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Abstract: This study is about information needs and library habits among 

newly retired people. The purpose of this master thesis is to 
examine the affective and cognitive needs that come with 
retirement. In what way do the information needs of this group 
change due to retirement? In order to answer this question we make 
use of two theoretical models; Role theory and Wilson’s model of 
information needs. When it comes to library habits, we use 
Andersson and Skot-Hansens model to examine how newly retired 
people use the library now and how they could use it on basis of 
their needs in their new role. 
The method used in this study is qualitative; interviews are done 
with six newly retired people. 
The results show that newly retired people have a cognitive need to 
create meaning in their lives and an affective need of being needed 
to compensate for their loss of work role. These needs do not 
however create that many information needs. The newly retired 
people who were interviewed consider that they already know 
everything that they need to know, especially when it comes to 
information about their interests, which they have been into for 
many years. If there is something they need to know there tends not 
to be a problem finding information about it. The library is used as 
a centre of knowledge, for example newspaper-reading, and as a 
centre of culture, for example book borrowing.  
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1. Inledning 
”Att pensionera sig är en viktig livsresa och anses till och med vara en av de största 
omställningarna vi har i våra liv” (Jürisoo & Uggelberg, 2006, s. 10). 
 
Vi har valt att studera nyblivna pensionärer och deras informationsbehov. Intresset för att 
skriva något om äldre väcktes tidigt, då vi båda har haft mycket kontakt med just denna grupp 
på våra respektive arbetsplatser. En av oss har också skrivit om äldre i ett tidigare arbete 
under utbildningen. Vi känner att barn och ungdomar får mycket uppmärksamhet inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen men att de äldre kanske ibland hamnar lite i 
skymundan. I de studier om äldre som vi har tagit del av har vi ibland lagt märke till en 
tendens till att betrakta äldre som en homogen grupp där alla har i stort sett samma behov. Det 
fungerar naturligtvis inte att generalisera på det sättet. Alla som har uppnått sextiofem års 
ålder är knappast intresserade av till exempel böcker med stor stil, talböcker, grundläggande 
kurser i Internetanvändning och information om hälsa och sjukdomar. Därför tyckte vi att det 
skulle vara intressant att se vilka informationsbehov som kan finnas hos dem som precis har 
gått i pension. 
 
Genom litteratursökningar har vi kunnat konstatera att nyblivna pensionärer är en grupp som 
inte har varit föremål för mycket tidigare forskning. Vi har bara hittat en artikel från 1984 som 
handlar om just denna grupp och som tar sin utgångspunkt i ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. När vi ser till de magisteruppsatser som skrivs vid vår 
institution, har vi lagt märke till att det är många som intresserar sig för barn, ungdomar och 
studenter. Det är inte lika många som tar sin utgångspunkt i en grupp som pensionärer och vi 
har inte hittat någon uppsats som behandlar just den övergång som det innebär att gå i 
pension.  
 
Vi tycker att just de nyblivna pensionärerna är en intressant grupp att lyfta fram. Inte minst 
med tanke på att de inom kort kommer att utgöra en allt större grupp i takt med att den stora 
baby-boom generationen, 40-talisterna, går i pension. Att gå i pension är en av många faser 
man går igenom i livet. Just detta att det är något som alla, under förutsättning att de uppnår 
den åldern, går igenom gör att det känns relevant att studera. Vi tänker oss att det kan finnas 
behov av mycket information i det här skedet av livet, och då information inom många olika 
områden. Det går inte att förneka att det är en omställning att gå i pension, oavsett om det ses 
som en positiv eller negativ sådan är det säkert många frågor som väcks. Vad ska jag göra 
med all min lediga tid? Vill jag resa någonstans? Hur kommer min ekonomi se ut? Oavsett 
vilka frågor man ställer sig är det ganska troligt att dessa leder fram till ett informationsbehov 
av något slag och det är detta som vi vill studera. Vi vill också se om och på vilket sätt 
respondenterna använder biblioteket för att uppfylla dessa behov, samt på vilket sätt de skulle 
kunna använda biblioteket. 

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Att gå i pension är en fas i livet som kan väcka många tankar och funderingar, inte minst 
tankar om vad man vill göra med sitt liv efter pensioneringen. Den övergång som det innebär 
att gå från ett yrkesverksamt liv till en tillvaro som pensionär är väldigt speciell och något 
som inte har upplevts tidigare i livet. Det betyder att det är mycket som är nytt och många 
tankar som väcks.  Dessa tankar tror vi ofta leder fram till ett behov av någon slags 
information. Detta behov kan se ut på flera olika sätt. Ibland kan det vara behov av konkret 
information eller upplysningar av något slag, men det kan också vara så att informationen i 
första hand behövs för att tillfredsställa andra slags behov. Tom Wilson talar om kognitiva 
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behov av att skapa mening och affektiva behov av att tillfredsställa olika känslor (en 
utförligare förklaring av dessa behov finns i teorikapitlet). Vi vill studera vilka kognitiva och 
affektiva behov våra respondenter ger uttryck för och hur dessa kan leda vidare till ett 
informationsbehov. Vi vill också studera om och på vilket sätt våra respondenter använder 
biblioteket samt hur de skulle kunna använda biblioteket ytterligare utifrån de behov som de 
uttrycker. 
 
Syftet med studien är att undersöka vad några nyblivna pensionärer har för informationsbehov 
samt hur de använder och skulle kunna använda sig av biblioteket för att uppfylla dessa 
behov. 
 
Våra frågeställningar är:  
-Vilka kognitiva och affektiva behov uttrycker våra respondenter i förhållande till sin roll som 
nyblivna pensionärer och vilka informationsbehov leder dessa vidare till? 
-På vilket sätt använder sig respondenterna av biblioteket och hur skulle de kunna använda sig 
av biblioteket utifrån de behov som de uttrycker? 
 
För att svara på våra frågeställningar har vi utfört kvalitativa intervjuer med sex nyblivna 
pensionärer. 

1.2. Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att studera nyblivna pensionärer. Detta har vi gjort eftersom det 
innebär en övergång att gå i pension. Pensionären lämnar sitt yrkesverksamma liv bakom sig 
och får mer tid över, vilket kan väcka många nya informationsbehov. De nyblivna 
pensionärerna är också en växande grupp i samhället. Vår definition av nyblivna pensionärer 
är att de ska ha gått i pension någon gång under 2006. Detta innebär att de vid intervjutillfället 
har varit pensionärer minst en månad och max ett år och två månader. Vi har också gjort en 
avgränsning till ålderspensionärer, då deras villkor ser annorlunda ut jämfört med dem som 
förtidspensionerats på grund av sjukdom eller liknande. Däremot kan man välja att gå i 
pension innan man fyllt sextiofem, så vi har ingen avgränsning gällande vilket år våra 
respondenter ska vara födda. Vi har inte heller gjort någon avgränsning beträffande kön eller 
etnicitet. 

1.3. Informationssökning 
Till en början ville vi bara ha tag i forskning som behandlade svenska förhållanden inom det 
område vi valt. Vi insåg dock snabbt att det inte fanns så mycket svensk forskning om det 
valda ämnet. Således fick vi utvidga sökningarna till att även gälla forskning som gjorts 
utanför Sveriges gränser. Vi började med att söka i högskolebibliotekets OPAC och gick 
sedan vidare till bland annat Libris, Samsök och Google. Vi har också fått mycket hjälp att 
hitta litteratur genom att titta igenom litteraturförteckningar i uppsatser och avhandlingar. 
Dessutom browsade vi de hyllor i biblioteket som kunde tänkas ge någon relevant litteratur. 
 
Att få tag på litteratur som behandlar just nyblivna pensionärer och deras informationsvanor 
var inte så lätt. Mycket av den litteratur som vi sedan har använt oss av handlar om äldre, som 
en enda grupp, och deras informationsvanor. En enda artikel om nyblivna pensionärer och 
informationsbehov hittades, The information needs of newly retired people. Den var dessutom 
från 1984 och därmed lite väl gammal. Eftersom vi inte fick tag i någon annan som 
behandlade just nyblivna pensionärer, ville vi ändå ha med den i litteraturgenomgången. 
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Vi försökte att välja ut litteratur som inte var allt för gammal och därför kunde tänkas vara 
inaktuell. Detta fick vi särskilt ta i beaktande när det gällde Williamsons studie, The 
information need and information seeking behaviour of older adults. Studien som bland annat 
tar upp respondenternas användning av Internet, är utförd i mitten av 1990-talet. Under den 
tiden var Internetanvändningen inte lika utbredd som den är nu, vilket också kommer fram 
bland respondenterna i studien. Vi valde ändå att ha med den även då vi är medvetna om 
problematiken. Jämför man sedan med Booberg och Värns magisteruppsats, Yngre 
pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs från 2003 ser resultaten 
något annorlunda ut. Internetanvändningen är mer utbredd bland respondenterna. Detta beror 
antagligen till stor del på att studien är gjord under senare år, då Internet finns i större 
utsträckning i hemmen.  
 
Vi har också tagit i beaktande att några av studierna vi har med är magisteruppsatser och 
därmed inte har riktigt samma vetenskapliga tyngd som andra studier. Det är ändå 
vetenskapliga texter som beskriver vårt område. De har inte heller någon framträdande roll i 
uppsatsen. 
 
Den vetenskapliga tyngden hos författarna hade också betydelse för oss och var något vi 
tittade noga på. Vi valde exempelvis bort en bok som två gymnasielärare har skrivit och en 
text, skriven av två konsulter vilka förmodligen har ett marknadsintresse av det de 
förespråkar. Däremot har vi med en studie som ett konsultföretag har utfört, då vi ansåg att 
resultatet var så pass intressant att vi trots allt ville ta upp det.  

1.4. Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som syftar till att ge en bakgrundsbild över 
pensionärens situation. Vi tar här upp pensionärens villkor på 1900-talet, bilden av 
pensionären i samhället samt forskning om pensionärers och blivande pensionärers tankar 
kring sin situation. Därefter beskriver vi några socialpsykologiska teorier som rör åldrandet. 
Detta för att ytterligare belysa den situation som den nyblivna pensionären befinner sig i. 
 
I kapitel tre följer litteraturgenomgången där vi tar upp forskning om informationsbehov och 
biblioteksvanor hos äldre.  
 
De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen redogörs för i kapitel fyra. Inledningsvis 
redogör vi för begreppen informationsbehov och informationssökning. Därefter beskriver vi 
Tom Wilsons modell om informationsbehov, rollteorin som Lars Tornstam tar upp i 
Åldrandets socialpsykologi samt Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets olika 
roller. Vi förklarar också hur vi använder oss av modellerna för att analysera vårt resultat.  
 
Vi går i kapitel fem igenom den metod vi använder oss av. Vi redogör också för vårt urval, 
hur vi genomförde intervjuerna och slutligen hur vi analyserar vårt material 
 
Resultatredovisningen följer i kapitel sex. Där ger vi först en kort presentation av våra 
respondenter. Materialet är sedan uppdelat i åtta olika teman.   
 
I kapitel sju följer analysen. Här analyserar vi först våra respondenters kognitiva och affektiva 
behov med hjälp av Wilsons modell om informationsbehov. Sedan följer en analys av den 
situation respondenterna befinner sig i utifrån rollteorin. Därefter analyserar vi deras 
biblioteksvanor med hjälp av Andersson och Skot-Hansens modell. I detta kapitel svarar vi 
också på våra frågeställningar. 
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Diskussionen kommer i kapitel åtta. Där tar vi upp den tidigare forskning som vi redogjort för 
i bakgrunden och litteraturgenomgången och jämför med våra resultat.  
 
Våra reflektioner och förslag på vidare forskning tar vi upp i kapitel nio. Vi avslutar med en 
sammanfattning. 

1.5. Vem har gjort vad i uppsatsen? 
Båda författarna är involverade i samtliga delar, även om någon är huvudförfattare för vissa 
delar. Vi har båda två gått igenom hela uppsatsen och utformat den slutliga versionen 
tillsammans. Inledning, problemformulering och syfte är det Helen som har författat. Ingrid 
har skrivit informationssökningskapitlet och dispositionen. Bakgrunden består av två 
huvudstycken, bilden av pensionären med mera är det Helen som varit huvudansvarig för och 
Ingrid för åldrandeteorierna. I litteraturgenomgången har vi skrivit ungefär hälften var. I 
teorikapitlet har Ingrid skrivit det mesta som behandlar Wilsons modell samt rollteorin och 
Helen det som har att göra med Andersson och Skot-Hansens modell. Metodkapitlet har 
Helen varit huvudansvarig för. I resultatredovisningen som består av åtta olika teman, har vi 
skrivit om fyra teman var. Analysen kring de kognitiva behoven är skriven av Ingrid och 
analysen kring de affektiva behoven av Helen. Reflektionskapitlet och förslagen på vidare 
forskning är skrivna av Helen. 
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2. Pensionärens situation och teorier om åldrandet 
Vår uppsats har en tyngdpunkt i den förändring som nyblivna pensionärer går igenom och hur 
detta påverkar deras informationsbehov. Vi har därför valt att ha ett separat avsnitt, där vi tar 
upp pensionärers situation; hur pensionärer hade det förr i tiden, vad det finns för bilder av 
pensionärer i samhället och vad pensionärer själva har för tankar om sin situation. Vi tar 
också i detta kapitel upp olika socialpsykologiska teorier som rör åldrande och de 
livsförändringar man går igenom under livets gång. Gemensamt för dessa teorier är att de ofta 
tar sin utgångspunkt i hur människor hanterar övergångar av olika slag. Att gå i pension är en 
sådan övergång som kan väcka många nya informationsbehov. Vår första frågeställning 
behandlar just informationsbehov hos nyblivna pensionärer, vilket innebär att en förståelse av 
den situation dessa befinner sig i är av stor betydelse. Vi anser även att detta avsnitt spelar en 
viktig roll för att ytterligare klargöra uppsatsens syfte och pensionärens villkor.  

2.1. Historisk bakgrund 
Att vara pensionär har inte samma innebörd idag som det hade för femtio till hundra år sedan. 
Ninni Trossholmen, kulturvetare och fil doktor i etnologi vid Göteborgs universitet, beskriver 
i Tid till eftertanke (2000) att så sent som i början av 1900-talet existerade överhuvudtaget 
inte pensionärer på det sättet som de gör idag. Det var inte förrän 1913 som det beslutades om 
en allmän folkpension från sextiosju års ålder, och då handlade det om en betydligt mindre 
ersättning som det var svårt, i stort sett omöjligt, att klara sig på. Därför fortsatte många äldre 
att jobba så länge som de klarade av det och sedan var de beroende av familj och släkt om de 
inte skulle sluta sina dagar på fattigstugan. För kvinnorna var det många gånger inte tal om att 
sluta jobba, då deras huvudsakliga uppgift ofta bestod i att sköta hushållet och något utträde 
ur arbetslivet blev aldrig aktuellt. Det som brukar ses som mer positivt med åldrandet förr i 
tiden jämfört med idag är att de äldre hade ett mer naturligt socialt nätverk. Det var de yngre 
familjemedlemmarnas lott att ta hand om de äldre och dessa blev inte utestängda från det 
dagliga livet. Samtidigt kunde hälsan och ekonomin hos de äldre naturligtvis inte mäta sig 
med hur det ser ut idag. Det var inte förrän 1959 som det pensionssystem vi känner till idag 
trädde i kraft. Samma år sänktes pensionsåldern från sextiosju till sextiofem år (Trossholmen 
2000, s. 20ff). 

2.2. Bilden av de äldre i samhället 
Det finns två vanligt förekommande bilder av äldre i vårt samhälle, dels bilden av den äldre 
som ensam, sjuk och i behov av hjälp, dels bilden av den mycket aktiva pensionären, som nu 
har en massa tid och pengar till att göra precis vad han/hon vill. Dessa två bilder står i total 
motsättning till varandra och ingen av dem är representativ för alla som befinner sig i det här 
stadiet av livet (Trossholmen 2000, s. 16). I vårt samhälle råder en glorifiering av ungdomen 
och det ungdomliga. Den unga människan tillskrivs alla möjliga positiva egenskaper, varav 
många har med utseende, fysik och oberoende att göra. Detta gör att vi verkar ha väldigt svårt 
att se det positiva med att åldras (ibid., s. 17). Inom reklambranschen har man insett att de 
äldre numera ofta har pengar och är en köpstark grupp. Mycket reklam riktas till dem men 
med ett budskap om att det är bra att vara ungdomlig. Detta menar psykologen och författaren 
Patricia Tudor-Sandahl i Den tredje åldern (2000, s. 62f).  
 
Ulla Holm är docent i pedagogik, psykolog och psykoterapeut. Hon har skrivit boken Att gå i 
pension är ingen barnlek (2006) där hon för ett resonemang om att de myter som ibland finns 
om pensionärer; att de skulle vara snåla, giriga och långsamma, uppkommer eftersom vi 
tenderar att se dem som en homogen grupp (2006, s. 13). Hon menar också att ”vårt samhälle 
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är framtidsorienterat, vilket innebär att man satsar resurserna på unga människor som har 
framtiden för sig” (ibid., s. 76f). 
 
Rhona och Robert Rapaports bok Att utvecklas genom livet (1984) beskriver de olika stadier 
som människan går igenom under livets gång. Det är speciellt den psykiska utvecklingens 
skeenden som behandlas. De båda makarna har under flera år undervisat i psykologi på bland 
annat Harvard University, USA. Rapaport och Rapaport menar att det samhälle vi lever i idag 
värderar vuxna efter vad de producerar. I och med ålderdomen blir människan improduktiv. 
När man inte längre får arbete eller när ens barn flyttar kan tillvaron kännas tom. Livet 
handlar dock inte bara om arbete utan också om relationer och intressen som det kanske inte 
funnits så mycket tid till tidigare.  För många är det också en lättnad att sluta arbeta då detta 
kanske inte upplevdes som särskilt tillfredsställande (Rapaport & Rapaport 1984, s. 100f). 
 
När man slutat sitt yrkesverksamma liv känns det först som en semester som följs av en 
lättnadskänsla eller till och med upprymdhet. Denna positiva känsla kan sedan övergå i 
depression. Sociologer kallar skedet för den ”mångfaldiga rollförlusten”. Man förlorar inte 
bara sitt yrke utan också de relationer som kopplades till arbetet, till exempel kollegor och 
kunder (ibid., s. 111). 
 
Holm menar att det framförallt är två uppgifter man ställs inför som pensionär – att lämna och 
att välja – och att dessa är uppgifter som ofta ses som problematiska även i andra 
sammanhang. Med att lämna menar hon separationen från arbetsplatsen och kollegorna och 
med att välja menar hon vad man ska göra med sitt liv och sin tid efter pensioneringen (Holm 
2006, s. 15). Hon menar vidare att det är två faktorer som i hög grad påverkar hur tiden som 
pensionär utnyttjas. Dessa är den inre strukturen; hur man är som person, och den yttre 
strukturen; vilka krav som finns från omgivningen. Omgivningen kan bestå av barn och 
barnbarn, ett stort hus som ska skötas och så vidare. Just den yttre strukturen, att fortfarande 
ha vissa saker som måste göras, framstår som mycket viktig (ibid., s. 65f). 

2.3. Tankar om att gå i pension 
Trossholmen har låtit tolv kvinnor med olika bakgrund berätta om sitt liv, bland annat fick de 
berätta om sina tankar inför pensioneringen. De flesta av kvinnorna såg fram emot att gå i 
pension. De tyckte att det skulle bli skönt att få obegränsat med fritid som de kunde disponera 
precis som de själva ville och de såg fram emot att umgås mer med barn och barnbarn. De 
hade inte mycket till övers för de ”guideböcker” som fanns, vilka gav goda råd om hur man 
skulle leva sitt liv som pensionär, utan de kände att deras egna planer var fullt tillräckliga 
(Trossholmen 2000, s. 107ff). 
 
Kvinnorna i Trossholmens studie var överens om att inställningen till pensionen beror mycket 
på vilket arbete de har och hur de trivs med det. Har de ett arbete som de tycker är långtråkigt 
och som de kanske har hållit på med i närmare 40 år, är det inte så konstigt att de ser fram 
emot att få gå i pension. Har de å andra sidan ett arbete som de trivs med kan det kännas 
betydligt svårare att slita sig därifrån och det kan vara frestande att fortsätta jobba några år 
efter pensionen. Att de väljer att inte göra detta kan i många fall bero på att de känner att de 
borde lämna plats åt den yngre generationen. Särskilt påtagligt blir detta under perioder med 
hög arbetslöshet (ibid., s. 108ff).  
 
Ingen av de tolv kvinnorna upplevde sig själv som gammal bara för att de hade gått i pension. 
De kunde istället säga saker som ”nu är det bra, men man vet ju inte hur det blir när jag blir 
gammal” (ibid., s. 119). Alla kvinnorna verkade anse att deras livskvalitet var god, mycket 
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beroende på att de fortfarande var friska och hade möjlighet att njuta av sin pension. De såg 
hälsa, sociala kontakter, en tillräckligt god ekonomi och ett bra boende som de viktigaste 
faktorerna för att kunna leva ett bra liv (Trossholmen 2000, s. 123). 
 
Det är mycket aktiva kvinnor som skildras i Trossholmens studie. Även om många av dem 
planerade att ta det lugnt när de gått i pension blev det inte riktigt så utan de blev indragna i 
olika aktiviteter, mycket beroende på att de valde att gå med i någon pensionärsorganisation. 
De har många intressen som till exempel att resa, natur och friluftsliv och kultur av olika slag. 
De ägnar sig oftast åt sina intressen i sällskap med andra människor (ibid., s. 130ff). När de 
först blev pensionärer tänkte de sig det hela som en lång semester, utan några bestämda tider 
att passa och med möjlighet att ligga kvar i sängen så länge de ville på morgonen. Det dröjde 
dock inte länge innan de hade fyllt den tid på dagen då de tidigare var på arbetet med andra 
tidsbundna aktiviteter. De återupprättade på nytt en gräns mellan ”arbetstid” och ”fritid”. 
Detta kan ses som ett bevis på människans behov av struktur och organisation av sin tillvaro 
(ibid., s. 149ff). 
 
Ulla Holm har intervjuat 31 personer men pratat med betydligt fler. Respondenterna är mellan 
60-70 år. Hon menar att det är möjligt att beskriva sådant som alla på något sätt går igenom 
när de går i pension, även om det inte är något representativt urval hon har gjort. Liksom oss 
intervjuade hon helt enkelt personer som hon lyckades få kontakt med (Holm 2006, s. 22f). 
 
Hon skriver att hennes respondenter i stort sett alltid kom in på åldrandet och frågor kring 
detta under intervjuerna. Till exempel svarade de allra flesta att det de önskade sig mest av 
framtiden var att de skulle få vara friska. Många av respondenterna såg fram emot att gå i 
pension något eller några år innan 65, men när den tiden väl närmade sig ville de istället 
fortsätta jobba så länge som möjligt (ibid., s. 26ff). Något som många av hennes respondenter 
drömde om i samband med pensioneringen var långa frukostar i lugn och ro och gott om tid 
till att läsa tidningen (ibid., s. 69f). 
 
Den sociala kontakten som går förlorad i och med att man går i pension är något som ofta 
kommer på tal i hennes intervjuer. Flera av respondenterna har sett andra personer gå i 
pension på sina arbetsplatser och märkt hur lätt dessa hamnar utanför när de senare kommer 
och hälsar på. De förstår att detta kommer att hända dem också och det är något som många 
känner sig oroliga inför. Ett sätt att gardera sig mot ensamheten kan vara att bli aktiv i olika 
föreningar, både för att ha något att göra och för den sociala kontaktens skull (ibid., s. 55f). 
 
Holm menar att vi dras till ett yrke som passar vår personlighet och att detta bidrar till att 
skapa ett starkt band mellan personlighet och yrkesidentitet. Flera av hennes respondenter 
berättar att de kommit på sig själva med att då och då efter pensioneringen hemfalla till sina 
gamla roller i yrkeslivet eftersom de är så djupt rotade (ibid., s. 54f). 
 
En sak som hon tydligt har lagt märke till är att de negativa tankarna kring pensioneringen är 
mycket mer vanligt förekommande hos de blivande pensionärerna än hos dem som redan gått 
i pension. De oroar sig i onödan helt enkelt, då det oftast visar sig att det går bättre än de trott 
(ibid., s. 127). 

2.4. Framtidens pensionärer 
Fyra anställda på konsultföretaget Kairos Future, ett företag som arbetar med ”att få företag 
och organisationer att förstå och forma framtiden” (Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft 2005, s. 
188) har skrivit boken Rekordgenerationen – Vad de vill och hur de tänker. De har intervjuat 
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flera tusen personer som tillhör den så kallade rekordgenerationen, genom bland annat enkäter 
och gruppdiskussioner. 
 
Till rekordgenerationen hör de som föddes mellan 1945-1954 och namnet kommer av att 
årskullarna med nyfödda var som störst under dessa år (Lindgren et al 2005, s. 13). En av våra 
respondenter kan sägas tillhöra denna generation, de andra är ett par år äldre. Vi tycker ändå 
att det kan vara av intresse för vår studie att ta upp forskning som gjorts kring denna 
generation.  
 
Rekordgenerationen har alltid gått i spetsen och skapat förändringar i samhället och därför är 
det intressant att se vad de väntar sig av tiden som pensionärer. Författarna menar att det alltid 
från samhällets sida har funnits en önskan att tillmötesgå kraven från denna generation, inte 
minst därför att de är så många. De är alltså vana vid att i ganska hög grad få som de vill och 
detta kan komma att prägla deras tillvaro även som pensionärer (ibid., s. 13ff). 
 
Mats Lindgren, en av de fyra författarna till boken, har myntat begreppet Sallies, som står för 
Senior Affluent Life Lovers Enjoing a second Spring. Författarna menar att det är så de som 
tillhör rekordgenerationen ser på pensionärslivet. De tänker leva och använda sina pengar, 
absolut inte spara dem på hög. Framförallt är det upplevelser och resor som de vill spendera 
pengar på (ibid., s. 45ff). 
 
Det som de planerar att använda sin nyvunna fritid till är framförallt att ägna mer tid åt de 
fritidsintressen de redan har, samt att tillbringa mer tid med sina vänner. Även att resa och 
vara med barnbarnen kommer högt upp på listan. Däremot är det bara runt 20 % som planerar 
att fortsätta arbeta deltid eller att engagera sig i olika intresseorganisationer eller i frivilligt 
arbete. Någonstans däremellan hamnar att gå på kurser och föreläsningar, samt att ta det lugnt 
och njuta av sin lediga tid (ibid., s. 54). Även här kommer det fram att det som upplevs som 
allra viktigast är att man får vara frisk (ibid., s. 65). De flesta vill inte fortsätta arbeta efter 65, 
tvärtom skulle mer än hälften vilja gå i pension innan 62, även om de inte tror att det blir så 
(ibid., s. 70). 
 
De flesta som tillhör denna generation ser väldigt positivt på pensioneringen. De är inte 
särskilt oroliga över att förlora sin position eller sina sociala kontakter, utan är säkra på att de 
kommer att kunna fylla sin tid med något meningsfullt. Det som däremot oroar dem är hur det 
kommer att bli när de inte längre är oberoende och behöver andras hjälp för att klara den 
dagliga tillvaron. Trots att det förmodligen är åtskilliga år kvar tills den situationen är aktuell 
känner de sig redan oroade över detta (ibid., s. 92ff). Författarna tror däremot att det kan bli 
svårare för dem att gå i pension än vad de själva tror och att det inte är så lätt att släppa taget 
om sitt tidigare arbete. De poängterar dock att detta särskilt kan bli besvärligt för dem som har 
levt väldigt mycket för sitt arbete, samt för dem som har ett svagt socialt nätverk utanför 
arbetsplatsen (ibid., s. 160).  
 
Birgitta Kristoffersson och Håkan Lahger har utfört en liknande undersökning av 40-talister, 
men med betydligt färre respondenter i Pensionär – aldrig i livet: Elva 40-talister om sina liv 
och sin framtid. 11 intervjuer gjordes angående den kommande pensioneringen, man frågade 
om uppväxtförhållande, utbildning, syn på utbildning och arbete, drömmar och syn på pension 
(2005, s. 7ff). 
 
Den generation som föddes under 40-talet är den största i svensk historia. Utmärkande för 40-
talisterna är att man ska sköta sig, göra sin plikt och vara duktig. De kallas ”Generation plikt”. 
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Detta var också utmärkande för tiden, den svenska kronan pryds till och med av skriften 
”Plikten framför allt”. 40–talisterna anser att plikten är nödvändig för att komma någonstans. 
Utmärkande för generationen var också en strävan efter självständighet. Det är lätt för dem att 
passa in bland unga då de var den första generationen som växte upp i en tydlig 
ungdomskultur (Kristoffersson & Lahger 2005 s. 8ff). 
 
Detta, att göra sin plikt och att göra nytta, lyser igenom i respondenternas tankar om att bli 
och kallas pensionärer. En respondent tycker det verkar jättetråkigt att man i 20 års tid ska gå 
utan att göra någon nytta. Detta ger henne, och många med henne, dåligt samvete (ibid., s. 
32). En annan respondent menar dock att hon inte är rädd för att bli pensionär, att hon kan se 
fram mot det istället. Dock säger hon att hon ändå kommer vilja jobba så länge hon kan och är 
frisk (ibid., s. 61). Precis tvärtom är det för rekordgenerationen som överlag verkar se fram 
mot att gå i pension och sluta arbeta, de tror inte att det blir särskilt svårt att släppa taget. 
 
Det som respondenterna i Kristoffersson och Lahgers studie drömmer om i sin framtid som 
pensionärer är ganska olika. Överlag vill de dock trappa ner och inte jobba lika mycket. 
Många av dem menar dock att de kunde tänka sig ett halvtidsjobb, då de inte kan tänka sig att 
inte göra något överhuvudtaget. Annars vill de ägna sig åt det de inte hade tid till under 
yrkeslivet, som att resa, träffa sina barnbarn. Detta stämmer överens med rekordgenerationens 
prioriteringar för pensionen. Plikten lyser dock igenom hos respondenterna i Kristoffersson 
och Lahgers studie, då de påpekar att de vill vara den perfekta mormodern eller morfadern 
(ibid., s. 13f). 

2.5. Teorier om åldrandet 
Här presenterar vi ett antal teorier som är centrala för ålderdomen. Vi använder oss av 
Åldrandets socialpsykologi, vars författare är Lars Tornstam. Tornstam är professor i 
sociologi vid Uppsala universitet. Bokens ändamål är att fungera som en lärobok och ge ökad 
förståelse för den socialgerontologiska forskningen. Vi använder oss också av Gerontologi: 
Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Huvudförfattare är Ove Dehlin 
som är professor och verksam vid institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper, 
avdelningen för geriatrik och arbetsterapi på Lunds universitet. Tornstam tar bland annat upp 
rollteorin, vilken vi anser kan tillföra mycket till vår studie. Vi har därför valt att använda just 
rollteorin som ett av våra analysverktyg och beskriver denna i kapitel fyra, tillsammans med 
de övriga teorier vi använder oss av. Det finns många andra teorier som också skulle kunna 
användas för att belysa den situation som den nyblivna pensionären befinner sig i. Det som är 
gemensamt för dessa är att de ofta tar sin utgångspunkt i hur människor hanterar övergångar 
av olika slag, till exempel övergången som det innebär att gå i pension. Några av dessa teorier 
redogör vi för i det här avsnittet, då vi inte kommer att använda oss av dem i analysen men 
ändå tycker att de tillför något relevant till uppsatsen.   

2.5.1. Definition av åldrandet 
Lars Tornstam menar att ett definierande av åldrandet som en nedgång eller avtagande 
förmåga är felaktigt. I vissa fall handlar det om nedgång vad gäller kroppens fysiska 
funktioner men det finns också sådant som kan innebära uppgång, som exempelvis mängden 
livserfarenhet. Definitionen av åldrandet handlar egentligen om förändring. Det är inte bara en 
enda typ av förändring utan flera olika kedjor av förändringar. De olika kedjorna är av 
biologisk, psykologisk och social karaktär. När det gäller de biologiska förändringarna 
innebär det hur vår egen kropp förändras med exempelvis barnafödandet. De psykologiska 
förändringarna innefattar hur vår person utvecklas. Slutligen menas det med de sociala 
förändringarna att vi hela tiden får nya roller att spela (Tornstam 1995 s. 25f). 
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2.5.2. Aktivitets – och disengagemangsteori 
Aktivitetsteorin uttrycker att aktivitet är det som skapar tillfredsställelse och är det som är 
viktigt för den åldrande (Tornstam 1995, s. 171). Från början var aktivitetsteorin den enda 
inom socialgerontologin och fick inte sitt namn förrän disengagemangsteorin utvecklats. 
Aktivitetsteorin är egentligen ingen riktig teori utan snarare ett grundläggande synsätt. Redan 
i den socialgerontologiska forskningens begynnelse ansågs aktivitet som något gott i 
förhållande till åldrandet. Forskare trodde inte att medelålderns önskningar och behov skulle 
förändras i och med ålderdomen. Den betydelsefulla yrkesrollen går däremot förlorad. 
Därmed är det viktigt att hålla sig aktiv och ersätta denna förlust, liksom många andra 
förluster som kommer med åldrandet, med nya roller i familj och samhällsliv. Detta just för 
att inte förlora känslan av att man som individ är betydelsefull och behövd (ibid., s. 115). 
Detta står också i överensstämmelse med den norm som råder i samhället om att man ska vara 
produktiv. Alla studier visar dock inte positiv tillfredsställelse hos de äldre när det gäller 
mycket gruppaktivitet och engagemang i ålderdomen. Att det råder nära relationer i gruppen 
är viktigare än själva aktiviteten (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck 2000, s. 
253f). 
 
1961 presenterades den så kallade disengagemangsteorin (Dehlin et al 2000, s. 179).  Den 
handlar om ett lösgörande både från individen och från samhällets sida vid pensioneringen, en 
förberedelse för döden. Detta sker i alla kulturer och är därmed en naturlig process. Även om 
den åldrande individen har färre antal roller och har minskat engagemang inom dessa, känner 
de sig ändå tillfreds inombords. Således kan individen känna sig otillfredsställd om denne 
istället aktiverar sig (Tornstam 1995, s. 172f). I och med ett inträde i ålderdomen menar 
forskare att man inte längre har samma behov och önskningar som tidigare (ibid., s. 115). 
Pensioneringen är ett sätt för de yngre att ta över makten och föryngra arbetsmarknaden på ett 
ordnat sätt. Den pensionerade behöver inte längre känna det tryck och krav som kommer ifrån 
samhället att vara produktiv (Dehlin et al 2000, s. 255). Det finns två typer av disengagemang, 
socialt och psykologiskt. Vid socialt disengagemang skär individen ner på sina kontakter, 
vilket är observerbart. Det är svårare att observera det psykologiska disengagemanget. Här 
menas i vilken grad som individen, i psykologisk mening, slutar att intressera sig för 
människor eller händelser. De båda typerna av disengagemang är ofta relaterade till varandra. 
Vissa äldre drar sig tillbaka som det beskrivs i disengagemangsteorin. Tornstam menar att det 
ändå inte behöver bevisa att tillbakadragandet är något som är nödvändigt för den åldrande 
(Tornstam 1995, s. 172ff).  
 
Generell kritik av både aktivitets- och disengagemangsteorin är att de inte tar hänsyn till de 
individuella skillnader som finns mellan de äldre. De som exempelvis varit aktiva och socialt 
engagerade tidigare i livet, fortsätter ofta att vara det som äldre. Vissa önskar dock dra sig 
tillbaka och slippa göra något (Dehlin et al 2000, s. 254f). 

2.5.3. Utvecklingskriser i ålderdomen 
Det finns flera olika utvecklingskriser kopplade till ålderdomen. Yrkescentrering handlar om 
att man under sitt liv går helt in i sin yrkesroll, man blir sin yrkesroll. Har man ingen identitet 
utanför sin yrkesroll blir det problematiskt att lämna denna. Jaget måste vara kopplat till mer 
än yrket. Denna jagdifferentiering börjar redan i barndomen och ställs sedan på prov i 
ålderdomen när rollerna börjar tömmas. 
 
Kroppen förändras med åldern och fysiska besvär är vanliga. Vissa människor börjar fokusera 
helt på sin kropp, så kallad kroppscentrering, och till slut handlar tillvaron bara om sjukdom 
och ohälsa. Det finns dock de som definierar lycka annorlunda. Fysiskt välmående är inte allt 
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för dem utan snarare sociala och intellektuella källor som mänskliga relationer. De är 
medvetna om sin kropp och dess begränsningar och söker vård när de behöver. Dessa 
människor har nått så kallad kroppstranscendens.  
 
Den sista ålderskrisen handlar om den fruktan som kan drabba den som nått ålderdomen och 
som bara uppmärksammar sitt eget jag, så kallad jagcentrering. Genom att leva så generöst 
och osjälviskt som möjligt och genom att lämna minnesmärken efter sig, som exempelvis att 
ha skaffat barn och genom att ha vänskapsrelationer, försäkrar man sig om en typ av 
fortlevnad efter den egna döden. Detta kallas jagtranscendens och gör att fruktan inför döden 
inte behöver vara lika stor (Tornstam 1995, s. 223f). 

2.5.4. Selektiv optimering med kompensation  
Dehlin med flera presenterar en modell för det goda åldrandet, selektiv optimering med 
kompensation. Den ger uttryck för en anpassningsprocess som kan sägas vara gällande genom 
hela livet, men som för många får allra störst betydelse efter pensioneringen.  
 
Modellen går ut på att man ska ägna sig åt det som man själv tycker är viktigast och välja bort 
andra aktiviteter som egentligen inte betyder något för en eller tillför något till ens liv. Detta 
kallas selektion och är en av komponenterna i modellen. Det betyder att man måste prioritera 
vissa saker och välja bort andra. Det leder dock till ett liv som känns mer meningsfullt. Den 
andra komponenten i modellen kallas optimering. Med detta menas att man har ett 
engagemang i vissa aktiviteter som man med högre ålder fortfarande har kvar eller förbättrar. 
Den tredje och sista delen i modellen är så kallad kompensation, vilket betyder att en 
eventuell nedsatt förmåga kompenseras med någon form av hjälpinsats. Exempelvis om 
individen har fått nedsatt syn kan denne få användning av något hjälpmedel. Det handlar här 
om individuella lösningar beroende av intresse, hälsa och så vidare (Dehlin et al 2000, s. 229).  
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3. Litteraturgenomgång 
Här presenterar vi en del av den tidigare forskning som gjorts inom områdena äldres 
informationsbehov och äldres biblioteksanvändning.  

3.1. Äldres informationsbehov och informationssökning 
The information needs of newly retired people (1984) är skriven av Hilary Todd. Todd var vid 
tiden för artikeln verksam på Centre for Policy on Ageing i London, en organisation vars mål 
är att ta fram handlingsplaner som ska främja äldre människors livskvalité. Här finns 
Storbritanniens enda specialistbibliotek om åldrande. 
 
Författaren menar att nyblivna pensionärer är en stor grupp och definieras som individer i 
åldern 60-70 år, sjukpensionärer uteslutna. Naturligtvis består denna grupp av många olika 
individer, vilka har informationsbehov som spänner över det mesta. Det finns mycket 
forskning om äldres behov av bostad, sjukvård, bankförmåner och social service, däremot 
saknas det studier om äldres informationsbehov, anser Todd. Många verksamheter har utgått 
från de informationsbehov som de tror att de äldre har utan att egentligen bygga det på någon 
forskning; vad de äldre egentligen uttrycker för behov (Todd 1984, s. 29f).  
 
Todd föreslår tre utmärkande drag som skiljer nyblivna pensionärer från yrkesverksamma 
vuxna. Erfarenheterna från uppväxten är förmodligen liknande varandra och bestämmer hur 
de sedan agerar som pensionärer (ibid., s. 31f). Tidigare har vi skrivit om att de som har gått i 
pension, vid tiden för vår studie, är 40-talister. Utmärkande för denna grupp är exempelvis att 
plikten går framför allt, man måste göra något av sitt liv, vara duktig (Kristoffersson & 
Lahger 2005, s. 8). Detta kan säkert, som Todd menar, påverka hur de lever som pensionärer. 
För det andra har pensionärer mer av något som inte andra har – tid. Enligt Todd använder 
äldre sin tid något passivt, de tittar på TV, lyssnar på radion och bara vilar om dagarna. Hon 
menar dock att nyblivna pensionärer har mycket energi och erfarenhet. För det tredje har 
pensionärerna gemensamt att de är i ”den sista fasen”. Under sin pension måste pensionären 
gå igenom och anpassa sig till många förluster, som förlusten av sitt yrke med följden att 
denne förlorar sin inkomst, status och arbetskamrater. En successiv förlust av hälsa och 
rörlighet är vanligt, även förlust av maka/make och till och med barn. Äldre människors 
behov av att gå tillbaka och reflektera över sina insatser och motgångar är viktigt för dem, 
detta är både hälsosamt och helt normalt (Todd 1984, s. 33f). 
 
Todd menar att det är viktigt att veta vilka de äldre är och de olika anledningarna till att de 
ofta inte uttrycker sina behov. Det är inte så säkert att de äldre skulle komma med krav på vad 
för information de behöver själva. Därför skulle det vara bra att visa vad som finns att erbjuda 
till de äldre, genom att ta informationen dit de äldre människorna befinner sig, till biblioteket 
eller läkaren, men framför allt till hemmen (ibid., s. 34). 
 
Pensionärer har säkert behov av information om bostäder, välfärdsförmåner, hälsa och 
socialservice men att dra gränsen där är att utelämna stora delar av de äldre människornas liv. 
Todd menar att pensionärerna kanske inte uttrycker, kanske inte ens känner att de har behov 
men de behöver hjälp, uppmuntran och vägledning för att få ut det mesta möjliga av sin tid 
som pensionärer. Att som pensionär fortsätta vara aktiv lär vara viktigt för ett framgångsrikt 
åldrande. Det finns också ett behov av information om åldrandeprocessen och det är viktigt att 
information finns tillgänglig, främst på bibliotek och sjukhus (Todd 1984, s. 34f). 
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Pensionärer har vissa likheter med arbetslösa och är således inte inkompetenta, vilket är 
viktigt att inte glömma. Många skulle gärna vara aktiva och göra något för sitt samhälle, 
exempelvis genom att själva hjälpa till att sprida information till andra pensionärer. Detta 
menar Todd att de skulle kunna, om de bara fick utbildning och stöd (ibid., s. 35). 
 
Kirsty Williamson forskar i telekommunikation och informationsbehov vid Monash 
University i Australien och har gjort en studie över äldres informationsbehov: The 
information need and information seeking behaviour of older adults (1995). Vi har inte haft 
möjlighet att läsa studien i sin helhet, då den visade sig väldigt svår att få tag i. Istället har vi 
tagit del av en sammanfattning som Williamson själv har skrivit och som ingår i 
samlingsverket Information seeking in context (1997). 
 
Studien består av intervjuer med 202 australiensare i åldern sextio och uppåt. Detta innebär att 
vissa av respondenterna i Williamsons studie är yngre än vad våra respondenter är medan 
andra är äldre. Naturligtvis hade vi helst använt oss av studier där respondenterna är 
pensionärer sedan högst ett år tillbaka, för att likheterna med vår egen studie ska bli så stora 
som möjligt. Då vi inte har haft så många studier att välja bland har vi dock inte haft 
möjlighet att göra något sådant urval. Williamson vill ta hänsyn till den fysiska, kulturella och 
sociala kontext som respondenterna ingår i för att få en så bra förståelse som möjligt gällande 
faktorer som påverkar deras informationssökningsbeteende. Hon inriktar sig också på 
informationskällorna för att studera hur de hjälper eller hindrar respondenterna i deras 
informationssökning, och hon är särskilt intresserad av telekommunikation (Williamson 1997, 
s. 337). 
 
Hon tar upp fenomenet att stöta på information som kan visa sig användbar av en slump. Hon 
beskriver hur många av hennes respondenter såg på TV, läste tidningen eller pratade med en 
granne, utan att de egentligen var ute efter att skaffa sig någon speciell information. Av en 
slump stötte de på något som de inte ens visste att de letade efter eller något som visade sig 
mycket användbart längre fram (ibid., s. 339). 
 
Varje person intervjuades vid tre tillfällen och förde dagbok över sina telefonsamtal under två 
veckor. I den längsta av intervjuerna fick de berätta om några tillfällen under de senaste fem 
åren då de hade behövt ta reda på någonting som var kopplat till deras vardagsliv, alltså inte 
något de hade behövt ta reda på i en jobbsituation eller liknande. De fick också redogöra för 
hur de hade gått tillväga för att få reda på det de behövde och vilka källor de hade använt sig 
av (ibid., s. 340). 
 
När respondenterna ombads att beskriva något de hade behövt information om någon gång 
under de senaste fem åren var det vissa områden som nämndes särskilt ofta. Frågor angående 
hälsa, ekonomi och fritidssysselsättningar var något som de allra flesta hade behövt 
information om. Williamson menar att detta kan kopplas till den kontext respondenterna 
befinner sig i och då framförallt den åldersmässiga kontexten (ibid., s. 343). 
 
De källor som respondenterna vanligtvis använde sig av för att få reda på något var i fallande 
ordning: familjemedlemmar, tidningar, vänner, TV, tryckt information och radio. Något som 
de såg som en stor fördel med att få information från familj och vänner var att de kände att de 
kunde lita på den informationen (ibid., s. 343f). 
 
De flesta respondenterna såg mer på TV än vad de läste tidningar, men de såg tidningarna 
som en betydligt viktigare informationskälla. Däremot uppgav de att den största delen av 
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informationen som de fick genom tidningar var sådan information som de inte aktivt letat 
efter. Samma sak gällde TV-tittandet, även om det fanns ett par undantag som togs upp av 
många respondenter. Vissa hälso- och konsumentprogram på TV var det många som såg på 
med syftet att skaffa sig en viss information. Något som också flera gånger togs upp som en 
viktig källa till information var direktreklam som de fick hem i brevlådan (Williamson 1997, 
s. 344ff). 
 
Ingen av respondenterna hade sökt information på Internet, de flesta hade inte heller tillgång 
till någon dator (studien gjordes i mitten av 1990-talet). Inte heller biblioteket rankades 
särskilt högt som informationskälla. Hälften av respondenterna uppgav dock att de hade 
besökt biblioteket någon gång under de senaste fem åren, i syfte att ta reda på något som hade 
med deras fritid att göra (ibid., s. 346). 
 
Karin Booberg och Andreas Värn har skrivit magisteruppsatsen Yngre pensionärers 
informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs (2003). De studerar i uppsatsen hur 
yngre pensionärer använder Internet jämfört med andra informationskällor för att söka 
information i vardagen. De har utfört studien med hjälp av flera olika metoder. 
Utgångspunkten var en nybörjarkurs i Internet som de höll i tillsammans med två andra 
studenter som också skrev uppsats. Deras huvudsakliga uppgift under kursen var att observera 
respondenternas informationsbeteende medan de två andra studenterna skötte den största 
delen av undervisningen. Utöver observationerna använde de sig av en enkät med 
bakgrundsfrågor om utbildning, informationssökning och Internetvana. Respondenterna fick 
också fylla i en dagbok under kursens gång, där de skrev ner vad de hade lärt sig och vilka 
reflektioner de hade kring detta. De fick även föra informationsdagbok under en dag, för att 
deras vardagliga informationsanvändning skulle göras synlig. De som deltog i studien 
rekryterades genom en pensionärsförening, fyra män och fyra kvinnor mellan 68-75 år 
(Booberg & Värn 2003, passim).  
 
Det som Booberg och Värn kommer fram till i sin studie är att respondenterna använder sig 
av många olika källor för att få information i sitt vardagsliv. De pratar i telefon med släkt och 
vänner samt med andra medlemmar i pensionärsföreningen, de ser på TV, lyssnar på radio 
och läser tidningen varje dag. Hälften av respondenterna använder sig av Internet som källa 
till information, och uppslagsverk och lexikon används flitigt vid till exempel 
korsordslösning. Dessutom är många av dem engagerade i kurser och studiecirklar av olika 
slag (ibid., s. 42ff). 
 
Genom observationer av respondenternas beteende under kursen i Internetanvändning samt 
genom respondenternas egna dagboksanteckningar har Booberg och Värn sett vissa områden 
inom vilka Internet används flitigt. Alla respondenterna tyckte att det var roligt att skicka e-
post, bilder och vykort till släkt och vänner. Många ville också använda Internet till att 
släktforska. Att kunna använda Internet som en del av deras verksamheter i 
pensionärsföreningen var något som många önskade, samt att lära sig att betala räkningar och 
liknande på Internet. Vad gäller informationssökningen så var gula sidorna, resesidor, 
finanssidor, sportsidor och sidor som visade kartor och avstånd särskilt populära bland 
respondenterna. Det som främst sågs som ett hinder för Internetanvändningen var den kostnad 
det medförde (ibid., s. 52f). 

3.2. Äldres biblioteksanvändning 
Kathleen Lockett undersöker i sin masteruppsats (Sheffields universitet), In with the new out 
with the elderly: An investigation into how initiatives to make public libraries more youth-
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friendly have affected older users (2003), hur äldre låntagare reagerar på det nya fokus man 
har på engelska bibliotek för att locka yngre låntagare. Hur det påverkar deras uppfattningar 
av kvalitet på tillhandahållande av material, användarvänlighet och atmosfär.  
 
Fallstudier gjordes vid fyra engelska bibliotek (Lockett 2003, s. 3). Chefen på respektive 
bibliotek intervjuades och slutligen gjordes två fokusgruppsintervjuer med äldre människor 
(ibid., s. 8ff). Det framkommer dock inte exakt hur gamla dessa personer är, bara att de är 
över 60 år.  
 
Att biblioteken i England blir större och flyttas in i köpcenter inne i stan ogillas av många. 
Det finns åsikter om att biblioteken inte hör hemma där. Detta beror på att de äldre låntagarna 
har färre transportmöjligheter. Den största anledningen verkar ändå vara att det vid de mindre, 
lokala biblioteken är lättare för de äldre låntagarna att skapa personliga relationer till 
personalen. För de äldre är det en viktig del av biblioteksbesöket. Hjälpsam och stöttande 
personal är också viktigt så att de äldre kan anpassa sig till de stora förändringarna. De äldre 
låntagarna tycker dock om den nya mindre strikta atmosfär som biblioteken fått i och med 
ombyggnationer. De tycker om de mer luftiga och ljusa lokalerna. De äldre låntagarna anser 
däremot inte att deras behov av litteratur tillfredsställs helt, då de föredrar många olika genrer 
och typer av böcker, såsom storstilsböcker och talböcker. Deras behov har kommit i 
skymundan för den yngre generationen låntagare. Här behövs mer energi för att tillfredsställa 
den äldre kategorin. För att locka nya låntagare har biblioteken köpt in mycket cd-böcker och 
har fri Internet-tillgång. Detta utnyttjas inte direkt av de äldre låntagarna men de tycker att de 
bakomliggande anledningarna är ett gott skäl till introduceringen. Det kommer också fram att 
det är viktigt att det finns olika avdelningar så att man kan sitta i lugn och ro och läsa. Vissa 
äldre låntagare tycker att man i och med de nya biblioteken har kommit för långt ifrån vad 
som egentligen är bibliotekets uppgift, att gynna läsning och utbildning, även om de flesta 
andra tycker att det är bra med fler tjänster. Det saknas också organiserade aktiviteter för äldre 
på biblioteket, fokus ligger istället på andra grupper, speciellt barn. Forskning som Lockett 
hänvisar till visar att äldre drar fördel av att delta i gruppaktiviteter (Lockett 2003, passim). 
 
Public library, older people and social exclusion (2000) är en litteraturstudie skriven av 
Rebecca Linley. Linley tog sin mastersexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap 1996, 
vid Sheffields universitet. Hon har givit ut ett antal studier inom området.  
 
Studien handlar om hur äldre människor i Storbritannien på olika sätt blir socialt uteslutna i 
samhället. På biblioteket får de inte den service de behöver. Biblioteket är en bra plats att 
utveckla sina intressen och få den information som behövs. Att de äldre inte får den service de 
behöver beror bland annat på att de ses som en homogen grupp. Egentligen kunde man dela 
upp pensionärerna i två grupper, de som är 75 och äldre, och de aktiva äldre som är under 75 
år. De aktiva äldre ingår i den tredje åldern och därefter kommer den sista och fjärde åldern 
som går längre och längre upp i åldrarna. Traditionellt sett anses informationsbehoven i den 
tredje åldern främst handla om pensionen, social välfärd och vård. Denna syn stämmer ofta 
inte överens med aktiva pensionärers egentliga informationsbehov, då dessa kan vara 
betydligt mer varierande och mångfacetterade. Uppfattningen i samhället är dock att behovet 
hos pensionären att upprätthålla intressen och färdigheter upphör, pensionären blir 
oengagerad. Detta är dock inte fallet och samhället bör lägga mer energi på denna grupp. 
Eftersom äldre är uteslutna från många aktiviteter ses det som viktigt att åtminstone 
biblioteket finns där för denna grupp och kan hjälpa dem med sin expertis. Det är bra för 
pensionärer, för alla människor, att fortsätta vara aktiv i livet, träffa andra människor och 
fortsätta med sina intressen. Biblioteket som stödjer en service som också innefattar 
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pensionärer har potential att hjälpa till mer här. Mer forskning behövs dock, om både 
bibliotek – och informationsbehov hos äldre (Linley 2000, passim). 
 
Rapporten Eldres bruk av folkebibliotek (1990) har skrivits av Maren Brit Baadshaug på 
uppdrag av Statens bibliotekstilsyn i Oslo. Baadshaug är annars engagerad i olika projekt som 
rör skolbibliotek och har bland annat startat bloggen Informasjonskompetanse og 
skolebibliotek. Rapporten utgår ifrån en landsomfattande undersökning av 
biblioteksanvändningen i Norge, som utfördes av Statistiska centralbyrån 1988. 
Undersökningen visade att äldre inte använder sig av bibliotekets tjänster i lika hög grad som 
andra grupper. För att försöka utröna orsaker till detta har Baadshaug gjort en mer ingående 
analys av materialet med hjälp av statistikprogrammet FOSS (Full Option Science System).  
 
Statistiska centralbyråns undersökning visar att en tredjedel av alla norska medborgare mellan 
65 och 80 år aldrig har besökt ett folkbibliotek, vilket är betydligt högre än genomsnittet. De 
äldre som ändå besöker biblioteket hör å andra sidan till de mest aktiva besökarna och de 
lånar mer än vad övriga grupper gör. Man kommer också i den här undersökningen fram till 
att äldre ägnar mer tid per dag åt läsning än den övriga befolkningen, och att biblioteket då är 
en av de viktigaste källorna för att få tag i litteratur. De tre mest populära aktiviteterna bland 
äldre som besöker biblioteket är att låna skönlitteratur, läsa tidningar och tidskrifter, samt att 
se på utställningar. Även om de äldre ägnar mer tid per dag åt läsning uppger de ändå att de 
läser färre böcker i snitt per år jämfört med övriga grupper. Detta kan förklaras med att de 
läser mer tidningar än böcker (Baadshaug 1990, passim). 
 
De flesta menar också att de föredrar ett större centralt bibliotek framför en mindre filial. Det 
är inte en särskilt stor andel som upplever att det är fysiska hinder som gör att de inte besöker 
biblioteket. De flesta besöker helst biblioteket en vardag, någon gång mellan nio på morgonen 
och tre på eftermiddagen. De är en av de mest nöjda grupperna när det gäller frågor rörande 
bibliotekets bestånd och hylluppställning. Däremot framkommer det att de sällan ber 
bibliotekarien om hjälp (ibid., s. 17ff). 
 
En förklaring till att äldre inte använder sig av biblioteket i lika hög grad som yngre gör kan 
vara att de helt enkelt inte är lika vana biblioteksbesökare. Idag får de flesta kontakt med 
biblioteket redan som unga, inte minst genom skolbiblioteket. Så såg det inte riktigt ut när 
dagens pensionärer var unga, och det kan vara en bidragande orsak (ibid., s. 8). Baadshaug 
menar också att biblioteksanvändningen ökar desto högre utbildning man har samt att den 
minskar i takt med stigande ålder. Då de äldre ofta har en något lägre utbildning kan även 
detta vara en faktor att räkna med (ibid., s. 12ff). 
 
Klaz Arvidson, som idag arbetar som bibliotekarie vid Högskolan i Borås, har skrivit 
magisteruppsatsen Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek: Sedd genom en 
användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek. Uppsatsen publicerades 1996 av 
publiceringsföreningen VALFRID i Borås och det är denna version vi har tagit del av. 
 
Syftet med studien är att ta reda på vad besökare gör på biblioteket, med tanke på att 
besöksfrekvensen under 1990-talet ökade medan utlåningen minskade. Arvidson vill också 
undersöka om olika grupper använder sig av biblioteket på olika sätt. Studien har utförts som 
en kvantitativ intervjuundersökning med 195 deltagare, vilka har intervjuats i samband med 
att de besökt biblioteket (Arvidson 1996, passim). 
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Då Arvidson har gjort en uppdelning i olika grupper och redogjort enskilt för varje grupps 
användning av biblioteket, tar vi här enbart upp de resultat som kommer fram om pensionärer. 
Övriga grupper som han har delat in sina respondenter i är arbetslösa, studerande, 
yrkesarbetande och barnlediga. 21 av de 195 deltagarna hör till gruppen pensionärer, 10 män 
och 11 kvinnor. Alla dessa uppger att de besöker biblioteket minst en gång i månaden. Alla 
kvinnor utom en, men bara hälften av männen, lånar något varje gång de är på biblioteket. 12 
personer uppger att de besöker utställningar på biblioteket, däremot är det bara 6 personer 
som läser dagstidningen regelbundet. Gruppen pensionärer använder först och främst 
biblioteket som tidsfördriv (de övriga svarsalternativen var som studieplats eller för 
problemlösning) (Arvidson 1996, s. 60f). 
 
Arvidson menar att pensionärer framförallt använder sig av bibliotekets traditionella roll som 
en källa för att få tag i litteratur. Han anser att de också har nytta av bibliotekets roll som 
”samhällets vardagsrum”, inte minst för att få en mer strukturerad tillvaro då de inte har något 
arbete att gå till (ibid., s. 72f). 
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4. Teori 
Vi har valt att utgå från tre modeller för att analysera vårt material. Den första modellen är 
utformad av Thomas D. Wilson, som är professor i informationsvetenskap och har verkat vid 
bland annat universitetet i Sheffield. Wilsons modell om informationsbehov ska tjäna som 
analysverktyg till de kognitiva och affektiva behov som våra respondenter i egenskap av 
nyblivna pensionärer uttrycker. Vi för även ett resonemang om hur vi på bästa sätt kan 
använda oss av modellen i vår studie.  
 
Vi använder oss också av rollteorin som beskrivs av sociologen Lars Tornstam i Åldrandets 
socialpsykologi. Det är en teori som utgår från de olika roller man har i livet och med hjälp av 
denna analyserar vi sedan hur våra respondenter hanterar sin roll som nyblivna pensionärer.  
  
Den tredje och sista modellen vi använder oss av är Andersson och Skot-Hansens modell för 
biblioteksbruk. Denna modell använder vi oss av för att analysera de intervjufrågor som 
handlar om biblioteket. Vi använder oss dock av modellen på ett annat sätt än Andersson och 
Skot-Hansen. Därför tar vi upp Jochumsen och Rasmussens studie, då vi använder modellen 
på ungefär samma sätt som de har gjort. 

4.1. Definition av informationsbehov och informationssökning  
Innan vi redogör för de teorier vi använder oss av vill vi definiera begreppen 
informationsbehov och informationssökning. Detta gör vi först med utgångspunkt i vad några 
olika forskare har för syn på dessa begrepp, för att sedan redogöra för hur vi själva förhåller 
oss till begreppen i vår studie.  

4.1.1. Informationsbehov 
Wilson menar att det inte finns många områden inom informationsvetenskapen som har gett 
upphov till så mycket forskning, som just användarstudier. Det är just begreppet 
informationsbehov inom användarstudier som skapat mycket diskussioner och framför allt 
förvirring (Wilson 1981, s. 1). 
 
Den teoretiska förståelsen av informationsbehov har varit långsam. Några av de första 
studierna om användares informationssökningsbeteende kom redan 1948, i och med ”Royal 
Society Scientific Information Conference”. Det har varit och är också fortfarande 
problematiskt att definiera termen informationsbehov och det är också svårt att skilja behov 
från önskan och uttryckt begäran. Att det gått så långsamt tror forskare främst beror på att 
man använt sig av olämplig metodologi (ibid., s. 3). 
 
Enligt Wilson undersöker man informationsbehov när man frågar sig varför användare 
bestämmer sig för att söka information, vilket syfte denne tror informationen uppfyller och 
vad informationen verkligen ger användaren när denne mottar den (ibid., s. 5). 
 
Donald O. Case skriver i Looking for information: a study of research on information seeking, 
needs, and behaviour, att informationsbehov är “a recognition that your knowledge is 
inadequate to satisfy a goal that you have” (2002, s. 5). Informationsbehovet kan bli 
tillfredsställt genom informationssökning eller informationsbeteende. Informationsbeteende är 
inte bara informationssökning utan också att passivt eller oavsiktligt söka information. Att 
aktivt undvika information är också en form av informationsbeteende (ibid., s. 5). 
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Lars Höglund är professor i Biblioteks – och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Han har tillsammans med Olle Persson skrivit Information och kunskap: 
Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor. Höglund och Persson menar att 
informationsbehovet är svårt att ta mått på, många aspekter spelar in. Det finns både objektiva 
och subjektiva behov. Objektiva är sådana behov som utifrån kan anses nödvändiga för att 
lösa uppgifter medan subjektiva är de behov som individen själv uppfattar. Båda dessa 
aspekter måste tas hänsyn till för att kunna ta reda på en individs behov. Vad individen redan 
vet är lika viktigt att ta i beaktande som problemsituationens krav. Höglund och Persson 
menar att det råder stora skillnader mellan individers upplevelser av informationsbehovet, 
även inom mycket avgränsade grupper (1985, s. 43f). 
 
Höglund och Persson pratar också om skillnader mellan regelbundna och mer tillfälliga 
behov. Regelbundna behov kan till exempel vara att inom ett företag behöva kontinuerlig 
information inom ett område. Denna löpande informationsbevakning används inte direkt för 
att lösa någon form av problem. Dagliga uppgifter såsom faktauppgifter och reaktioner på det 
man gör är också exempel på regelbundna behov. Ett exempel på tillfälliga behov är 
retrospektiva sökningar, att ta reda på vad man sedan tidigare vet om ett specifikt problem. Ett 
annat exempel är instruktion – att skaffa sig nya eller friska upp gamla kunskaper (ibid., s. 
44f). 

4.1.2. Informationssökning 
Forskare har inte lagt ner så mycket energi på att definiera termen informationssökning. Detta 
menar Case kan bero på att det är för uppenbart vad termen står för (2002, s. 75). Är det 
någon som definierar termen, blir det ofta en cirkeldefinition, att informationssökning är en 
reaktion på ett informationsbehov (ibid., s. 77).  
 
Donald O. Cases definition av informationssökning lyder som följer:”a conscious effort to 
acquire information in response to a need or gap in your knowledge” (ibid., s. 5). Även om 
forskare inte har lagt ner så mycket tid på att definiera termen, är den enligt Case den mest 
omdiskuterade termen om man jämför med de andra tre företeelserna information, 
informationsbehov och informationsbeteende. Det är när vi exempelvis står inför ett större 
beslut och tvingas söka information för att kunna ta det, som vi börjar bry oss om 
informationssökning. I detta skede gör vi allt vi kan för att nå tillfredsställelse och hitta 
informationen vi söker. Annars är detta inget vi bekymrar oss över, när behovet är uppfyllt går 
vi tillbaka till ett passivt tillstånd av informationssökning. Det handlar inte alltid om något 
särskilt, att vi behöver information till något speciellt. Dagligen stöter vi på saker som vi vill 
lära oss mer om. En icke målinriktad nyfikenhet är vanligt förekommande i livet (ibid., s. 5). 

4.1.3. Hur vi använder oss av begreppen informationsbehov och 
informationssökning 
Vi utgår från en vid definition av begreppen informationsbehov och informationssökning i vår 
studie. När vi pratar om våra respondenters informationsbehov, kan det handla om ett behov 
som de själva uttrycker eller ett behov som vi tolkar att de har. Wilson menar att det inte är 
säkert att man själv alltid är medveten om att man har ett visst behov (1981, s. 7f). Detta 
instämmer vi med och det betyder att vi, med utgångspunkt i våra intervjuer, ibland måste 
göra vissa egna tolkningar utifrån vad vi tror att våra respondenter har behov av. Samtidigt 
drar vi inte en skarp gräns mellan att ha behov av en viss information och att vilja ha en viss 
information. När våra respondenter säger att de skulle vilja veta något om en viss sak så ser vi 
det som ett informationsbehov, även om de egentligen kanske skulle klara sig lika bra utan 
den informationen. Vi är också, liksom Wilson, intresserade av de faktorer som finns kring 
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själva informationsbehovet. Varför behöver eller vill respondenten ha information om just 
detta? Vad kan informationen i förlängningen ge respondenten?  
 
Informationssökning ser vi som allt en individ gör, som leder fram till information av något 
slag. Det kan vara att prata med någon, råka få syn på en artikel i en tidning, eller surfa på 
Internet. Vi tycker att informationssökning kan ses både som aktiv och som passiv. Vid en 
aktiv sådan vill individen få reda på något speciellt och använder sig av någon form av 
strategi för att få reda på detta. Vid en passiv däremot, råkar individen på information mer av 
en slump, sådan information som kan visa sig användbar även om behovet av den inte tidigare 
medvetandegjorts hos individen. Vi drar således ingen skarp gräns mellan begreppen 
informationssökning och informationsbeteende. När vi talar om informationssökning kan vi 
därmed ibland innefatta sådant som i andra sammanhang kanske skulle benämnas 
informationsbeteende. 

4.2. Wilsons modell om informationsbehov 
Modellen publicerades första gången 1981. Den vill visa på att det är många faktorer som 
påverkar en individs informationsbehov vilket sedan leder fram till ett 
informationssökningsbeteende (Wilson 1981, s. 6).  
 
Enligt den psykologiska forskningen finns det tre kategorier av primära behov hos människan, 
bland vilka det råder ett inbördes förhållande. De fysiologiska behoven är de mest elementära, 
som exempelvis behov av mat, vatten och skydd. Dessa behov kan väcka affektiva eller 
kognitiva behov. Affektiva behov (psykologiska eller känslomässiga behov) är exempelvis 
behov av självförverkligande, självhävdelse eller trygghet. De kognitiva behoven 
kännetecknas av behov av meningsskapande. Dessa kan yttra sig i nyfikenhet och kan vara att 
lära sig något nytt, som ett yrke eller utvecklandet av ett intresse. Ett misslyckande i att 
tillfredsställa kognitiva behov kan resultera i affektiva behov, som exempelvis uppmuntran. 
Dessa tre kategorier ger sedan upphov till det sekundära informationsbehovet (ibid., s. 6). 

 
Wilson 1981, s. 6 
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I modellen finns tre boxar som betecknas person, role och environment. Dessa motsvarar den 
kontext, som de kognitiva och affektiva behoven uppstår ur, således ur den personliga, sociala 
och samhälleliga rollen. Ur de roller som individen har i det sociala livet, i den sociala 
kontexten, uppkommer informationsbehoven. Här inbegrips de krav som ställs på individen i 
privatlivet. Yrkesrollen hamnar dock främst i fokus, med de aktiviteter och ansvar i en 
organisation som individen får i och med rollen. I yrkesrollen ingår planering och 
beslutsfattande, vilket i sin tur leder till skapandet av kognitiva behov. Organisationens och 
individens personliga struktur skapar affektiva behov som självförverkligande, självhävdelse 
och prestationsbehov, vilket i sin tur leder till informationsbehov (Wilson 1981, s. 7f.).  
 
Vägen till att få tag i information och tillfredsställa behovet är inte helt problemfri. I modellen 
kan man se att vägen korsas av diverse hinder, personal, interpersonal och environmental 
barriers, vilka uppkommer ur kontexten. Exempel på hinder som kan uppkomma är 
tillgången till informationskällor, eventuella kostnader för dem, hur man handskas med 
ofullständig information vid beslutsfattande och följderna av det. Risken finns också att 
informationssökningen aldrig påbörjas överhuvudtaget. Detta kan bero på att de kognitiva 
eller affektiva behoven hos individen aldrig kommer upp till ytan och medvetandegörs (ibid., 
s. 7f). 
 
Information definieras ofta i kognitiva termer men att information bara skulle tillfredsställa 
kognitiva behov stämmer inte, menar Wilson. Genom information kan man exempelvis 
tillgodose ett behov av säkerhet och detta är snarare ett affektivt behov. Går individen till en 
högre ställd person inom en organisation för att få tag i information, kanske det inte handlar så 
mycket om själva informationen, utan mer om behovet att bli erkänd och accepterad som 
person. Att samla på böcker, bara för deras estetiska värde, är ännu ett exempel på att 
information kan tillfredsställa affektiva behov (ibid., s. 7f). 
 
Informationssökningsbehov och – beteende påverkas av ännu en faktor, nämligen 
samhällskontexten, vilken motsvarar boxen environment. Denna tas upp i Wilsons modell 
som motsvarande den socio- kulturella, den fysiska och den politisk-ekonomiska miljön. När 
det gäller den ekonomiska miljön handlar det om tillgången till resurser exempelvis i en 
arbetsmiljö, vissa har mer tillgång till information och vissa har mindre. En del 
informationskanaler och – källor kan, på grund av att det inte finns någon tillgång, inte 
användas. Detta leder följaktligen i sin tur till annorlunda informationsbeteende och ger 
konsekvenser för det, hos individen, kognitiva behovet. Politiska system kan också förbjuda 
viss information till vissa grupper, vilket kan ge konsekvenser för prestationer inom 
yrkesrollen (ibid., s. 9). 
 
Wilson menar att vi hela tiden behöver information, både i vårt vardags- och yrkesliv. I detta 
sammanhang handlar det ofta om information som främst tillfredsställer affektiva behov. Det 
handlar inte alltid om information för att tillgodose kognitiva behov, vilket verkar vara en 
vanlig åsikt inom forskningsvärlden. Forskare skulle vinna på att se den informationssökande 
människan i ett vidare perspektiv, anser Wilson. Vidare borde forskningen inrikta sig mindre 
på att studera vägen till informationen, själva informationssökningen, där man utgår från en 
bestämd åsikt om vilket sätt som är det rätta sättet och tvärtom att söka information på. Istället 
borde ett större fokus läggas på orsakerna bakom informationssökandet och vad 
informationen egentligen används till (ibid., s. 9f). 
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4.2.1. Vår användning av Wilsons modell 
Vi för i detta avsnitt en diskussion om hur vi på bästa sätt kan använda Wilsons modell som 
analysverktyg i vår studie.  
 
Modellen utgår från ett helhetsperspektiv av individen. Dennes behov; fysiologiska, affektiva 
och kognitiva, bestäms utifrån individens kontext. Dessa ger sedan upphov till 
informationsbehovet och det påföljande informationssökningsbeteendet (Wilson 1981, s. 8). 
 
Vad gäller den sociala rollkontexten har individen inte längre en yrkesroll i och med 
pensionsavgången. Men vad kan man då säga att individen har för roll? Tidigare i livet har 
individen haft många olika roller som innebär olika förväntningar, förbud och föreskrifter. I 
Åldrandets socialpsykologi, menar Tornstam att när man går över i åldringsrollen blir det mer 
flexibelt vad man får göra i sin roll. Som pensionär får man istället tillåtelse att göra saker, det 
finns inte längre några normativa förväntningar. Individen blir rollös (Tornstam 1995, s. 
133ff). Även om individen nu inte har någon officiell roll längre, har denne ändå en roll i 
privatlivet, exempelvis som make/maka, mormor/morfar och dessa ingår ju i allra högsta grad 
i det sociala livet. Eftersom vi inte kan säga exakt vilken roll individen har, kan vi kalla den 
pensionärsrollen. Denna roll kan yttra sig väldigt olika, då man som pensionär väljer att göra 
olika saker av den nya rollen, antingen man blir medlem i en förening eller vill dra sig tillbaka 
och bara vara hemma och ta det lugnt. Ur denna roll skapas sedan de kognitiva behoven, 
meningsskapandet, dessa blir alltså olika beroende på vad man vill göra i sin nya roll. 
Samtidigt går det inte att helt bortse från yrkesrollen. Även om pensionären inte längre har en 
yrkesroll kan denne i allra högsta grad fortfarande ha en stark yrkesidentitet. Denna kan också 
bidra till att skapa behov av olika slag.  
 
Även de affektiva behoven skapas ur den nya rollen som pensionär. Vissa affektiva behov kan 
sägas vara samma för alla människor, som behovet av trygghet. Däremot sker en förändring i 
de affektiva behov som till exempel självförverkligande och prestation, vilka Wilson menar 
till stor del skapas ur organisationens struktur (1981, s. 8). Dessa behov kopplas med andra 
ord starkt ihop med yrkesrollen. Att pensionären har förlorat sin yrkesroll behöver inte betyda 
att han eller hon inte längre har behov av självförverkligande eller prestation, men det är 
något annat som utlöser behoven. Det kan vara den allmänna sociala strukturen som individen 
med sin sociala roll ingår i; livssituationen, men det kan också vara individens egna 
personliga struktur; de personliga egenskaperna.  
 
De fysiologiska, elementära behoven förändras inte för att individen blir pensionär, de är 
desamma för alla människor. Här sker alltså ingen förändring. 
 
Vad gäller barriärerna handlar de om personliga (personal) sådana, att man till exempel inte 
har tillräckliga kunskaper för att ta till sig information. Rollrelaterade barriärer kan i detta 
sammanhang vara samma som de personliga, då pensionären kan sägas bara ha sina 
personliga roller nu. Detta beror dock på vad man gör, väljer man att bli medlem i en förening 
skapas det också hinder utifrån denna roll. Samhällsrelaterade barriärer är exempelvis 
tillgången till bibliotek, censurering av viss information med mera, vilket så klart inte bara 
gäller yrkesverksamma utan även pensionärer.  
 
När vi använder Wilsons modell som analysverktyg tar vi särskilt fasta på de olika 
kategorierna av behov. Det är de kognitiva och affektiva behoven som är av intresse för vår 
studie och på vilket sätt dessa behov leder vidare till ett informationsbehov. När det gäller 
barriärer hos de nyblivna pensionärerna kommer vi inte att lägga så stor vikt vid de 
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samhällsrelaterade barriärerna, utan vi tittar främst på de personliga och rollrelaterade. De 
övriga delarna av modellen spelar en något underordnad roll, även om vi också kommer att 
diskutera dessa i vår analys. 

4.3. Rollteori 
Tornstam beskriver rollteorin, vilken utgår från att människan är en aktör som spelar de roller 
som förväntas av dem beroende på var denne befinner sig i livet, i vilket sammanhang. De 
rollförväntningar som individen har övergår sedan i ett visst beteende eller så kallat 
rollutförande. Människan har inte bara en roll utan oftast flera. De kan vara tillskrivna eller 
förvärvade, vi tillskrivs exempelvis rollen som man eller kvinna men förvärvar vår yrkesroll 
(Tornstam 1995, s. 123). 
 
Åldringskategoriseringen innebär både tillskrivna och förvärvade roller. Vilken ålderskategori 
en individ tillhör, exempelvis när man blir vuxen och när man når ålderdomen, har varit 
flytande genom historien. De förväntningar de olika ålderskategorierna innehåller kan komma 
att bero på vad som anses vara praktiskt. Idag eftersträvas att vara ung och ha en bra 
utbildning. Detta gör att de äldre blir mer oattraktiva på arbetsmarknaden. Könsrollen är 
densamma hela livet medan vår åldersroll hela tiden förändras. Vid övergången från en roll 
till en annan går man igenom olika passageriter, exempelvis konfirmation och studentexamen. 
Dessa riter är till för att underlätta, då de klargör att nya rollförväntningar blir aktuella, både 
för individen själv och för dennes omgivning. I övergången till åldringsrollen går man oftast 
inte igenom någon speciell passagerit (ibid., s. 124f). 
 
Antalet roller ökar fram till pensionen för att sedan minska. Enligt Tornstam beskriver 
gerontologer förändringarna av roller senare i livet som rollförluster. Tidigare i livet lämnar 
man bara gamla roller och får nya. De roller som tillträds under den senare delen av livet är 
inte lika betydelsefulla som de tidigare i livet. Rollförlusterna sker också mer abrupt än vad de 
gör i livets tidigare skede, där rollförändringarna sker under längre tid. Exempel på 
rollförluster är förlusten av make – eller makarollen och yrkesrollen. Dessa är sociala förluster 
som är svåra att ersätta. Det är ändå av stor vikt att försöka finna nya roller som ersätter de 
förlorade (ibid., s. 126f). 
 
Ett förlorande av yrkesrollen innebär flera rollförluster som upptagit stor del av individens liv 
tidigare. Detta blir för många ett trauma, menar gerontologer. Det stämmer dock inte om man 
ser till de många empiriska undersökningar som gjorts. Endast en liten del känner att 
pensioneringen blev något negativt och jobbigt. De flesta som kände en viss oro innan 
pensionen, var mycket positiva när de väl kom dit. (ibid., s. 127ff) En förklaring till detta kan 
vara att man blivit väl förberedd, och vet att det någon gång kommer att bli dags att lämna 
yrkeslivet. Ofta har individen också ett välutvecklat socialt nätverk och detta betyder mycket 
(ibid., s. 130). 
 
I den tidigare delen av livet innehåller rollförväntningarna många förbud och föreskrifter 
medan det i den senare delen av livet, i åldringsrollen, är mer flexibelt vad man får göra i sin 
roll. Det finns knappast några normativa förväntningar, utan det handlar mer om en tillåtelse 
att göra saker. I åldringsrollen blir man på sätt och vis rollös. Det finns dock vissa ideal som 
förväntas följas. Bland annat ska man hålla sig aktiv och vara intresserad av sina barn och 
barnbarn. Detta är dock inga förväntningar som bara gäller äldre utan alla vuxna (ibid., s. 
133ff). 
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För att tillskriva sig åldringsrollen krävs motivation. I vårt samhälle där åldrandet ses som 
något negativt, kan det vara svårt att motivera sig till rollen. Många förnekar att de faktiskt 
tillhör den, det gäller inte dem. Detta medför att det blir ett stort gap mellan jaguppfattningen 
och samhällets uppfattning. Många roller som individen erhåller under tidigare delar av livet 
är mer attraktiva än de roller som tillskrivs under senare delen. Åldringsrollen innebär bland 
annat statusförlust, lågt socialt värde och diffusa rollförväntningar, vilket bara är negativt. För 
att åldringsrollen ska bli något positivt behöver den efterlikna de roller som man haft tidigare 
under livet (Tornstam 1995, s. 135ff). 

4.4. Andersson och Skot-Hansens modell för biblioteksbruk 
De danska biblioteks- och kulturforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen har i 
sin rapport Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling (1994), utvecklat en modell som ska 
tjäna som analysverktyg för att visa på de olika funktioner som biblioteket kan ha i samhället.  
 

 
    Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18. 
 
I modellen ställs fyra olika roller som folkbiblioteket har upp. Dessa är: 
 

• Kulturcentrum: främjandet av kulturella upplevelser och aktiviteter, exempelvis 
utställningar, evenemang, workshops, konferensrum.  

 
• Kunskapscentrum: främjandet av utbildning och information, exempel med tillgång 

till studiehjälpmedel, hjälp med informationssökning. 
 
• Informationscentrum: främjande av tillhandahållande av information av alla de slag 

exempelvis referensservice, turistinformation. 
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• Socialt centrum: medverkan till vardagens sociala liv, exempelvis som mötesplats och 
till rådgivning (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19). 

 
Andersson och Skot-Hansen använder sig av modellen för att visa hur biblioteken kan 
profilera sig och framhålla någon av dessa roller. Deras rapport är således skriven ur ett 
biblioteksperspektiv. De tar inte upp hur användarna ser på dessa olika roller eller på vilket 
sätt de nyttjar biblioteket. Vi vill i vår studie använda modellen på ett annat sätt, än vad 
Andersson och Skot-Hansen ursprungligen hade som syfte med den. Vi använder modellen 
som ett verktyg för att analysera hur våra respondenter utnyttjar biblioteket. Vi vill också se 
hur de skulle kunna använda sig av biblioteket utifrån de informationsbehov de uttrycker.  

4.4.1. Jochumsen och Rasmussens användning av modellen 
De danska forskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, anställda vid 
Danmarks Biblioteksskole, har i Gør biblioteket en forskel? (2000) använt sig av denna 
modell för att se hur deras respondenter använder biblioteket. Vår studie har större koppling 
till detta sätt att använda modellen, så därför tar vi även upp deras undersökning här. Det 
resultat de kommer fram till är bland annat att respondenterna använder sig av bibliotekets 
olika roller på följande sätt: 
 
Kulturcentrum – de lånar skönlitteratur, musik och film i ett kulturellt syfte, de går på 
utställningar och arrangemang av olika slag. Dessa arrangemang kan vara föredrag av olika 
författare eller möten om aktuella, lokala händelser eller projekt. Biblioteket kan också vara 
en plats där man utbyter kulturella erfarenheter med andra människor, till exempel diskuterar 
olika böcker som man har läst (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 35f). 
 
Kunskapscentrum – förutom det uppenbara bruket av biblioteket i samband med studier av 
olika slag, använder respondenterna sig ofta av biblioteket som kunskapscentrum kopplat till 
fritiden. Näst efter hemlån av skönlitteratur, är detta det främsta användningsområdet och det 
spänner över en lång rad olika intresseområden. En respondent berättar att han brukar gå till 
biblioteket och läsa tidningen Sjöfart som han är väldigt intresserad av men tycker är för dyr 
att köpa (ibid., s. 37f).  
 
Informationscentrum – det här användningsområdet av biblioteket är minst utnyttjat av 
respondenterna. De tycker dock att det är viktigt och bra att möjligheten finns att få tillgång 
till information om de skulle behöva det (ibid., s. 38ff). 
 
Socialt centrum – de ser biblioteket som en neutral mötesplats utan några krav, där de kan 
prata med vänner och bekanta eller bara slappna av. Att gå till biblioteket för att fylla ut tiden 
är ganska vanligt. En del respondenter, bland annat pensionärer, ser också ett biblioteksbesök 
som något som kan ge både struktur och omväxling i vardagen (ibid., s. 33ff).  
 
Vi utgår i analysen från dessa fyra olika roller för att se hur våra respondenter använder sig av 
biblioteket. Vi för också en diskussion om hur de skulle kunna använda sig av bibliotekets 
roller ytterligare, utifrån de behov som de ger uttryck för. 
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5. Metod 
Vi har valt att utföra en kvalitativ studie. Pål Repstad, professor i religionssociologi, menar i 
sin bok, Närhet och distans, att man i kvalitativ forskning försöker komma fram till den, i de 
flesta fall, tysta och outtalade uppfattningen om världen. Subjektiva upplevelser ligger i fokus 
(Repstad 1992, s.9ff). I vår studie söker vi ta reda på den nyblivna pensionärens upplevelser 
av pensionen och vilka behov som pensionärer uttrycker. En kvalitativ metod ger oss 
möjlighet att göra detta. Karin Widerberg är professor på institutet för sociologi och 
samhällsgeografi vid Oslo universitet. I sin bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002, s.15) 
beskriver hon målet med den kvalitativa forskningen. Hon menar att den först och främst är 
ute efter att ta reda på ett fenomens karaktär eller egenskaper, vad fenomenet betyder eller 
handlar om. Hade vi istället valt att utföra en kvantitativ studie hade vi varit mer intresserade 
av till exempel hur många av pensionärerna som haft en viss typ av behov. Den kvantitativa 
forskningen är således mer inriktad på mängd. Vi hade då också kunnat ta reda på samband, 
om det förekommande fenomenet varit beroende av exempelvis kön eller ålder (ibid., s. 15). 
Wilson ger i Models in information behaviour research (1999) exempel på att kvantitativa 
metoder förr användes för att studera mänskliga beteenden, bland annat antal besök på 
biblioteket. Detta var inte till någon större hjälp för utvecklingen av teorier. En övergång till 
kvalitativa metoder, i början av 1970-talet i Storbritannien, har lett till mer forskning relaterad 
till mänskliga beteenden. Med hjälp av dessa metoder är det mer sannolikt att hitta teorier och 
modeller i samhällsvetenskaperna, som kan användas till forskningen om 
informationsbeteende (Wilson 1999, s. 250). 

5.1. Val av metod 
Vi samlade in det empiriska materialet till vår studie med hjälp av kvalitativa, semi-
strukturerade intervjuer. Det fanns vissa teman som vi ville belysa och prata om under 
intervjuerna, samt vissa frågor som vi ville att samtliga respondenter skulle svara på. Vi anser 
inte att den i stort sett ostrukturerade intervjuformen, där man bara ställer några få frågor och 
som mer har karaktären av ett vanligt samtal (Bryman 2002, s. 301) hade varit lika passande 
för vår studie. Vi hade en ganska tydlig bild av hur vi ville utforma vår studie och vilka teman 
vi ville analysera utifrån samt vilka analysverktyg vi skulle använda oss av. Detta 
sammantaget gjorde att vi ansåg att den semi-strukturerade intervjun var ett lämpligt val. Vi 
utformade en intervjumall där vi tog upp det viktigaste som vi ville prata om under 
intervjuerna, för att vara säkra på att inte glömma något. Vi försökte till stor del att utgå både 
från de teoretiska modeller som beskrivs i kapitel fyra och från våra frågeställningar när vi 
utformade vår intervjumall. 
 
Widerberg påpekar att det är meningen att intervjuerna ska skilja sig åt en aning beroende på 
vem man intervjuar och hur intervjun fortlöper. Ramar kan finnas, men en detaljerad 
intervjumall som utarbetats i förväg och sedan följs till punkt och pricka hör inte riktigt 
hemma i den kvalitativa intervjun. Istället är följdfrågorna av väldigt stor betydelse 
(Widerberg 2002, s. 16). Genom att låta informanterna berätta om sådant de själva kommer in 
på kan man få mycket värdefull information som man kanske inte kommit att tänka på själv. 
Det gäller alltså att vara lyhörd under intervjun, men samtidigt kunna avbryta om det känns 
som att man fastnar i ett visst ämne (ibid., s. 99f). 

5.2. Urval  
Vi hade lite svårt att komma på hur vi skulle få kontakt med några respondenter att intervjua, 
med tanke på att det inte riktigt finns någon naturlig mötesplats där nyblivna pensionärer finns 
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samlade. Att ta kontakt med någon pensionärsorganisation var ett alternativ, men vi valde bort 
det av två skäl. För det första så misstänkte vi att såpass nyblivna pensionärer som vi ville ha 
tag i, kanske inte hade hunnit gå med i någon sådan ännu. För det andra så kände vi att urvalet 
kunde bli skevt om vi var tvungna att begränsa oss till respondenter som var aktiva i en 
pensionärsorganisation. Detta ville vi helst undvika. 
 
Vi försökte få tag i personer som var intresserade av att bli intervjuade genom att sätta upp 
lappar i diverse mataffärer. Där beskrev vi syftet med intervjun och lite kort vad den skulle 
handla om och uppmuntrade alla som var intresserade att ta kontakt med oss. Detta gav dock 
inget som helst gensvar, det var ingen som hörde av sig.  
 
Det vi slutligen använde oss av var ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2002, s. 114f). 
Bryman menar att detta är ett vanligt tillvägagångssätt när man ska intervjua personer som 
kan vara svåra att få tag i eller då frågan om ett representativt urval inte är så aktuell. 
Eftersom syftet med intervjun är att få en bild av just den personen och inte en generell bild 
av gruppen i allmänhet, såg vi det inte som något större problem att använda oss av ett sådant 
urval (ibid., s. 313). Då vi inte själva kände till särskilt många nyblivna pensionärer vände vi 
oss istället till personer i vår bekantskapskrets och frågade om de kände till någon som nyss 
gått i pension. På det viset fick vi flera tips på möjliga respondenter. Det var dock inte alla 
som ville ställa upp på att bli intervjuade. Det som främst verkade avskräckande var när vi 
talade om att intervjun kunde ta uppemot en timme.  
 
Slutligen fick vi tag i sex respondenter som gärna ville medverka i vår studie. Två av våra 
respondenter är män och fyra är kvinnor. Utöver de kriterier vi tog upp under avgränsningar, 
att respondenterna skulle ha gått i pension under 2006 och att de inte skulle vara 
förtidspensionerade på grund av sjukdom, hade vi inga andra kriterier för urvalet. Vi 
intervjuade helt enkelt dem vi fick tag på. Två av respondenterna känner varandra då de var 
arbetskamrater innan de gick i pension. Eftersom vi utförde intervjuerna enskilt med 
respondenterna ser vi inte detta som något problem.  
 
Då vi inte hade någon möjlighet att göra något mer specifikt urval utan intervjuade de vi fick 
tag på, innebär det att våra respondenter i vissa fall är mer lika varandra än vad som kunde ha 
varit önskvärt. Alla har ungefär samma ekonomiska förutsättningar, har hälsan i behåll och ett 
stort socialt nätverk. De har också liknande utbildning, förutom en av dem som kan sägas ha 
en akademisk sådan. Olika typer av utbildning och arbetslivserfarenhet kan resultera i olika 
syn på information och informationssökning, vilket hade varit intressant att studera.  

5.3. Genomförande av intervjuer 
Vi började med att kontakta respondenterna via telefon. Under telefonsamtalet berättade vi 
lite om vad vår studie skulle gå ut på och bekräftade att de ville bli intervjuade. Därefter kom 
vi överens om en tid och plats för intervjun. Några dagar innan intervjun skickade vi ut brev 
(se bilaga 2), där vi kort berättade om de teman som vi planerade att ta upp under intervjun. 
Syftet med detta var inte att få respondenten att ha uttänkta svar inför intervjun, utan snarare 
att ge en möjlighet för respondenten att reflektera över de olika temana. 
 
Vi lät så långt det var möjligt respondenterna själva bestämma tid och plats för intervjun. 
Platsen kan ha stor betydelse och kan påverka resultatet. Att det är en neutral plats och en 
plats där respondenten kan känna sig hemma är viktigt (Repstad 1992, s. 65). Vi är på sätt och 
vis i ”överläge” eftersom vi är två, därmed känns detta än viktigare. Att göra en intervju i den 
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intervjuades egen miljö kan också vara en fördel, i och med att omgivningen man befinner sig 
i förmodligen säger en hel del om respondenten. 
 
Vi utförde de sex intervjuerna mellan den 8 och den 22 februari 2007. Varje intervju tog 
ungefär 45 minuter. Tre av intervjuerna utfördes hemma hos respondenterna och tre utfördes 
på deras tidigare arbetsplatser. I samtliga fall utfördes intervjuerna i en lugn miljö, utan några 
störande moment runt omkring. Samtalet flöt på bra och vi kände att vi fick bra kontakt med 
våra respondenter. Vi instämmer med Widerberg som säger att ”de allra flesta älskar att tala 
om sig själva – bara de får en chans. Och det är den chansen vi ska ge dem” (2002, s. 101). Vi 
märkte att respondenterna var intresserade av att berätta om sig själva och sina känslor kring 
pensioneringen. Ändå var det inte särskilt ofta som de svävade ut och började prata om sådant 
som inte var av relevans för vår studie, något som vi hade förväntat oss skulle ske i mycket 
högre grad.   
 
Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna. Vi bad självklart om respondenternas 
samtycke till detta, redan vid den inledande telefonkontakten. Risken finns att en bandspelare 
kan hämma respondenten eller få honom/henne att känna obehag. Om så hade varit fallet hade 
vi ändå genomfört intervjun utan bandspelare. Detta blev dock aldrig aktuellt. Som Repstad 
menar är intervjusituationen ändå konstlad, en bandspelare behöver därmed inte göra någon 
större skillnad, oftast glöms den bort efter en stund ändå (1992, s. 63). Då vi var med båda två 
vid samtliga intervjuer gjorde vi så att en av oss antecknade det viktigaste som sades under 
intervjun. Den som inte antecknade hade huvudansvaret för själva intervjun och kunde 
därmed lättare hänga med i samtalet och fånga upp lösa trådar, samt ställa följdfrågor om så 
behövdes (Repstad 1992, s. 63). Det visade sig att det var tur att vi förde så pass noggranna 
anteckningar som vi gjorde, då en av intervjuerna inte blev helt och hållet inspelad på grund 
av att bandet var felaktigt. Tack vare att vi skrev ett sammandrag av anteckningarna direkt 
efter intervjun kände vi ändå att vi kunde använda oss av den intervjun i lika hög grad som av 
de övriga. Den största skillnaden är att vi inte har möjlighet att citera just den respondenten.  
 
Efter att vi gjort de sex intervjuerna kände vi inte direkt den mättnad, att samma svar börjar 
återkomma regelbundet, som beskrivs i många andra studier. Våra respondenter gav i många 
fall väldigt olika svar och vi hade absolut kunnat tänka oss att intervjua ett par respondenter 
till, för att få en ännu mer varierad bild av den nyblivna pensionären. Tyvärr hade vi dock 
uttömt våra möjligheter att få tag i lämpliga personer att intervjua. Då våra intervjuer kan 
anses vara relativt långa och då vi känner att vi har fått ut väldigt mycket av relevans genom 
dessa intervjuer menar vi ändå att de utgör ett fullt tillräckligt material att arbeta med. 

5.4. Analys 
Vi hade redan innan genomförandet av intervjuerna bestämt att vi ville tematisera 
intervjuresultatet och belysa det med hjälp av citat från respondenterna. De teman vi ville 
använda oss av tog vi fram med hjälp av våra frågeställningar och de tre teorier vi använde 
som analysverktyg. 
 
Vi var noggranna när vi transkriberade materialet. I enstaka fall har vi inte riktigt uppfattat 
något ord hos respondenten och har då tvingats tolka själva. Detta har emellertid gällt just 
något enstaka ord och kan därför inte ha ändrat betydelsen i utsagan. Vi arbetade fram åtta 
olika teman, vilka vi strök under med olikfärgade tuschpennor i våra transkriberade intervjuer. 
Därefter satte vi ihop alla likfärgade uttalanden i ett ordbehandlingsprogram och med hjälp av 
dem skrev vi ut resultatredovisningen. De citat vi tagit med är ordagranna så långt det går. Vi 
har också märkt ut med punkter om det sker någon paus. Ibland har vi uteslutit ord eller 
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meningar mitt i ett citat som inte har varit av betydelse men har då markerat detta med 
parenteser.  
 
Som vi tidigare har redogjort för analyserade vi sedan resultatet med hjälp av rollteori, 
Wilsons modell om informationsbehov och Andersson och Skot-Hansens modell om 
biblioteksvanor.  
 
När det gäller Wilsons modell så tyckte vi inte att vi kunde få någon information om det 
yttersta fältet, environment, genom intervjuer utan snarare genom tidigare forskning. Det vi 
eventuellt kunde ta hänsyn till var den fysiska omgivningen som respondenterna befann sig i. 
Deras ekonomiska villkor ställde vi inte några frågor om men detta fick vi en bild av ändå. 
Utifrån respondenternas svar, vad de exempelvis hade för fritidsintressen, gick det att tills viss 
del tolka ut hur deras ekonomiska förutsättningar såg ut.  
 
Den sociala rollen blir i det här fallet samma sak som pensionärsrollen. Hur denna roll kan se 
ut har vi försökt att visa i bland annat bakgrundskapitlet. Vi tänker oss också att den roll man 
kan ha genom att vara med i en förening skulle kunna ersätta den tidigare yrkesrollen till viss 
del. Andra roller man kan ha som pensionär är till exempel rollen som mor- eller farförälder, 
make/maka och olika roller kopplade till intressen. 
 
De personliga behoven var något vi riktade in oss mycket på i vår intervju. Vi ville få reda på 
vad respondenterna själva upplevde sig ha behov av. I vår analys tolkade vi dessa behov som 
affektiva eller kognitiva. De fysiologiska behoven är inget vi lade någon vikt vid i vår studie, 
då dessa behov i princip är desamma hos alla människor. Efter att ha fått fram vilka typer av 
behov respondenterna hade, analyserade vi om dessa ledde vidare till något 
informationsbehov och hur detta i så fall såg ut. 
 
Vi ställde även frågor som rörde respondenternas egen informationssökning och de barriärer 
som kunde finnas för denna. Detta är också sådant som kan kopplas till Wilsons modell.  
 
Inledningsvis ställde vi en del frågor om hur respondenterna såg på att gå i pension och vad de 
förväntade sig av sin tid som pensionärer. De svar vi fick på dessa frågor försökte vi till viss 
del analysera utifrån rollteorin.  
 
Slutligen diskuterade vi under intervjuerna med respondenterna deras biblioteksvanor och vad 
de ville ha ut av biblioteket. Dessa frågor analyserades huvudsakligen utifrån Andersson och 
Skot-Hansens modell för biblioteksbruk. Denna modell använde vi dels för att analysera hur 
våra respondenter faktiskt använde sig av biblioteket, dels för att visa på hur de skulle kunna 
utnyttja biblioteket utifrån sina informationsbehov.   
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6. Resultatredovisning 
Här går vi igenom de resultat vi har fått fram i våra intervjuer. Först ger vi en kort inledande 
presentation av våra sex respondenter, som har getts fingerade namn. Därefter följer en 
uppdelning i åtta olika teman: Synen på pensioneringen, tankar och drömmar inför framtiden, 
intressen med underrubriken föreningsliv, informationsbehov, informationssökning, 
medievanor, barriärer samt biblioteksvanor. Dessa är de teman som vi har lagt störst vikt vid 
under intervjuerna och de belyser vår studie på olika sätt. Några teman kommer vi att ta upp 
utförligare i analyskapitlet, det gäller framförallt informationsbehov och biblioteksvanor. 
Andra syftar snarare till att ge en bakgrundsbild av våra respondenter och deras situation. 
Dessa återkommer vi främst till i diskussionskapitlet, där vi knyter an till den tidigare 
forskning vi har redogjort för i litteraturgenomgången. 

6.1. Presentation av respondenterna 
Annhild gick i pension den 1 augusti 2006, efter att ha arbetat på bank i 45 år. Hennes 
utbildning är handelsgymnasieexamen. Hon bor med sin man i ett hus beläget i ett mindre 
samhälle. Annhild har en dotter och två barnbarn på tio respektive tolv år, som bor i en 
mellanstor stad ett par mil därifrån. 
 
Beatrice var arbetskamrat med Annhild, innan hon gick i pension den 1 september 2006, efter 
en längre semesterledighet. Hon har tagit realexamen, men hon har även genomgått olika 
utbildningar genom jobbet bland annat för att bli personlig bankman. Hon är gift sedan 42 år 
och även hon bor med sin man i ett hus i ett mindre samhälle, dock inte i samma som 
Annhild. Beatrice har en son som är 32 år, men har ännu inga barnbarn. 
 
Christina gick i pension i april 2006. Innan pensioneringen jobbade hon med 
kontorsinredning. Under 2005 gick hon ner till halvtid och nu som pensionär jobbar hon extra 
när behov finns. Hon och hennes man bor i en lite mindre ort på landet. Christina har två 
söner, 35 respektive 38 år och två barnbarn, två tvillingflickor. Sönerna jobbar mycket 
utomlands och den ene sonen bor just nu i Vietnam tillsammans med sin flickvän.  
 
Dorotea har jobbat som biblioteksassistent i trettio år, även om hon ursprungligen är utbildad 
till arbetsterapeut. Hon har varit pensionär sedan 1 januari 2007 men jobbar fortfarande en del 
extra. Hon är skild sedan några år tillbaka och bor nu med sin katt i en lägenhet i en 
mellanstor stad, samma stad som hon jobbar i. Dorotea har två barn och fyra barnbarn i 
åldrarna nio till sexton år. 
 
Edvard har varit pensionär lika länge som Dorotea. Som 14-åring började han jobba på ett 
byggrossistföretag, där hans huvudsakliga arbetsuppgifter var inköp och försäljning av 
trävaror. Han gifte sig 1967 och har två barn och två barnbarn. Han och hans fru skilde sig för 
femton år sedan och nu bor han sedan tio år tillbaka med en ny kvinna i sitt barndomshem, i 
en mindre ort. Edvard har också två hundar och två katter. 
 
Folke gick i pension den 31 oktober 2006. Han är utbildad maskiningenjör och har jobbat på 
en fläktfabrik i 32 år. För tio år sedan flyttade han till en ny mellanstor stad, där han nu bor i 
en lägenhet med sin sambo. De senaste tio åren har han haft olika anställningar inom 
försäljning och information och jobbat mycket på resande fot. Folke har tidigare varit gift och 
har tre barn och sex barnbarn från det äktenskapet.  
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6.2. Synen på pensioneringen 
Vi har fått intrycket av att många av respondenterna såg på pensionen som något positivt, 
något att se fram emot. Annhild uttrycker det så här: ”alltså det är ju så när man jobbar då 
gläds man ju och tänker o vad skönt det här att få fritt”. Folke såg också han positivt på 
pensioneringen och uttrycker det som följer: ”Jätteskönt. Ja men jag har gjort mitt, släpp fram 
andra nu…”. Några av respondenterna skiljer sig lite mer från de andra. Christina menar att 
hon inte alls tänkte på pensionen åren innan och vad hon hade för känslor inför det som 
komma skulle, tiden bara gick. Hon längtade inte dit men ändå var det inget negativt med det. 
Det är som det är och i allmänhet tänker hon positivt på att bli gammal. Edvard säger att hans 
omgivning aldrig trodde han skulle gå i pension då han nästan var arbetsnarkoman. Han hade 
dock tankar på att inte jobba lika mycket ett tag men eftersom företaget inte fick fram någon 
ersättare blev det aldrig av. Många av respondenterna ville gärna gå i pension tidigare för att 
inte vara för gamla för de aktiviteter de ville hålla på med. Annhild säger exempelvis: ”… det 
kan vara roligt att göra nåt nytt, starta nåt nytt då innan man blir för gammal”.  Beatrice 
berättar att hon gärna ville gå i pension samtidigt som sin fyra år äldre man så att de kunde 
göra mycket saker tillsammans.  
 
Den enda av pensionärerna som såg på pensioneringen som något negativt var Dorotea. Hon 
beskriver det så här: 
 

Dorotea: Jag skulle aldrig gå i pension i hela mitt liv. Jag led all ångest i världen för att jag 
skulle gå i pension. För dels förstod jag inte själv hur gammal jag var, för det förstår jag 
fortfarande inte. Det tror man ju när man är yngre att det känns på ett annorlunda sätt när 
man blir äldre men det gör man inte, inte för mig i alla fall utan jag känner mig likadan inuti 
som när jag var 25, 30 och tycker i stort sett samma saker är kul. Det är svårt att inte åldern 
inuti hänger med åldern som kroppen har. 
 

Detta har dock sina anledningar då hon dels hamnade i en depression efter sin skilsmässa och 
var i samband med pensionen rädd att hon skulle få ett återfall och känna sig ensam och 
deprimerad igen. Dels var det också mycket för att många av hennes vänner är yngre än henne 
och hon trodde att hon inte skulle ha någon att umgås med: ”… alla jobbar och här sitter jag 
alldeles ensam”, var hur hon trodde att det skulle bli. För att motverka det började hon innan 
hon gick i pension att prenumerera på veckotidningar: ”Jag tänkte mig att så där, om jag 
känner mig ensam så kanske det är kul när det droppar ner tidningar eller nånting…” 
 
Även Annhild uttrycker att hon kände en viss oro för att hon skulle bli ensam som pensionär. 
Därför planerade hon in några nya aktiviteter lagom till pensioneringen. Hon började på en 
kurs, en guideutbildning, och gick med i en ny förening. På så sätt fick hon också kontakt med 
nya människor och har fått tre nya väninnor som hon brukar promenera med på morgnarna. 
Hon berättar också att hon håller kontakt med två arbetskamrater som pensionerades samtidigt 
som henne. De brukar träffas och fika en gång i månaden. 
 

Annhild: Det är rätt roligt och hålla kontakten så. Det är ju viktigt att man har… liksom har 
kontakt man mister ju… dom finns ju kvar dom som jobbar här men jag menar dom är ju så 
fullt upptagna när man kommer in och så här va så att man begriper ju kanske nu att man 
skaffar sig nåt nytt. Och det har gått bättre än jag trodde faktiskt. 

 
Många ville gå i pension tidigare än vid 65 men så blev det inte i verkligheten. Tiden gick och 
de flesta, förutom Beatrice, gick runt 65 års ålder i alla fall. För de flesta av respondenterna är 
att vara pensionär fortfarande något positivt. Annhild som varit pensionär i ungefär ett halvår 
säger: ”Jag kan känna lyckokänsla en morgon sådär och bara tänka idag är jag ledig liksom, 
bara den dan och känna hur det är. Det är härligt, det är det verkligen”. Dorotea säger: ”Ja 
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alltså det, fortfarande känns det ju lyxigt det här att liksom, vara ledig så här mitt på dagen”. 
Folke beskriver pensionen som: ”En enda lång semester (…) Inga krav, inga tider, ingenting”. 
De flesta menar dock på att man måste fylla vardagen med något, att man får kämpa för att 
slippa att sitta hemma helt sysslolös. Christina tror att det skulle vara jobbigt om hon inte hade 
sitt hus och sitt favoritintresse, golfen. Samtidigt menar Dorotea, som har jobbat mycket 
kvällar och helger i sitt yrke, att hon är lite rädd om sin fritid. Hon vill kunna göra vad hon 
vill och inte skriva upp sig på för mycket föreningsaktiviteter, för då menar hon att man blir 
låst igen. Beatrice samtycker och menar att om man vill mycket så uppstår det en 
stressituation. Många påpekar att de hade mycket planer inför pensionen, som att städa och 
göra i ordning hemma i huset, sådant som inte blev av tidigare på grund av arbetet. Tiden 
tycks dock ändå inte räcka till för respondenterna. Beatrice menar på att hon har varit fullt 
sysselsatt med roliga aktiviteter än så länge. Något städande hemma har inte blivit av. Dorotea 
berättar att de tidskrifter hon började prenumerera på i förebyggande syfte inför pensionen har 
blivit liggande på hög hemma.  
 
Många respondenter påpekar att även om de har mycket fritidsaktiviteter så känner de sig inte 
lika stressade längre. Annhild säger: ”… man är ju uppbyggd av rätt mycket stress det känner 
man ju nu. Att det liksom börjar och… ja det liksom rinner av på nåt vis mer och mer”. 
Edvard påpekar att han inte har haft på sig klockan sedan han slutade jobba. 

6.3. Tankar och drömmar inför framtiden 
Något som i stort sett alla våra respondenter ger uttryck för, när vi börjar prata om framtiden, 
är att de vill hinna göra alla saker de är intresserade av men som de varken har hunnit eller 
orkat med tidigare. Det kan vara allt från resor till trädgårdsarbete eller jaktträning med 
hundarna.  

 
Beatrice: Att kunna göra alltihopa det här som jag inte har orkat och gjort när jag arbetade. 
Det är föredrag, det är föreläsningar, det är långfärdsskridskor, det är isjakt. Det är massor 
med sånt där som inte jag har kunnat varit med på dom sista åren. Så att få vara… att få 
vara i rörelse… att få göra allting jag inte har kunnat och orkat innan. Så jag ska inte sitta 
hemma och sticka, nej jag ska vara ute bland folk. 
 

Resor är något som många av respondenterna planerar att ägna sig åt mer nu när de har gått i 
pension. Beatrice berättar att hon och hennes man hoppas kunna ta segelbåten och ge sig ut på 
en riktig långresa för att slippa vara hemma i Sverige nästa vinter. Det enda som skulle kunna 
hindra dem, som hon ser det, är om de plötsligt skulle få ett litet barnbarn. Våra andra 
respondenter har kanske inte planer på några sådana långresor men alla utom Annhild har 
minst två resor inplanerade under det närmaste året. Edvard säger dock att både han och hans 
sambo är riktiga hemmamänniskor som egentligen trivs allra bäst hemma i sitt hus. 
 
De flesta berättar om intressen de har haft tidigare som de vill ägna mer tid åt nu. Det är inte 
någon som direkt uttrycker någon önskan om att börja med något helt nytt, även om både 
Annhild och Folke är intresserade av att börja jobba som guide. Annhild har börjat på en 
utbildning för att bli guide i en samling kyrkor i trakten där hon bor och Folke har en dröm 
om att guida på ett pappersbruk i sin hemtrakt. Detta är ändå saker de har varit intresserade av 
sedan tidigare och på så sätt kan man inte säga att de börjar med något helt nytt. Folke säger 
att: ”Jag vill inte börja och leva om livet liksom, det har vart okej som det har vart”.  
 
Dorotea menar att man inte planerar för framtiden längre när man har kommit upp i 
pensionsåldern.  
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Dorotea: Jag tycker inte att man kan planera för en framtid. Jag har framtiden bakom mig och 
på nått sätt så, när man är ung så planerar man ju alltid för framtiden man tänker ju alltid på 
vad man ska göra till sommaren, vad man ska göra nästa år, och vad man ska göra om fem år 
och så där. Så tänker jag inte längre, jag tar vara på dom möjligheter och den dag jag har idag. 
Jag vet inget om hur det blir nästa år. Det vet man ju aldrig i livet, men risken att man blir 
sjuk är ju större ju äldre man blir. 

 
Riktigt den synen på framtiden är det ingen av våra andra respondenter som ger uttryck för. 
Däremot är det flera av dem som påpekar att just behållandet av hälsan är otroligt viktigt och 
en förutsättning för att de ska kunna leva sitt liv på det sätt som de önskar. Beatrice säger: 
”Min dröm inför pensioneringen är väl egentligen att få vara frisk”. Samma sak säger Edvard: 
” ... egentligen är det ju drömmarna mest så är det ju att man får vara frisk (...) Det är ju a och 
o...” 
 
Något som flera respondenter poängterar är att det är väldigt viktigt att man själv ser till att 
göra något bra av sin tillvaro som pensionär. Christina menar att det är viktigt att man inte 
stagnerar i tillvaron, och bara slutar att göra saker utan att man lär sig nya saker och aktiverar 
sig. Ungefär samma tankar uttrycker Annhild. 

 
Annhild: … alltså man känner ju så här att nu måste man ju ta tag i det här så det blir nån 
struktur. Man kan ju inte bara sätta sig hemma och titta på TV och låta tiden gå. Det är ju 
inte kul. Har man livet och man är frisk så måste man ju njuta och göra nåt roligt. 

 
Dorotea menar samtidigt att hon inte vill binda upp sig för mycket på olika aktiviteter, utan att 
hon är lite rädd om sin fritid. ”Det är väl det som kan kännas skönt nu, att kunna göra precis 
vad man vill”, säger hon. Hon menar att man lätt tar på sig för mycket och kanske blir lite låst 
igen, åtminstone nu i början av sin tid som pensionär. Dorotea har vid intervjutillfället bara 
varit pensionär i drygt en månad och vill hellre hålla alla dörrar öppna för att istället kunna 
göra spontana saker. 

6.4. Intressen 
Gemensamt för alla våra respondenter är att de är väldigt aktiva och har många intressen. 
Flera påpekar att de minsann inte tänker sova halva dagarna eller sitta hemma och sticka bara 
för att de nu har blivit pensionärer. De flesta berättar att de går upp ganska tidigt på 
morgnarna och tar en promenad innan frukost. Edvard säger att han ibland passar på att gå ut 
med bössan tidigt på morgonen. Några av dem har en eller ett par vänner som de brukar 
promenera med, så det blir både motion och umgänge på samma gång.  
 
Även om alla är aktiva skiljer sig deras intressen mycket åt. Beatrice beskriver sig som en 
friluftsmänniska som älskar att segla, paddla kajak och köra mountainbike. Edvard är också 
en friluftsmänniska men i hans fall handlar det främst om att jaga, vara ute i skogen och sköta 
hundarna. Han tycker också om längdskidåkning och har åkt Vasaloppet 23 gånger. Annhild 
är intresserad av historia och kultur, och för Christina är trädgårdsskötsel och golf hennes 
främsta intressen. Dorotea är teknikintresserad och håller just nu på mycket med sin 
digitalkamera som hon fick när hon gick i pension. Folke skriver egna böcker inom bland 
annat astronomi, filosofi och historia. Detta har han hållit på med i tio år och för tillfället 
skriver han en ungdomsbok i astronomi samt sina memoarer. Alla utom Edvard nämner också 
läsning som ett av sina stora intressen. 
 
Alla utom Beatrice har barnbarn, men det är inte så många som pratar om att de vill spendera 
mer tid med dem. Det är i stort sett bara Annhild och Dorotea som nämner barnbarnen när vi 
pratar om deras intressen. Dorotea tycker att det är roligt att kunna umgås mer med dem på 
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dagtid nu. Dessutom har hon ett barnbarn i Stockholm ”... och då kan jag ju åka dit lite mer så 
här under veckorna och… på ett helt annat sätt än när man ska få helgerna att räcka till”, säger 
hon. Annhild menar att hennes barnbarn börjar bli stora nu, men att de ändå kan behöva lite 
hjälp med läxor och sådant. Dessutom hjälper hon en irakisk flicka i en familj som hon är 
bekant med. Beatrice, som inte har några barnbarn, berättar att hon ändå vill göra något för 
andra människor. Därför har hon blivit god man åt några äldre personer. På det viset har hon 
fortfarande kvar något av sin yrkesidentitet. 
 

Beatrice: Det är ett fint sätt, kan jag ju säga. Att har man jobbat, som jag har gjort, med 
människor i så många år och med siffror – att bli god man. Dels har du empati… och du vet 
hur det fungerar det här med räkningar och såna här grejer. Men jag har fått lärt mej mycket 
nytt när det gäller det, därför att vart ska jag vända mig? Det är biståndshandledare och det är 
omsorg och det är hur mycket som helst. Så fortfarande så lär man sej nåt nytt varje dag. Det 
är ju det som är kul, fast i en annan genre nu. 

 
Några av respondenterna går på diverse kurser och studiecirklar. Christina berättar till 
exempel att hon nyligen gick en trädgårdskurs som anordnades av prästgården i samhället där 
hon bor. Dessa kurser menar hon är till för dem som inte jobbar, för att de ska komma in i 
gemenskapen i samhället och det menar Christina att hon har gjort tack vare det. När hennes 
barn var små kände hon sig delaktig i det som hände runt omkring. När hon sedan jobbade 
hela dagarna och kom hem först på kvällen såg hon inte till folk lika mycket längre. Därför 
tyckte hon det var en bra idé att gå en sådan kurs. 

6.4.1. Föreningsliv 
De flesta av respondenterna är aktiva i minst en förening. Undantaget är Dorotea som känner 
att hon inte vill binda upp sig på föreningsaktiviteter just nu. Christina är med i en 
golfkommitté, något som hon inte tycker räknas som en förening men där hon är aktiv 
eftersom golfen är ett stort intresse. Hon är bland annat med och anordnar resor och tävlingar 
av olika slag. Även Beatrice, Edvard och Folke är med i föreningar som har en koppling till 
deras fritidsintressen. Beatrice är med i en seglarförening och berättar om anledningen till det: 
”... för att få reda på vad dom tänker göra för anläggningar och såna saker så man har lite att 
säga till om”. Hon är också stödmedlem i ett antal föreningar där hon var aktiv när hennes son 
var yngre, ”men det är ingenting som jag kan tänka mej igen, ställa mej och langa korv eller 
langa sportdrycker utefter vägarna sådär. Den tiden är förbi. Nu ska jag göra sånt som jag 
tycker är kul”, säger hon.  
 
Men det är inte bara föreningar som hänger ihop med deras fritidsintressen som 
respondenterna är med i. Både Annhild, Beatrice och Folke har efter pensioneringen blivit 
tillfrågade om de kan tänka sig att ställa upp som bland annat kassörer och revisorer i olika 
föreningar. Folke är medlem i Odd Fellows och han menar att det redan som vanlig medlem 
innebär en hel del jobb eftersom de håller på mycket med hjälpverksamhet och liknande. 
Sedan han gick i pension har han dessutom blivit vald till protokollsekreterare  
 

Folke: ... och det jag tog på mej det var toppen på isberget alltså. Jag såg inte längre det, det 
var ingen som berättade något och jag frågade inte heller själv. Så att… idag hitintills den 
månaden jag har haft detta här så har jag nästan haft heldagstjänster med det hela liksom, 
det blev för mycket. 

 
Han hoppas ändå på att det ska lugna ner sig så småningom när han kommer in i rollen, just 
nu menar han att det är så mycket nytt som han inte riktigt kan ännu och att det är därför 
uppdraget känns lite betungande. Annhild är medlem i Röda Korset och har blivit tillfrågad 
om hon kan stå i deras affär en fredagseftermiddag i månaden. Eftersom det inte rör sig om 
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mer tid än så känner hon inte att det kommer bli särskilt ansträngande. Dessutom har hon 
lovat att bli kassör i hembygdsföreningen, där hon har varit medlem i många år. De har 
tidigare frågat om hon ville bli sekreterare men det var när hon fortfarande jobbade och då 
kände hon att hon inte ville ta på sig något mer. Nu har hon inte det att skylla på menar hon.  

 
Annhild: Det är det enda som jag har som kräver nånting så att säga (…) pengar har jag ju 
vana vid så det är jag inte rädd för. Så att jag tycker att man kan göra nånting… för det 
allmänna så att säga. 

 
Beatrice har alldeles nyligen blivit vald till revisor för sitt distrikt i SPF, Svenska 
Pensionärsföreningen. Dessutom ska hon hålla i placeringar och bokföring i den lokala delen 
av föreningen med drygt 50 medlemmar, ”så det är lite att bita i”, som hon säger. 
 
Förutom Beatrice är det bara Christina som är med i någon pensionärsförening. Hon är dock 
inte aktiv, utan är bara med för att hon vill ha olycksfallsförsäkringen som ingår i 
medlemskapet. Annhild säger apropå pensionärsföreningar att hon fortfarande känner sig för 
ung för att gå med i någon sådan, hon menar att hon hellre umgås med dem som är lite yngre. 
Detta bekräftar den förförståelse vi hade då vi skulle göra vårt urval av respondenter. Vi ville 
inte söka oss till pensionärsföreningarna då vi misstänkte att så pass nyblivna pensionärer 
kanske inte tänkt på att gå med i någon sådan ännu. 
 
Beatrice har också startat en egen förening tillsammans med nio kvinnor i åldrarna 57-68 år. 
De kallar föreningen för ”fruntimmersföreningen” och de planerar att träffas åtminstone tre 
gånger om året för att ha hattparad, klädparty, kafferep och gammaldags julbord med bara 
hembakade och hemlagade saker på bordet. En väninna som Beatrice känner genom seglingen 
gick i pension ungefär samtidigt och de bestämde att de skulle göra något roligt. De var 
överens om att de inte bara ville umgås med sina gamla arbetskamrater så de frågade några 
väninnor som i sin tur frågade sådana som de kände. Till slut blev de en grupp på tio stycken, 
där inte alla kände varandra sedan tidigare.   

6.5. Informationsbehov 
Det är inte lätt att helt och hållet få grepp om våra respondenters informationsbehov. När vi 
utförde intervjuerna använde vi inte ordet behov då det lätt skulle kunna misstolkas. Det är 
förstås av största vikt att försäkra sig om att vi som intervjuare och respondenterna menar 
samma sak med de begrepp vi använder. Därför frågade vi dem istället om det fanns 
någonting de kände att de skulle vilja veta just nu, men svaret på den frågan blev oftast ett 
något svävande nej. Vi frågade om vid flera tillfällen och försökte omformulera frågan på 
olika sätt, till exempel frågade vi om det var något särskilt de hade funderat över på sista 
tiden, men det var ändå svårt att få några konkreta svar. Därför handlar mycket av det som 
skrivs här om våra egna tolkningar utifrån det material i form av transkriberingar av 
intervjuerna som vi har gått igenom. Som vi nämnt tidigare kommer en utförligare diskussion 
kring informationsbehov tas upp i analyskapitlet. 
 
Annhild hade ett informationsbehov i början av sin tid som pensionär, eller snarare en tid 
innan pensioneringen, då hon var lite orolig över hur det skulle bli att gå i pension. Hon ville 
gärna hitta något nytt att börja med och några nya människor att umgås med. Detta har hon 
dock löst och vid det här laget är det svårt att se att hon har några sådana behov. För Dorotea 
är det lite samma sak som för Annhild. Hon trodde innan hon gick i pension att hon kanske 
skulle behöva saker att fylla ut tiden med. Detta berodde mycket på den oro hon kände inför 
att hamna i en depression, liknande den hon gick igenom efter sin skilsmässa. Dorotea hade 
förmodligen ett större informationsbehov efter skilsmässan än vad hon har nu. Hon säger att 
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hon är väldigt öppen inför att prova på nya saker. Däremot känner hon inte att hon har något 
speciellt behov av information, då hon inte direkt själv letar aktivt efter saker att göra. Det är 
mer så att någon ringer och frågar om hon vill följa med på det ena eller det andra. Dessutom 
verkar hon som person vara sådan att hon helst vill prova sig fram på egen hand och lära sig 
saker på det sättet. Detta visar sig bland annat när hon pratar om sin digitalkamera som hon 
fick när hon gick i pension. ”I och med att man kan ta så mycket bilder med den här så går det 
ju att testa sig fram. Och jag tycker det är lättare på något sätt än att sitta och läsa en manual”, 
menar hon. 
 
Något som vi tycker kommer fram i flera av våra intervjuer är att respondenterna många 
gånger menar att de inte har behov av att lära sig så mycket nytt. De håller på med mycket 
sådant, som de redan behärskar. De säger ofta när vi frågar om det är någonting de känner att 
de behöver lära sig eller utveckla att ”nej det här kan jag redan”. Edvard ger ett exempel på 
detta.  
 

Intervjuaren: Är det nått som du behöver lära dig mer om vad gäller det här med växthus 
och det, behöver du lära dig någonting, utveckla…? 
Edvard: Nej det tror jag inte, det tror jag jag kan, det är nog inte aktuellt. 
Intervjuaren: Snickeriet, är det samma sak där? 
Edvard: Ja det är samma, det tror jag inte, det ska nog sitta i. 

 
Det enda som nästan alla respondenter känner att de skulle behöva bli bättre på är engelska. 
Det hänger mycket ihop med att de tycker om att resa, Beatrice säger till exempel att ”… jag 
försöker underhålla min engelska så gott det går. Det är ju ett måste för att kunna vistas nån 
annanstans”. Även Christina menar att hon behöver kunna engelska då sönerna ofta bor 
utomlands och den ena sonens flickvän bara pratar engelska och franska. Det är dock inte så 
många av dem som har några planer eller önskemål om att gå en kurs för att lära sig språket 
bättre. De räknar med att utveckla det på egen hand genom träning. Christina ska åka och 
hälsa på sin son i Vietnam under ett par veckor. Hon planerar då att prata mycket med 
flickvännen för att på det sättet lära sig. I samband med resorna uppkommer också ett annat 
informationsbehov, att lära sig mer om landet eller platsen som ska besökas.  
 
Ytterligare ett informationsbehov som uttrycks av de flesta respondenterna är en önskan att 
hålla sig uppdaterad kring vad som händer i samhället och i världen i övrigt. De är noga med 
att följa nyheterna och ägnar ofta en ganska lång stund på morgonen åt att läsa tidningen. 
Christina berättar att hon har blivit bättre på att läsa kultursidorna då hon kände ett behov av 
att hänga med lite bättre i den moderna musiken och filmen. Dessutom brukar hon se på 
Postkodmiljonären på TV och har alltid tyckt att kulturfrågorna är svårast, detta har också 
motiverat henne till att börja läsa kultursidorna.  
 
Några av respondenterna ger uttryck för lite mer specifika informationsbehov. Annhild 
berättar att hon och hennes man behöver information om alternativ till vedeldningen som de 
driver sitt hus med just nu.  
 

Annhild: Vi tycker det liksom… det är rätt så skön motion det här med veden (…) Men 
samtidigt vet vi att vi kan ju inte hålla på så evig tid heller, utan vi är ju ute efter nåt annat 
då, som bergvärme eller fjärrvärme eller sådär. 

 
Annhild berättar att de har ett energicentrum i samhället där hon bor, dit man kan gå och prata 
med folk personligen. Hon tror därmed inte att det kommer bli några problem att få tag på 
informationen. Beatrice ger exempel på ett informationsbehov som har att göra med hennes 
uppdrag som god man. Hon berättar att det är redovisningsdags för dem hon företräder och att 
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hon behöver veta hur man upprättar diverse olika deklarationer. Detta vet hon dock hur hon 
ska gå till väga för att ta reda på. Hon berättar också att hennes största behov av information 
den senaste tiden har handlat om ett hus som hon hjälper till att renovera åt sin son. Det är ett 
gammalt hus och de vill behålla den gamla känslan både ute och inne, så hon har sökt mycket 
information kring detta, främst på nätet. Dagen innan vår intervju hade hon till exempel läst 
om när man ska beskära äppelträd, eftersom det finns många sådana i trädgården som hör till 
huset. Hon säger att ”jag måste veta ända ner… jag kan inte bara då gör du så och så… utan 
jag måste ha mycket på fötterna”.   
 
Folke har naturligtvis ett stort informationsbehov i och med att han skriver egna faktaböcker. 
Han berättar att han brukar gå till väga på det sättet att han använder sig av sina egna 
boksamlingar. Han har flera hyllor med böcker inom olika ämnen såsom astronomi, historia 
och filosofi, både lite äldre och nyare böcker. Dessa böcker har han läst igenom flera gånger 
och valt ut det som han tycker är mest relevant och intressant i dem. Sedan har han helt enkelt 
klippt isär böckerna för att kunna använda bilder och modeller därifrån. Texten har han skrivit 
direkt in på datorn men däremot tycker han att det är svårt att hitta bilder och liknande där. 
Istället tar han bilderna han har klippt ut och tejpar fast dem med en speciell osynlig tejp. Han 
ber ibland också sina barn och barnbarn om hjälp med att hitta lämpliga bilder på nätet eller 
ber dem att rita någonting. 

6.6. Informationssökning 
När våra respondenter söker information aktivt, när de vet vad de vill ha reda på, vänder de 
sig främst till Internet, tidningar och böcker eller så ringer de upp någon som de tror har svar 
på deras frågor. Annhild menar att hon ringer mest eller frågar personligen när hon vill ha 
reda på något. Christina föredrar också att prata med bekanta när hon vill ha reda på något. 
Folke däremot säger bestämt att han läser böcker. Detsamma gäller för den andre manliga 
respondenten, Edvard, han läser främst tidningar för att få information. De båda menar dock 
på att deras respektive kan hjälpa dem om de skulle behöva använda sig av Internet, till 
exempel om det gäller sjukvård. Där tidningar och böcker inte räcker till. Något intresse att 
lära sig själva verkar inte finnas. Christina är inte heller så duktig på att söka på Internet men 
menar att hon har planer på att lära sig det när de får bredband. Hon tror att hon kan lära sig 
det själv, utan hjälp. Annars har hon sin man och då kan de hjälpas åt, om det skulle behövas. 
Edvard och Folke använder också telefonen för att ta kontakt och få information. Detta verkar 
dock inte komma i första hand. Dorotea använder sig uteslutande av Internet, det tycker hon 
är jättebra och finner inga problem med att använda. ”Man kommer ju precis vart som helst så 
det tycker jag fungerar jättebra”, menar hon. Att hon är så duktig på att använda Internet, har 
antagligen till stor del att göra med att hon själv jobbat som biblioteksassistent i 30 år. Det har 
blivit naturligt att använda sig av datorn. Det påpekar hon också själv: ”Det ligger ju i vårt 
yrke också att… att det har man gjort länge nu”. Dorotea menar dock, liksom de andra 
respondenterna, att om det är något hon inte kan få svar på genom att söka på Internet får hon 
ta kontakt med någon. Beatrice tycker också att Internet är bra för att söka information, hon 
påpekar att hon använder sig av datorn i första hand. Hon menar dock, i motsatts till Dorotea, 
att det inte alltid är så lätt ”… det finns mycket sidospår man kan ta då… egentligen”. När hon 
jobbade använde hon datorn mycket men då var alla program redan färdiga ”… sitter man 
hemma så blir det ju lite annorlunda. Då är det detektivarbete, det är det. Det är Sherlock 
Holmes som gäller”. 
 
Respondenterna säger sig veta exakt hur de ska gå till väga för att få tag i den information de 
behöver, som Annhild påpekar ”… jag försöker ju att ta reda på det själv då om det är 
nånting”. Alla är mer eller mindre självsäkra och Beatrice beskriver hur hon från att inte ha 
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hittat något på Internet, går till biblioteket och hittar hon inte där så går hon vidare till 
medborgarkontoret, ”så det finns alltid utvägar, eller så ringer man sonen”. De verkar alla ha 
ett mer eller mindre stort kontaktnät som de drar nytta av om de behöver veta något. Annhild 
brukar lösa korsord och berättar om att hon och hennes väninna brukar hjälpa varandra i 
korsordslösandet. Folke ringer till sonen som är IT-expert på ett universitet, om han har 
problem med datorn. Christina använder sitt kontaktnät för att få rekommendationer på 
böcker, hon säger själv att hon har svårt att komma på själv vad hon ska läsa annars.  
 
Vad gäller den passiva informationssökningen, när man bara faller på information som man 
kanske inte visste att man sökte, förekommer det också hos våra respondenter. Folke är 
exempelvis väldigt intresserad av att skriva och av en slump gick han till en restaurang, vars 
övervåning hade en rekonstruktion av Wendela Hebbes hem. Av föreståndaren för museet 
fick han reda på en hel del om henne och det ledde till att han började skriva texter, den första 
just om Wendela Hebbe. Annhild berättar att hon brukar vara med på en promenad på 
sommaren, ”Vilda blommornas dag”, och därigenom fick hon en broschyr från Svenska 
Botaniska föreningen. ”… det här lilla pappret som stacks i min hand på den här promenaden 
då. För annars hade jag nog inte tänkt på det”. Beatrice berättar också att hon av en slump fick 
reda på information som hon behövde om byggnadsvård, genom en Må-bra tidning. Hon 
påpekar att det inte är så lätt alla gånger att hitta det man söker, ”så ibland får man ju ha tur. 
Och det gäller att inte ge sig, man får va envis”. 
 
Samtliga respondenter tycks hålla sig ajour med vad som händer i världen. De söker inte efter 
någon specifik information, utan vill bara allmänt bli lite upplysta. Detta gör de bland annat 
genom att prenumerera och läsa någon dagstidning och kanske någon annan typ av tidning. 
En av anledningarna till tidningsläsandet menar Annhild är att hon är väldigt intresserad av 
vad som händer. Många av respondenterna läser också tidning för att få reda på evenemang 
som är på gång eller kurser som ska börja.  

6.7. Medievanor 
Här tar vi upp varje medie för sig. Först redogör vi för våra respondenters Internet-vanor 
därefter TV -, böcker -, tidningar - och radiovanor. En av respondenterna, Dorotea, belyser en 
av de positiva sakerna med att vara pensionär, vad gäller medievanor: ”Man har lite längre tid 
på sig, att läsa tidningen och titta på posten och lite sånt där som… som man förut kanske fått 
göra mest på kvällen, det kan man göra nu på morgonen”. Vi är medvetna om att våra 
respondenters medievanor kan tyckas ligga något utanför det område som vi studerar. Vi 
tycker dock att det är intressant att ta upp då det kan hjälpa till att ge en bild av den vardagliga 
informationssökningen. 

6.7.1. Internet 
Internetanvändningen ser olika ut bland respondenterna. De flesta har dock ett e-postkonto 
som de säger sig använda en del. Christina säger att hon mailar mycket med barn och 
barnbarn. Hon använder även Skype i kommunikationen med barnbarnen, som är ett sätt att 
prata över Internet. Anledningen till det, är att hennes söner bor utomlands. Edvard säger att 
han får mail från bland annat Jaktvårdsföreningen som han går in och kollar med hjälp av sin 
sambo: ”Jag säger till (sambons namn), men vi kanske, kan vi gå in på datorn och titta om jag 
fått några mail. Det kommer några mail ibland via föreningar”. Folke säger att han använder 
Internet ytterst lite men annat är det med mailen som han använder mycket. Annhild använder 
sig nästan inte alls av Internet. Hon vet hur man använder det men har ingen dator hemma, 
något hon dock tänkt köpa nu när hon blivit pensionär.  
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Beatrice och Dorotea använder Internet mycket, särskilt Dorotea som använder det till nästan 
allt. Detta har sin förklaring i att Dorotea har jobbat på bibliotek i 30 år och där med fått en 
vana i att använda datorer och Internet. Både Beatrice och Dorotea använder Internet i första 
hand, när de ska söka reda på någon information. Beatrice uttrycker en förundran i att det 
finns så mycket på Internet, att hon kan söka efter det mesta: 
 

Beatrice: Och jag menar det är mycket sånt man kan gå in och… eller det uppstår en 
diskussion vid frukostbordet eller matbordet. Nej det har du fel i, och så går jag in och så 
söker jag och så grejar jag och så hittar jag och så här då va. 

 
Dorotea berättar att hon precis innan hon kom till intervjun gick in och kollade upp en 
prenumeration hon hade och säger: ”Man kan ju gå in på allt sånt, man behöver ju aldrig lyfta 
telefonen längre, utan det är bara att gå in och kolla”. Hon berättar också att hon fått en 
digitalkamera när hon gick i pension och har börjat skicka bilder till sina vänner och barnbarn, 
vilket hon tycker är kul.  
 
De tre respondenter som har lite svårare för att använda Internet verkar inte ha några tankar på 
att de skulle kunna gå en internetkurs. Christina säger att hon planerar att lära sig 
informationssökning på nätet själv, med lite hjälp av sin man, när hon får bredband. Edvard 
som får hjälp av sin sambo med att gå ut på Internet, menar att skulle han lära sig själv skulle 
han ta hjälp av sin sambo. Men det verkar nästan som han har gett upp om att lära sig, ”jag 
har ju jobbat med data på jobbet men jag är född i fel generation för data”. Folke verkar heller 
inte ha något behov av att lära sig mer än han kan, han verkar inte intresserad. 

6.7.2. TV 
De flesta av respondenterna verkar se på TV i alla fall någon gång om dagen, om de ändå inte 
gör något annat. De kanske ser någon serie, någon film, naturprogram eller nyhetsmorgon. 
Dorotea som inte brukar titta på TV säger att hon i alla fall försöker följa någon serie, 
Christina likaså. Edvard säger att han är allätare när det kommer till TV. Han ser 
nyhetsprogram, faktaprogram och naturprogram men helst inga filmer.  
 
Det är bara en av respondenterna, Annhild, som uttrycker att hon tittar mycket på TV. Det 
verkar dock inte ta överhanden, då hon är bland dem som verkar ha mest aktiviteter 
inplanerade. TV-tittandet hos de andra tycks heller inte ha tagit överhanden, att det skulle 
betyda allt nu när respondenterna har blivit pensionärer. Dorotea uttrycker en förvåning över 
detta: ”Ja, jag tittar väldigt lite på TV. Det trodde jag faktiskt att jag skulle göra mer men det 
blir väldigt lite, det blir mindre nästan nu”. Christina säger att TVn oftast brukar gå hela tiden 
hemma men att hon inte direkt tittar på den utan gör andra saker samtidigt. Beatrice har aldrig 
tittat så mycket på TV, det har inte förändrats nu när hon blivit pensionär heller, ”jag ser när 
det är naturprogram, och jag sätter på TVn så jag hör nyheterna men det är inte säkert jag 
sätter mej och tittar på det”.  Det kan dock hända att hon sätter på något lättsamt program på 
fredagskvällen.  
 
Två av respondenterna, Annhild och Folke, uttrycker att de gärna, om de inte har något annat 
för sig, kan se någon matinéfilm på eftermiddagen. Det är något väldigt positivt menar de, 
något de inte har kunnat göra förut. Folke och Christina tycker om att se sport på TV, speciellt 
Folke. Christina säger att hon gärna tittar när det är något stort idrottsarrangemang.  
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6.7.3. Böcker 
Samtliga respondenter läser böcker eller lyssnar på ljudböcker, förutom Edvard. Han säger att 
han tycker det är jobbigt att läsa böcker. ”Men däremot så skulle jag gärna prova någon 
ljudbok och det tror jag, jag kommer göra nu om en får lite mer tid”, säger han. 
 
De andra deltagarna menar att de läser mycket. De lånar dock inte så mycket böcker, då de 
menar att de har böcker på hög hemma som ska läsas. Det är huvudsakligen skönlitteratur 
som läses. Fakta får de i tidningar istället. Inför resor läser flera av respondenterna emellertid 
resehandböcker. Christina läser exempelvis guideböcker inför den förestående resan till 
Vietnam. Folke berättar om sin favoritförfattare Peter Nilsson: ”En man som har varit filosof, 
astronom och så vidare som är helt enorm, skriver mycket ovanliga grejer liksom man får en 
lite annorlunda syn på vetenskap och sånt det är jätteintressant”. Han menar dock på att han 
annars läser en del skönlitteratur. Beatrice läser också lite facklitteratur om träning och kost. 
Dorotea lyssnar mest på ljudböcker, även om hon läser vanliga böcker också. I och med 
hennes svåra skilsmässa då hon kände sig mycket ensam och deprimerad började hon lyssna 
mycket på ljudböcker, ”bara för att tystnaden ekade i väggarna”. Hon säger vidare: ”… det 
har blivit ett behov nu så nu lyssnar jag jämt på talböcker. Jag trycker på dem när jag kommer 
hem, så går de”.  
 
De flesta verkar oftast läsa böcker för att de tycker att det är underhållande eller 
avslappnande. Beatrice berättar dock om en alldeles speciell anledning till hennes läsning av 
Vilhelm Moberg. Hon hade sett de gamla böckerna hemma i sitt föräldrahem när hon var liten 
och fick syn på dem igen nu, ”… när jag tar i boken såhär och det är det här gamla 
skinnbandet… det blir så värdigt. Än att få en pocketbok i handen. Det är så skönt”. 

6.7.4. Tidningar 
Alla respondenter tycks vilja hålla sig uppdaterade och läser någon slags dagstidning, främst 
är det den lokala tidningen som prenumereras på. Den enda som läser någon större tidning är 
Beatrice. Den främsta anledningen att läsa en dagstidning är ett behov av att hålla sig ajour 
med vad som händer i Sverige och i världen. Dorotea uttrycker också att det betyder en mysig 
stund på morgonen. Det irriterar henne att den lokala tidningen inte finns på nätet. Vi frågar 
henne om hon då enbart skulle läsa den på nätet men då blir hon tveksam och säger: 
 

Dorotea: Det är ganska mysigt att gå ut och hämta tidningen på morgonen, jag tycker det är 
så härligt nu när man kan gå ut och hämta tidningen och krypa ner i sängen igen. Katten 
kryper ner och lägger sig hos mig och så, det är jätteskönt.  

 
Det är olika hur tidningen läses av respondenterna. De flesta menar emellertid att de läser det 
mesta. Folke säger dock att den mest läsvärda delen är kulturdelen, det är den delen han läser 
mest noggrant. Christina säger att hon hade svårt för att läsa kulturdelen innan men att hon 
blivit bättre på det nu. Anledningen är att hon vill bli bättre på kulturfrågorna i 
Postkodmiljonären och dessutom tycker det är kul att hålla sig ajour med kulturutvecklingen. 
Dorotea säger med ett skratt, ” jag läser väl allt utom sporten tror jag, hon fortsätter, så man 
skulle kunna prenumerera på tidningen utan sporten”. Edvard läser det mesta och Beatrice 
likaså. Tidningen är mycket viktig för Edvard då han, som nämns i avsnittet 
Informationssökning, använder sig mycket av den när han vill ha reda på information.  
 
Andra typer av tidningar läses också flitigt, de flesta av respondenterna prenumererar på 
någon tidskrift. Christina tänker dock främst på veckotidningar när hon tänker på tidskrifter. 
Det är inte intressant för henne förutom kanske någon heminredningstidning. För Beatrice och 
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Annhild läses tidskrifterna/veckotidningarna för skojs skull eller för att utveckla sina 
fritidsintressen. Många av tidskrifterna är medlemstidskrifter från föreningar. Annhild pratar 
om tidskriften hon får från Botaniska föreningen: ”Så får man så fina tidskrifter från dom, 
jätteroligt är det och läsa”. Hon berättar också att hon får låna tidskrifter från sina svägerskor 
och menar att hon också måste hålla sig ajour med dem. Beatrice läser bland annat 
segeltidningar, då det är ett av hennes stora intressen. Dorotea säger att hon började 
prenumerera på tidskrifter när hon skulle gå i pension om hon skulle känna sig ensam men så 
blev det ju inte riktigt, ”dom ligger på hög så att så småningom ska jag väl ta och läsa dom”. 
Edvard läser också medlemstidskrifter om bland annat jakt och Folke om historia och 
vetenskap som är hans intressen. 

6.7.5. Radio 
Det är olika hur ofta radion är på hemma hos respondenterna. Två av dem menar att det är 
ganska sällan. Dorotea har en anledning till det, då hon alltid lyssnar på talböcker. Folke har 
ingen speciell anledning men det blir bara inte av, han brukar lyssna på nyheterna mitt på 
dagen och något matlagningsprogram ibland, annars blir det inte så ofta att radion är på. 
 
De andra fyra respondenterna hör på radion en del. Det är P1 och P4 som gäller men vilka 
program de lyssnar på är lite olika. Beatrice är väldigt nöjd med P1: ”P1 varje förmiddag om 
man är hemma så får man i sej både trädgårdsdags… växter och fåglar och ekonomi och 
allting, alltså den är suverän”. Hos Edvard är det två sändningar som lyssnas uteslutande på, 
på P4. Det är morgonnyheterna som han och hans sambo alltid lyssnar på och på kvällen är 
det Karlavagnen. Anledningen till att han inte lyssnar mer på radio är, ”det blir ju tjötigt, hör 
man på radio… det blir ju samma… dom tjatar om samma nyheter…” Hemma hos Christina 
är radion oftast bara på i bakgrunden, hon menar att de flesta program, på både P1 och P4, är 
bra. 

6.8. Barriärer 
På samma sätt som med begreppet informationsbehov så använde vi andra ord för att få veta 
något om de barriärer som våra respondenter kunde uppleva. Vi talade istället om problem 
och hinder. Det vi tar upp här är de barriärer som finns kring respondenternas 
informationssökning. Det kan handla om barriärer hos respondenterna själva, till exempel att 
de inte har tillräckliga kunskaper. Det kan också handla om barriärer i de olika 
informationskällorna. Gemensamt för de barriärer som tas upp här är att de på något sätt 
hindrar eller gör det mer problematiskt för respondenterna att få tillgång till viss information.  
 
En barriär som hindrar några av respondenterna från att utnyttja alla informationskällor till 
fullo är att de inte behärskar Internet. Detta gäller framförallt Edvard och Folke som båda två 
överlåter sökandet efter information på Internet till sina respektive sambor. Folke har däremot 
inga problem med att själv kolla sin e-post. Han använder den regelbundet, medan Edvard ber 
sambon om hjälp också när det gäller sådana saker. De menar båda två att orsaken till att de 
inte är så bra på Internet är att de helt enkelt är födda i fel generation. Folke har inte direkt 
någon önskan att lära sig heller, medan Edvard tycker att det börjar bli så mycket man 
behöver kunna använda Internet till. Han känner att han skulle vilja bli bättre på det. 
 

Folke: Allmänt motstånd. Jag vet inte, jag har ju använt datorn i mitt jobb och det… jag 
kan inte lägga in nya program, jag kan använda dom men där går min gräns och jag tänker 
inte lära mej det heller utan jag har en son som är IT-expert uppe på universitetet i Karlstad 
så är det nåt så ringer jag dit liksom.  
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Edvard: Men som sagt var, jag tror ju samtidigt så är det lite farligt att inte kunna det, en är 
ju snart väldigt beroende. Tittar du på TV så ska du ju gå in och titta på lika mycket… Dom 
berättar ju snart inte mycket i aktuellt heller, en blir hänvisad till Internet hela tiden (…) 
Det kanske man får ha som målsättning som pensionär att lära sig lite mer om data och 
Internet.  

 
Även Christina skulle vilja bli bättre på att använda Internet. För henne är den främsta 
barriären just nu att hon bara har modem och inte bredband. Hon menar att det kostar så 
mycket att vara ute på Internet, att hon brukar försöka undvika det. Följaktligen utvecklar hon 
inte heller sina kunskaper i att söka information på Internet. Hon planerar att skaffa bredband 
snart. Det har tidigare varit problem att göra det, då hon bor i en mindre ort men nu tror hon 
att det snart kommer att bli aktuellt.  
 
Annhild är något bättre på att använda Internet. Hennes barriär ligger istället i att hon inte har 
tillgång till någon dator hemma. Hon ville inte ha någon när hon jobbade eftersom hon då satt 
så mycket vid datorn på jobbet. Både Annhild och Beatrice har fått besvär och utslag i 
ansiktet efter för många timmar framför datorn. De har därför försökt att undvika att använda 
datorn för mycket hemma. Nu när hon har gått i pension planerar Annhild ändå att skaffa 
dator, det har bara inte blivit av än. 
 
Även tekniken i övrigt kan ibland upplevas som en barriär. Christina säger till exempel att 
hon för det mesta lyssnar på en och samma kanal på radion eftersom hon tycker att det är lite 
komplicerat att byta kanal. Dorotea är allergisk mot trycksvärta och har tidigare inte kunnat 
läsa tidningen på morgonen då hon har varit alldeles rödögd och inte kunnat sätta i sina linser. 
Nu menar hon att det inte gör så mycket längre eftersom hon oftast inte behöver gå utanför 
dörren så tidigt på morgnarna.  
 
När det gäller biblioteket så finns det flera olika barriärer som påverkar respondenterna i mer 
eller mindre hög grad. Folke och Edvard vet inte riktigt vad man kan göra på biblioteket 
förutom att låna böcker, något som de inte är intresserade av att göra, av olika anledningar. 
Således går de inte dit överhuvudtaget. Vi tror att möjligheten finns att de skulle ha gjort det, 
om de hade haft mer kunskap om vad som finns att tillgå där. Annhild menar att det är ganska 
dyra böter om man inte lämnar tillbaka en bok i tid, ”och det är klart har man lånat då har man 
ju en press på sig att läsa, annars får man ju böta om man inte lånar om”. Detta att man har 
press på sig att läsa ut boken kan hon ändå på samma gång se som positivt, då boken inte bara 
blir liggande. 
 
Både Annhild och Christina har lite dåliga erfarenheter av sina biblioteksbesök. Annhild 
berättar om en gång då hon fick en lapp, om att hon inte hade lämnat tillbaka en bok hon var 
säker på att hon hade lämnat tillbaka. Christina undviker att be bibliotekarien om hjälp då hon 
känner att hon ofta blir missuppfattad. En gång bad hon till exempel om en lättläst bok och 
fick en storstilsbok. Även problem med att hitta på biblioteket är något som tas upp. Christina 
tycker att det är jobbigt att försöka hitta böcker på måfå bland hyllorna. Hon vill hellre bli 
rekommenderad bra böcker att läsa och det är något hon tycker att biblioteket är dåligt på att 
göra. Beatrice tycker att det är svårt att veta vilka böcker hon ska läsa inför sina resor, ”det 
kan jag själv inte lista ut i den här TV-monitorn på biblioteket vad det är för litteratur jag ska 
ha”. Hon löser dock detta genom att ta hjälp av bibliotekarien. 
 
Dorotea har något annorlunda barriärer vad gäller biblioteket, eftersom hon fortfarande jobbar 
extra som biblioteksassistent. Det hon kan känna är att det finns mycket föreläsningar och 
liknande på biblioteket som hon skulle vilja gå på, men ”nu har jag väl inte utnyttjat det så 
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mycket än så länge för det har ju liksom känts som att gå till jobbet”. Det finns också en 
filmklubb hon gärna hade velat gå på men den är på torsdagskvällar då hon jobbar. 
 
Barriärer gällande informationssökning i allmänhet förekommer, även om alla respondenter 
menar att de för det mesta får tag i den information de vill ha, genom olika källor. Folke 
tycker att det kan vara onödigt krångligt att boka resor. Han skulle boka ett hotellrum i 
London och upplevde då vissa svårigheter. 
 

Folke: Man kunde gå in och boka på Internet men där var inga kolumner för dom frågor jag 
tänkte ställa till dom liksom, så vi fick gå andra vägar och fick en privatadress direkt till 
hotellet i London. Så det tog väl ungefär en och en halv månad innan allting var klart. 

 
Beatrice berättar också om ett tillfälle då hon hade väldigt svårt att få tag i den information 
hon ville ha. Det handlade om det gamla huset som hon höll på att renovera. Hon ville ha tag i 
detaljer, som lister och fönsterbågar i den gamla stilen men hade väldigt svårt att få tag i detta. 
Av en slump fick hon, genom en tidning som hon prenumererar på, tag i några som kunde 
hjälpa henne. ”Och sen var det som sesam öppna dig, så hade jag hur många kontakter som 
helst”, säger hon. Dorotea skulle vilja lära sig spanska men är väldigt osäker på om hon ska ge 
sig in på det eftersom hon menar att hon inte alls är språkbegåvad.  

6.9. Biblioteksvanor 
Vad gäller respondenternas biblioteksvanor, finns här en tydlig uppdelning mellan män och 
kvinnor. Det är kvinnorna som står för alla biblioteksbesök medan männen knappt aldrig varit 
där. Detta verkar bero på en hel del olika saker. Främst verkar det vara så att de två manliga 
respondenterna inte vet riktigt vad man kan göra där, förutom att låna böcker. Folke utbrister: 
”Vad kan man hitta på mer på ett bibliotek då?” Dessutom menar Folke på att han inte vill 
läsa böcker som inte är hans egna, ” jag läser inte begagnade böcker, det är nåt som tar emot 
bara liksom”. För Edvards del har det aldrig funnits något intresse i att läsa böcker, tiden har 
inte heller räckt till för det. Båda verkar dock intresserade av att börja lyssna på ljudböcker 
och tror att det skulle kunna bli en anledning att gå till biblioteket. Vi frågar dem om de inte 
kan tänka sig att gå till biblioteket för att ta reda på någon information eller läsa tidningar. Då 
menar de att de får reda på det de behöver på andra sätt, ”… jag har inte hittat 
användningsområden [för biblioteket; vår anm.] hittat mina egna vägar liksom på andra sätt”, 
säger Folke. Tidningar har de så det räcker hemma, mer känner de inte något behov av att 
läsa.  
 
När det gäller kvinnornas biblioteksvanor är det som sagt tvärtom, de går gärna till biblioteket 
och är väldigt positivt inställda till det. I alla fall två av dem, Annhild och Beatrice, går gärna 
till biblioteket på förmiddagar eller tidig eftermiddag för att läsa tidningar de inte 
prenumererar på. Många av de tidningar de läser där är ekonomitidningar som de tidigare 
läste för jobbets skull. Beatrice läser också sin hemstads tidning. Annhild berättar om det nya 
biblioteket i orten där hon bor, att det har blivit så mysigt och hon tycker det är skönt att få 
sitta där, ”… där brukar jag sätta mig i lugn och ro, för jag tycker man vill sitta lite för sig 
själv när man läser och så och inte bli störd”. Beatrice påpekar också just det sköna i att sitta 
på biblioteket: ”Jag menar det kan vara en timma som kan vara mysig och sitta där i lugn och 
ro. För det är ju framför allt tyst, är det ju”. 
 
Alla fyra kvinnor lånar eller ska snart börja låna böcker eller ljudböcker på biblioteket. 
Anledningen till att inte alla redan lånar verkar vara att de har böcker hemma som de vill 
komma igenom först. ”Jo jag ska låna… alltså jag har ju som sagt ett uppdämt lager med 
böcker hemma som jag tänkte jag måste ta mej genom dom först. Men sen ska jag låna”, säger 
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Annhild. Kvinnorna pratar om att de använder biblioteket för att få reda på information, 
speciellt resehandböcker eller som för Dorotea, någon fackbok inom något aktuellt ämne, ”jag 
har väl en del facklitteratur om sånt som är aktuellt just för mig men annars lånar jag 
facklitteratur för den blir ju ganska snart inaktuell”.  
 
De är olika bland de kvinnliga respondenterna om de frågar bibliotekarien om hjälp eller inte. 
Beatrice menar att hon söker mycket själv i datorn men gärna tar hjälp av en bibliotekarie när 
hon inte hittar själv:  

 
Beatrice: Men sen så är det ju mycket man vill fråga om också, som man inte hittar. Jag 
menar, man kan höra en… man kan höra en författare men man glömmer bort vad titeln 
var, eller man kan höra en titel men vem skrev den då? Och titeln kanske inte är rätt som 
man säger till bibliotekarien heller, eller man vrider till namnet så det är hej och hå till slut. 
Men därför är det ju jättebra att dom finns som kan hjälpa en. 

 
Annhild är inte lika intresserad av att fråga bibliotekarien men hon säger att det händer. 
Christina har dåliga erfarenheter av det, då hon flera gånger har blivit missuppfattad. Hon 
berättar om en gång då hon ville ha en lättläst bok och fick en storstilsbok istället.  
 
Dorotea skiljer sig lite från de andra respondenterna då hon själv har jobbat på bibliotek i 
många år och fortfarande jobbar extra där. Biblioteksärenden gör Dorotea när hon jobbar. Hon 
säger att hon använder allt som finns i biblioteket men att hon skulle kunna använda det mer. 
Att gå till biblioteket känns som att gå till jobbet. Det kommer säkert att ändras när hon slutat 
jobba helt och inte besökt biblioteket på ett tag, menar hon. 
 
Vad gäller andra evenemang som ges på biblioteket är det ingen av respondenterna som 
verkar nyttja det, ingen förutom Dorotea. Annhild pratar dock om en namntävling som hon 
vann och om att man kan köpa biljetter till olika evenemang. De kvinnliga respondenterna 
verkar annars mest använda biblioteket till det man vanligtvis förknippar detta med; lån av 
ljudböcker och vanliga böcker, samt läsning av tidningar och tidskrifter. Annhild brukar 
ibland också träffa bekanta där. Hon stämmer inte träff med någon, utan det är mer att hon 
råkar på någon där som hon pratar lite med. 
 
Även om de kanske inte utnyttjar biblioteket till fullo så verkar de ändå överlag vara nöjda, 
när vi frågar dem om det är något de tycker saknas på biblioteket. Annhild utbrister: ”Nej jag 
är ju så imponerad av allt som finns där så… det är ju så jättebra”. Hon menar dock att det 
bara är fantasin som sätter stopp för vad man kan göra på biblioteket. Avslutningsvis säger 
hon: ”… det är verkligen en värdefull service vi har i samhället”. Beatrice tycker också att 
servicen är jättebra, ” jaa, dom är suveräna här, kanon är dom”. Hon menar att det på 
biblioteket finns saker av intresse både för unga och äldre. Christina tycker att biblioteket 
skulle försöka bli bättre på att rekommendera böcker som andra har tyckt varit bra. Det är 
svårt att själv hitta något på hyllan. Dorotea avslutar med att säga att hon önskar att 
biblioteket fick bli ”samhällets vardagsrum”, att öppettiderna blev lite mer generösa. Det ska 
vara självklart att biblioteket är öppet efter det att vanligt folk har slutat jobba. Drömmen om 
att skapa ett kulturhus finns kvar sen en tid tillbaka berättar hon. Hon tror att det kan vara 
värdefullt för ensamma pensionärer, ja för alla åldrar. Det ska vara en plats där olika 
människor, ur olika åldersgrupper kan mötas. Kulturhuset ska inte bara vara en plats för 
böcker, utan det ska också finnas kurser och ett kafé. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyserar vi våra resultat med hjälp av de tre modeller och teorier vi har tagit 
upp och redogjort för i kapitel fyra. Den första delen av analysen utgår från Tom Wilsons 
modell om informationsbehov. Här koncentrerar vi oss framförallt på att utläsa vilka 
kognitiva och affektiva behov våra respondenter ger uttryck för, samt om och hur dessa behov 
leder vidare till ett informationsbehov. De fysiologiska behoven koncentrerar vi oss inte på, 
då dessa inte skiljer sig så mycket åt bland människor. Övriga faktorer som Wilson tar upp i 
sin modell är barriärer för informationssökning, samt betydelsen av kontexten och den sociala 
rollen. Dessa kommer vi inte att analysera enskilt, utan vi försöker istället väva in resonemang 
kring dem på de ställen i texten där vi finner det lämpligt. Därefter följer en analys utifrån 
rollteorin som tas upp i Åldrandets socialpsykologi. Med hjälp av denna teori analyserar vi 
respondenternas sätt att hantera den övergång som det innebär att gå i pension. Analysens 
sista del utgår från Andersson och Skot-Hansens modell för biblioteksbruk. Här analyserar vi 
hur våra respondenter använder sig av biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum. Vi tar också upp hur respondenterna skulle kunna 
använda biblioteket med utgångspunkt i dessa fyra områden, utifrån de behov som kommer 
fram hos respondenterna. Vi besvarar även våra frågeställningar i detta kapitel. Det gör vi 
genom att sammanfatta det vi har kommit fram till i vår analys. Den första frågeställningen 
besvaras efter analysen utifrån Wilsons modell och utifrån rollteorin. Svaret på den andra 
frågeställningen följer efter analysen utifrån Andersson och Skot-Hansens modell. På detta 
sätt försöker vi också visa på kopplingen mellan våra frågeställningar och våra analysverktyg.   

7.1. Analys utifrån Wilsons modell om informationsbehov 
Här tar vi först upp de kognitiva och affektiva behov som vi ser hos våra respondenter, för att 
sedan analysera vilka av dessa behov som leder vidare till ett informationsbehov. Utifrån 
intervjuerna med våra respondenter gör vi tolkningar kring vilka kognitiva och affektiva 
behov de har. De kognitiva behoven kan ses som behovet av att skapa mening i tillvaron, det 
kan exempelvis vara att lära sig ett yrke eller utveckla ett intresse. De affektiva behoven är 
psykologiska eller känslomässiga behov av exempelvis självförverkligande, självhävdelse 
eller trygghet (Wilson 1981, s. 6).  

7.1.1. Kognitiva behov 
Det som generellt kan sägas för de nyblivna pensionärer som vi intervjuat är att de har många 
kognitiva behov. De vill absolut inte sitta hemma och inte göra något. Christina menar också 
att det gäller att inte stagnera utan att man måste fortsätta vara aktiv och utveckla sig. 
Samtliga respondenter har sedan tidigare många intressen eller är medlemmar i någon 
förening. Nu när de har förlorat yrkesrollen märks det att de vill fylla den rollen med nya 
roller, genom att hänge sig mer åt sina tidigare intressen eller bli mer aktiva i någon förening. 
 
Det handlar i det flesta fall om att utveckla de intressen respondenterna sedan tidigare har, att 
utveckla dem mer än vad som fanns tid till tidigare. Detta har antagligen att göra med att de 
redan har så pass många intressen och kan fylla sin lediga tid med dessa. Annhild har till 
exempel gått med i Botaniska föreningen, då hon sedan tidigare varit intresserad av blommor. 
Beatrice är friluftsmänniska liksom sin man och är mer ute i naturen för att utföra olika typer 
av aktiviteter. Christina har börjat utveckla sitt intresse för trädgård som hon inte haft så 
mycket tid för innan. Hon har bland annat gått en trädgårdskurs. Golfen är ett annat stort 
intresse som hon lägger ner mycket tid på nu. Folke har blivit mer involverad i föreningen 
Odd Fellows, mycket mer än han hade tid till innan. Det är mycket att lära sig där också men 
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detta verkar skapa mening i hans liv. Odd Fellows handlar mycket om biståndsarbete och det 
gör att han får känna sig behövd. Han vill också bli guide på ett pappersbruk, ett intresse som 
han alltid haft och vill börja med nu på allvar. Edvard ska gå kurser med hunden för att lära ut 
spårträning med mera, det är något som det blir mycket mer av nu då det finns mer tid. Resor 
verkar de flesta av respondenterna vilja lägga mer tid på nu. Alla, utom en, har planer på 
minst två resor det kommande året. Dorotea menar att om hon kunde skulle hon resa hela 
tiden nu. Samtliga respondenter verkar, med tanke på att de verkar ha råd att resa en del, ha 
det ganska bra ställt. Hade de inte haft det ekonomiskt väl ställt hade de inte kunnat 
tillfredsställa dessa kognitiva behov, som exempelvis att resa eller spela golf. I det fallet hade 
de antagligen inte reflekterat över möjligheten att resa, då det förmodligen hade varit 
uteslutet.  
 
Flera av respondenterna visar på att deras yrkesidentitet finns kvar inom dem och fortfarande 
är stark. Annhild har i och med pensioneringen blivit kassör i Hembygdsföreningen, något 
som hon själv påpekar har en koppling till hennes tidigare arbete på banken. Att göra någon 
nytta för allmänheten säger hon är viktigt för henne. Att vara kassör i Hembygdsföreningen 
kan tänkas vara ett sätt att delvis ersätta den roll hon hade på banken. Beatrice har börjat 
arbeta som god man sedan hon gått i pension, vilket kan kopplas till hennes tidigare arbete på 
banken då det handlar om liknande arbetsuppgifter. Mycket kontakt med människor har hon 
också haft i sitt jobb, vilket underlättar i arbetet som god man. Detta ger henne mening i 
tillvaron, att få hjälpa andra. Hon menar dock att det är mycket att lära, att hon inte kan allt 
om arbetet som god man. Hon lär sig något nytt varje dag, vilket hon tycker är kul. Både 
Christina och Dorotea jobbar extra på sina tidigare arbeten ibland. Detta beror antagligen 
också till viss del på deras starka yrkesidentiteter. Båda har jobbat en lång tid på sina 
arbetsplatser och det är säkert svårt att släppa det helt. Detta är säkerligen inte bara ett 
kognitivt behov, utan också ett affektivt behov. Det handlar ju om kontakten med de tidigare 
arbetskamraterna och att få fortsätta hjälpa till i samhället på något vis.  
 
Tidigare i kapitlet har det mest talats om att det är de tidigare kognitiva behoven, som 
utvecklats än mer i och med pensionen. Vissa av respondenterna har också fått nya kognitiva 
behov. Edvard pratar om att han vill gå en kurs i engelska. Att bli bättre på engelska är något 
som flera av de andra respondenterna också pratar om, även om de inte uttrycker att de vill gå 
någon kurs. Annhild ska också stå i Röda korsets affär en gång i veckan, vilket hon påpekar 
att hon har blivit tillfrågad om tidigare men då inte haft tid till det. Hennes uppgift som kassör 
i Hembygdsföreningen innebär också ett nytt kognitivt behov. Beatrice har blivit nyvald 
revisor i en pensionärsförening och Folke har blivit vald till protokollsekreterare i Odd 
Fellows. Även för dem innebär det att de har ett kognitivt behov av att skaffa sig nya 
kunskaper. 
 
Samtliga respondenter läser också tidningar, dagstidningar och tidskrifter, i någon mån också 
fackböcker. Detta främst för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i världen och inom 
olika områden. Annhild pratar exempelvis om Svenska botaniska föreningens tidskrift. 
Edvard talar om tidningen Land, då han är intresserad av jordbruk och skog. Både Beatrice 
och Annhild läser mycket ekonominyheter med mera, vilket de kanske inte hade gjort om de 
inte hade jobbat på bank tidigare. Detta tyder också på att de inte riktigt släppt yrkesrollen, 
yrkesidentiteten finns kvar. Radio, TV och Internet kan de nyblivna pensionärerna också ägna 
sig mer åt nu. Respondenterna kan nu hålla sig mer uppdaterade än förut. De kan lyssna på 
radion mitt på dagen. Detta är kanske inte så mycket för att erhålla kunskap, utan mer som 
underhållning. Detta kan självklart också vara ett affektivt behov för många av 
respondenterna, som exempelvis sällskap.  
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De två manliga respondenterna har inte vetskap om alla bibliotekets tjänster. De är osäkra på 
vad som där erbjuds och tror att det mest handlar om utlån av böcker. Detta bottnar 
förmodligen till stor del i att biblioteket har misslyckats med att marknadsföra sig och nå ut 
till alla grupper. Även de andra respondenterna, förutom biblioteksassistenten Dorotea, kan 
tänkas ha ett kognitivt behov av att lära sig mer om vad som finns på biblioteket. De skulle 
kanske ha glädje av att kunna använda biblioteket på fler sätt än de gör nu.  

7.1.2. Affektiva behov 
Det skiljer sig en aning åt mellan respondenterna angående i hur hög grad de själva ger 
uttryck för några affektiva behov. Dessa behov är av naturen generellt mer känsliga att prata 
om än de kognitiva behoven, då de är av en psykologisk och känslomässig natur. Vi tycker 
ändå att våra respondenter har varit beredda att berätta mycket för oss, om man ser till de 
förutsättningar som har funnits. Hade vi haft möjlighet att etablera en djupare kontakt med 
dem, hade vi antagligen fått veta ännu mer. Våra två manliga respondenter har varit aningen 
mer tystlåtna kring sådana ämnen, än vad kvinnorna har varit. Intervjun med Christina, som vi 
inte lyckades fånga på band, har vi haft betydligt svårare att utläsa de affektiva behoven ur, då 
vi inte har kunnat tolka hennes exakta formuleringar.  
 
Böcker och läsning väcker många affektiva behov hos våra respondenter. Både Annhild och 
Beatrice betonar hur viktigt det är med lugn och ro när de ska läsa. De tycker båda två att det 
är skönt att gå in på biblioteket och läsa någon tidning och de vill att det ska vara lugnt och 
tyst runt omkring. Annhild tycker inte riktigt om det tidningshörn som finns ute i foajén i det 
bibliotek hon brukar besöka. Hon tror att det förmodligen har hamnat där för att de som sitter 
och läser tidningarna ofta diskuterar ganska högljutt. Då hon blir störd av detta brukar hon ta 
med sig en tidning och gå in och sätta sig i biblioteket. Där finns palmer som man kan sitta 
bakom och lyssna på vatten som porlar. Det beskriver hon som väldigt rogivande. Hon har 
också kommit fram till att det inte är så mycket folk på biblioteket vid ett– tiden, så hon 
brukar ofta försöka gå dit då. Beatrice tycker om att gå till biblioteket och läsa 
dagstidningarna från sin hemtrakt, för att se vad som händer där. Detta tolkar vi som ett 
affektivt behov men det kan så klart också tolkas som ett kognitivt. 
 
Beatrice poängterar återigen att omgivningen är viktig när hon läser, genom att berätta hur 
hon gärna kryper upp i en skön fåtölj med en pläd och njuter av sin bok. Samma sak beskriver 
Dorotea, även om hon tar morgontidningen som exempel. Hon tycker att det är så skönt att nu 
som pensionär kunna gå ut och hämta tidningen för att sedan krypa ner i en varm säng igen 
tillsammans med sin katt. Hos Beatrice ser vi också ett exempel på att själva boken i sig kan 
väcka ett affektivt behov. Hon uppskattar att läsa gamla Vilhelm Moberg böcker i skinnband 
som hennes föräldrar hade stående hemma i bokhyllorna när hon var liten. Hon menar att det 
är en helt annan känsla att läsa en sådan bok jämfört med till exempel en pocketbok. Kanske 
kan det också tolkas som att det utgör en koppling till barndomshemmet.  
 
Folke har en helt annan syn på sina böcker. Han är inte sentimental och har inga problem att 
klippa sönder dem. För honom är det innehållet och inte böckerna i sig som är det viktiga. 
Samtidigt så vill han inte låna böcker på biblioteket eftersom han vill känna att den bok han 
läser är hans egen bok. Kanske är det just friheten i att kunna göra vad han vill med den som 
lockar. 
 
Även ljudböcker kan utgöra ett affektivt behov. Dorotea berättar att hon efter sin skilsmässa 
tyckte att det var så tyst hemma. Därför började hon låna ljudböcker för att få lite ljud runt 
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omkring sig och nu menar hon att de har blivit ett behov och något som hon alltid har på i 
bakgrunden hemma. Hon väljer olika sorters böcker beroende på vad hon gör samtidigt som 
hon lyssnar. Om hon till exempel står och stryker eller gör något annat där man inte behöver 
tänka så mycket sätter hon ofta på en av sina favoritböcker. På det sättet går de tråkiga 
sakerna mycket lättare att göra. Dorotea menar också att hon lätt faller för erbjudanden om 
olika tidningar, i stil med 10 nummer för 139 kronor. Även här uttrycker hon ett affektivt 
behov, då hon påpekar att det kunde vara trevligt, om hon känner sig lite ensam, att det 
dimper ner en tidning i brevlådan med jämna mellanrum. Detta behov har hon dock inte haft i 
alls lika hög grad, som hon trodde innan hon gick i pension. Beatrice använder sig av dikter 
när hon hamnar i jobbiga situationer. Att läsa och skriva dikt uppfyller för henne ett affektivt 
behov. 
 
Andra medier som radio och Internet kan också ha en koppling till affektiva behov. Nästan 
alla våra respondenter håller kontakten med familj och vänner via mail. För vissa, som har 
barn och barnbarn bosatta långt borta, blir detta en särskilt viktig källa till kontakt. Beatrice 
använder sig också ibland av informationssökning på Internet för att bevisa att hon har rätt om 
hon och hennes man har olika åsikt om något. Annhild berättar att hon och hennes man har 
radion i ett särskilt rum där de också har en dagbädd och en gungstol. Sedan sitter de ofta där 
tillsammans och lyssnar på radio eller på cd-skivor. Edvard ligger alltid och lyssnar på 
Karlavagnen innan han somnar. Om det är något affektivt behov som uppfylls är svårt att 
säga, men vi tror att det, om inte annat, kan handla om ett affektivt behov av att skapa rutiner. 
Om man brukar göra en viss sak varje dag, blir det till slut något av ett behov att fortsätta med 
det, vilket vi ser som ett affektivt sådant. 
 
Det affektiva behovet av att hålla fast vid gamla vanor för att skapa struktur i tillvaron, kan vi 
också se i ett annat sammanhang. Flera av respondenterna har behållit vissa tider från innan 
de gick i pension. Annhild var till exempel alltid ledig på onsdagar och därför menar hon att 
hon även nu som pensionär vill hålla onsdagarna fria från inplanerade aktiviteter. Folke sitter i 
sitt arbetsrum på förmiddagarna och jobbar med sina böcker eller med Odd Fellows och han 
äter alltid frukost klockan nio. 
 
Flera av våra respondenter uttrycker ett affektivt behov kopplat till deras tidigare 
arbetsplatser. Det kan vara svårt att släppa taget så abrupt som en pensionering innebär. Både 
Christina och Dorotea har valt att fortsätta jobba en eller ett par dagar i veckan. Detta tror vi 
kan vara ett tecken på att de har ett affektivt behov av att fortfarande känna sig önskvärda på 
arbetsplatsen och av att behålla kontakten med sina arbetskamrater. Det kan också som i 
Doroteas fall vara ett sätt att minska oron över att plötsligt få så mycket tid över och kanske 
känna sig ensam. Christina berättar att hennes arbetskamrater har börjat att via e-post ge 
varandra tips på bra böcker som de har läst. Detta vill hon också gärna vara med på, även om 
hon inte jobbar där varje dag längre. Hon har dock inte fått någon e-post ännu, något som hon 
verkar besviken över. Självklart kan man tolka Christinas önskan att ta del av dessa mail, som 
en önskan att bli tipsad om bra böcker. Christina läser mycket och hon uttrycker även en 
önskan om att man från bibliotekets sida borde bli bättre på att ge boktips. Vi tror ändå att det 
ligger mer bakom än så, att det hela bottnar i ett affektivt behov av att fortfarande höra till och 
känna att man räknas.  
 
Detta behov ger också Annhild uttryck för när hon berättar att hon brukar besöka sin gamla 
arbetsplats med jämna mellanrum för att se vad som händer där. Hon känner dock att de inte 
riktigt har tid för henne längre, något som hon har förståelse för men ändå verkar tycka är 
tråkigt. Annhild har även behållit kontakten med två före detta arbetskamrater som gick i 
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pension samtidigt som henne. De träffas och fikar en gång i månaden och det verkar betyda 
mycket för henne.   
 
Många av våra respondenter är engagerade i olika typer av föreningar och frivilligarbete. 
Detta engagemang uppfyller flera olika behov. Först och främst kan det förstås vara så att 
man är med i en förening som har en koppling till något intresse, kanske för att lära sig något 
nytt. Då är det ett kognitivt behov som uppfylls. Men vi kan också se ett antal affektiva behov 
som kan uppfyllas genom ett sådant engagemang, till exempel behovet av att ha människor att 
umgås med. Visserligen verkar de flesta av våra respondenter redan ha ganska stora 
kontaktnät. I och med att man vid pensioneringen oftast förlorar en stor del av kontakten med 
sina gamla arbetskamrater kan det dock finnas ett behov av att ersätta dessa kontakter med 
andra. Åtminstone Annhild ser detta som en orsak till att hon vid pensioneringen gick med i 
ett par nya föreningar. Hon kände sig förmodligen liksom Dorotea lite orolig för att bli ensam 
och inte kunna fylla ut all tid, även om hon inte uttrycker det lika tydligt. Även Christina 
menar att det ytterligare fanns en anledning, förutom att hon var intresserad, till att hon 
började gå en trädgårdskurs. Hon kände att hon hade tappat ganska mycket kontakt med sina 
grannar och andra i samhället där hon bor. Genom att gå en sådan kurs, hoppades hon kunna 
återuppta lite av den kontakten. Det tycker hon också att hon har lyckats med. 
 
Just detta att göra något av sin tid kan också vara ett behov som uppfylls. Att gå i pension 
betyder ju att helt plötsligt få obegränsat med fritid, vilket kan leda till ett affektivt behov av 
att hitta på nya aktiviteter eftersom man inte vill bli sittande hemma. Detta har vi också sett 
hos våra respondenter, även om de flesta sedan tidigare hade väldigt många intressen som de 
nu har tid att ägna sig mer åt. Slutligen kan engagemanget i främst frivilligarbete av olika 
slag, uppfylla ett affektivt behov. Ett behov av att känna att man fortfarande bidrar till 
samhället på något sätt, samt att man inte helt har släppt sin yrkesidentitet.  
 
När det gäller Folke och de böcker han skriver så får vi förmoda att han i första hand gör det 
för att han ser det som ett stort intresse. Men vi tycker oss också se ett affektivt behov av att 
så att säga bevara något för eftervärlden. Detta blir extra tydligt då han beskriver sina böcker 
som ”mitt livsverk”. 
 
Hos Edvard kan vi se ett starkt affektivt behov av lugn och ro. Han har flyttat tillbaka till sitt 
barndomshem ute på landet, där han trivs väldigt bra. Han är inte lika intresserad av att resa 
som de övriga respondenterna, utan menar att han trivs så bra hemma. En anledning till detta 
kan vara att han de sista åren innan pensioneringen kände att det blev för mycket. Han ville 
nästan inte göra något annat än att ”sitta och andas” när han kom hem på kvällarna.  

7.1.3. Informationsbehov 
Enligt Wilsons modell leder många av de kognitiva och affektiva behov som individerna har 
och uttrycker till informationsbehov (1981, s. 6). Oftast när vi har frågat respondenterna om 
deras informationsbehov menar de att de inte har några. De anser sig redan ha all information 
de behöver. En förklaring till detta skulle kunna vara att de som nyblivna pensionärer redan 
har mycket livserfarenhet och vet vart de kan vända sig i olika situationer. Detta kan leda till 
att de inte känner av något informationsbehov, eftersom de vet vart de ska vända sig om de 
ändå skulle behöva någon viss information. De vet att det inte kommer att innebära några 
problem.  
 
De informationsbehov som respondenterna talar om är ofta i samband med någon förestående 
resa, de behöver information om landet de ska åka till. Vad gäller deras fritidsintressen har de 
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redan den information de behöver, menar de på. Detta beror förmodligen på att de intressen 
som de nu sysselsätter sig med, är saker som de har utvecklat hela livet. De kan det, de 
behöver inte veta något mer. Annat är det med någon som just börjat med ett intresse, de 
behöver mängder med information. Beatrice har till exempel börjat intressera sig för 
renovering av gamla hus, i och med att hon hjälper sin son att renovera det hus som han har 
köpt. Detta har i hennes fall lett till ett stort informationsbehov.  Man kan dock fundera över 
om inte det finns något som våra respondenter skulle kunna lära sig mer om sina intressen. 
Utvecklingen går snabbt framåt. Edvard som menar att han kan allt om växthusodling 
exempelvis. Vi tror säkerligen att han kan mycket men det finns alltid mer att lära sig. Det bör 
dock poängteras, att våra respondenter genom sina tidskrifter får information, vilket de kanske 
inte alltid själva tänker på. Mer verkar de inte behöva. En del informationsbehov är relaterade 
till deras fritidsintressen men den informationen verkar de få genom någon förening som de är 
medlem i, genom kurser som föreningen anordnar, genom möten eller genom 
medlemstidningen. Dessutom menar vi inte att man behöver kunna precis allting. 
Förmodligen är respondenterna redan medvetna om att det finns mer de skulle kunna lära sig, 
de väljer bara i många fall att nöja sig med det de redan kan. Detta behöver inte alls utgöra 
något problem så länge respondenterna känner sig tillfreds och inte upplever något 
informationsbehov. Många gånger är dock de informationsbehov som funnits hos 
respondenterna dolda sådana, respondenterna har inte märkt att de haft dem, detta nämns som 
exempel på en barriär i Wilsons modell (1981, s. 7f). Annhild berättar att hon genom en 
slump blev medlem i Svenska Botaniska föreningen. Hon är egentligen väldigt intresserad av 
blommor och fick deras broschyr i sin hand när hon var med på en årlig blomstervandring. 
Folke blev på ett liknande sätt medlem i Wendela Hebbes förening, genom en slump. Detta 
ledde sedan till hans skrivande av fackböcker, som han nu under pensionen än mer går in i.  
 
Den barriär som Wilson tar upp, att man inte alltid är medveten om sitt informationsbehov, 
har också en annan aspekt. Man skulle kunna säga att respondenterna är lite av en barriär för 
sig själva ibland. Hade de inte varit så säkra på att de inte hade behov av någon information, 
utan lät sig så att säga browsa runt lite, exempelvis på biblioteket eller på nätet, hade de 
förmodligen kunnat hitta mycket av värde. Edvard och Folke menar till exempel att de inte 
har hittat något användningssätt för biblioteket, de har redan all den information de behöver. 
Skulle de någonsin komma dit så kanske de skulle märka hur mycket kunskap de kan få där 
och de dolda behov som de har skulle komma upp till ytan. Samma sak gäller för deras 
informationssökning på Internet. Flera av respondenterna tycker att det är svårt men de vill 
inte gå någon kurs i det för det. Deras respektive kan säkert hjälpa dem, som de själva 
påpekar, men det innebär inte att de inte också skulle ha mycket att vinna på att delta i någon 
kurs. Däremot kan förstås detta att de får hjälp av sin respektive även fylla ett annat behov. Ett 
behov av att vårda sin relation och få sin partner att känna sig betydelsefull.  
 
När någon har tagit upp något informationsbehov de har är det oftast väldigt alldagliga 
sådana, som vem som helst kan ha, och som kanske inte är så speciellt för nyblivna 
pensionärer. Annhild pratar exempelvis om att hon vill ha tag i information om olika typer av 
uppvärmning av hus. Detta har i och för sig att göra med att hon och hennes man håller på att 
bli äldre och snart inte kommer att orka bära in veden till huset längre. Att de vill ha 
information inför resor är det heller inget speciellt med. Många av våra respondenter påpekar 
också att de har behov av att utveckla sina kunskaper i språk, speciellt engelska. Endast en av 
dem uttrycker att han vill gå en språkkurs och därmed behöver information om kursanordnare, 
även om han inte säger det rätt ut. Detta är också något som andra grupper kan ha behov av, 
inte bara pensionärer. Ett annat informationsbehov som inte heller är specifikt för pensionärer 
är att hålla sig ajour med vad som händer i Sverige och i världen, genom att läsa 
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dagstidningar, se nyheter på TV, lyssna på radion eller läsa tidningar på nätet. De läser också 
olika tidskrifter inom sina respektive intressen, för att hålla sig uppdaterade. Detta är något 
som pensionären oftast kan lägga mer tid på än de som är yrkesarbetande, vilket också märks 
på många av respondenterna. Många går exempelvis till biblioteket för att läsa tidningar. 
Dorotea påpekar att hon nu inte behöver vänta med att läsa tidningen till kvällen, när hon 
kommer hem från jobbet.  
 
När det gäller de affektiva behoven, menar vi att de många gånger inte leder till något konkret 
informationsbehov. Det är inte i första hand information som behövs för att uppfylla ett 
affektivt behov, åtminstone inte de behov som våra respondenter ger uttryck för. Vi kan dock 
se några exempel på hur våra respondenters affektiva behov har lett till ett informationsbehov. 
Annhild och Dorotea kände båda två en viss oro inför att gå i pension, de trodde att de kanske 
skulle känna sig ensamma och ha svårt att fylla ut sin lediga tid med aktiviteter som kändes 
meningsfulla för dem. Därför väcktes, främst i Annhilds fall, ett behov av att aktivera sig. 
Detta ledde till ett informationsbehov i och med att hon måste hitta något lämpligt att börja 
med. I det här fallet blev det en guideutbildning och ett medlemskap i Botaniska föreningen. 
Dorotea valde istället att börja prenumerera på ett antal tidskrifter. I hennes fall kan man 
kanske snarare tala om ett dolt informationsbehov. Det var förmodligen inte så att hon aktivt 
sökte information om erbjudanden om tidningsprenumerationer, utan när hon såg dessa 
erbjudanden bland reklamen, kom hon kanske på att hon faktiskt hade ett behov.  
 
Just dessa affektiva behov, att hitta saker att göra när man har gått i pension, tror vi är mycket 
vanligt hos nyblivna pensionärer. Detta, både för att fylla ut all den lediga tiden men också 
kanske för att umgås med nya människor och till viss del ersätta de sociala kontakter som man 
tidigare hade på sin arbetsplats. Det kan också handla om ett behov av att fortfarande känna 
att man bidrar på något sätt. Särskilt starkt tänker vi oss att detta behov kan vara för dem som 
inte har barn eller barnbarn som behöver deras hjälp. Alla dessa behov leder oundvikligen till 
någon form av informationsbehov. Man behöver något att göra men är förmodligen inte helt 
säker på vad. Även om man har en klar bild av vad man vill göra kan det ändå behövas 
information om hur man ska gå till väga och så vidare. 
 
För att återgå till våra respondenters mer specifika informationsbehov som kan kopplas till 
deras affektiva behov så tänkte vi ta upp ett konkret exempel som visar hur ett affektivt behov 
kan väcka ett informationsbehov. Detta exempel får Beatrice stå för. Hon använder sig 
mycket av Internet som en källa till information och upplever att sökandet på Internet 
tillfredsställer de flesta informationsbehov hon kan tänkas ha. Hon berättar också att hon 
brukar söka efter information på Internet för att bevisa att hon har rätt om hon och hennes 
man är oense om något. Vi menar att detta att hon vill bevisa att hon har rätt kan kopplas till 
det affektiva behovet av bland annat prestation som Wilson tar upp. Detta är ett affektivt 
behov som i Beatrices fall mycket tydligt leder till ett informationsbehov. 

7.2. Analys utifrån rollteorin 
Tornstam beskriver i rollteorin att det är av stor vikt att de roller man förlorar i och med 
pensionen blir kompenserade och ersatta av nya roller. Vanliga rollförluster när man har 
uppnått pensionsåldern är förlust av yrkesrollen och av rollen som maka/make (Tornstam 
1995, s. 126f). Det verkar än så länge mest vara yrkesrollen som våra respondenter har 
förlorat, då ingen av dem ännu har blivit änka eller änkling. Tre av respondenterna har 
däremot genomgått en skilsmässa. Två av dem skiljde sig för över tio år sedan och lever idag 
med nya partners, så den rollförlust de drabbades av i samband med sin skilsmässa har ersatts 
av en liknande roll. Dorotea har dock bara varit skild sedan några år tillbaka och det märks att 
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det är en rollförlust som fortfarande påverkar henne. Ingen av respondenterna nämner heller 
någon nära väns bortgång, något som annars också i högsta grad skulle kunna innebära en 
rollförlust. Det är alltså i första hand yrkesrollen som behöver ersättas. 
Något vi märker hos respondenterna är att de snabbt vill hitta nya roller i livet efter sin 
yrkesrollsförlust, de vill absolut inte bara sitta hemma. Yrkesrollsförlusten är oftast ganska 
abrupt, vilket för många kanske är svårt att tackla. Detta kan vara anledningen till att i alla fall 
två av respondenterna fortfarande jobbar lite grand. Därmed blir det en långsammare 
övergång, som förmodligen är lättare att hantera. Tornstam redogör också för att de nya 
rollerna som erhålls under pensionen inte blir lika betydelsefulla som de tidigare i livet (1995, 
s. 126f). Så tror vi inte det behöver vara. Även om de nya rollerna oftast verkar skapas för att 
kompensera de gamla, borde dessa kunna betyda minst lika mycket. Beatrice till exempel får 
mer tid med sin man och det är en roll som hon antagligen har sett framemot länge och 
värdesätter mycket. Hon har också blivit god man och Folke har blivit mer involverad i Odd 
Fellows, vilket ger honom en betydelsefull roll. Vidare har Annhild engagerat sig mer i Röda 
Korset. De flesta är väldigt positiva till sina nya roller, och ser det som härligt att få vara fria 
och göra vad de vill. De behöver dock också känna sig behövda, att de kan bidra med något i 
samhället och det gör de tack vare de sätt som de lyckats involvera sig i olika föreningar. 
 
Att det för många är svårt att tillskriva sig åldringsrollen märks till viss del på våra 
respondenter, huvudsakligen Dorotea. Hon menar att hon fortfarande känner sig som 25 och 
att det då är svårt att se sig själv som pensionär. Eftersom att vara pensionär har en ganska 
negativ klang, är det svårt för Dorotea att acceptera att det är tid för henne att lämna 
yrkesrollen och gå in pensionsåldern. Hon är en av dem som fortsätter att jobba, kanske beror 
det lite på att hon har svårt att anpassa sig. Flera av de andra respondenterna har svårt för att 
kalla sig pensionärer, de tycker att det låter hemskt. På ett sätt vill de alltså inte acceptera den 
nya rollen, samtidigt som många av dem verkar trivas mycket bra med sin nya lediga tid.  
 
Något som kan ses som antingen ett problem eller en fördel med pensionärsrollen är att det 
inte finns några tydliga ramar för hur man ska bete sig i rollen. Man har egentligen inte längre 
några direkta krav på sig utan snarare vissa ideal att leva upp till (Tornstam 1995, s. 133ff). 
Man går inte heller igenom någon speciell passagerit som tydligt visar att det nu är dags att bli 
pensionär (ibid., s. 124f). Detta kan göra att många nyblivna pensionärer känner sig osäkra på 
vad som egentligen förväntas av dem. Även om detta inte verkar utgöra något större problem 
för våra respondenter är det ändå tänkbart att de känner sig osäkra. Annhild berättar till 
exempel att hon har sagt ja till att bli kassör i hembygdsföreningen och att stå i Röda Korsets 
affär, då hon menar att hon inte har något riktigt skäl att neka nu när hon har blivit pensionär. 
Folke har också tagit på sig mycket mer ansvar i Odd Fellows. Visserligen verkar de nöjda 
med detta och inte se det som någon uppoffring. Det är ändå tänkbart att de känner sig osäkra 
på om de ”får” tacka nej till sådana saker som pensionärer. 
 
Tornstam menar att många som är oroliga innan de går i pension ändå känner sig ganska 
lättade när de väl kommer dit och att det inte behöver innebära något stort trauma att gå i 
pension (ibid., s. 127ff). En omställning är det helt klart, men det behöver inte nödvändigtvis 
vara en negativ sådan. Flera av våra respondenter, framförallt Annhild och Dorotea, 
förväntade sig att det skulle bli mycket jobbigare att gå i pension än vad det faktiskt blev. De 
säger själva att de är förvånade över hur bra allting har gått. Tornstam betonar också vikten av 
att ha ett socialt nätverk utanför arbetsplatsen, något som våra respondenter har och som vissa 
av dem har utökat sedan pensioneringen. Annhild har till exempel blivit aktiv medlem i ett par 
nya föreningar och på så sätt utökat sitt sociala nätverk. 
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7.3. Sammanfattande slutsatser 
Här svarar vi på den första frågeställningen: 
 
-Vilka kognitiva och affektiva behov uttrycker våra respondenter i förhållande till sin roll som 
nyblivna pensionärer och vilka informationsbehov leder dessa vidare till? 
 
Samtliga respondenter har förlorat en betydelsefull roll, yrkesrollen, och söker kompensera 
den på olika sätt. Yrkesrollen har tidigare tillfredsställt behov hos respondenterna som att 
känna sig behövda och att kunna bidra med något i samhället, vilka är exempel på affektiva 
behov. Rollen har också tillfredsställt kognitiva behov, som meningsskapande; de har genom 
sina yrken fått lära sig nya saker.  
 
Några av respondenterna har fortsatt att jobba lite extra, detta kan tyda på att de, som 
Tornstam nämner i rollteorin, känner att övergången blivit lite väl abrupt. Det handlar 
antagligen också om en stark yrkesidentitet. De har svårt att acceptera sin nya roll som 
pensionärer. På det här sättet blir övergången lite mjukare. De andra respondenterna har 
kanske tagit det lättare och har ersatt yrkesrollen med andra roller som för dem är näst intill 
lika betydelsefulla. En annan anledning till att de nyblivna pensionärerna blir kvar på 
arbetsplatsen kan vara ett affektivt behov av att de fortfarande vill känna sig önskvärda där. 
De vill heller inte förlora sina arbetskamrater. Några av respondenterna uttrycker en rädsla för 
att bli helt ensamma vid pensionen. 
 
Många kognitiva behov framkommer hos respondenterna. De vill fylla sin tid med något och 
det gör de bland annat med många intressen och medlemskap i diverse föreningar. Främst är 
det tidigare intressen som får mer utrymme nu, inte så mycket nya sådana. Den nya rollen 
som pensionär tycks i princip lika betydelsefull som den förlorade yrkesrollen. Det märks att 
de behöver känna sig behövda och bidra med något i samhället. Dessa behov tillfredsställs 
bland annat genom att de är involverade i olika föreningar.  
 
Det är inte alltid så att informationsbehov uppkommer ur de kognitiva och affektiva behoven, 
vilket också Wilson påpekar. Ibland är informationsbehoven till och med dolda och har inte 
medvetandegjorts hos individen förrän de av en slump blivit tillgodosedda.  
 
När vi frågat respondenterna rakt ut om deras informationsbehov, menar de att de inte har 
några specifika. De kan redan allt de behöver för att kunna utföra sina intressen och skulle det 
vara något annat de behöver information om vet de vart de ska vända sig. Således ser de det 
inte som att de har informationsbehov. Detta låter ganska rimligt, då de har lång 
livserfarenhet. De har även utvecklat sina fritidsintressen större delen av sina liv.  När 
respondenterna väl berättar om något informationsbehov de har är det ganska alldagliga 
sådana, exempelvis information om nya typer av energiförsörjning eller information om ett 
land man har planer på att resa till. 
 
Ibland känns det dock som om de kan vara lite av en barriär för sig själva. De tror att de kan 
allt men utvecklingen går framåt, det finns hela tiden nya rön om exempelvis växthusodling, 
trädgårdsskötsel med mera. De har dock sina föreningar som de är medlemmar i eller 
prenumerationer på faktatidningar inom aktuella ämnen, vilka antagligen ger dem all 
information de känner att de har behov av.  
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7.4. Analys utifrån Andersson och Skot-Hansens modell om 
biblioteksbruk 
Vi analyserar i detta avsnitt hur våra respondenter faktiskt använder sig av biblioteket utifrån 
de fyra olika roller, som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
centrum, som detta har i Andersson och Skot-Hansens modell. Vi försöker dessutom se hur 
respondenterna ytterligare skulle kunna använda biblioteket på sätt som de inte gör i dag. Det 
är inte vårt syfte att framställa biblioteket som något som löser alla problem och vi är 
medvetna om att de av våra respondenter som inte utnyttjar bibliotekets alla tjänster idag 
förmodligen inte heller kommer att göra det i framtiden. De känner helt enkelt inget större 
behov av detta och det är något som vi självklart respekterar. Vi menar inte att de bör eller ska 
använda sig av biblioteket på de sätt som vi tar upp, utan det är helt enkelt ett teoretiskt 
resonemang kring de möjligheter som finns att använda biblioteket utifrån vissa specifika 
behov.  

7.4.1. Biblioteket som kulturcentrum 
De flesta av våra respondenter läser väldigt mycket skönlitteratur och ser det som ett stort 
intresse. Däremot är det många av dem som inte lånar så mycket skönlitteratur på biblioteket 
eftersom de har så mycket hemma som de inte har hunnit läsa ännu eller som de vill läsa om. 
Detta är inte så konstigt då de nyss har gått i pension och kanske inte riktigt har ”hunnit 
ikapp” än. Däremot kan man tänka sig att de kommer vilja låna mer böcker så småningom när 
de har läst ut dem de har hemma. Christina tycker att det är svårt att hitta bra böcker att läsa 
bara genom att gå och browsa på hyllorna. Hon vill hellre bli tipsad om böcker att läsa och det 
är något hon tycker att biblioteket är dåligt på. Kanske en läsecirkel skulle vara något för 
henne?  
 
Både Edvard och Folke, som är de två respondenter vilka i dagsläget inte använder sig av 
biblioteket överhuvudtaget, skulle kunna tänka sig att låna ljudböcker. Det är då viktigt att 
biblioteket verkligen ser till att även de som inte brukar gå dit känner sig välkomna. Risken är 
annars stor att de aldrig kommer sig för med att gå dit. Kanske skulle man kunna ha någon 
sorts introduktionsdag då man kan visa vad biblioteket har att erbjuda. Då både Edvard och 
Folke enbart verkar se biblioteket som en plats där man lånar skönlitteratur är det tydligt att 
biblioteket skulle vinna på att marknadsföra sig mer än vad som görs idag. 
 
Även Dorotea och Beatrice lyssnar mycket på ljudböcker och då lånar de dem från 
biblioteket. Det verkar som att våra respondenter är beredda att köpa egna böcker men när det 
gäller ljudböcker så föredrar de att låna dem. 
 
Vad gäller hemlån av musik och film, är det inget som utnyttjas särskilt mycket av våra 
respondenter. Annhild är den enda som säger att hon ibland har lånat musik på biblioteket, 
även om det var ett tag sen. Även när det gäller film så är det bara en av respondenterna, 
Dorotea, som lånar det på biblioteket. 
 
Att gå på konstutställningar och liknande är det ingen av våra respondenter som uttrycker 
någon direkt önskan att göra. Annhild berättar i och för sig att hon vet om att man på 
biblioteket säljer biljetter till olika evenemang på kulturhuset. Det framgår dock inte om hon 
brukar besöka dessa evenemang. Hon säger också att det finns en del vykort med lokal 
anknytning att köpa på biblioteket. Eftersom hon är mycket intresserad av lokal historia och 
liknande skulle hon säkert ha glädje av studiecirklar eller föredrag som handlar om sådant. 
Detta borde kunna finnas på biblioteket. 
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Dorotea är väl insatt i de olika föreläsningar, föredrag och liknande som finns att tillgå på 
biblioteket, men hon säger att hon inte utnyttjar allt som finns i lika hög grad som hon kanske 
skulle ha velat eftersom det känns lite grand som att gå till jobbet. Hon känner även till att det 
finns en filmklubb som hon skulle vilja gå med i, problemet är bara att det krockar med de 
kvällar hon fortfarande arbetar. 

7.4.2. Biblioteket som kunskapscentrum 
De av respondenterna som använder sig av biblioteket använder det främst för att låna 
skönlitteratur. Ibland använder de biblioteket för att få tag på någon information, till exempel 
resehandböcker inför resor de har planerat. Tre av respondenterna använder också biblioteket 
en hel del för att läsa dagstidningar och andra typer av tidskrifter som de inte prenumererar 
på. Dorotea berättar att hon har lånat en bok om foto i samband med att hon fått en 
digitalkamera i present. Hon lånar helst fackböcker då hon menar att de snabbt blir inaktuella.  
 
De två manliga respondenterna som aldrig har gått på biblioteket, verkar inte ha tänkt på att 
de kan få tag i information där. De tänker i första hand på att biblioteket tillhandahåller 
skönlitteratur, vilket de inte är intresserade av, av olika anledningar. De får främst den 
information de behöver från tidningar och böcker de har hemma menar de.  
 
Samtliga respondenter skulle ha stor nytta av biblioteket, vad gäller deras fritidsintressen. De 
flesta menar att de redan har all information och kunskap de behöver för att kunna hänge sig 
åt sina intressen. Säkerligen skulle de kunna hitta mer information och erhålla mer kunskap 
för att utveckla sina intressen på biblioteket. Edvard berättar exempelvis att han ska börja odla 
i växthus, detta är något som han menar på att han redan kan. Att han har mycket kunskap 
råder det ingen tvekan om men han kan säkert utveckla sina kunskaper vidare. Området har 
antagligen utvecklats med nya sätt att odla på, nya växter att odla och så vidare, vilket kan 
underlätta och inspirera.   
 
Flera av respondenterna säger sig vara dåliga på informationssökning på Internet. Christina 
menar att hon ska lära sig när hon fått bredband inkopplat. Hon och hennes man kan hjälpas 
åt, menar hon. Edvard säger att han får hjälp av sin sambo. Bestämmer han sig för att lära sig 
Internet ordentligt, får hans sambo bli hans lärare. Folke vill inte lära sig, informationssökning 
med mera, överlåter han åt sin sambo. Alla tre skulle kunna få hjälp med detta på biblioteket, 
då det ofta brukar finnas kurser där. Även om de nu kan få hjälp av sina partners eller menar 
att de kan lära sig själva, kan de antagligen få lite mer tips på dessa kurser, då bibliotekarier är 
informationssökningsexperter.  
 
Flera av respondenterna vill också lära sig bättre engelska, en av dem vill även lära sig 
spanska. Det är dock bara en av dem som kan tänka sig att gå någon språkkurs för att lära sig. 
Beatrice är den enda som lyssnar lite på språkkurser på band. Således kunde respondenterna 
få god användning av alla de språkkurser på cd som kan lånas på biblioteket.  

7.4.3. Biblioteket som informationscentrum 
De flesta av våra respondenter använder inte biblioteket i särskilt hög grad i samband med 
informationssökning. De menar att de har den information de behöver och att de om de skulle 
behöva någon ytterligare information kan hitta denna på egen hand. Att gå till biblioteket 
verkar på något sätt ses som en ”sista utväg”. Det är självklart positivt att i första hand försöka 
att själv få tag i den information man behöver, men samtidigt får det inte ses som ett nederlag 
att be om hjälp.  
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Beatrice försöker alltid söka information på egen hand först, men säger att hon går och frågar 
på biblioteket om det är något hon inte lyckas få fram. Däremot är det som hon säger inte 
säkert att de kan hjälpa henne där heller. Hon verkar ha mycket kunskap om vart hon kan 
vända sig för att få svar på frågor av olika slag. Det är viktigt att inse att även om man kan få 
all möjlig information på biblioteket så är det naturligtvis inte det enda stället att vända sig 
till. Även när hon väl befinner sig på biblioteket så försöker hon hitta det hon ska ha på egen 
hand först. Hon inser dock snabbt sina begränsningar, då hon kan tycka att det är lite svårare 
att hitta på egen hand där, än vad det är när hon sitter hemma vid sin dator. Inför sina resor 
brukar hon alltid gå till biblioteket för att få tips på vad hon ska läsa för något. 
 
Dorotea som har jobbat som biblioteksassistent i många år brukar av naturliga skäl inte fråga 
efter information på biblioteket, däremot utnyttjar hon bibliotekets resurser för att själv söka 
information. Medan hon jobbade heltid brydde hon sig till exempel inte om att skaffa 
bredband hemma, utan hon skötte den mesta informationssökningen på biblioteket.  
 
Folke skulle kunna ha stor nytta av att be bibliotekarien om hjälp med att leta upp bilder som 
han behöver till de böcker han skriver. Han menar i och för sig att det har fungerat för honom 
att klippa sönder sina böcker, men att fråga bibliotekarien kunde vara ett alternativ. Annhild 
har tagit hjälp av bibliotekarien just när det gäller att hitta en bild. Hennes dotter, som är 
jurist, fyllde år och Annhild ville göra något med en bild av Justitia, rättvisans gudinna med 
vågskålarna. Hon visste inte hur hon skulle hitta den på egen hand utan frågade en 
bibliotekarie som lyckades hjälpa henne. 

7.4.4. Biblioteket som socialt centrum 
Generellt sett använder sig inte våra respondenter av biblioteket som socialt centrum, där de 
kan träffa människor. Utifrån den information vi har fått från respondenterna, verkar de flesta 
heller inte ha något behov av att använda biblioteket som något sådant. Två av 
respondenterna, Edvard och Folke, använder aldrig biblioteket och har förmodligen inte ens 
kommit på tanken att det kunde vara en plats att träffa nya människor på. Den enda som 
nämner något om biblioteket som ett socialt centrum är Annhild. Hon säger att hon ibland 
stöter på folk där som hon pratar med, men det är inte så att hon stämmer träff med någon där.  
 
Ett annat sätt att få det sociala på biblioteket kunde vara att ta kontakt med bibliotekarien. Att 
på det sättet få kontakt med någon. Många av respondenterna som går till biblioteket verkar 
inte be om hjälp så mycket, en av dem tycker att hon ofta blir missuppfattad. Frågar 
respondenterna bibliotekarien, är det för att de behöver hjälp med att hitta någon typ av 
information, inte för att få prata. Respondenterna verkar alla ha ganska stora kontaktnät och 
kanske därför inte tänker på att de skulle kunna använda biblioteket som ett socialt centrum. 
Den enda som har en tanke om detta är Dorotea, som också tycks ha en stor vänskapskrets. 
Hon menar att hon alltid haft en dröm om ett kulturhus, en plats där alla människor i olika 
åldrar kunde mötas. Hon menar att där inte bara skulle finnas ett bibliotek, utan också kurser 
och café. Det tror hon kunde vara värdefullt för alla men främst för ensamma pensionärer.   
 
Dorotea uttryckte att hon mådde väldigt dåligt inför pensionen och var rädd för hur det skulle 
bli. Hon har fortfarande biblioteket som arbetsplats och för henne är det lite av ett socialt 
centrum, även om det alltid kommer bli på ett annat sätt än för dem som bara är låntagare. 
Hon har sina vänner, arbetskamraterna, på biblioteket. En anledning till att hon fortsatte jobba 
lite grand, kan nog vara att hon trodde hon skulle känna sig ensam som pensionär. Nu är hon 
omgiven av sina arbetskamrater, i alla fall någon dag i veckan. 
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Det uttrycks inte av någon annan än Dorotea att de saknar en plats där de kunde träffa andra 
människor. Många av respondenterna är med i föreningar, även om detta är för att utveckla 
något intresse som de brinner för, blir det också socialt. Därmed kanske biblioteket som 
socialt centrum inte är något för dem, då de har funnit sina egna vägar. Till biblioteket går 
respondenterna för att låna böcker och hitta information. Hade det varit så att respondenterna 
kände sig ensamma och isolerade kunde ett alternativ, för att få lite kontakt med människor, 
vara att gå till biblioteket. 

7.5. Sammanfattande slutsatser  
Här svarar vi på den andra frågeställningen: 
 
-På vilket sätt använder sig respondenterna av biblioteket och hur skulle de kunna använda sig 
av biblioteket utifrån de behov som de uttrycker? 
 
Våra två manliga respondenter använder sig inte av biblioteket överhuvudtaget, då de inte 
känner att de har hittat några användningsområden som passar dem. De övriga fyra 
respondenterna besöker alla biblioteket. Hur ofta de går dit varierar något, men åtminstone 
någon dag i veckan. En av respondenterna jobbar fortfarande extra som biblioteksassistent 
och besöker bara biblioteket i samband med att hon jobbar.  
 
Två av respondenterna läser gärna tidningar på biblioteket, då det finns många tidningar de 
tycker är intressanta att läsa men som de inte prenumererar på. De menar också att det är lugnt 
och skönt att sitta på biblioteket och läsa en tidning, något som de uppskattar. Annars verkar 
hemlån av skönlitteratur vara det som flest använder biblioteket till. Två respondenter nämner 
också att de brukar låna facklitteratur inför sina resor. De flesta frågar inte bibliotekarien om 
hjälp i någon högre utsträckning utan försöker hitta det de söker själva i första hand, att fråga 
bibliotekarien verkar ses som något av en sista utväg. Biblioteket är inte heller någon viktig 
informationskälla för dem då de använder sig av andra informationskällor som internet och 
tidningar. Det är ingen av respondenterna som verkar ha något behov av att gå till biblioteket 
för att umgås med andra människor, även om en av dem berättar om en dröm hon har om ett 
kulturhus där människor i alla åldrar skulle kunna träffas. Att de inte har detta behov tror vi 
till stor del beror på att de är aktiva och träffar mycket människor på andra sätt. Det är som 
kulturcentrum och som kunskapscentrum som biblioteket spelar störst roll för våra 
respondenter.  
 
Det finns många sätt de skulle kunna använda biblioteket på ytterligare utifrån sina behov. De 
två manliga respondenterna planerar att börja lyssna på ljudböcker. Då är biblioteket en 
utmärkt plats att börja leta på. Flera av respondenterna vill också utveckla sina 
språkkunskaper men känner inte för att gå någon kurs, istället skulle de kunna låna 
språkkurser på cd. De som vill utveckla sina Internetkunskaper skulle kunna få hjälp med 
detta på biblioteket. Alla respondenterna skulle också kunna hitta värdefull information 
kopplat till deras fritidsintressen och för en del av dem kanske det skulle vara aktuellt att gå 
på föreläsningar eller studiecirklar som biblioteket anordnar. Slutligen skulle de flesta kunna 
ta hjälp av bibliotekarien i större utsträckning än vad de gör idag. 
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8. Diskussion 
Här kopplar vi de resultat vi fått fram genom våra intervjuer till den tidigare forskning som vi 
redogjort för i litteraturgenomgången och i bakgrundskapitlet. Vi har delat upp diskussionen i 
fyra olika teman: Teorier om åldrande, pensionärstillvaron, informationsbehov och 
informationssökning och biblioteksvanor.  

8.1. Teorier om åldrande  
Tornstam pratar om utvecklingskriser i ålderdomen (1995, s. 223f). Den första är 
yrkescentrering. Det finns en risk att man går helt in i sin yrkesroll, man har ingen identitet 
utanför sitt yrkesliv. Detta stämmer inte in på våra respondenter, då de i motsats till att ha 
blivit yrkescentrerade verkar ha engagerat sig en hel del även under sitt yrkesverksamma liv 
och har blivit jagdifferentierade. Hade våra respondenter inte haft alla sina fritidsintressen och 
engagerat sig så mycket hade de antagligen tyckt att det varit mycket jobbigare att förlora sin 
yrkesroll. Det hade då inte varit så lätt att kompensera förlusten. Detta påpekar 
respondenterna också själva och vissa menar att de var rädda för hur det skulle gå innan 
pensionen. 
 
Något annat som Tornstam redogör för är så kallad jagcentrering och dess motsats 
jagtranscendens.  Med tanke på att våra respondenter har familj och vänner, lämnar de så 
kallade minnesmärken efter sig. De böcker som Folke skriver, kan också vara ett sådant 
minnesmärke. Han säger själv att böckerna är ”mitt livsverk”. Lämnar man inga 
minnesmärken, finns risken att man kommer känna fruktan inför döden, då man har 
uppmärksamheten helt på sitt eget jag, man är jagcentrerad. Kanske är risken för rädsla inför 
döden inte lika stor för våra respondenter, med tanke på att de kommer att finnas kvar i folks 
minnen, så kallad jagtranscendens.  
 
När vi frågar om drömmar och förhoppningar säger många att det enda de önskar är att de ska 
få vara vid god hälsa, har de bara den kommer de att vara lyckliga. Denna fokusering på 
kroppen kan kopplas till det fenomen, av Tornstam kallat kroppscentrering, vilkens motsats är 
kroppstranscendens. Det handlar här om att lyckan är helt beroende av om man är frisk eller 
sjuk. Når man insikten att hälsa inte är allt, når man så kallad kroppstranscendens. För dem 
som deltagit i vår undersökning verkar lycka bero ganska mycket på om de är friska eller inte. 
Även om många av respondenterna poängterar att det handlar mycket om att få vara frisk, 
kanske de inte riktigt vet hur det skulle bli om de skulle insjukna. De kanske skulle omvärdera 
sina tankegångar och finna lycka på annat sätt. Man måste dock ha i åtanke att många av de 
intressen som respondenterna har nu och som ger värde åt deras liv, kanske inte går att utföra 
vid eventuell sjukdom. Hälsan kan därmed bli av ganska stor betydelse. 
 
Så kallad selektiv optimering med kompensation (Dehlin et al 2000, s. 229), där poängen 
uppges att vara att ägna sig mer åt det man tycker ger mening åt livet och välja bort det som 
inte tillför något till en själv, stämmer bra in på våra respondenter. De flesta verkar ge sig hän 
åt det som de verkligen vill göra nu. Vissa har börjat med någon form av aktivitet eller 
engagemang som de har drömt om tidigare, innan pensioneringen. Annhild och Folke vill till 
exempel bli guider. Flera har gett mer utrymme åt intressen som de haft tidigare, vilket 
benämns optimering i modellen. Christina som tycker mycket om att göra fint i trädgården har 
gått en trädgårdskurs. Hon spelar dessutom mer golf nu. Beatrice är mycket ute och utför 
olika sporter och seglar, vilket hon alltid haft ett stort intresse för. Edvard har alltid tyckt om 
att vara ute i skog och mark, vilket han fortfarande prioriterar. Dorotea slutligen har ännu inte 
engagerat sig så mycket i kurser och föreningar. Hon menar att hon alltid har tyckt om att 
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umgås med människor och det är något som betyder mycket för henne och som hon prioriterar 
fortfarande.   
 
Våra respondenter söker kompensera den yrkesroll som de förlorat med en hel del nya roller, 
som vi skrivit om i analysen. De har dock valt att sysselsätta sig med det som för dem är mest 
meningsfullt. De har inga informationsbehov av att få tips och råd om vad de kan sysselsätta 
sig med nu, då de har gott om intressen sedan tidigare. Intressen som de förmodligen samlat 
på sig hela livet, intressen som de nu vill ge sig hän åt mer. Att de skulle vilja börja med något 
nytt kan kanske hända, men de verkar se det som mest meningsfullt att utveckla och ge mer 
tid åt de intressen som de redan har. Nya fritidssysselsättningar, som att lära sig engelska, 
vilket flera av respondenterna påpekar att de borde lära sig, är ändå inget de verkar speciellt 
intresserade av. Åtminstone vill de inte ge det så mycket tid, som att gå en kurs i det. Att gå 
en kurs i informationssökning på nätet är inte heller så intressant. De har redan, under den 
korta tid de varit pensionärer, hunnit välja ut de tidigare intressen som de nu vill lägga sin tid 
på.  
 
När det gäller disengagemangs- och aktivitetsteorin som Tornstam (1995) och Dehlin med 
flera (2000) redogör för, kan vi se att det är aktivitetsteorin som är av betydelse för våra 
respondenter. De är mycket aktiva men varför skulle de vilja dra sig tillbaka och invänta vad 
som komma skall om de är friska och krya. De har möjligheten att hitta på i princip vad som 
helst nu när de så att säga är fria. De har önskningar och behov som alla andra, detta avtar inte 
för att de blir pensionärer, som man menar i disengagemangsteorin. Det verkar snarare som 
om de har fler behov nu, då de förlorat sin yrkesroll och behöver kompensera den på något 
sätt. De behöver, som betonas i aktivitetsteorin, känna sig behövda och betydelsefulla som 
alla andra individer.  

8.2. Pensionärstillvaron 
Trossholmen talar om den glorifiering av det ungdomliga som finns i vårt samhälle. Man ska 
se bra ut och vara aktiv. Dessa krav finns kvar genom hela livet och de kan göra det svårt att 
se det positiva med att åldras (Trossholmen 2000, s. 17). Hos våra respondenter finns en 
önskan att hålla sig i form och inte minst de kvinnliga respondenterna verkar ganska 
engagerade i sitt utseende. Beatrice nämner under intervjun att hon tycker att det är väldigt 
viktigt att inte låta utseendet förfalla bara för att man inte har ett arbete att gå till på 
morgonen, hon vill ändå ha frisyr, kläder och smink i ordning. Dorotea säger att hon har svårt 
att acceptera kroppens åldrande, då hon fortfarande känner sig ung inuti. Alla respondenter 
betonar också de aktiva delarna av sina liv och är noga med att tala om att de minsann inte 
ligger och latar sig om dagarna. De flesta är uppe tidigt på morgonen och går en 
morgonpromenad, så några långa sovmorgnar verkar inte vara aktuellt. Om de känner några 
krav på sig att leva på det här sättet så är det åtminstone inte något som kommer fram under 
intervjuerna. Vi får istället känslan av att de trivs med att leva aktivt och förmodligen skulle 
bli rastlösa och uttråkade om de bytte livsstil. Däremot skulle man kunna tänka sig att de 
framhåller vissa egenskaper hos sig själva lite extra under intervjuerna, kanske delvis 
beroende på att vi som intervjuare är så mycket yngre än dem. Kanske skulle vi ha fått något 
annorlunda svar om vi hade varit i deras ålder. Möjligheten finns att de känner att de behöver 
”bevisa” att man kan leva ett aktivt liv även om man har gått i pension.  
 
Bilden av pensionären som skröplig och intresserad av frågor som rör medicin och trygghet 
stämmer inte överens med våra respondenter. Det är ingen som har uttryckt något 
informationsbehov av det slaget. Det närmaste är i så fall Annhild som vill ha information om 
alternativ till vedeldning, då hon är medveten om att hon i framtiden inte kommer orka hålla 
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på med veden. Annars verkar våra respondenter först och främst vara intresserade av sådant 
som rör deras fritidssysselsättningar och intressen. Detta är inte så förvånande då de har 
mycket mer tid att hålla på med sina intressen nu. Att de inte är intresserade av sådana frågor 
som ofta kopplas ihop med äldre kan också till stor del bero på att de är just nyblivna 
pensionärer och att de fortfarande är friska. 
 
Rapaport & Rapaport menar att när man går i pension så går man igenom några olika faser. 
Till en början så känns pensionen mest som en lång semester (1984, s. 111). Så beskriver 
Folke, som har varit pensionär i fem månader, sin inställning till pensionärstillvaron. Även 
bland våra andra respondenter verkar den synen vara vanligt förekommande. De menar att det 
ligger en sådan frihet i att få styra över sin tid precis som man vill, något som kan liknas vid 
känslan under en semesterledighet. När man väl börjar inse att det inte är någon semester utan 
att resten av livet faktiskt kommer att se ut så här, så menar Rapaport & Rapaport att man 
först känner lättnad och upprymdhet för att sedan bli deprimerad. En del av depressionen 
beror på att man förlorat både sin yrkesidentitet, sina kollegor, kunder och liknande (ibid., s. 
111). Som vi tidigare nämnt har våra respondenter för det mesta framgångsrikt lyckats ersätta 
sina gamla roller med nya, vilka är lika meningsfulla för dem. Vi tror därför inte att det är 
någon större risk att de kommer att drabbas av någon depression kopplad till förlusten av 
yrkesrollen. 
 
Holm tar upp två uppgifter som man har i och med pensioneringen – att lämna och att välja. 
Att lämna sin gamla arbetsplats och sina kollegor och att välja vad man vill göra med sin tid 
som pensionär (Holm 2006, s. 15). Hon menar att det är två faktorer som i hög grad påverkar 
hur man lyckas med detta, den inre och den yttre strukturen (ibid., s. 65f). Den inre strukturen 
är hur man är som person. Våra respondenter verkar till stor del ha en personlighet som gör att 
de är öppna för nya saker, vilket naturligtvis underlättar när man ställs inför en sådan 
omställning som det innebär att gå i pension. Den yttre strukturen handlar om omgivningen 
och de krav som denna fortfarande ställer på pensionären. Alla våra respondenter har barn och 
alla utom en har även barnbarn. Dessutom är de engagerade i föreningar eller frivilligarbete, 
vilket ställer krav på dem. Folke har nästan ett heltidsarbete med sitt engagemang i Odd 
Fellows och Annhild ställer upp både för hembygdsföreningen och Röda Korset. Fyra av 
respondenterna har även stora hus som de måste sköta om. Allt det här är mycket positivt 
enligt Holm, då hon menar att det är viktigt att pensionären fortfarande har vissa saker som 
han eller hon måste göra och känner sig behövd. Detta uttrycks också av en av 
respondenterna, Christina, som säger att hon inte kan tänka sig hur hennes liv sett ut om hon 
inte haft huset och golfen att sysselsätta sig med. 
 
Vi ser en likhet mellan våra respondenter och kvinnorna i Trossholmens studie, vilka tenderar 
att inte se sig själva som gamla, är mycket aktiva och menar att de lever ett bra liv. De 
viktigaste faktorerna för ett bra liv menar de är hälsa, sociala kontakter, en tillräckligt god 
ekonomi och ett bra boende (Trossholmen 2000, s. 119ff). Detta är också saker som tas upp 
av våra respondenter vid olika tillfällen. Flera av dem konstaterar att de inte hade kunnat leva 
som de gör om de inte hade haft hälsan och de ekonomiska förutsättningarna. Även de 
fritidsintressen som Trossholmens respondenter har påminner mycket om dem som våra 
respondenter ger uttryck för, till exempel resor, natur och friluftsliv och kultur. 
 
Trossholmen menar att hennes respondenter hade planerat att ta det lugnt som pensionärer och 
njuta av att aldrig behöva passa några tider. Det dröjde dock inte länge förrän de började med 
tidsbundna aktiviteter under den tid på dagen då de tidigare hade arbetat (ibid., s. 149ff). Det 
här behovet av att skapa en viss struktur i tillvaron kanske kan vara en förklaring till varför 
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våra respondenter fortfarande går upp nästan lika tidigt på morgonen som de gjorde när de 
arbetade. Folke äter frukost vid nio, eftersom han är van vid det, och sitter sedan i sitt 
arbetsrum och skriver eller något liknande under den tiden han tidigare var på arbetet. 
Annhild berättar att hon aldrig planerar in föreningsaktiviteter på onsdagar, då det brukade 
vara hennes lediga dag. Beatrice säger att hon och hennes man alltid har ”after work” på 
fredagskvällen och äter god mat, hon tycker att de förtjänar det efter en veckas arbete även om 
det inte längre handlar om lönearbete. 
 
Holm tar upp att flera av hennes respondenter oroade sig för att gå i pension, eftersom de 
insåg att de kommer att hamna utanför i den sociala samvaron på arbetsplatsen (2006, s. 55f). 
Detta är något som kan sägas stämma för ett par av våra respondenter. De flesta verkar dock 
inte ta just detta så hårt. Varken Edvard, Folke eller Beatrice nämner sina gamla 
arbetskamrater under intervjun, Beatrice menar tvärtom att det är skönt att umgås med andra 
människor nu. Christina och Dorotea jobbar fortfarande extra på sina gamla arbetsplatser, så 
brytningen har inte blivit så definitiv för dem. Den som främst ger uttryck för denna oro är 
Annhild. Hon menar att när hon kommer till banken och hälsar på så är alla väldigt upptagna, 
något som hon verkar ha full förståelse för men ändå tycka är lite tråkigt. Holm menar att ett 
sätt att gardera sig mot ensamheten kan vara att bli aktiv i olika föreningar, något som 
stämmer in på hur Annhild har hanterat detta. Att man, som Holm nämner (ibid., s. 127), 
oroar sig mer innan pensioneringen, för att sedan upptäcka att det faktiskt gick mycket bättre 
än man trodde är också något vi kan se hos våra respondenter. De verkar alla nöjda med sitt 
liv som pensionärer hittills och flera av dem påpekar att allting har gått mycket bättre än de 
trodde att det skulle göra. 
 
Något som vi har reagerat på är att det är en väldig skillnad mellan vad som kommer fram i 
boken om rekordgenerationen (Lindgren et al 2005) jämfört med i undersökningen om kända 
40-talister, generation plikt (Kristoffersson & Lahger 2005), vilka beskrivs i kapitel 2.4. Man 
får inte direkt intrycket av att de som tillhör rekordgenerationen känner sig förpliktigade till 
något efter att de har gått i pension. Det verkar snarare som att de ser pensionen som 
välförtjänt och att de nu ska göra vad de har lust till. Det var till exempel bara runt 20 % som 
kunde tänka sig att fortsätta arbeta deltid eller att engagera sig i frivillig verksamhet (Lindgren 
et al 2005, s. 54). Dessutom hade de flesta gärna gått i pension innan 65 om det funnits 
möjlighet till det (ibid., s. 70). I Kristoffersson och Lahgers studie om kända 40-talisters syn 
på att gå i pension visar det sig istället att de känner att de måste göra rätt för sig och har svårt 
att tänka sig att gå som pensionärer och inte engagera sig i samhället (Kristoffersson & 
Lahger 2005, s. 32). Det är svårt att tro att det skulle vara så stor skillnad mellan dem som är 
födda 1945 eller senare, och därmed hör till den så kallade rekordgenerationen, och dem som 
är födda i början av 40-talet. Att det finns en skillnad är dock ganska tydligt om man jämför 
de två studierna. Alla våra respondenter förutom Beatrice är födda innan 1945, vilket skulle 
betyda att det borde finnas mest likheter mellan dem och respondenterna i Kristoffersson och 
Lahgers studie. Det tycker vi också att det gör. Just detta att man fortfarande som pensionär 
känner en plikt att bidra på något sätt tycker vi oss även se hos våra respondenter. De flesta är 
engagerade i något som inte bara har med dem själva och deras intressen att göra, även om det 
också märks att många av dem känner att de har rätt att ägna sig åt det de tycker är roligt nu 
när de har gått i pension.   

8.3. Informationsbehov och informationssökning 
I Williamssons studie, The information need and information seeking behaviour of older 
adults (1997), är de tre vanligaste kategorierna av informationsbehov hos hennes respondenter 
frågor som rör hälsa, ekonomi och fritidssysselsättningar. Williamsson menar att detta 
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informationsbehov kan kopplas till den åldersmässiga kontext som respondenterna befinner 
sig i (1997, s. 343). Våra respondenter befinner sig i samma kontext men hos dem har vi inte 
lagt märke till särskilt många informationsbehov kopplade till hälsa och ekonomi, däremot en 
hel del kopplat till deras fritidssysselsättningar. Som vi nämnt tidigare verkar varken hälsa 
eller ekonomi utgöra något hinder för våra respondenter i nuläget och därför är det inte så 
förvånande att de inte söker någon information om detta. Williamsson tar också upp att det är 
vanligt att man stöter på information av en slump och att mycket av den information som 
hennes respondenter får från bland annat tidningar och TV är sådant som de inte aktivt har 
letat efter (1997, s. 339). Detta tror vi också är mycket vanligt och något som vi har sett flera 
exempel på hos våra respondenter. Edvard menar till exempel att han får i stort sett all 
information han behöver genom tidningen, men han har svårt att nämna någon specifik 
information som han brukar söka efter. Det är snarare så att han vet det när han ser det. 
Samma sak är det med direktreklam, vilken också spelar en viktig roll för respondenterna i 
Williamssons studie. Det är inget som någon direkt tar upp som en källa till information i våra 
intervjuer men Edvard säger att det kommer så mycket i brevlådan. Vi tror att han då bland 
annat syftar på reklam av olika slag.  
 
Williamssons respondenter vände sig till släkt och vänner för att få information i mycket 
högre grad än vad våra respondenter verkar göra. Däremot var det ingen som hade använt sig 
av Internet, vilket kan förklaras med att studien utfördes för drygt tio år sedan (Williamson 
1997, s. 346). Två av våra respondenter nämner Internet som den viktigaste 
informationskällan och två vänder sig i första hand till böcker eller tidningar. Annhild säger 
att hon helst ringer till någon som har hand om det hon vill fråga om, alltså en expert på 
området och inte i första hand en familjemedlem. Det är bara Christina som nämner släkt och 
vänner som en viktig informationskälla. Det är dock tänkbart att även de andra nyttjar släkt 
och vänner som informationskällor i högre grad än de själva uttrycker. Vi tror att det är 
vanligt att man inte riktigt tänker på att även sådant räknas som informationssökning. Även 
om vi har försökt ställa frågorna på ett sådant sätt så att respondenterna även ska komma att 
tänka på sådan mer informell informationssökning är det inte helt säkert att vi har lyckats.    
 
I Booberg och Värns studie, Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på 
internetkurs (2003), använder sig respondenterna, yngre pensionärer, av många olika källor 
för att få tag i sin information. De är också mycket engagerade i kurser och studiecirklar 
(Booberg & Värn 2003, s. 42ff). Detta stämmer också in på våra respondenter som är mycket 
engagerade i alla möjliga föreningar och kurser. De använder också många typer av källor, 
även om det ser lite olika ut från respondent till respondent. Alla deltagare i Booberg och 
Värns studie var positiva till att använda Internet när de fick delta i en kurs i 
Internetanvändning. Det kom fram att det var många olika områden de skulle vilja använda 
det till (ibid., s. 52f). I vår egen studie är inte alla respondenter lika intresserade.  Hade de fått 
vara med på en kurs i Internetanvändning hade de kanske ändrat uppfattning och tyckt att 
Internet var något bra och användbart. Kanske hade de då kunnat tänka sig att använda det 
mer än vad de gör nu. Antagligen är det dock något icke-användarna av Internet inte vill 
prioritera nu, det ger inte dem mening, vilket vi tidigare skrivit om. Det blir kanske aktuellt 
när de känner att de inte får all den information de behöver via andra källor.  

8.4. Biblioteksvanor 
Två av studierna som finns med under tidigare forskning, In with the new out with the elderly 
(2003), av Lockett, och Public library, older people and social exclusion (2000), skriven av 
Linley, menar på att pensionärer eller äldre är en utesluten grupp, även på biblioteket. I alla 
fall i Storbritannien har biblioteken börjat rikta sig mer till ungdomar. De av våra 



 63 

respondenter som besöker biblioteket flitigt nämner inget om att känna sig uteslutna på något 
sätt. De märker att biblioteket moderniseras men de verkar inte ha något emot det. De flesta 
kan tänka sig att använda datorerna för att söka reda på information och de är också positivt 
inställda till ljudböcker. Ljudböckerna är till och med något de två icke-brukarna kan tänka 
sig som en anledning att gå till biblioteket för. Att de nyblivna pensionärerna skulle känna sig 
uteslutna i samhället märks inte heller. Dorotea kan dock känna att hon nu inte får chansen att 
träffa folk i olika åldrar, det tycker hon är synd. Hon nämner sin idé om kulturhuset som en 
möjlighet till interaktion mellan åldrarna. Även om inte våra respondenter kommer med några 
direkta klagomål eller önskningar kan vi dock tänka oss att ett större utbud för pensionärerna 
på biblioteket vore något att satsa på. Som Todd nämner är det inte säkert att de äldre 
uttrycker sina behov i klarspråk (1984, s. 34). Att biblioteket inriktar sig mer på de nyblivna 
pensionärerna, med exempelvis kurser och andra evenemang skulle antagligen vara mycket 
värdefullt för gruppen. Arvidson menar i Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek: 
Sedd genom en användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek (1996), att biblioteket kan 
fungera som ett ”samhällets vardagsrum” för pensionären och ge dem struktur i vardagen, nu 
när de inte har något jobb (1996, s. 72f). Detta är något som också respondenten Dorotea 
uttrycker. 
 
I Baadhaugs rapport Eldres bruk av folkebibliotek (1990) framkommer det att en tredjedel av 
de äldre aldrig någonsin besökt ett bibliotek men att de som går dit besöker det flitigt. I vår 
studie är det två av respondenterna som aldrig besökt ett bibliotek men de fyra som gör det är 
väldigt flitiga besökare. De kan vara så att de två av våra respondenter som inte använder 
biblioteket, aldrig blivit inskolade där och därmed har det inte blivit av. De anser sig inte 
heller ha haft någon nytta av det. I Baadhaugs studie påpekas det att man som barn nu för 
tiden får kontakt med skolbibliotek och därmed blir det kanske naturligt att fortsätta gå dit 
(ibid., s. 8). Vad våra respondenter gör på biblioteket är också något som stämmer med 
Baadhaugs studie. De läser gärna dagstidningar och tidskrifter där och lånar böcker, eller ska 
börja göra det. I Arvidsons studie är ett av resultaten att gruppen pensionärer först och främst 
använder biblioteket som tidsfördriv (1996, s. 60f). De respondenter som i vår studie är flitiga 
besökare på biblioteket verkar gå dit oftare nu, i och med pensionen, men det är inte så att de 
bara fördriver tiden där. De har alltid ett ärende.  
 
Det märks att våra respondenter har det bra ekonomiskt. För att ha råd att resa, att 
prenumerera på tidskrifter och kunna köpa sina egna böcker krävs det att man har en relativt 
god ekonomi. Det är viktigt att poängtera att alla inte har det så väl ställt ekonomiskt som våra 
respondenter verkar ha det, kanske hade resultatet sett annorlunda ut om vi fått tag i andra 
deltagare. De har också många vänner och intressen, något som förmodligen inte alla nyblivna 
pensionärer har. De som inte har så mycket intressen att kompensera sin yrkesroll med, kunde 
istället få nytta av en institution som biblioteket, där de kunde få en möjlighet att träffa andra 
personer i samma situation. Todd menar i The Information needs of newly retired people, att 
det inte är så säkert att de äldre uttrycker de behov de har. De kanske inte kommer sig för att 
kräva den information som de behöver. Därför är det viktigt att det finns en plats som 
biblioteket, som kan visa vad som finns att erbjuda till de äldre (Todd 1984, s. 34). Äldre 
behöver, som Todd vidare påpekar, hjälp, uppmuntran och vägledning för att få ut det mesta 
möjliga av sin tid som pensionärer (ibid., s. 34f). Vi märker dock att det krävs av biblioteket 
att de marknadsför sig lite mer. Detta med tanke på att de av våra respondenter som inte 
använder biblioteket så mycket, faktiskt heller inte riktigt vet vad man kan ha för nytta av det. 
Hade de varit välinformerade om vad biblioteket har för tjänster hade de kanske använt det 
mer. 
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Det kulturhus som respondenten Dorotea har en dröm om skulle också vara en bra idé för att 
få pensionärer att aktivera sig och slippa sitta ensamma. Todd menar, vilket dock inte verkar 
stämma in på våra respondenter, att många nyblivna pensionärers tid används väldigt passivt, 
de sitter mest hemma (ibid., s. 33f). Hon menar dock att de egentligen har väldigt mycket 
energi och erfarenhet. I många fall behövs bara lite uppmuntran och vägledning. Kulturhuset 
skulle inte bara innefatta ett bibliotek, utan det skulle ges kurser och finnas tillgång till ett 
café. Dorotea pratar också om att alla olika åldrar kunde mötas där. Det är vanligt att man 
under pensionen mest umgås med folk i sin egen ålder. Detta för att man inte kommer i 
kontakt med yngre på samma sätt som man gjorde under yrkeslivet. Dorotea uttrycker dock en 
önskan att hon fick tillfälle att träffa folk i mer varierande åldrar, hon påpekar själv att hon 
inte bara har vänner i sin egen ålder. Detta beror förmodligen också på att hon fortfarande 
känner sig ung och inte i pensionsåldern. Detta är något att ta i beaktande. Även om inte alla 
har en önskan att träffa folk i andra åldrar, kan de på andra sätt dra nytta av ett kulturhus. 
Behovet av att träffa människor och kunna hitta på saker är med största sannolikhet något som 
finns hos alla.  
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9. Reflektioner och förslag till vidare forskning 
Karin Widerberg menar att man ofta ser det som närmast självklart att det är intervjuer som 
gäller när man bedriver kvalitativ forskning. Man reflekterar många gånger inte ens över de 
andra metoder man kunde valt att använda sig av (Widerberg 2002, s. 65).  
 
Något vi övervägde i början av vårt arbete var att göra fokusgruppsintervjuer. Vi såg dock 
mer nackdelar än fördelar med detta tillvägagångssätt. Om deltagarna inte kände varandra 
kanske det skulle ha varit svårt för dem att öppna sig och berätta om såpass personliga saker 
som vår intervju ändå handlade om. De känner visserligen inte oss heller men vi trodde att det 
skulle bli ett mer förtroligt samtal vid enskilda intervjuer. Om vi å andra sidan hade gjort en 
fokusgrupp med personer som kände varandra kunde risken finnas att de hade varit så 
införstådda med varandras tankar sinsemellan att de kanske ibland glömt bort att vi inte hade 
samma bakgrundskunskap. Uttalanden av typen, ja du vet ju vad jag menar, var något vi ville 
undvika. De fördelar vi framförallt såg med fokusgruppsintervjuer var att respondenterna 
skulle ha fått en möjlighet att bolla sina tankar med varandra. Till exempel kanske de då hade 
haft lättare att komma på situationer då de haft behov av någon viss information.  
 
Som ett komplement till intervjuerna var vi ett tag inne på att låta våra respondenter föra en 
informationsdagbok under en dag. En fördel med dagbok som insamlingsmetod kunde ha 
varit att vi lättare sett exempel på information som fås eller informationsbehov som väcks, via 
samtal med bekanta och via telefonsamtal. Sådant är betydligt svårare att få grepp om med 
hjälp av intervjuer. Det skulle kanske också gjort det möjligt att se i vilka situationer som 
respondenterna råkade på information av en slump, utan att aktivt söka efter den. Detta är 
också något som är svårt att få svar på genom en intervju. Vi valde dock bort denna metod då 
vi kände att fokus kanske snarare skulle hamna på informationssökning än på 
informationsbehov. Även om vi var intresserade av våra respondenters informationssökning 
också, ville vi inte att den skulle ta alltför stor plats. 
 
Våra respondenter är som vi sett ganska olika varandra på många sätt, men det finns ändå en 
hel del de har gemensamt. Alla är friska, har en stabil ekonomi, ett kontaktnät av familj och 
vänner och många intressen. Alla har också haft arbeten som de verkar ha trivts med. Vi är 
övertygade om att våra resultat kunde ha sett väldigt annorlunda ut om vi hade intervjuat 
respondenter med andra förutsättningar. Just faktorer som hälsa, ekonomi och social kontext 
är förmodligen något som påverkar både synen man har på framtiden som pensionär, samt 
vilka informationsbehov som uppkommer. Det vore intressant att undersöka i hur hög grad 
det är så genom en större studie. En studie där man har möjlighet att göra ett urval av 
respondenter, utifrån olika sådana faktorer, för att se på vilka skillnader som finns. 
 
Nyblivna pensionärer är som vi tidigare nämnt en grupp som det inte har forskats så mycket 
om. Därför finns det förstås en hel del att fortsätta forska om. Till exempel skulle man kunna 
göra en enkätstudie för att få ett resultat som går att generalisera mer utifrån. Något som också 
vore intressant skulle vara en longitudinell studie där man studerar några personer ett par år 
innan pensionen, samt samma personer några år efter pensioneringen för att se om och hur 
informationsbehoven har förändrats. Annars tycker vi att just den övergången som det innebär 
att gå i pension är väldigt intressant att studera och vi är säkra på att det går att göra detta ur 
många olika infallsvinklar. Även andra gruppers informationsbehov i samband med en 
förändring i livet vore intressant att studera. Detta är något vi inte heller har sett så mycket av. 
Förslag på grupper skulle kunna vara nyutexaminerade studenter eller nyblivna/blivande 
föräldrar. Slutligen har vi funderat över hur stora skillnader det är mellan dem som själva 
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väljer att gå i pension något eller några år i förtid och dem som så att säga tvingas att gå i 
pension. Detta hade vi inte tillräckligt material för att kunna studera men det vore ytterligare 
ett tänkbart problem för framtida studier. 
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10. Sammanfattning 
Nyblivna pensionärer är en grupp som inte har varit föremål för mycket tidigare forskning. 
Ofta behandlas äldre som en enda homogen grupp, vilket vi finner problematiskt då det finns 
stora olikheter inom gruppen. Just nyblivna pensionärer vill vi lyfta fram som en intressant 
grupp att studera, inte minst om man ser till det speciella skede i livet som de befinner sig i. 
Den övergång som det innebär att gå i pension är något som kan påverka på många olika sätt, 
bland annat genom att nya informationsbehov väcks. Vi vill i uppsatsen ta reda på hur våra 
respondenters informationsbehov ser ut. Vi vill också studera hur de använder och skulle 
kunna använda sig av biblioteket utifrån dessa behov. Våra frågeställningar är: 
 
-Vilka kognitiva och affektiva behov uttrycker våra respondenter i förhållande till sin roll som 
nyblivna pensionärer och vilka informationsbehov leder dessa vidare till? 
-På vilket sätt använder sig respondenterna av biblioteket och hur skulle de kunna använda sig 
av biblioteket utifrån de behov som de uttrycker? 
  
För att ta reda på detta har vi gjort kvalitativa intervjuer med sex nyblivna pensionärer, två 
män och fyra kvinnor. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och hade inga kriterier som 
respondenterna behövde uppfylla förutom att de skulle ha gått i pension under det senaste året 
och inte vara sjukpensionärer. De resultat som kom fram genom intervjuerna redovisar vi i 
kapitel sex, där vi delar upp materialet i åtta för uppsatsen relevanta teman. Dessa teman är: 
Synen på pensioneringen, tankar och drömmar inför framtiden, intressen, informationsbehov, 
informationssökning, medievanor, barriärer samt biblioteksvanor. 
 
Vi analyserar vårt material med hjälp av tre olika modeller och teorier, vilka beskrivs i kapitel 
fyra. Med hjälp av Tom Wilsons informationsbehovsmodell analyserar vi vilka kognitiva 
(meningsskapande) och affektiva (känslomässiga) behov våra respondenter ger uttryck för. 
Dessa behov leder ofta vidare till ett informationsbehov. Det är en del av vår analys att 
försöka urskilja vilka av respondenternas kognitiva och affektiva behov som leder till ett 
informationsbehov. Vi använder oss också av rollteorin, som den beskrivs av Lars Tornstam i 
Åldrandets socialpsykologi. Med hjälp av denna analyserar vi våra respondenters sätt att 
hantera den övergång de går igenom och de rollförluster som denna övergång innebär. Främst 
tänker vi då på förlusten av yrkesrollen. Slutligen analyserar vi våra respondenters 
biblioteksvanor utifrån Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets fyra olika 
roller.  
 
Förutom de tre modellerna som beskrivs ovan redogör vi också för tidigare forskning som 
handlar om äldres informationsbehov och äldres relation till biblioteket. Detta återfinns i 
kapitel tre. Vi hade dock svårt att hitta litteratur som enbart inriktade sig på just nyblivna 
pensionärer. En del av den litteratur vi slutligen använde oss av kan tyckas vara i äldsta laget, 
men då vi hade svårt att hitta nyare alternativ så valde vi ändå att ta med denna. Vi har också 
ett bakgrundsavsnitt i kapitel två, där vi med hjälp av litteratur från bland annat det 
psykologiska fältet försöker ge en bakgrundsbild över hur pensionärstillvaron kan gestalta sig. 
Här tar vi bland annat upp samhällets syn på pensionärer, blivande pensionärers tankar kring 
att lämna yrkeslivet, samt några olika teorier kring åldrandet. 
 
De resultat som kommer fram i vår studie är i huvudsak följande:  
 
- Våra respondenter har förlorat sin yrkesroll vilken tidigare tillfredsställde många 

kognitiva och affektiva behov hos dem. De söker nu kompensera sin yrkesroll på olika 
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sätt, bland annat genom att bli mer aktiva i föreningar och liknande. På det viset får de 
fortfarande nya utmaningar och känner sig behövda. 

 
- De har många kognitiva och affektiva behov men det är inte alla som leder till något 

informationsbehov. Ofta menar de att de inte behöver någon mer information då de redan 
vet det de tycker att de behöver veta. Detta beror förmodligen på att de har en lång 
livserfarenhet och vet vart de kan vända sig i olika situationer. Kanske upplevs 
informationsbehovet inte som lika starkt då. 

 
- De fyra respondenter som besöker biblioteket använder det i första hand som ett 

kulturcentrum, då de lånar skönlitteratur, och som kunskapscentrum, då de läser tidningar 
och lånar facklitteratur inför sina resor. De har inget behov av biblioteket som en social 
plats att träffa människor på. Detta tror vi beror på att de har ett stort kontaktnät och 
många intressen. De använder inte heller biblioteket i första hand för att få mer generell 
information, utan vänder sig hellre till andra informationskällor som Internet och 
tidningar. 

 
- Det finns många ytterligare sätt som respondenterna skulle kunna använda sig av 

biblioteket på utifrån sina behov. De skulle till exempel kunna gå en kurs i 
Internetanvändning, låna språkkurser på cd och söka information kopplat till deras 
fritidsintressen. Dessutom skulle de kunna ta hjälp av bibliotekarien i större utsträckning. 
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Bilaga 1: Intervjumall 

Den sociala rollen 
Vad har du för utbildning? 
Vad jobbade du med innan du gick i pension? Har du haft något annat jobb? 
När gick du i pension? 
Hur ser ditt familjeliv ut? 
 
Är du med i någon förening? Kan du berätta lite om den? 
(Vilka behov kan uppfyllas genom medlemskapet?) 
 
Hur såg du på att gå i pension för fem år sedan? Har det blivit som du trodde? 

Informationsbehov, informationssökning och barriärer 
Vad har du för drömmar, planer, förhoppningar inför framtiden? 
Vad behöver du göra för att kunna uppfylla dessa drömmar? Finns det några 
svårigheter/problem? 
 
Kan du berätta om dina intressen? Är det något du skulle vilja lära dig mer om/utveckla? 
Finns det något nytt du skulle vilja lära dig/börja med? 
Vad behöver du veta för att kunna göra det? Finns det några svårigheter? 
 
Om du vill ha reda på någonting, vart vänder du dig i första hand? Är det olika beroende på 
vad du vill ha reda på? Tycker du att du brukar få bra svar?  
 
Vad skulle du vilja veta/få information om just nu? Har du tänkt på vart du skulle kunna 
vända dig för att få svar på det du vill veta? 
 
Hur ser en vanlig dag ut för dig? Berätta lite om vad du brukar göra. 
 
Vilka medier brukar du använda? 
(Ex. böcker, tidningar, TV, radio, Internet.)  
(Vilka böcker, tidningar läser du, vad ser du på TV, vilka webbsidor besöker du osv?) 
(Av vilken anledning? Vad upplever du att du får för information från dessa?) 
(Vilka behov kan uppfyllas genom dessa medier?) 

Biblioteksvanor 
Kan du berätta om hur du använder biblioteket? 
(Hur ser dina biblioteksvanor ut? 
Brukar du besöka biblioteket nu? 
Gjorde du det innan du gick i pension? 
Vad gör du på biblioteket? Tar du hjälp av bibliotekarien? 
Finns det något du saknar på biblioteket? 
Vad skulle du vilja kunna göra på biblioteket? 
Om du inte besöker biblioteket, finns det någon speciell anledning till detta?) 
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Bilaga 2: Brev till respondenterna 
 
Hej! 
 
Vi är jätteglada att du vill medverka till vår magisteruppsats genom att bli intervjuad! 
Vi kommer, som vi nämnde på telefon, att använda oss av bandspelare under intervjun men 
ingen annan än vi kommer att få tillgång till det inspelade materialet. Alla personnamn och 
platser kommer naturligtvis att ändras i den färdiga uppsatsen.  
Inför intervjun skulle vi önska att du tänker igenom de teman som vi kommer att ta upp och 
prata om. Dessa är: 
 

- din bakgrund såsom utbildning och familj 
- dina tankar kring pensioneringen 
- dina drömmar och förväntningar på framtiden 
- dina medievanor 
- dina biblioteksvanor 

 
Tack på förhand! 
 
Vi ses den __________ 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
 
Hälsningar 
 
Helen & Ingrid 
 
 
Helen Johanson   
xxxx 
 
Ingrid Larsson 
xxxx 
 
Vår handledare är:  
Monika Johansson 
xxxx 
 
 


