arvidson gör några intressanta iakttagelser, som till exempel att
biblioteksbesökaren har ökat i högre takt än utlåningen samt att biblioteksbesökarens kunskap
och medvetenhet om bibliotekets resurser påverkar dess biblioteksanvändning. Våra
pensionärer representerar en medveten grupp, de är medvetna om vad som finns på biblioteket
som till exempel datorer och Internet. Trots denna medvetenhet om vad som finns tillgängligt
på biblioteket är det bara Gunnel som använder sig av datorn. Vidare ser vi att det finns ett
tydligt motstånd bland våra pensionärer att börja använda resurser i form av talböcker, även
om de är medvetna om dessa resurser och att detta skulle underlätta deras läsning. Det krävs
inte bara medvetenhet för att nyttja biblioteket och dess resurser utan även vilja. Vi har
tidigare redan konstaterat att roller, användning och syn skiljer sig åt även om dem går in i
varandra. Varför synen och användningen av biblioteket skiljer sig åt ser vi främst är
beroende av den anledningen att det är individens intresse som är det primära bakom dess
biblioteksanvändning. En ytterligare orsak till den enskildes biblioteksbesök är att det ligger
ett behov bakom dess handling.

Det faktum att några av våra pensionärer inte haft någon kontakt med biblioteket som barn,
har i några fall påverkat deras biblioteksanvändning senare i livet. Vi ser att pensioneringen
kan vara en av de avgörande faktorerna till att respondenterna ändrar sina biblioteksvanor.
Detta beror till stor del på att de ha mer tid till förfogande. Camillas avsaknad av biblioteket
som barn har fungerat som en drivkraft för henne i sitt biblioteksutnyttjande. Vi ser även att
man kan tillhöra både kategorin mönsterbrytare och frånfallna under sin livstid. Kristina är
den av våra pensionärer som vi ser har tillhört båda kategorierna. Förflyttningar mellan dessa,
styrs av stora förändringar i individens livssituation och kan uppstå i samband med flyttning,
byte av arbete och pensionering. Det finns även faktorer i form av hinder vilka påverkar en
individs biblioteksanvändning. Våra pensionärer nämner både yttre och inre omständigheter
rörande deras biblioteksanvändning som till exempel dåligt väglag, öppettider på och avstånd
till biblioteket. Flera av dessa faktorer förknippas med pensionärer och uppstår ofta på grund
av ålderdom. Faktorer såsom öppettider är något som biblioteket kan påverka, medan
omständigheter som dåligt väglag och avstånd ligger utanför bibliotekets kontroll.

Det finns de som upplevt en nära väns eller anhörigs bortgång och på så sätt kan ha
svårigheter att aktivera sig på grund av att man känner sorg och ensamhet. Zetterberg är av
åsikten att de individer som prioriterat arbetet före fritiden får det jobbigare under
pensioneringen. Vi har inte märkt att våra respondenter klagar över sin tillvaro som pensionär,
det är endast Barbro som har sagt att hon upplevde övergången mellan arbete och
pensionering som svår. Pensioneringen innebär i vissa fall en sämre ekonomi vilket är en av
kriterierna för placering inom det sociala rummet. Ekonomin kan ibland ha en hämmande
effekt på en pensionärs fritidsutövande och detta ser vi är fallet hos en av våra
intervjupersoner. Gunnel har en önskan om att få resa till sin hemstad, men påpekar att det är
för dyrt. En individs aktiviteter är en av kriterierna som påverkar både placering inom en
livsstil och användning av bibliotek. Att besöka biblioteket är en viktig aktivitet för
pensionärerna och en plats som är till för alla och som dessutom är gratis att utnyttja.
Föreningar såsom PRO fungerar också som en utfyllnad i pensionärernas vardag och som är
till för alla pensionärer och respektive make/maka.
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Thórsteinsdóttir & Arvidsson och Arvidson påpekar att en individs kulturella kapital påverkar
dess biblioteksanvändning som till exempel biblioteksbesök. Under arbetets gång har vi sett
att pensionärens enskilda kulturella kapital påverkar dess syn på och användning av
folkbibliotek. Det är inte enbart antalet besök som påverkas av ett högre kulturellt kapital utan
även individens användning av bibliotekets resurser. Vi ser att våra pensionärer främst går till
biblioteket för att låna böcker och att läsa tidningar och detta tror vi beror på att nästan alla
utom Gunnel inte har någon längre utbildning. Antingen har de inte lärt sig att använda
biblioteket eller så har de inte haft något inslag av bibliotekskulturen som barn, vilket kan ha
begränsat deras användning av bibliotekets resurser. Gunnel tar för sig mer av bibliotekets
resurser än de andra. Hon lånar inte bara böcker utan även musik och videokassetter. Gunnel
läser även tidskrifter och faktaböcker och är den enda av våra respondenter som skulle
använda sig mer av datorer på biblioteket om kunskapen fanns. Williamson och Gietzelt
menar att både vilja och kunskap bör finnas hos individen för att de ska ta för sig av datorer
och Internet på biblioteket. Författarna diskuterar kring olika åtgärder som biblioteket skulle
kunna ta till för att underlätta för pensionärerna i deras datoranvändning. Förutom Gunnel
som har en vilja i detta avseende men saknar kunskapen är resterande pensionärer ovilliga att
nyttja denna funktion. Vi instämmer i Williamsons och Gietzelts resonemang om bland annat
enklare instruktioner i samband med användning av datorer och Internet för att pensionärerna
i denna kontakt ska uppleva en större säkerhet. Detta stöd skulle vara en bra utgångspunkt för
biblioteket i ett eventuellt försök att öka betydelsen för bibliotekets roll som
informationscenter eftersom många pensionärer förknippar datorer och Internet med denna
funktion. Våra pensionärer överlag sammanlänkade datorer och informationscenter. Tanken
om enklare instruktioner, i detta fall nedskrivna, skulle vara en bra idé för sådana som Gunnel
som vill använda sig men känner att de inte kan tillräckligt. Det skulle eventuellt också få
pensionärer som inte kan överhuvudtaget ta ett första steg. Kristina, som inte vill störa
personalen skulle kanske med hjälp av instruktioner våga närma sig datorn. Det är dock
viktigt att all kontakt med datorer ska vara av frivillig basis, om det blir tvång kan vi få
motsatt effekt.

Gunnel är den enda av våra intervjupersoner som både ser på och använder biblioteket som ett
socialt, kulturellt, kunskaps- och informationscentra. Barbro säger sig kunna se på biblioteket
utifrån de fyra rollerna men att det endast fyller funktionen som en social mötesplats och ett
kulturellt center för henne. Ulrika tycker också att biblioteket fyller de fyra rollerna trots att
hennes användning är begränsad till biblioteket som ett socialt- och ett informationscenter.
Ingegärd ser även att biblioteket har de fyra rollerna men använder sig endast av biblioteket
som ett socialt centra. Kristina ser att biblioteket fyller rollen som en social mötesplats och ett
kunskapscentra. Även om Kristina inte säger sig se biblioteket som ett kulturellt center är
denna funktion den enda hon utnyttjar. Camilla ser biblioteket som ett socialt, kulturellt och
ett kunskapscenter medan hon använder sig av det som ett socialt och ett kulturellt centra. Det
är bara Kristina som inte ser på biblioteket som ett socialt center och detta tror vi beror på att
hon tillhör den generationen som inte vill vara till besvär och gärna drar sig undan.

Förutom Gunnel har våra pensionärer en något begränsad syn på biblioteket i rollen som ett
kulturellt center. Ingen av pensionärerna har reflekterat över att läsning av böcker ingår i den
kulturella funktionen. Böcker ingår som ett viktigt inslag i kulturen tillsammans med
evenemang som till exempel utställningar och författarbesök. Pensionärernas brist på
reflekterande vad gäller detta, kan bero på deras placering inom de olika livsstilarna samt
deras kulturella erfarenheter som barn. Maas och Zetterberg resonerar kring livsstilarnas
betydelse för individer och vad som är det centrala inom deras livsstilar. Med en insikt i våra



61

pensionärer tillvaro ser vi att det som är det centrala i deras liv präglar även deras
kulturanvändning, sociala umgänge, fritidsintresse et cetera.

Biblioteket som en social mötesplats är överlag den viktigaste funktionen inom livsstilarna för
våra pensionärer, förutom för Kristina. I Jochumsens och Rasmussens modell är det
kunskapscentret som fyller den viktigaste funktionen. Denna skillnad tror vi beror på att man
som pensionär inte behöver hålla sig uppdaterad med hjälp av datorer och Internet, vilket
däremot ett yrke kan kräva. Den sociala rollen är viktig för pensionärer i och med att de inte
längre har ett yrke och en chans att umgås med sina kamrater på arbetet. En annan orsak till
bibliotekets betydelse för pensionären kan vara en avsaknad av individens livspartner och att
biblioteket på så sätt kan bli en plats att fylla detta tomrum. Vi anser att den sociala
funktionen på biblioteken blir allt viktigare och får en alltmer framträdande plats och detta
tror vi beror på den rådande samhällsutvecklingen, där alla har fullt upp med att sköta om sig
och sitt och biblioteket blir en plats för gemenskap.

I överlag ser vi att våra pensionärers syn på vad de olika rollerna inte innebär stämmer (helt
eller delvis) överens med vad Jochumsen och Rasmussen sätter in i rollerna. Vi tror att detta
beror på att man som pensionär har andra behov och värderingar till skillnad från andra
vuxna. Livet som pensionär innebär en tid av förändring. Det som tidigare upptagit en stor del
av ens liv upphör och ersätts med andra dagliga sysselsättningar och fritid. Om vi tittar på
exempelvis biblioteket i rollen som ett informationscenter ser vi att Gunnels datoranvändning
inte överensstämmer med Jochumsen och Rasmussen. Hennes datoranvändning är förknippad
med fritiden och biblioteket, medan Jochumsens och Rasmussens datoranvändning, inom den
nordöstliga livsstilen, förknippas med arbetet och hemmadator. Ett annat exempel på att
författarnas och våra pensionärers uppfattning om bibliotekets roller inte riktigt samstämmer
är den sydöstliga livsstilens syn på kulturcenter. Till viss del stämmer den sydöstliga
livsstilens roll som kulturcenter med Ulrikas och Barbros kulturanvändning. De båda lånar
böcker, och de få gånger som de besöker kulturevenemang väljer de att gå till det lokala
biblioteket, vilket stämmer överens med den lokala förankringen i Jochumsens och
Rasmussens sydöstliga livsstil. Skot-Hansen och Andersson ger förutom de överordnade
funktionerna biblioteket ytterligare sju. Av de kompletterande funktionerna är det endast tre
av våra pensionärer som ger biblioteket rollen som servicecenter, mötesplats och rådgivning.
En av orsakerna till att pensionärerna inte använder sig av Skot-Hansen och Anderssons
ytterligare funktioner tror vi har att göra med att pensionärerna inte tänker på att till exempel
vykort och AV-utrustning som till exempel videofilmer finns att tillgå på biblioteket. En
annan tänkbar anledning till detta kan vara att våra intervjupersoner får sitt behov
tillfredsställt på annat håll.

Bourdieu myntade begreppet kulturellt och ekonomiskt kapital och anser att en individ med
ett högt kulturellt kapital har ett försprång i inhämtandet av olika slags kultur. En individs
ekonomiska kapital har en viss inverkan på dess användning av bibliotek. Våra
intervjupersoner säger sig se biblioteket som en kostnadsfri plats som är till för alla. Våra
pensionärer går till biblioteket för att låna böcker och för att läsa tidningar och tidskrifter som
de inte annars skulle ha råd att köpa. Detta anser vi har en stor dragningskraft på
pensionärerna och resulterar i att de besöker biblioteket mer än innan. Som någon av
pensionärerna uttrycker ”Läser…ofta…det finns ju tillgängligt så det finns ju ingen anledning
till att köpa den…”. Det är tydligt att tidningen är en väl utnyttjad resurs av pensionärer ute på
biblioteken. Däremot tror vi inte att det ekonomiska kapitalet påverkar en individs syn på
bibliotekets fyra roller. Vi anser att synen på bibliotekets roller har att göra med individens
medvetenhet om biblioteket och inte på dess ekonomiska situation.



62

Vi anser att vårt val av metod har uppfyllt sitt ändamål, nämligen att gå in på djupet av våra
pensionärers biblioteksanvändning. Däremot är vi medvetna om att detta val har inneburit en
begränsning av antalet respondenter. Ett större antal deltagare hade i sin tur eventuellt kunna
ge resultatet en större bredd och variation.

Om vi i stället för att ha använt oss av kvalitativa tillvägagångssätt gjort enkätstudier, hade vi
nått fler användare, men tappat djupet i materialet. Enkätstudier hade eventuellt inneburit en
större chans att få in även den fjärde livsstilen i vårt resultat. Detta gäller även om vi valt att
grunda vår studie på manliga deltagare eller en kombination av de båda könen. Vi hade också
kunnat göra valet att inräkna icke-användare i studien, vilket uteslöts för att inte få ett alltför
brett spektrum av användare.

Eftersom vi använt Jochumsens och Rasmussens teori som utgångspunkt hade det varit svårt
att göra alltför stora avvikelser från deras teoretiska ansats. I stora drag finner vi att den har
fungerat som ett stöd och gett oss de ramar som vi behövt i vårt arbete. Deras modeller har
agerat riktmärke och hjälpt oss i vårt analysarbete. Det som vi dock förhåller oss kritiska till i
Jochumsen och Rasmussens studie vad gäller teoriavsnittet är att gränserna mellan de olika
livsstilarna är hårt dragna. Vi är medvetna att man som forskare kan tvingas göra en skarp
fördelning för att underlätta bearbetningen av materialet. Vårt eget arbete ger sken av att
pensionärerna har drag av fler livsstilar samtidigt och att vi därmed efterlyser ett bredare
spektrum inom livsstilarna. Bara för att man till exempel har en lägre utbildning behöver inte
det betyda att man ”bara” läser gör-det-själv-böcker. Även de som representerar den
nordvästliga livsstilen i Jochumsen och Ramsmussens modell kan, enligt oss, ha en god och
frekvent kulturanvändning. Vi har inte undgått att reflektera över detta även om vi vill påpeka
att ingen av våra användare har denna placering.

Vi är medvetna om att delar av vårt material är av en äldre årgång och därmed kan anses
föråldrat. Vi tycker dock att man kan utläsa en del tendenser som fortfarande är relevanta, till
exempel är Vestheims undersökning elva år gammal men går ändå att applicera på dagens
bibliotek. Vi anser även att de texter vi valt som har ett universellt urval på deltagarna och
inte bara koncentrerar sig på pensionärer ger oss en bakgrund och hjälp till att täcka in vårt
ämne. Pensionärerna blir inte mindre vuxna bara för att de ha pensionerats. Trots de till åren
komna resultaten och även de yngre kan man av undersökningarna uttyda ett gemensamt
mönster vad gäller användning av och syn på folkbibliotek.

Avslutningsvis vill vi påpeka att man inte får glömma att se pensionärer som enskilda
individer och att variationer dem emellan finns även om de som grupp har en del gemensamt.
Under inläsningen av materialet till vår uppsats har vi märkt att flertalet författare är noga
med att poängtera att de gamla ofta dras över en kam och antingen är sjuka eller friska. Vi har
dock märkt att det finns variationer hos pensionärna vad gäller exempelvis deras hälsa. Våra
pensionärer har alla varit relativt pigga med tanke på att det bara är två av dem som säger sig
ha problem med synen. De sex pensionärerna är flitiga besökare av PRO och bibliotek. Detta
tror vi är en av flera anledningar till att de håller sig friska. Vår studie är ett exempel på att
folkbiblioteket kan fylla en viktig funktion för pensionärer.
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9. Slutsats

9.1 Vilken fördelning har våra pensionärer inom de olika livsstilarna?

Ett av resultaten visar att vår placering av pensionärerna endast täcker tre av de fyra
livsstilarna. Pensionärerna har fördelats inom den nordöstliga, sydöstliga och sydvästliga
livsstilen. En av orsakerna till att den nordvästliga livsstilen är tom och att flertalet av våra
respondenter intagit en placering inom de sydliga livsstilarna tror vi har att göra med att en av
utgångspunkterna är PRO. Utgångspunkten PRO med dess koppling till arbetarklassen gör att
vi därmed kan har begränsat respondenterna till denna samhällsklass. Detta gör att vi därmed
kan ha valt bort andra samhällsklasser som vi kunnat få med om vi valt ett annat
tillvägagångssätt vid valet av intervjupersoner.

Vi finner författarnas indelning av de olika livsstilarna hårt dragna, och vår undersökning
visar på att några av pensionärerna skulle passa in i mer än en livsstil. Ingegärd, Kristina och
Camilla är placerade inom den sydvästliga livsstilen bland annat på grund av att de inte har
någon längre utbildning bakom sig. Det som däremot talar mot deras placering och som gör
att de även skulle kunna inta en annorlunda placering är deras nära relation till familjen,
intresse för läsning och deltagande i föreningsaktiviteter. Med detta i åtanke ser vi att en
utökning av de fyra olika livsstilarna skulle vara på sin plats. För att få en så passande modell
för pensionärer tänker vi oss en förändring av det sociala rummet, där en individs
fritidsintressen ges en större plats. Vi menar dock inte att man ska bortse från en individs yrke
och utbildningsnivå, men att man som pensionär inte har samma utgångsläge som om man
fortfarande arbetade. Förutom en individs fritidsintressen finns det även andra faktorer som
kan påverka dess användning av biblioteket såsom ekonomi, utbildningsnivå, kulturella
erfarenheter och livssituation.

9.2 Hur använder sig våra pensionärer av biblioteket?

Vilket vi tidigare konstaterat innebär ett liv som pensionär att man får andra behov och att
personliga intressen blir viktigare. Detta kan i sin tur leda till att biblioteket får en annan roll.
Vår undersökning visar att pensionärerna främst går till biblioteket för att vara sociala och för
att låna böcker, vilket tyder på att biblioteket som ett socialt och kulturellt center är de två
mest utnyttjade funktionerna.

Vår undersökning visar att alla utom Ingegärd är flitiga biblioteksanvändare och att
pensionärerna även ägnar sig åt att läsa tidningar och tidskrifter vid sina biblioteksbesök.
Vad gäller utbildningsnivå märker vi att de av våra pensionärer som har en längre utbildning
använder sig annorlunda av bibliotekets resurser. Det är inte antalet besök som påverkas utan
antalet resurser de inbegriper i sin biblioteksanvändning. Gunnel som har en längre utbildning
bakom sig brukar använda sig av bibliotekets dator när hon skickar e-mail till sina vänner.
Hon säger sig inte ha råd med en egen dator, men påpekar att hon gärna skulle nyttja datorn
mer om hon hade kunskapen. Hon lånar musik och videofilmer, läser gärna tidskrifter och
tidningar och efterlyser författarbesök och diskussionsgrupper. Vi ser att det bara är Gunnel
som nyttjar biblioteket och dess resurser på ett mer ingående och varierat sätt. I Gunnels fall
kom hon i kontakt med biblioteket via sin utbildning och har använt sig av det sedan dess. En
annan bidragande orsak som kan påverka vilka resurser man använder på biblioteket, förutom
utbildningsnivå, är hur man har blivit uppfostrad att använda biblioteket av både föräldrar och
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skola. Om man inte ha haft någon vidare kontakt med biblioteket som barn eller tvärtom är
det lätt att anta att det fortsättningsvis kommer vara så också. Det är här begreppen
mönsterbrytare, frånfallna och hinder blir väsentliga för att kunna beskriva hur en individs
biblioteksanvändning kan variera under livet.

9.3 Hur ser våra pensionärers biblioteksanvändning ut i förhållande till
Jochumsens och Rasmussens begrepp, mönsterbrytare, frånfallna och
hinder?

Begreppen mönsterbrytare, frånfallna och hinder som Jochumsen och Rasmussen nämner i sin
undersökning tycker vi är relevanta och därmed användbara i vår beskrivning av
pensionärernas biblioteksanvändning ur ett längre tidsperspektiv.

Våra pensionärers användning av biblioteket påverkas av en rad olika faktorer såsom till
exempel pensionering när individen i fråga kan gå emot sina tidigare biblioteksvanor. De
flesta säger sig ha mer tid att gå till biblioteket som pensionär och att det har blivit en viktig
rutin i deras vardag. Det är inte bara en pensionering som kan vara anledningen bakom
biblioteksbesöken. För två av våra pensionärer, Camilla och Kristina, har det visat sig att en
avsaknad av biblioteket som barn har påverkat deras läsning och lett till ett positivt
förhållningssätt till biblioteket. Kristina är vad vi väljer att räkna till både mönsterbrytare och
frånfallna under sin livsstid. Hennes problem med synen har lett till att hon på senare tid inte
besöker biblioteket lika mycket som tidigare.

Även faktorer såsom yttre och inre omständigheter såsom dåligt väglag och öppettider agerar
även hinder. Kristina nämner att hon ibland inte kan ta sig till biblioteket på grund av dåligt
väglag.

9.4 Vilken syn har våra pensionärer på bibliotek och dess olika roller?

Vi anser att pensionärernas ålder, hälsa och intresse är med och påverkar deras syn på
biblioteket. Jochumsen och Rasmussen sätter in olika betydelser i de fyra funktionerna utifrån
de olika livsstilarna. Däremot har våra pensionärer, oavsett vilken livsstil de tillhör likartade
åsikter om vad som ingår i de olika funktionerna. Den sociala funktionen innebär att
biblioteket är en plats dit man går för att bland annat prata och umgås med andra människor.
Den kulturella funktionen består av utställningar på bibliotek. Ingen av våra pensionärer
nämner dock lån av böcker som ett exempel på en kulturell handling, även om detta ingår som
en del av kulturutbudet. Gunnel skiljer sig från de övriga pensionärerna i och med att hon
utökar denna funktion med författarbesök och diskussionsgrupper. Kunskapscentret
förknippas med skolarbete och fritidsrelaterade ämnen. Biblioteket i rollen som ett
informationscenter ges innebörden av att söka information via datorer och Internet för att lösa
eventuella problem. Här skiljer sig den sydvästliga livsstilen från de övriga livsstilarna.
Personerna inom den sydvästliga livsstilen har svårigheter att beskriva funktionen och kan
därmed inte lägga in någon vidare betydelse.
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9.5 Hur ser våra pensionärers användning av och syn på biblioteket ut i
jämförelse med Jochumsens och Rasmussens modell över de olika
livsstilarna?

Informanternas användning av och syn på biblioteket skiljer sig från Jochumsens och
Rasmussens respondenter och detta är till stor del på grund av att våra pensionärers
användning av och syn på biblioteket styrs av deras fritidsintressen. Detta anser vi beror på att
de inte längre arbetar och att fritiden därmed får en större plats i deras vardag. Vi ser att våra
pensionärer har en mer likartad syn på vad de olika rollerna inom de olika livsstilarna innebär
till skillnad från Jochumsen och Rasmusssens modell. Enligt Jochumsen och Rasmussen
skiljer sig en individs intressen i överlag åt inom de olika livsstilarna. Vad vi kan urskilja hos
våra pensionärers biblioteksanvändning är att det är den sociala rollen som har störst
betydelse för pensionären och som används mest. Detta på grund av att de förlorat en stor del
av deras umgänge i och med att de inte längre arbetar.

Det som är viktigt att komma ihåg när man gör vissa undersökningar är att det inte gå att
generalisera resultaten. All användning av och syn på bibliotek är individuellt och att de
resultat vi i vår undersökning kommit fram till kunde ha sett annorlunda ut om vi valt andra
intervjupersoner. Bara för att man tillhör en specifik livsstil betyder inte det att man därmed
agerar efter sin livsstils regler.
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10.  Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga pensionärer med någon slags anknytning
till PRO fördelar sig inom de olika livsstilarna enligt Jochumsens och Rasmussens modell. I
syftet ingår även att behandla pensionärernas användning av institutionen folkbibliotek.
Biblioteksanvändningen kan se annorlunda ut beroende på vilken period i livet individen
befinner sig. Jochumsen och Rasmussen talar om detta med utgångspunkt ur de tre begreppen,
mönsterbrytare, frånfallna och hinder. Vi ska även titta på våra pensionärers syn på biblioteket
och dess olika roller. Vidare ämnar vi även undersöka om och i så fall hur den enskildes totala
värde av kulturellt och ekonomiskt kapital inverkar på den enskildes förhållande till
biblioteket.

Våra frågeställningar är följande:

§ Vilken fördelning har våra pensionärer inom de olika livsstilarna?
§ Hur använder sig våra pensionärer av biblioteket?
§ Hur ser våra pensionärers biblioteksanvändning ut i förhållande till Jochumsens och

Rasmussens begrepp, mönsterbrytare, frånfallna och hinder?
§ Vilken syn har våra pensionärer på biblioteket och dess olika roller?
§ Hur ser våra pensionärers användning av och syn på biblioteket ut i jämförelse med

Jochumsens och Rasmussens modell över de olika livsstilarna?

Vårt val av metod för att genomföra denna uppsats föll på en kvalitativ undersökning med
djupgående intervjuer med sex kvinnliga pensionärer. Intervjuerna utfördes i PRO:s lokaler
och tog cirka 45 minuter per person.

Jochumsens och Rasmussens text Gør biblioteket en forskel? fungerar som vår teoretiska
utgångspunkt. Författarna tar hjälp av Bourdieus sociala rum med dess fyra livsstilar och av
Anderssons och Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra roller. Jochumsen och Rasmussen
menar att en individs användning av och syn på bibliotekets roller som socialt, kulturellt,
kunskaps- och informationscenter ser annorlunda ut beroende på vilken livsstil individen
tillhör. De olika livsstilarna utgår från en persons sammanlagda värde av ekonomiskt och
kulturellt kapital.

Till grund för vår uppsats har vi använt oss av några nordiska och engelska undersökningar.
De beskriver hur människor har använt sig av biblioteket och vilka roller folkbiblioteket
har/haft under de senaste tolv åren. Vi har även tagit upp Maases och Zetterbergs
undersökningar gällande livsstilar.

Våra pensionärer intar tre av fyra livsstilar i det sociala rummet, den nordöstliga, den
sydvästliga och den sydöstliga livsstilen. Pensionärerna går till biblioteket för att låna böcker,
läsa tidningar och för att träffa folk. Gunnel använder sig även av bibliotekets övriga resurser.
Informanterna uppfattar biblioteket som en trevlig och öppen plats vilken är till för alla.
Biblioteket förknippas även med utbildning i olika former.

Vid jämförelse med andra forskare har en gemensam nämnare trätt fram, nämligen att rollen
som socialt center blir allt viktigare. Detta är tydligt hos våra pensionärer, där alla utom en ser
biblioteket som en lokal mötesplats. Det har under arbetets gång blivit tydligt att våra
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pensionärers definition av de olika rollerna skiljer sig i vissa fall med Jochumsens och
Rasmussens modell.

Vi har under undersökningens gång uppmärksammat att det sociala rummet är snävt tilltaget
och borde få en finare indelning. Vid placering av pensionärerna i livsstilarna är det lättare att
utgå från intresse än yrke. Oavsett vilken livsstil våra pensionärer tillhör skiljer sig inte
uppfattningen om vad de olika rollerna innebär åt, medan Jochumsens och Rasmussens
innebörd skiljer sig markant åt.
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12. Bilaga
12.1 Frågor till pensionärerna

Personlig livsstil

§ Hur gammal är ni?
§ Vilken utbildning hade era föräldrar?
§ Vad arbetade de med under sitt yrkesliv?
§ Vilken roll spelade biblioteket för er och er familj som barn? Hur tror ni att detta har

påverkat er användning av biblioteket?

§ Vilken utbildning/yrke har ni bakom er?
§ Var bor ni? Har ni bott här länge? Bor ni själv?
§ Beskriv hur er vardag ser ut? Vad gör ni på dagarna? Föreningar/kyrka/vänner/släkt

och dylikt.
§ När introducerades ni för biblioteket? Av vem: föräldrar/skola/arbete/vänner?

Biblioteksroller/biblioteksanvändning

§ Vilka faktorer spelar in på er användning av biblioteket? Till exempel avstånd,
öppettider, tid och vana?

§ Vad vet ni om bibliotekets utbud, vad gäller resurser? Medvetenhet?

§ Vad gör ni på biblioteket?
§ Hur ser era biblioteksvanor ut? Har de förändrats genom åren?
§ Hur ofta läser/lånar/använder ni tidningar/tidskrifter/skönlitteratur/Internet på

biblioteket? I vilka mängder?
§ Varför läser ni?
§ Varför går ni till biblioteket? Vilken är den främsta anledningen till att ni besöker

biblioteket? (Informationsbehov)

§ Hur upplever ni biblioteket?

§ Vilka/vilken av J&R:s fyra funktioner (social, kultur, information, kunskap) fyller
biblioteket för er? Har det alltid varit så? Generellt/lokalt bibliotek.

§ Vilka funktioner tycker ni att biblioteket ska ha? Generellt.

Övriga frågor

§ Vad tycker ni skiljer biblioteket från andra verksamheter, såsom
bokhandlar/bokklubbar med liknande resurser såsom litteratur, tidskrifter?

§ Hur tror ni att Internet, video, musik et cetera och övriga informationskällor påverkat
ert beteende som biblioteksbesökare?

§ Tycker ni att biblioteket följer med i utvecklingen med tanke på dagens teknik? Är
detta någonting positivt för er?

§ Vad betyder ordet pensionär för er? Vilka associationer får ni när ni hör ordet
pensionär?


