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Abstract: The aim of this study is to shed light on the information 
seeking of older seniors, a group of people which has, to 
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library and information science. The purpose is to gain 
more knowledge about how older seniors seek and use 
information in their everyday life. Furthermore I wanted 
to investigate the cognitive and affective needs and 
barriers of the respondents in their search for 
information.

The method I used was semistructured interviews 
withthree older seniors which gave me an insight into 
theirinformation seeking behavior. The interviews were 
analysed with the help of Wilson’s model of information 
seeking behavior from 1981.

The empirical findings point to the conclusion that the 
respondents live a life much like most people. For them it
is important to follow the news and keep being informed 
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surprisingly, the primary source of information in the 
everyday life of older seniors is the computer and the 
Internet. 
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1. Inledning

Jag skulle vilja hålla fast tiden i ett snöre som en ballong. 
Man vill så mycket och hinner så lite 
(Gardell, Campbell & Hagwall 2008, s. 17).

Att gå i pension är ett stort steg och en av de största omställningarna som en person 
genomgår i livet (Jürisoo & Uggelberg 2005, s. 10), vilket leder till ett speciellt 
informationsbehov, men hur skiljer sig detta informationsbehov för de som varit 
pensionärer en längre tid? 

För mig väcktes intresset för att studera pensionärer när jag och fem kurskamrater under
kursen Bibliotek och användare 2, undersökte informationsbehovet hos nypensionerade,
och även hur de sökt information inför pensionen. Senare i mina studier stötte jag på en 
magisteruppsats av Helen Johanson och Ingrid Larsson (2007) där även de undersökte 
hur informationsbehovet såg ut hos nyblivna pensionärer; det var här intresset uppstod 
för att undersöka hur informationsbehovet förändras under pensionens gång. Som vi 
kunde läsa tidigare är tiden för pension en stor omställning i livet som påverkar 
informationsbehovet, då uppstår frågan, hur ser informationsbehovet ut hos de 
pensionärer som är över 80?

Jag upplever att de äldre i vårt samhälle är en användargrupp som hamnar i skymundan 
jämfört med andra grupper där forskningen är mer vanligt förekommande inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Efter litteratursökningar har jag inte kunnat 
hitta många liknande studier, vilket talar för att användargruppen kräver ytterligare 
forskning. Det mesta av den forskning som finns om äldre pensionärer rör sig om 
sjukdomar eller hur de äldre tar del av information om sjukdomar (Washington et al. 
2010), nästan ingenting om hur de söker efter annan form av information. Den 
information jag har påträffat vid mina sökningar visar även att den forskning som berör 
pensionärer i stor utsträckning har nyblivna pensionärer som målgrupp (se exempelvis 
Booberg & Värn 2003). De flesta kommer en dag att bli gamla och gå i pension, så detta
är forskning som berör samtliga i samhället. En ytterligare anledning till varför denna 
användargrupp är viktig att studera är att det är en av de grupper där populationen 
kommer öka i störst utsträckning inom de närmsta åren, detta skriver flera andra 
forskare (Berg 2007, s. 42-43; Asla, Mills & Williamson 2006, s. 3).

1.1 Problembeskrivning

Vid en sökning genom databasen LISAs (Library and Information Science Abstracts) 
samling av vetenskapliga artiklar på ämnet case studies och gruppen barn och 
ungdomar ((case stud*) AND child*) blir träffantalet runt 300. Vid samma sökning 
förutom att gruppen nu är äldre pensionärer ((case stud*) AND old* AND senior*) blir 
istället träffantalet så få som 8. Vid sökningar i andra vetenskapliga databaser som 
LISTA (Library, Information Science and Technology Abstracts) skiljer sig träffantalet 
en aning men det är fortfarande en stor skillnad i antalet träffar mellan de olika 
användargrupperna, och det är hos de äldre där träffantalet alltid är lägre. Som jag 
nämnde tidigare upplever jag att forskningen om äldre känns bristfällig, denna sökning 
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bevisar ingenting, men den ger en fingervisning över hur mycket det skiljer sig i antal 
vetenskapliga studier bland de olika användargrupperna. 

Forskning inom Biblioteks och Informationsvetenskap (BoI) bör kontinuerligt växa och 
utvecklas. Att forskningen om hur äldre människor söker information i dagsläget är 
begränsad är problematiskt och bör åtgärdas. 
I den litteratur som finns inom ämnet tar flera författare upp samma problematik, 
användargruppen är outforskad och det behövs mer forskning inom ämnet (Linley 2000,
s. 140).

1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om vilket informationsbehov de 
äldre pensionärerna i vårt samhälle har och vilka barriärer de kan möta i sitt 
informationssökande, då den tidigare forskningen om denna användargrupp är 
begränsad. 

Frågeställningar

• Vilka informationsbehov ger äldre pensionärer uttryck för?

• Hur söker äldre pensionärer information för att tillgodose sina 
informationsbehov?
-  vilka exempel på barriärer kan uppstå mellan ett informationsbehov och 
sökandet efter information?

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mig till att studera äldre pensionärer då det sedan tidigare finns 
begränsat med forskning om denna specifika användargrupp. Nyblivna och yngre 
pensionärer är även dessa användargrupper relativt outforskade, men 
informationsbehovet hos dessa grupper är mer utforskat än om de äldre pensionärerna. 
Jag har även valt att avgränsa mig till att exkludera forskning om sjukdom och hälsa i 
min uppsats då det redan finns forskning berörande detta område. Jag hoppas därav med
min forskning belysa att informationssökande hos människor inte tar slut vid 80.  

1.4 Definitioner

Pensionärer: Detta refererar till personer över 65 års ålder som gått i pension.

Yngre pensionärer: Min egen definition av äldre personer som nyligen gått i pension. 
Personer mellan 65 och 79 år gamla. 

Äldre pensionärer: Min egen definition av äldre personer som varit pensionärer en 
längre period i sitt liv. Personer som inte längre klassas som yngre pensionärer. Personer
som överskrider 80 år. 
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Information: Ett problematiskt begrepp som kan inbegripa olika definitioner enligt 
Donald O Case. I sin bok Looking for information: a study of research on information 
seeking, needs, and behaviour ger han många olika definitioner av information som 
används av andra forskare. Case kommer fram till att det i nuläget inte finns någon vida 
accepterad definition av information (2012, s. 68). I min studie används 
informationsbegreppet relativt brett och står för insamling av material som kan leda till 
någon form av kunskap. Detta behöver inte vara en förutbestämd kunskap eller planerad
kunskap utan kan insamlas utan personens vetskap.

Informationsbehov: Vad studiens respondenter har för behov av information i sin 
vardag; detta kan exempelvis avse något intresse som kräver att de söker fram 
information. Ett informationsbehov kan vara både medvetet och omedvetet; med detta 
menas det att ibland är respondenterna inte själva medvetna om att de har ett 
informationsbehov, ett behov av att ta reda på någonting (Wilson 1981, s. 8f). I min 
studie kommer jag inte separera respondenternas “att ha ett behov av viss information” 
och att “vilja ha viss information” då de båda avser att respondenterna upplever att de 
behöver utökad information inom ett preciserat område. Case menar att 
informationsbehov är någonting en person har om personens tidigare information inte är
tillräcklig för att tillfredsställa det mål som personen har (Case 2012, s. 5). 

Informationssökning: Ett brett begrepp som kan inbegripa allt en individ gör som leder 
till ett utökat informationsintag, exempelvis hur respondenterna söker reda på när 
affärer är öppna, om respondenterna talar med deras nära och kära om händelser i livet 
eller om de läser en artikel i en tidning. Case beskriver informationssökning som en 
process att införskaffa information som tillfredsställer en lucka i sitt tidigare kunnande. 
(Case 2012, s. 5).
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2. Litteraturgenomgång

I detta avsnitt kommer det redogöras för tidigare forskning och litteratur som berör hur 
informationssökning kan se ut hos äldre människor och hur deras informationsbehov 
kan uttrycka sig. Då forskning om denna uttalade målgrupp och inom detta område är 
begränsad kommer forskningen och litteraturen i stor utsträckning handla om äldre och 
pensionärer som en homogen grupp. Jag kommer att lyfta fram material som berör 
synen på åldrande och jag kommer även presentera litteratur som berör 
medieanvändningen hos de äldre.

Med hjälp av denna litteraturgenomgång hoppas jag förmedla en överblick över synen 
på de äldre och hur pensionärers informationsbehov och sökande kan se ut. Detta för att 
ge en tydlig utgångspunkt för min egen studie. Jag vill även med denna 
litteraturgenomgång skapa en inblick i äldres syn när det kommer till modern teknik 
som kan användas för insamling av information. Med en insikt i forskningsområdet är 
det enklare att ta till sig min studie och få en djupare förståelse kring hur ett 
informationsbehov kan te sig hos pensionärer. Den tidigare forskningen kommer även 
användas för att ge kontraster till resultatet i min studie.

Litteraturgenomgången har utöver en överblick inom ämnet även givit mig en djupare 
förståelse som stod som en bra grund vid utförandet av mina intervjuer.

2.1 Synen på åldrande

I min undersökning har jag valt att inrikta mig mot äldre pensionärer. I dagsläget är 
dock forskningen om enbart denna specifika målgrupp sparsamt förekommande (som 
demonstrerades i problembeskrivningen). Här kommer jag kortfattat att ta upp synen på 
åldrande i forskningen och synen på åldrande enligt de äldre själva.

I tidigare forskning talas det ofta om äldre och pensionärer som en större grupp, där alla 
från 60 och uppåt räknas med (Berg 2007, s. 19). Livet efter 60 år fyllda kan i vissa fall 
motsvara en tredjedel av en människas liv (Ibid., s. 19). Berg fortsätter att skriva att 
indelningen efter ålder inte ska ses som det centrala utan att man hellre bör se på 
ålderdomen som en period i livet då man fortsätter att utvecklas som människa. Detta 
eftersom olika människor åldras olika och når olika stadier i livet vid olika åldrar. 

I Stig Bergs bok Åldrandet: Individ, familj, samhälle från 2007 lyfter författaren fram 
varför en människa åldras, hur vi åldras, samt vilka andra indelningar i ålderdom som 
kan göras -förutom hur gammal en person är då det handlar om fysiskt och mentalt 
åldrande-. Berg skriver även att människan blir äldre och äldre. Sedan sekelskiftet har 
medellivslängden för kvinnor ökat med närmare 25 år och 20 år för män (Berg 2007, s. 
42). Siffrorna talar sitt tydliga språk, människan blir äldre och äldre. Den ökande siffran 
beror dels på att barnadödligheten har minskat markant men även att vi idag lever 
längre. Hjärt- och kärlsjukdomar har minskat och detta ses som en anledning till varför 
vi idag lever längre än vad de gjorde på 1900-talet, men även vår förbättrade sjukvård. 
De äldre i vårt samhälle är friskare och lever längre (Ibid., s. 42-43). 
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Berg tar även i sin text upp åldrande och intelligens. Det finns en traditionell syn över 
att intelligensen hos en människa går ner när kroppen åldras, detta är inte korrekt. Det 
finns olika former av studier som visar att det sker en väldigt liten nedgång i de 
intellektuella funktionerna under det normala åldrandet (Berg 2007, s. 110). 
Förutom att studera närmare i vad forskningen redogör om åldrande ville jag även 
undersöka vad pensionärerna själva känner över att åldras. I boken Allt var så nyss: 
Berättelser om att åldras i Sverige (Gardell, Campbell & Hagwall 2008) får vi en tydlig
inblick i livet som pensionär i Sverige. Redaktörerna av boken var intresserade av att 
möta människorna bakom begreppet pensionärer. Boken är fylld av berättelser skrivna 
av pensionärerna själva och handlar om allt från vardagliga händelser till funderingar 
kring livet. Pensionärerna som deltagit i arbetet med boken var alla mellan 65 och 103 
år gamla och det slutade med att sammanlagt 173 pensionärer, eller äldre som de 
benämns i boken, deltog. 

Boken förmedlar en helt ny bild av livet som pensionär. Den ger exempel på människor 
som lever och drömmer och har planer över vad de vill åstadkomma med sitt liv inom 
de kommande åren. 

2.2 Informationssökning och Informationsbehov

I nästkommande avsnitt tänker jag söka djupare efter studier som berör äldre 
människors informationsbehov och hur de går till väga för att söka efter information. 

”Jag tänker inte sitta hemma och sticka” - En studie av sex nyblivna pensionärers 
informationsbehov och biblioteksvanor är en magisteruppsats skriven vid högskolan i 
Borås 2007 som undersökte hur informationsbehov och biblioteksvanor kunde se ut 
bland nyblivna pensionärer. Författarna, Helen Johanson och Ingrid Larsson, valde att 
studera personer som nyligen gått i pension, då denna övergång i livet kan skapa nya 
former av informationsbehov. Studien bestod av semistrukturerade intervjuer med sex 
respondenter som fått svara på frågor som hur de söker information, vilka medier de 
brukar använda sig av, hur de använder biblioteket o.s.v. I slutet av studien kom 
författarna fram till att det var svårt att få grepp om respondenternas informationsbehov.
De upplevde att det var svårigheter med att ställa frågorna på ett lättförståeligt men 
samtidigt övergripande vis. Respondenterna svarade kortfattat och utan att ge konkreta 
svar (Johanson & Larson 2007, s. 35). Samtliga respondenter hade dock ett stort behov 
av att hålla sig uppdaterade kring händelser runt om i världen, de ansåg att det var 
viktigt att följa med i nyheterna och läsa tidningar (Ibid., s. 36). Samtliga deltagare i 
studien kände ett behov att lära sig tala bättre engelska, eftersom de tyckte om att resa 
(Ibid., s. 36). Respondenterna hade många intressen och höll sig aktiva inom olika 
föreningar och besökte olika kurser eller studiecirklar (Ibid., s. 33-34). När 
respondenterna i studien sökte efter information använde de sig främst av Internet, 
tidningar och böcker eller samtalade via telefon med personer som var mer insatta 
(Ibid., s. 37). När de talade djupare om sin Internetanvändning visade det sig att de ofta 
tog hjälp av andra - exempelvis sin partner - för att hitta den information de sökte. 
Intresset av att själva lära sig använda Internet var blandat. En del såg ingen anledning 
till att lära sig medan andra hade planer på att lära sig inom en snar framtid (Ibid., s. 37).
Respondenterna i studien ansåg att de inte hade något större informationsbehov; de 
visste redan vad de behövde veta (Ibid., s. 49). De sökte efter information om de skulle 
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ut och resa, för att ta reda på fakta om den plats de skulle besöka. Någon information 
om  fritidsintressen ansåg de flesta att de inte var i behov av, de visste som sagt redan 
allt de behövde för att utföra sin hobby (Ibid., s. 50). Om det däremot var ett nytt 
fritidsintresse, var informationsbehovet stort och det var vanligt att de fick information 
om detta genom olika föreningar eller människor de kände (Ibid., s. 50). 
Informationsbehovet var i stor utsträckning ett omedvetet sådant då respondenterna ofta 
snubblat över information – exempelvis genom broschyrer eller kurser de deltagit i – 
som de sedan använt sig av. I analysen skriver författarna att de upplever att 
respondenterna ville fortsätta att vara aktiva och utveckla sig. De upplevde att 
respondenterna ville fylla den tidigare yrkesrollen med nya roller genom att ägna sig åt 
sina intressen eller bli mer aktiva i någon form av förening (Ibid., s. 45).

”Ja, då Googlar man, som man säger” En kvalitativ studie av PRO-pensionärers 
informationsvardag är en kandidatuppsats skriven vid högskolan i Borås 2010. 
Författarna till studien är Amanda Ottosson och Malin Björklund. Syftet med 
undersökningen var att studera hur äldre människor söker information, vad de söker 
information om och hur de använder sig av denna information i sitt vardagliga liv. 
Studien bestod av kvalitativa intervjuer som utfördes med fyra personer i åldrarna 65-
79. Ottosson och Björklund valde även att avgränsa sig till att studera personer som var 
medlemmar i pensionärernas riksorganisation (PRO) och bosatta i en medelstor stad i 
Västra Götaland. Anledningen till att de valde att studera pensionärer som var 
medlemmar i PRO började enbart som en urvalsram men kom sedan att visa sig ha stor 
betydelse. PRO visade sig vara en stor del i respondenternas informationsvardag.

Ottosson och Björklund hade efter intervjuerna tematiserat intervjusvaren och delat in 
studien i ämnesområden respondenterna delade. Dessa områden var, PRO, evenemang, 
kurser, information och medier, informationsinhämtning och bibliotek. Alla 
respondenter gick med i PRO av en slump; de hade inte planerat att ansluta sig men blev
exempelvis ombedda av bekanta att de borde bli medlemmar. Genom PRO gick alla på 
olika former av evenemang exempelvis teater. En av respondenterna föredrog dock att 
besöka teater och olika konstutställningar själv, utan att PRO stod som anordnare. Alla 
hade deltagit i kurser, antingen som kursledare eller kursdeltagare. Även detta hade i 
stor utsträckning en koppling till PRO då kurserna bland annat handlat om 
respondenternas involvering i just PRO. Men respondenterna hade även deltagit i andra 
kurser som berört deras olika fritidsintressen (Björklund & Ottosson 2010, s. 18). 
Respondenterna i studien var alla bekväma med att söka information med hjälp av 
datorer, några var mer bekväma än andra men alla ägde en dator. Alla läste dagligen, 
dagstidningar var det vanligaste men några prenumererar även på mer ämnesinriktade 
tidningar de fick månadsvis. TV tittade de mest på för att ta del av nyheterna eller 
dokumentärer. Film tittade de även på i stor utsträckning. Radio lyssnade två av 
deltagarna på för att ta del av nyheter, de andra två lyssnade enbart på radio när de åkte 
eller körde bil. P1 var den kanal som de lyssnade mest frekvent på. Böcker läste de alla, 
men de använde sig sällan av biblioteket. De fick ofta böcker eller fick låna böcker av 
släkt och vänner. En av respondenterna hade ett behov av att låna facklitteratur på 
biblioteket, men upplevde att den litteratur han ville ha inte fanns tillgänglig på det 
närliggande kommunbiblioteket (Ibid., s. 19). Även här i denna studie uttalade sig 
pensionärerna att de inte hade ett så stort informationsbehov. När det var något de kände
att de vill veta var det datorn de använde sig av i störst utsträckning, men de pratade 
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även med nära och kära som de trodde ha kunskap inom ämnet (Ibid., s. 19).

Även Karin Booberg och Andreas Värn undersökte yngre pensionärers 
informationsbehov, men de valde att inrikta sig djupare i hur de äldre använde sig av 
Internet i sitt vardagliga liv när de sökte efter information. Resultaten i studien från 
2003 visade att respondenterna i studien levde ett aktivt liv och använde sig av många 
olika informationskällor. De talade bland annat med nära och kära i telefon för att ta del 
av information samt att de även talade med andra deltagare i olika pensionärsföreningar.
De tittade på TV, lyssnade på radio och de läste tidningen varje dag. Det visade sig att 
bara hälften av respondenterna använde sig av Internet för att söka efter information 
(Booberg & Värn 2003, s. 42ff). Dessa resultat kom de fram till genom att använda sig 
av olika metoder. De startade med att utföra en kurs för nybörjare i Internetanvändning 
för äldre som de anordnade tillsammans med två andra studenter som även de arbetade 
med en uppsats. Under kursens gång var deras huvudsakliga uppgift att observera 
respondenternas informationsbeteende medan de två andra studenterna stod för den 
huvudsakliga undervisningen. Förutom dessa observationer använde sig Booberg och 
Värn även av enkäter som delades ut till respondenterna där dessa fick fylla i 
bakgrundsinformation som till exempel tidigare utbildning och Internetvana. En tredje 
insamlingsmetod användes även i studien; respondenterna fick fylla i en dagbok under 
kursens gång där de rapporterade om vad de lärt sig och andra tankar runt om kursen. 
Under en hel dag skulle även respondenterna föra en detaljerad informationsdagbok där 
de dokumenterade sin informationsvardag (Ibid., s. 2ff). Genom observationerna de 
utförde under kursen kom de fram till att de flesta av respondenterna tyckte att det var 
roligt att skicka e-post och bilder. Respondenterna tyckte även att de var intressant att 
Internet kunde användas till så mycket, som att släktforska, betala räkningar, kolla på 
kartor och pensionärsföreningens verksamhet. Respondenterna hade efter kursen en 
önskan om att lära sig att använda Internet för att kunna använda sig av alla dessa 
funktioner. Det som sågs som det största hindret var de kostnader som datorer kan 
medföra (Ibid., s. 52f).

Neil Selwyn undersökte bland annat äldres intressen kring att börja använda sig av IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) och vilka anledningar det fanns till att de 
skaffat sig datorer till hemmet i studien ”The information aged: A qualitative study of 
older adults’ use of information and communications technology” från 2014. Studien 
undersökte även om de fanns en ambivalens hos de äldre inom användandet av IKT och 
i så fall hur forskningen skulle kunna arbeta för att motverka denna. Studien visade 
bland annat att gruppen äldre använde sig av Internet men inte i den omfattande grad 
som resten av befolkningen gjorde och att det fanns ett ointresse bland dem att lära sig. 
Selwyn ville även förtydliga att gruppen ”Silversurfarna” som det hade börjat talas om 
(äldre personer som hade börjat använda sig av datorer och Internet i större 
utsträckning) gav en missvisande syn då dessa ”silversurfare” fortfarande använde 
Internet på en mycket grundläggande nivå (Selwyn 2014, s. 380). I studien diskuterades 
även om det kunde ställa till med problem för de äldre om de fortsätter undvika att 
använda sig av datorer och Selwyn kom fram till att många icke-användare idag klarade 
sig fint utan datorer men att detta med tiden kunde växa till ett större problem (Ibid., 
passim).
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Kirsty Williamson visade i sin studie Discovered by chance: The role of incidental 
learning acquisition in an ecological model of information use från 1989 att äldre 
människor sökte målmedvetet efter information om sin vardag. De sökte även fram 
övrig information som de behövde för att övervaka omvärlden och uppdatera sig kring 
händelser runt om i världen. Äldre personer föreföll dock själva anse att de fick 
ofrivillig information om olika ämnen snarare än att de själva effektivt sökte upp 
informationen (Williamson 1989, s. 35). Studien inriktade sig till personer över 60 och 
genomfördes genom att 202 äldre personer förde en telefondagbok och deltog i tre olika 
intervjuer som hade olika fokus inom forskningen. Anledningen till att olika metoder 
användes för att samla in material var för att få in ett så utspritt material av hur de äldre 
sökte efter information samt hur deras kommunikationsbeteende och 
telekommunikationer kunde se ut. Studien hade ett tydligt fokus att undersöka hur de 
äldre använde sig av sina telefoner för att informera sig. 

Till skillnad från de tidigare studierna väljer Terryl Asla, John Mills och Kirsty 
Williamson att tala om studier med inriktning mot äldre pensionärers (85+) 
informationsbehov i artikeln The role of information in successful aging: The case for a 
research focus on the oldest old från 2006. De ville med denna studie uppmuntra fler 
inom biblioteks- och informationsområdet att studera denna användargrupp eftersom det
anses finnas stora luckor i forskningen. (Asala, Mills & Williamson 2006, s. 2). De lyfte
i sin studie fram olika aspekter på varför forskning om denna användargrupp är viktig. 
Dessa aspekter var bland annat att de äldre – oldest old som de benämns i studien – var 
den användargrupp som ökat i antal snabbast bland de äldre i vårt samhälle. Bara mellan
1960 och 1994 – statistik utförd inom USA:s befolkning – ökade denna användargrupp 
med 274%. Detta jämförs med att gruppen 65 och äldre som ökade med endast 100% 
under samma tidsperiod och hela befolkningen som gemensam grupp ökade endast med 
45% (Ibid., s. 3). En ytterligare aspekt till varför denna användargrupp är viktig var att 
gruppen är outforskad inom BoI forskning. I nuläget inkluderas oftast alla över 60 eller 
65 i gruppen äldre, vilket gör att man sällan får läsa om hur denna – för övrigt stora 
användargrupp – skiljer sig åt i frågor angående deras informationsbehov (Ibid., s. 3).

2.3 Pensionärer och Internet

Det går idag att söka efter information på många varierande sätt. I nästkommande del 
tänker jag skriva om forskning som berör hur de äldre använder sig av de olika 
medierna för att söka efter information.

Olle Findahl redogjorde i sin rapport Svenskarna och Internet från 2013 för digitala 
klyftor. De äldre i vårt samhälle är den grupp som idag använder sig av Internet i minst 
utsträckning. De är även den grupp där det finns de största klyftorna mellan personer 
med hög utbildning och hög pension jämfört med dem med låg utbildning och låg 
pension. Pensionärer med en hög pension använder sig av Internet i betydligt större 
utsträckning än de med en låg pension, det skiljer sig över 50% bland de som använder 
sig av Internet någon gång då och då (Findahl 2013, s. 57-58). Även Lennart Nilsson 
och Susanne Johansson redogjorde för Internetanvändningen hos de äldre i sin text Att 
bygga, att bo, att leva : en bok om Västra Götaland. Här kan vi läsa att 
Internetanvändningen hos de äldre har ökat från 3% 1995 till 23% 2007 (Nilsson & 
Johansson 2008, s. 113), men detta är endast i åldrarna 65 till 85. Denna text är baserad 
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på en undersökning som utfördes på boende i Västra Götaland, men siffrorna bör kunna 
ses som ett genomsnitt av Sveriges befolkning.

Även Ellinor Forsberg och Ingeborg Nilsson redogör för de äldres användning av 
Internet - detta i rapporten Seniorer och Internet: behov och möjligheter för ett anpassat
Internetcafé från 2008. De skriver att alla i Sverige ska ha likvärdiga möjlighet att ta del
av samma information, kunskap och service och att detta är någonting som de flesta 
personer anser är en självklarhet. Sverige är idag ett land som är extremt digitaliserat 
vilket öppnar upp för enklare och säkrare kommunikation – men samtidigt exkluderar 
detta de personer som saknar den kunskap som krävs och de människor som inte har de 
medel som tekniken kräver. Forsberg och Nilsson skriver att personer över 65 år är den 
grupp som i minst utsträckning använder sig av Internet i sitt vardagliga liv. De skriver 
även om hur de äldre upplever en frustration över att samhället blir mer och mer 
digitaliserat och att detta utelämnar de personer som inte har kunskapen och 
erfarenheten att använda sig av Internet (Forsberg & Nilsson 2008, s. 3). De har därav 
valt att genomföra denna studie, som haft som fokus att undersöka seniorers behov av 
Internetbaserade aktiviteter. Detta har i sin tur fungerat som en ingångsport för 
seniorerna att börja använda sig av Internet i sitt vardagliga liv. I studien undersöktes 
även vad det fanns för möjligheter till ett anpassat Internetcafé som kunde fungera som 
en mötesplats för seniorer. Även i denna studie talades det om de digitala klyftor som 
finns i dagens samhälle och att det krävs att de arbetas med dessa. Detta för att seniorer 
inte ska exkluderas från informationen på Internet och på så vis hamna utanför det 
moderna samhället och därmed gå miste om information.

Gunilla Brattberg gav under 2014 ut en bok vid namn Äldre och Internet. Detta är en 
bok som riktar sig till de äldre för att få dem att använda sig av vad Internet har att 
erbjuda. Boken innehåller information om hur en e-post används, hur 
informationssökning fungerar, information om en mängd olika sociala medier och 
mycket övrig användbar information för de personer som tidigare inte använt sig av 
Internet eller de som är intresserade av att lära sig mer. Säkerhet på Internet är även det 
ett ämne Brattberg skriver om sin bok då hon fått erfara att just rädsla om säkerhet på 
Internet är ett stort hinder bland de äldre. Ytterligare ett hinder som tas upp är det 
okända. Äldre litar inte på teknik som är okänt och nytt för dem, de oroar sig över att 
förstöra utrustningen (exempelvis en mobil, surfplatta eller dator) om den används 
felaktigt (Brattberg 2014, s. 19). Många äldre är även noga med sin integritet, de är 
oroliga över vad exponeringen via Internet kan betyda för dem (Ibid., s. 20). Boken ska 
användas som inspiration till att våga ta steget ut i det digitala och uppleva 
möjligheterna som finns på Internet men även som ett stöd och handbok för de som inte 
vet hur tekniken fungerar och behöver information om detta. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer jag att redovisa för den teori/modell jag har tagit del av för att 
understödja mitt arbete med min analys. Jag hoppas med detta göra det mer tydligt hur 
informationsbehov kan uppstå och vilka hinder som kan stå i vägen för en persons 
informationssökning. 

3.1 Wilsons modell 1981 

Wilsons modell om människors informationssökande presenterades för första gången 
1981 i texten On user studies and information needs. Modellen används för att visa att 
det är många olika faktorer som influerar en persons informationsbehov som sedan kan 
medföra en form av informationsbeteende (Wilson 1981, s. 7). Wilson lägger fram att 
det är våra mest grundläggande mänskliga behov som leder oss fram till vårt 
informationsbehov, behov som delas in under tre olika kategorier:

• De fysiologiska behoven som hos oss människor är de mest grundläggande 
behoven, vad vi behöver för att fungera som människor och överleva, som till 
exempel vatten, mat och skydd. Dessa behov hos oss människor ger upphov till 
affektiva eller kognitiva behov. 

• Affektiva behov – även ibland kallade för psykologiska eller känslomässiga 
behov – som är behov av trygghet, självförverkligande och självhävdelse. 

• Kognitiva behov är människans behov av ett meningsskapande, att planera eller 
att lära sig saker (Wilson 1981, s. 7).

Modellen här nedan kan användas för att påvisa en persons informationsbehov genom 
tre olika boxar. Dessa boxar benämns under ”environment”, ”role” och ”person”. Boxen
”environment” visar i vilken miljö eller omgivning en person befinner sig i. Detta kan 
vara en arbetsplats, den fysiska miljön, den sociokulturella miljön eller den politiska och
ekonomiska miljön. Boxen ”role” visar på de olika roller en person kan erhålla i livet, 
exempelvis via ett yrke. Den innersta boxen ”person” uppvisar de olika behov en 
människa kan besitta i livet - de fysiologiska behoven, de affektiva behoven och de 
kognitiva behoven (Wilson 1981, s. 8f).

Informationsbehov är enligt Wilson inte ett primärt behov – eller ett så kallade 
fysiologiskt behov – utan ses som sekundära behov, alltså ett behov som uppstår ur våra 
primära behov. Ett fysiologiskt behov hos en människa är att äta, ur detta behovet kan 
sedan ett sekundärt behov uppstå, exempelvis hur man tillagar en viss maträtt vi vill äta,
detta sekundära behov är då ett kognitivt behov, eftersom vi då vill ta reda på hur vi kan 
tillaga denna nya maträtt. 

Informationsbehov definieras ofta enbart som ett kognitivt behov, men Wilson menar att
detta inte stämmer. Wilson hävdar att genom att tillfredsställa sitt informationsbehov 
uppnår man en säkerhet som tillgodoser det affektiva behovet. Att samla på böcker 
behöver inte enbart vara för att ta del av informationsinnehållet i boken (det kognitiva 
behovet) utan kan istället bero på det affektiva behovet, genom att samla på böcker för 
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deras estetik och använda de som en del av inredningen i ens hem (Wilson 1981, s. 8f).

I detta sökande efter information för att bemöta dessa affektiva och kognitiva behov är 
det vanligt att möta olika barriärer. Wilson redogör i sin text för dessa olika barriärer en 
person kan möta i sitt sökande efter information. Dessa barriärer kan vi se nedan i 
figuren. 

(Wilsons modell 1981, bearbetad av Anton Ågevall 2015-05-06).

Dessa barriärer är; (personal) personliga barriärer, (interpersonal) mellanmänskliga 
barriärer och (environmental) kontextrelaterade barriärer. Olika exempel på hinder som 
kan uppstå är tillgången till information och olika informationskällor, detta genom att 
informationen inte är tillgänglig för alla eller att kostnaderna för informationen är 
begränsande för vissa. Andra hinder kan vara att informationssökningen aldrig ens äger 
rum, detta genom att de grundläggande behoven (kognitiva eller affektiva) aldrig gör sig
till känna (Wilson 1981, s. 8f).

Wilson skriver att forskningen oftast talar om hur människor söker information, vägen 
som leder till informationen, Wilson själv anser att forskningen istället borde börja 
inrikta sig emot att se till anledningen till informationsbehovet och på hur och till vad 
informationen används (Wilson 1981, s. 10f).

Wilsons modell har i min studie används för att se närmare på mina respondenters 
affektiva- och kognitiva behov. Men även för att se hur de förhåller sig till de olika 
barriärer de kan möta i sin informationssökning i det vardagliga livet. 

Med hjälp av Wilsons modell hoppas jag att analysen ger en tydlig bild av hur mina 
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respondenters informationsbehov uppstår och ur vilka behov de härstammar (affektiva 
eller kognitiva). Utefter mina intervjuer har jag även själv analyserat svaren och 
diskuterat kring hur de olika informationsbehoven kan ses som affektiva eller kognitiva 
behov. 
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4. Metod 

4.1 Insamlingsmetod

Jag har valt att utföra en kvalitativ studie då jag vill belysa ord och inte siffror i min 
undersökning (Bryman 2011, s. 651). I min forskning var jag intresserad av att 
presentera respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter. Frågorna jag ställde
skulle vara anpassningsbara beroende på vem jag intervjuade så jag hela tiden kunde 
justera dem kring respondenternas svar och även följa upp med uppföljningsfrågor. För 
att utföra denna studie har jag därför valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Vid kvalitativa intervjuer, i form av semistrukturerade intervjuer ligger fokus på 
respondenterna och deras uppfattningar (Bryman 2011, s. 413). Syftet med 
semistrukturerade intervjuer är att få en djupare förståelse för individernas sätt att se på 
världen och hur detta kan skilja sig från person till person (Wildemuth 2009, s. 233). 
Vid semistrukturerade intervjuer framställs en intervjuguide där olika ämnesområden 
som ska beröras i intervjun står med. Detta gör att frågorna som ställs kan anpassas efter
respondenten och dess tidigare svar (Ibid., s. 233). 

Anledningen till att jag vill ha denna möjlighet att ställa följdfrågor är att om 
respondenten börjar tala om ett intressant ämne vill jag ha möjlighet att gräva djupare 
och få mer information av respondenten om detta ämne. Det ger även en frihet att ställa 
samma fråga fast omformulerad om tidigare svar inte varit fullständiga eller om 
respondenten inte till fullo uppfattade vad frågan berörde. 

4.2 Utförande

Alla respondenter i studien har anonymiserats; de namn som sedan kommer att 
användas när studiens resultat presenteras är alltså inte respondenternas verkliga namn. 
Respondenterna har blivit informerade om syftet med studien och att deras svar enbart 
kommer att användas till denna studie och inget annat. De fick även information om att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde välja att dra
sig ur undersökningen (Bryman 2011, s. 132).

Jag har även valt att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Att spela in sin 
intervju är ett effektivt sätt att få en tydlig dokumentation från intervjun samtidigt som 
det är enkelt att följa med i samtalet utan att missa viktiga detaljer som lätt kan förbises 
om man enbart för anteckningar.  (Repstad 2007, s. 93). Det är dock inte enbart fördelar 
med att använda sig av en diktafon. Vetskapen av att samtalet spelas in kan få 
respondenten att svara annorlunda på frågorna eller kanske utesluta vissa detaljer som 
kan visa sig vara viktiga för studien. Att själv ha en avslappnad inställning till att 
samtalet spelas in kan leda till att respondenten känner likadant. Det är viktigt att 
informera om att samtalet spelas in och redogöra för att det endast används för att få 
med allt som sägs under intervjun (Ibid., s. 93).
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4.3 Analysmetod

För att analysera resultatet av min studie har jag valt att tillämpa Wilsons modell från 
1981. Wilson har producerat flera modeller om människors informationsbehov och det 
finns senare upplagor av den modell jag har valt, men dessa ger inte en lika talande bild 
av människors informationsbehov enbart genom att studera modellen. Modellen 
kommer att användas för att ge en djupare analys av respondenternas informationsbehov
genom att fokusera på deras affektiva respektive kognitiva behov och även ge exempel 
på olika barriärer som respondenterna kan tänkas möta i sitt sökande efter information. 

Wilsons modell berör främst vilka former av informationsbehov som kan uppstå hos en 
person. Modellen är av denna anledning en bra modell för att analysera min första 
forskningsfråga – vilka informationsbehov ger äldre pensionärer uttryck för? – men för 
att analysera min andra forskningsfråga – hur söker äldre pensionärer information för att
tillgodose sitt informationsbehov? – behöver jag istället i högre grad utgå från min 
empiri och tematisera mina iakttagelser på en innehållslig nivå. De teman jag har valt att
använda mig av är delvis inspirerade från tidigare studier (Björklund & Ottosson 2010), 
detta för att senare i diskussionen undersöka likheter och skillnader mellan tidigare 
litteratur och mina egna resultat. Av denna anledning väljer jag att inkludera analysen i 
resultatredovisningen under kapitel 5. 

4.4 Urval

Innan intervjuerna till studien genomfördes var jag i kontakt med en bokcirkel där jag 
hade hoppats finna personer som var intresserade av att ställa upp i min studie. Tyvärr 
tillhörde deltagarna inte min avgränsade studiegrupp, de var alla under 80 år. Jag valde 
istället att kontakta bekanta och efterfråga om de kände några eller någon som skulle 
kunna tänka sig vara intresserade av att ställa upp i min undersökning. Jag tillämpade 
därmed ett bekvämlighetsurval. Jag efterfrågade personer som var enkla att tala med 
och kunde ge bra och utförliga svar på frågor. 

Till de personer som var villiga att ställa upp i min studie skickade jag ut ett 
informationsbrev via post. Brevet skickades ut för att tydliggöra syftet med studien och 
ge mer information om vilket typ av frågor de kunde förvänta sig vid intervjutillfället. 
Tidpunkten för intervjuerna bestämdes senare, antingen via telefon eller i person. Vid 
behov om uppföljande frågor eller om det uppkom oklarheter kring tidigare svar fanns 
det möjlighet att åter igen ta kontakt via telefon. 

Då min studie enbart omfattar tre intervjuer inbringar detta inte ett material som går att 
generalisera. Mitt resultat speglar måhända inte informationsbehovet hos hela gruppen 
äldre pensionärer men ger en tydlig inblick i hur ett informationsbehov kan förefalla sig 
hos gruppen. Resultatet kan ge exempel på hur utvalda personer ur en specifik 
användargrupp söker efter information och med detta ge en indikation på hur 
informationsbehoven kan te sig hos den utvalda användargruppen äldre pensionärer. 
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4.5 Forskningsetik 

Inom BoI forskning finns det information som kan klassas som känsliga uppgifter. Detta
kan vara personliga uppgifter om etnicitet, religion eller inkomst (Bryman 2011, s. 137).
I min studie har jag tagit hänsyn till alla forskningsetiska principer. Dessa principer är 
följande: Informationskravet, som inbegriper att jag som forskare måste informera alla 
deltagande respondenter om syftet med min studie. Samtyckeskravet, som förklarar att 
respondenterna har rätt att själva bestämma över deras deltagande i studien. 
Konfidentialitetskravet, som belyser att alla respondenters uppgifter som ingår i 
undersökningen ska behandlas på ett sådant vis att deras identitet inte avslöjas. Och sist,
nyttjandekravet, som betyder att jag som forskare endast får använda mig av det 
insamlade materialet till min forskning (Ibid., s. 131-132). 
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5. Resultat

Här går jag igenom de resultat som framkommit i mina intervjuer. 
Resultatredovisningen har delats in under två rubriker. Den första rubriken, äldre 
pensionärers informationsbehov, där Wilsons modell kommer tillämpas för att analysera
svaren från intervjuerna med de deltagande respondenterna . Den andra rubriken, äldre 
pensionärers informationssökning, där jag i högre grad får utgå från empirin i min 
studie och tematisera mina iakttagelser på en innehållslig nivå. 

Först ger jag en kort inledande presentation av mina tre respondenter som deltagit i min 
studie. Alla deltagare har blivit tilldelade fiktiva namn. 

Respondenterna 

•  Maj - Föddes på tidigt 30-tal. Hon bor idag i en lägenhet i ett mindre bostadsområde i 
Västra Götaland tillsammans med sin man. Hon har idag barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. Maj jobbade tidigare inom äldrevården och gick i pension i slutet av 90-
talet. Maj har tidigare varit bosatt på en gård där de bland annat hade mjölkkor som 
krävde mycket tid och arbete. Hon fick senare erbjudande om semestervikariat på det 
lokala äldreboendet. Efter en tids arbete fick hon fast anställning. Hon har även ägnat 
sig åt volontärarbetade inom kyrkans barntimmar och var under 10 år som pensionär 
ordförande för PRO men slutade med det för några år sedan. Hon har ett stort intresse 
för handarbete och har sjungit i kör i många år. Trädgårdsarbete och blommor är ett 
annat stort intresse som Maj ägnar sin tid åt.

•  Anita - Föddes i mitten av 20-talet. Anita bor numera i utkanten av en stad i Jämtland. 
Hon gick i pension i mitten av 70-talet. Idag har Anita barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. Hon började i unga år arbeta på en fabrik där hon stansade ut tårtpapper. 
Därefter arbetade hon som kontorselev på ett kabelverk. Senare fick hon under en kort 
period arbeta på kontoret i en radiofirma innan hon slutade för att vara hemma och ta 
hand om sin mamma. Hon gifte sig och flyttade upp till Jämtland. Därefter var hon 
hemmafru och tog hand om sina barn. Hon var även dagmamma en kort period i livet, 
då hennes egna barn vuxit upp. Idag bor hon i en trerumslägenhet där hon trivs och har 
det bra. Anita har i många år varit intresserad av konst och bland annat ägnat sig åt 
oljemålning. Hon spelar idag boule och boccia på sin fritid, samt är med i PRO:s 
gymnastik. 

•  Stig - Föddes på tidigt 30-tal i en liten kommun i Västra Götaland. Han bor numera i 
en lägenhet i ett bostadsområde i Västra Götaland tillsammans med sin fru. Stig gick i 
pension tidigt 90-tal genom avtalspension. Han har idag barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. Stig har haft en rad olika yrken genom åren, bland annat som 
tågklarerare (stins) och postmästare. Han var kvar på tjänsten som postmästare tills han 
gick i pension. Stig ägde tidigare en mindre gård en bit utanför samhället där han bor 
idag. På gården ägnade de sig under många år åt lammuppfödning. Fåren var ett stort 
intresse för Stig under de många år han var verksam. Stigs intressen förutom fåren har 
varit historia och trädgårdsodling någonting som han fortfarande ägnar sig åt idag.
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Stig och Maj är bekanta med varandra, de ingår sedan många år tillbaka i samma PRO 
förening men är inte i någon form av parrelation. 
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5.1 Äldre pensionärers informationsbehov 

I resultatredovisningens första del tar jag stöd genom Wilsons modell. Resultaten 
kommer analyseras i tre delar. I den första delen analyseras respondenternas kognitiva 
behov, i den andra deras affektiva behov och i den sista delen analyseras olika barriärer 
som kan uppstå mellan ett informationsbehov och informationssökning.

5.1.1 Kognitiva behov

De kognitiva behoven beskrivs ofta som de behov en person har av att lära sig 
någonting, att skapa en mening i livet. Exempel på detta kan vara att utveckla ett 
intresse eller lära sig ett yrke (Wilson 1981, s. 7). 

Alla respondenter i min studie är intresserade av att uppdatera sig kring nyheter från 
hela världen. Detta kan grunda sig i både kognitiva och affektiva behov. Anledningen 
till att de kan härledas ur de kognitiva behoven är att respondenterna intresserar sig för 
omvärlden och genom nyheter lär de sig någonting nytt och tar in information. De 
affektiva behoven redogörs det för under avsnitt 5.1.2 nedan.

Alla respondenter läser tidningar, ett mycket effektivt sätt att ta till sig information och 
nyheter. Stig läser även faktaböcker. Tidningarna läser de främst för att hålla sig 
uppdaterade kring händelser runt om i världen. Stig köper sporadiskt lösa nummer av 
Populär historia när numret berör ämnen han finner intressant. Anita läser även hon 
enskilda nummer, men av olika inrednings- och antikvitetstidskrifter. Radion används 
även den för att ta till sig nyheter, inte lika mycket för underhållningen. TV:n ger också 
mycket bra information och eftersom respondenterna främst är intresserade av 
faktaprogram så blir det mycket information som de tar del av. De väljer avsiktligt att 
titta på program som är mer inriktade mot fakta. Naturprogram, dokumentärer och 
frågesportsprogram påvisar att respondenterna är intresserade och vill lära sig mer. 
Underhållningsprogram är de inte lika intresserade av och dessa program brukar oftast 
tillfredsställa de affektiva behoven. 

Trots att respondenterna deltog i mer kurser tidigare i livet, deltar de fortfarande idag i 
viss utsträckning. Maj genom att gå på målarkurser med några bekanta och även genom 
att deltaga i den aktivitet där hon och andra personer tillsammans tar fram fakta om 
olika landskap. Detta visar att hon fortfarande har en vilja och ett behov av att lära sig 
nya saker. Stig undervisar fortfarande i en historiekurs som tar plats varje vecka. Anita 
målar även hon, hon deltar inte i någon kurs men genom att fortsätta måla så lär hon sig 
ständigt och blir bättre på det hon gör. 

Stig och Maj fortsätter att använda sig av datorn i sin informationssökning och genom 
detta så fortsätter de att lära sig. De blir bättre på att söka för varje gång de försöker. 
Datorn är ett bra verktyg när det kommer till de kognitiva behoven. Med en enkel 
sökning via Internet kan både Stig och Maj snabbt få svar på vad de funderar över. 

5.1.2 Affektiva behov

De affektiva behoven beskrivs överlag som känslomässiga eller psykologiska behov. 
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Detta kan exempelvis vara behov av att känna sig trygg eller uppleva en 
självförverkligande känsla (Wilson 1981, s. 7). 

Det kan vara svårare att svara på hur respondenternas affektiva behov ser ut då detta 
behandlar mer personliga och känslomässiga ämnen. Som tidigare nämnts kan intresset 
för nyheter både härledas ur ett kognitivt och ett affektivt behov. Varför det kan grunda 
sig ur ett affektivt behov är att genom att uppdatera sig kring händelser runt om i 
världen känner man en trygghet i att veta vad som händer. Man kan uppleva att man har 
någon form av kontroll genom att vara informerad om olika situationer. 

Att läsa böcker kan väcka många affektiva behov hos respondenterna. Anita och Maj 
läser mer skönlitterära böcker. Skönlitteratur är mer inriktade till att ge underhållning 
och skänker ofta människor en lugn stund där de har en chans att koppla bort omvärlden
och bara slappna av. Stig som i princip bara läser facklitteratur svarar istället på sitt 
kognitiva behov till kunskap. Respondenterna föredrar att läsa vad de kallar för en riktig
bok istället för en ljudbok. De tycker om känslan av att sitta och bläddra i en bok, detta 
är ett exempel på ett affektivt behov, de trivs och känner en viss trygghet i känslan av att
läsa en riktig bok. Stig talar om att han gärna äger sina böcker så han enkelt kan plocka 
fram dem när han känner att han vill kolla upp någonting, men det kan även finnas ett 
inslag av ett affektivt behov bakom att han gärna vill äga sina böcker. Känslan av att äga
någonting har en koppling till det affektiva behovet. 

Datorer kan även de ha en koppling till ett affektivt behov. Genom en dator kan man 
enkelt hålla kontakten med vänner och familj genom att skicka mejl. Respondenterna 
talar inte så mycket om den här möjligheten via datorn, utan när de vill ta kontakt med 
någon så brukar de istället ringa och tala med personen. 

Radion kan, förutom att skänka information och tillgodose det kognitiva behovet, även 
tillgodose det affektiva behovet genom underhållning men även genom att förmedla en 
känsla av att det är någon där och talar. Respondenterna i min studie uppger att de för 
det mesta lyssnar på radion för att ta del av nyheter men Stig och Anita brukar även 
lyssna på andra program. Att ha en person som talar i bakgrunden ger en hemtrevlig 
känsla som kan upplevas betryggande. 

5.1.3 Barriärer

Wilson beskriver i sin modell att det finns olika barriärer som kan uppstå mellan en 
persons informationsbehov och ett aktivt informationssökande, dessa olika barriärerna 
är följande; (personal) personliga barriärer, (interpersonal) mellanmänskliga barriärer 
och (environmental) kontextrelaterade barriärer (Wilson 1981, s. 8). 

De barriärer som går att urskilja från respondenterna i studien kan till viss mån 
klassificeras under de ovannämnda kategorierna. Något som personligen blev tydligt är 
att många av barriärerna går att klassificera till fler kategorier, inte bara till en. Det var 
även svårt att urskilja barriärer i respondenternas informationsbehov och 
informationssökande. De visade sig att respondenterna främst söker efter information 
som intresserar dem personligen. Det blir därav saknaden av ett intresse som kan ses 
som den främsta barriären i respondenters informationssökande. Saknaden av ett 
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intresse, eller att själv inte inse ett behov av information klassificeras under Wilsons 
kategori personliga barriärer. 

Anita anser sig själv inte söka efter så mycket information medan de två andra anser att 
de ändå söker relativt mycket information i vardagen. Samma person, är ovillig att lära 
sig använda nya former av media (som exempelvis datorn) för att enklare söka efter 
information. Även oviljan att lära sig något nytt som kan användas som hjälpmedel i 
informationssökning kan ses som en personlig barriär. De övriga i studien har passerat 
tröskeln att skaffa sig en dator men det krävdes att andra människor hjälpte dem att ta 
det beslutet. En ytterligare barriär när det kommer till datoranvändningen, är att många 
hemsidor inte är anpassade till äldre användare och detta kan bli ett hinder för många 
när det kommer till att börja använda sig av datorn och Internet. ”Även om inte jag är 
så haj på att söka men då får jag lite hjälp antingen av min man eller klarar inte han av
det tar jag hjälp av mina barn.” (Maj 2015-05-04). Respondenterna i min studie talade 
inte mycket om detta men Maj nämnde att hon inte anser sig själv vara så bra på att 
söka, ur detta kan man göra en vidare tolkning att söktjänsterna i sig inte är anpassade 
till de äldre användarna. Användarvänligheten för äldre på internet är ett exempel på en 
kontextrelaterad barriär. 

I min studie har det visat sig vara en fördel om de äldre får hjälp och stöd i sin 
introduktion till användandet av datorer. Detta stöd i form av kurser genom PRO eller 
stöd av datorkunniga i familjen – som exempelvis Maj som får hjälp av sin man eller 
sina barn. Ett exempel på en mellanmänsklig barriär skulle kunna vara att inte erhålla 
detta stödet inom sin umgängeskrets. Anita är den i min studie som inte brukar datorer i 
sitt informationssökande. Det blev därav aldrig tal om hon kände ett stöd i att ta steget 
till att bli datoranvändare.

5.2 Äldre pensionärers informationssökning 

I resultatdelens andra del kommer jag i högre grad utgå från empirin i min studie och 
dela in svaren under teman där jag redovisar för eventuella likheter eller skillnader 
respondenterna emellan. Jag har valt att göra denna uppdelning för att ge en tydlig 
överblick över respondenternas svar och på så vis göra det enklare att visa på de 
slutsatser jag dragit kring deras informationssökning. De teman jag presenterar har 
bland annat inspirerats från tidigare studier kring pensionärer och deras 
informationssökning (Björklund & Ottosson 2010), detta för att senare kunna undersöka
likheter och skillnader mellan de olika studierna.  

5.2.1 Information om evenemang

Bland mina respondenter finns det åtskilda åsikter angående evenemang. Stig är inte 
intresserad av att besöka några evenemang, detta är inget nytt, det intresset har aldrig 
funnits. Han säger att det är så skönt att sitta hemma och förstår inte varför han ska 
behöva gå ut för att titta på något evenemang när han har en TV. ”För jag tittar på TV, 
och de räcker för min del och sedan när
man blir så här gammal så är man inte så noga med att komma ut på kvällen” (Stig 
2015-05-04). Anita ser däremot fram emot att kunna besöka lite mer evenemang när 
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vädret börjar bli bättre. Redan nu finns ett besök på en konstutställning och det lokala 
museet inplanerat. Maj gick mycket på olika event förr, men det är inget som händer 
lika ofta idag då det krävs en resa till Göteborg för att besöka de evenemang hon är 
intresserad av, en resa som Maj anser blir för lång. Hon tycker att det skulle vara trevligt
om det kunde anordnas fler musikevenemang i närheten, men tycker det är positivt att 
de börjat visas mer operor och andra musikevenemang på TV, då passar hon på att titta. 
”Jag har varit väldigt förtjust i allt som har med musik att göra, operetter och allt 
sådan och även musikfilmer och sådant har jag tyckt om, [...] nu kör de en del på TV 
och då tittar vi där” (Maj 2015-05-04).

5.2.2 Informationssökning i relation till kursverksamhet 

Anita hade ingenting att säga om några kurser, men hon deltar i PRO:s gymnastik och 
detta kan kanske ses som en form av kurs. Stig och Maj, upplevde att de deltog i mer 
kurser tidigare än vad de gör idag. Både Stig och Maj har tidigare suttit i PRO:s 
styrelse. Inför detta jobb erbjöds det olika kurser som relaterade till styrelsearbetet. 
Arbetet med att sitta i styrelsen tog mycket mer tid än vad de i början hade kunnat 
föreställa sig. Utöver dessa kurser var Stig själv i många år kursledare för olika 
historiekurser. Det är han även idag, men numera bara för en kurs via PRO i samhället 
där han bor. De i gruppen läser några kapitel i en förutbestämd bok som ofta är skrivna 
av Herman Lindqvist, eftersom Stig tycker Lindqvist skriver bra och tydligt. Gruppen, 
som träffas en gång i veckan, diskuterar under träffarna vad de har läst.

Maj anser att hon inte längre deltar i kurser. 
”Inte sedan jag blev pensionär har jag väl inte gått någon kurs, nä, inte mer än sådana 
här vecko, över en helg, har väl varit på sångledare kurser och såhär och lite sådant 
men det tycker ja inte räknas dit, ja menar en kurs ska vara över en lite längre tid och 
de var mera förr” (Maj 2015-05-04). 

För att de ska räknas som en kurs anser Maj att de ska vara något som återkommer 
under en längre period – men hon går med på att kalla hennes aktiviteter för minikurser 
– . Hon och ett par väninnor har det senaste träffats och börjat måla tillsammans, de har 
ingen ledare, men det är någonting de har bestämt sig för att göra i en grupp. ”...Det är 
något som vi gör tillsammans, vi har ingen ledare för det utan vi bara går ihop och gör 
det” (Maj 2015-05-04). Maj och hennes man är även medlemmar i en grupp som varje 
år samlar in information om ett utvalt landskap (genom turistinformationen, broschyrer, 
internet med mera) som de senare under året besöker. Tidigare har Maj inte bara deltagit
i PRO:s sångkör utan även varit ledare för den. Hon har slutat med det nu, hon orkade 
inte längre ”stå där framme och vifta”. Men hon är fortfarande aktiv inom PRO och går 
på olika aktiviteter som anordnas av PRO. 

5.2.3 Medieanvändning

Respondenterna är mycket intresserade av nyheter som de tar del av varje dag i olika 
medieformat. Alla läser minst en dagstidning, alla lyssnar på radio främst för nyheternas
skull och alla tittar på TV-nyheterna. 

Två av mina tre respondenter använder sig av dator i sin informationssökning, dessa två 
har en dator i sitt hushåll. Anita är den respondent som inte äger en dator, hon är inte 
intresserad av att lära sig och ser inget behov av att göra det. 
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Mina respondenter skiljer sig till en viss grad i deras informationssökning. Anita ser inte
någon skillnad i hur hon söker information idag jämfört med hur hon sökte tidigare i 
livet. När hon var yrkesverksam behövde hon inte söka efter information. Hon anser att 
hon själv inte söker efter så mycket information. Hon tittar och lyssnar på nyheter 
dagligen och håller sig uppdaterad kring vad som händer runt om i världen. Anita frågar
även folk som hon känner om information och ställer frågor om det är någonting hon 
undrar över.

Stig och Maj införskaffade sina datorer efter att de gått i pension. Två datorer placerades
på det lokala äldreboendet, men där blev de stående. Det var när det blev tal om att 
datorerna skulle flyttas till en annan del av kommunen som Stig föreslog att datorerna 
istället skulle flyttas till PRO:s lokaler. PRO anordnade med datorkurser för de som var 
intresserade och Stig var en av de första som gick kursen. Efter att ha deltagit i kursen 
ansåg Stig att det skulle vara fördelaktigt att ha en dator hemma, så det blev enklare att 
öva. Kursinstruktören hjälpte Stig med att köpa en dator till hemmet. Han använder sig 
av sin dator för att göra diverse anteckningar, söka upp information och skriva ut den 
information som han fann intressant. I julas gav Stigs sin fru en surfplatta som även han 
använder, bland annat för att läsa Aftonbladet och Expressen men även för att kolla upp 
ord som han inte kan till korsord. 

Stig använder sin dator som främsta informationskälla i sitt vardagliga liv. Han tycker 
att han söker efter information annorlunda idag, än vad han gjorde när han var nybliven 
pensionär. Innan han hade dator var det främst tidningar och böcker han använde för att 
söka efter information, vilket han fortfarande gör, men inte i lika stor utsträckning som 
tidigare. När han fortfarande var verksam inom sitt yrke var det främst uppslagsböcker 
han använde sig av för att få fram information. Dessa har han fortfarande kvar, men nu 
står de för det mesta i bokhyllan. Han anser även att han söker efter mycket information 
och att han oftast får tag på den informationen han är ute efter. Stig har aldrig tyckt att 
det är svårt att söka efter information, men anser att det är enklare med datorn och att 
det går snabbare. ”Det är lättare nu, när det finns de här med dator och så, förut så fick
man slå i böckerna, i uppslagsböckerna [...] så det är klart att det är lättare idag, det är
det” (Stig 2015-05-04).

Maj deltog i samma PRO-projekt, men säger att hon troligtvis ändå hade skaffat dator. 
En av hennes döttrar är datorintresserad och har hjälpt vid införskaffandet av Majs 
dator. Den används inte dagligen, men det blir ibland, mest för att kolla upp vardagliga 
händelser. 

Maj använder sin dator som sin främsta informationskälla, någonting som hon inte 
gjorde som nybliven pensionär – då hon inte ägde en dator. Hon tycker att hon inte är så
bra på att söka med hjälp av datorn, men behöver hon hjälp med någonting ber hon sin 
man eller något av sina barn. Innan de skaffade dator var det främst genom radio, 
tidningar och annan litteratur som hon fick sin information. I sitt yrkesliv inom 
äldrevården uppdaterades ständigt hennes kunskaper genom kurser via jobbet, då detta 
krävdes för att handskas med olika former av medicin. Dessa kurser krävde studier på 
fritiden, då det ibland avslutades med skrivningar. Materialet de studerade tillhandahölls
av kursansvarig. Förutom att söka via dator frågar hon personer som är sakkunniga 
inom ämnet. Är det någonting hon vill få reda på, så tar hon reda på det. Maj tycker att 
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hon oftast får fram den informationen hon behöver, men att det ibland kan vara svårt att 
veta var man ska söka. ”För det vill till att söka på rätt ställen för att få veta det jag 
vill” (Maj 2015-05-04). Hon säger att hon är för nyfiken för att inte söka efter 
information och att det känns som att man inte bryr sig om omvärlden om man inte tar 
del av informationen och nyheter.

Datorn används i detta fall mer som en källa för specifik information, den används till 
ett bestämt syfte. Är det någonting respondenterna vill veta söker de reda på det, de 
slösurfar inte och på det viset ramlar de inte över information. Maj uppger att det 
handlar om att inte sluta försöka hitta rätt information, att en måste fortsätta söka tills en
hittar rätt. ”Man ger sig inte utan håller på så brukar det, åtminstone det ja försökt få 
reda på det är inget jag fått ge upp som jag kan minnas nu, men kom-ihåg-ett börjar bli 
dåligt” (Maj 2015-05-04). 

Det krävdes hjälp och påverkan utifrån för att mina två respondenter skulle ta steget till 
att börja använda sig av datorer, i detta fallet PRO eller familjemedlemmar. Det krävdes 
även hjälp av andra för att lära sig hur man använder sig av datorerna. Det var inte fråga
om någon självinlärning. 

Alla respondenter läser regelbundet dagstidningar (mestadels lokaltidningar). Anita 
prenumererar på en dagstidning, Maj på två och Stig på tre. ”Vi har två. Två 
dagstidningar, den ena kommer måndag, onsdag, fredag och den andra kommer tisdag, 
torsdag och lördag, Så det blir en dagligen i alla fall” (Maj 2015-05-04). Ingen 
prenumererar på någon mer ämnesinriktad tidskrift men det händer att Stig köper några 
lösa exemplar av Populär historia. Anita kan ibland läsa tidskrifter om antikviteter och 
inredning. Maj läser andra tidningar som hon inte anser är någon ämnesinriktad 
tidskrift, men ändå inte dagstidningar. De handlar inte om ett speciellt ämne utan berör 
många olika ämnen. Eftersom alla är medlemmar i PRO får de även PRO:s 
medlemstidning, PROpensionären. 

Alla lyssnar på radio, mest för nyheterna. Anita tycker även om att höra på musik i P2 
och andra följetongsprogram i P1. Stig lyssnar enbart på P1 och tycker att de har många 
bra program. Han börjar alltid sin dag med att lyssna på nyheterna klockan åtta på 
morgonen. ”...Den har alltid varit en källa till information, första är klockan 8 på 
morgonen så är jag uppe och lyssnar på nyheter, och då är det P1 som gäller, inget 
annat, där är det mycket information” (Stig 2015-05-04). Maj lyssnar först och främst 
på nyheter, men det kan bli någon annat program då och då men hon tycker att 
radioprogrammen har börjat att bli sämre ”Radion är en väldigt bra grej, fast nu tycker 
jag radioprogrammen blir sämre och sämre” (Maj 2015-05-04).

Alla tre respondenter tittar på TV-program som de är intresserade av och inget – vad 
som i folkmun kan kallas – strötittande. Stig ser på dokumentärer, historieprogram och 
på nyheterna. ”...Historiska program, det finns på kunskapskanalen, där det även finns 
andra bra program, andra bra är Uppdrag Granskning men ibland är det så 
specialiserat just det programmet så jag begriper det inte. Så nyheter naturligtvis” (Stig
2015-05-04). Maj tittar på nyheter, sport, olika sångprogram, operor och musikaler och 
alla former av frågesportsprogram. ”...Det är så tråkiga nyheter, det är bara, alla är så 
dumma mot varandra, krig och elände” (Maj 2015-05-04). Anita gillar att titta på natur-
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och konstprogram, nyheter och en och annan serie som verkar intressant. Anita kan även
se på film som hon oftast lånar av personer i hennes bekantskapskrets. ”Jag kollar 
gärna på naturprogram, konstprogram, dans och någon serie och det är naturligtvis för
att jag är intresserad” (Anita 2015-04-21).

Respondenterna är överlag relativt medvetna om att de har någon form av 
informationsbehov. Det finns en vilja hos dem att veta mer, de är fortfarande nyfikna 
över saker och vill få fram ytterligare information. ”Det är genom data eller också är 
jag nyfiken och frågar” (Maj 2015-05-04). De flesta av respondenterna nämnde att de 
även gärna frågar folk i sin omgivning om det är någonting de funderar över. De frågar i
så fall personer som de tror har kunskap inom det specifika området och innehar den 
informationen de är ute efter. Personerna som de frågar tillhör ofta familjen eller är en 
nära vän.

5.2.4 Läsvanor

Alla respondenterna läser, men olika mycket och olika former av litteratur. Stig läser 
nästan bara facklitteratur om historia. Han har även läst lite klassiker som Vilhelm 
Moberg, men det blir inte så mycket skönlitteratur nu för tiden. Han är medlem i en 
bokklubb som heter CLIO, där han får ta del av mycket historisk litteratur. Stig tycker 
om att äga sina böcker, ofta när han läser om ett speciellt ämne eller person så vill han 
kunna gå tillbaka i tidigare läst litteratur för att kunna fördjupa sig. 

”Jag besöker biblioteket ibland när jag söker speciella böcker jag inte kan få tag på 
andra ställen oftast. Många gånger blir det att de får beställa från huvudbiblioteket. 
För här på denna filial så finns det inte så mycket historieböcker, det är mer romaner 
och deckare och sådan litteratur” (Stig 2015-05-04). 

Biblioteket besöker han ibland. Hans närliggande bibliotek är ett litet filialbibliotek där 
utbudet av historieböcker inte är så omfattande, men han anser att det är bra att han kan 
låna böcker från huvudbiblioteket som sedan sänds till filialen. Biblioteket kan ofta 
erbjuda litteratur som är svår att få tag i. Ljudböcker är inget som han just nu ser sig i 
behov av, men om synen sviker, tycker han att ljudboken är ett bra alternativ. ”...Det är 
mycket möjligt, det kan vara så att jag får problem med synen så det är klart, men just 
nu är det inte [...] jag kan läsa och bläddra” (Stig 2015-05-04). Genom PRO har Stig 
hjälpt andra pensionärer att ta del av ljudböcker, vart man kan få tag på dem och 
informerat om hur de fungerar.

Anita har för det mesta någon bok på gång och det är främst skönlitteratur. Hon anser att
hon läser mer idag än vad hon gjorde tidigare eftersom det finns mer tid. ”Jag köper 
böcker på rea, ibland även på loppis. Jag byter även med en väninna” (Anita 2015-04-
21). Förutom att köpa böcker så lånar hon även av bekanta, speciellt av en väninna. 
Ibland läser hon recensioner i tidningar innan hon bestämmer sig för att läsa dem, eller 
så pratar hon med folk hon känner och får tips. Hon har provat ljudböcker men tycker 
att det beror mycket på uppläsaren ifall att det är bra eller inte. ”Olika vem det är som 
läser. Jag har ibland inte kunnat höra allt som sägs..” (Anita 2015-04-21). Hon föredrar
fortfarande att läsa i en vanlig bok. Biblioteket besöker hon väldigt sällan.  

Maj läser sporadiskt, när det blir att hon läser är det främst skönlitteratur eller 
självbiografier. Det händer att hon läser utvalda delar ur facklitteratur, men i dagsläget 
använder hon sig främst av information via dator. Maj spenderar hellre tid på korsord 
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och sudoku. ”...Jag är en korsordsfanatiker och sudoku så där” (Maj 2015-05-04). Hon
upplever ändå att hon läser mer idag än vad hon gjorde tidigare. ”Ja, det är klart, 
familjen och barnen gick allra först och det var på ett bondställe, där är det mycket att 
göra men jag har alltid tyckt väldigt mycket om att sy både kläder och handarbeten 
hänger i fortfarande” (Maj 2015-05-04). När hon levde på en bondgård fanns det inte 
tid över till att läsa och hon valde att prioritera andra sysselsättningar och familjen. 
Böckerna hon läser lånar hon antingen på biblioteket eller så köper hon dem, det händer 
även att hon kan få böcker i present. Genom PRO har Maj rekommenderat många andra 
att börja lyssna på ljudböcker, men har aldrig testat någon själv.

Det finns ett relativt stort litteraturintresse bland respondenterna. Stig läser mycket och 
har alltid varit intresserad av litteratur, främst facklitteratur. Maj och Anita läser främst 
skönlitteratur. Alla respondenter uppger att de läser mer idag än vad de gjorde tidigare, 
de upplever att de har mer tid för att läsa idag. Att söka information om böcker innan 
man läser dem är inget som respondenterna har något behov av, Anita kan ibland läsa 
om någon bok i en tidning eller få tips från vänner men det är relativt sällan. Maj, som 
läser minst av respondenterna, uppger även hon att det finns mer tid för att läsa idag, 
men att hon hellre sysslar med sina handarbeten. När hon nämner sina handarbeten 
frågar jag om ljudböcker, har hon någon gång funderat på att lyssna på en ljudbok? Nej, 
hon tipsar andra personer om att de finns, men har aldrig testat själv. Jag frågar om hon 
skulle kunna tänka sig att lyssna på ljudböcker när hon sitter med sina handarbeten. Maj
finner det som en bra idé och hon funderar även över varför hon inte tänkt på detta 
innan, med tanke på att hon tipsat andra om hur bra ljudböcker är. När jag talar med Stig
om ljudböcker svarar han att han föredrar att läsa riktiga böcker där han får bläddra, 
men att en dag då synen inte fungerar lika bra kanske han kan tänka sig att börja läsa 
ljudböcker. Anita lyssnar ibland, men föredrar även hon att läsa vad de själva anser vara 
riktiga böcker.
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6. Diskussion

Under diskussionen återkopplar jag till den tidigare litteraturen och undersöker om det 
går att se några likheter eller skillnader mellan nyblivna pensionärers och äldre 
pensionärers informationsbehov, informationssökning och medieanvändning.  

Två av respondenterna uttryckte själva att de söker efter mycket information, medan 
den tredje inte var lika aktiv i sitt informationssökande. I min studie fann jag att de två 
respondenter som själva ansåg att de sökte mycket information idag har nya metoder för
att söka fram den information de eftersöker i sitt vardagliga liv. Informationsbehovet har
inte förändrats avsevärt sedan de var nyblivna pensionärer, men möjligheterna att söka 
efter information har däremot skiftat. Datorn har skapat nya möjligheter och gjort att 
informationen är mer lättillgänglig. Två av tre respondenter skaffade dator efter att de 
gått i pension men den tredje inte har något intresse eller uttalat behov av att skaffa sig 
dator. Tidigare var det främst böcker och tidningar som användes för att söka fram 
information, men har nästan helt ersatts – åtminstone hos två av tre respondenter – av 
datorn. Tidningar och böcker används fortfarande, men inte i lika stor utsträckning och 
inte till det mer specifika informationsbehovet (när respondenterna vet exakt vad hen 
vill ha reda på). Tidningar läses idag mest för att ta del av nyheter – som visade sig vara 
otroligt viktigt bland respondenterna. Varje dag läser de olika dagstidningar, lyssnar på 
radio och ser på TV:n för att ta del av den dagliga nyhetsrapporteringen. De ser främst 
på faktarelaterade program och nyheter. Här ser vi exempel på hur de äldre 
pensionärerna i min studie söker och tar del av information. Även om detta gäller 
specifikt för mina respondenter är det inte omöjligt att andra personer i liknade 
situationer i samma ålderskategori även dem tar del av information på liknande sätt.

I den tidigare litteraturen kan vi i texterna skrivna av Johanson och Larsson (2007, s. 
36), Björklund och Ottosson (2010, s. 19) och Williamson (1989, s. 35) läsa att deras 
respondenter tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterade kring händelser runt om i 
världen via nyheterna och genom att läsa dagstidningar. Även Booberg och Värn skriver
att deras respondenter läser dagstidningar, lyssnar på radio och ser på TV nyheterna 
dagligen (2003, s. 42ff). Att hålla sig uppdaterad är även viktigt för mina respondenter. 
För dem var det en självklarhet att varje dag läsa dagstidningar, lyssna på 
radionyheterna och se på nyheterna på TV:n. Att hålla sig uppdaterad kring omvärlden 
är en gemensam faktor som uppenbarligen är viktigt för pensionärer i alla åldrar. 
Respondenterna i min studie ger uttryck för ett informationsbehov som främst inriktar 
sig emot att vara uppdaterad kring världens händelser och ta del av nyheter, men även 
att kolla upp information om dagliga händelser.

I Johanson och Larssons undersökning (2007, s. 37) framkom det att deras respondenter
främst använder sig av Internet, tidningar och böcker eller frågar nära och kära för att få
fram information som de är intresserade av. Så var även fallet bland mina respondenter. 
Datorn och Internet är även i min undersökning de medier som används främst vid 
informationssökning med undantag för en respondent som istället förlitar sig till 
tidningar, böcker, television och människor i hennes närhet. Datorn användes mest för 
att ge svar på förutbestämda funderingar som de äldre hade och svaren på dessa sökte de
sig fram till med Internets sökfunktioner.
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Johanson och Larsson framhåller att de finns ett tudelat intresse för att lära sig använda 
datorer bland deras respondenter, alla ägde i detta fallet en dator (2007, s. 37). I min 
studie var det två av tre som valt att börja använda sig av datorer, medan den tredje 
respondenten inte har något intresse för användandet av datorer. Andra gemensamma 
faktorer är att i båda studierna nämns det att man gärna tar hjälp av familj eller nära och 
kära om det är någonting de behöver hjälp med i sin datoranvändning (Ibid., s. 37). 
Booberg och Värn skriver i sin undersökning från 2003 att hälften av deras respondenter
använder sig av Internet (Ibid., s. 43). Deras undersökning utfördes för 12 år sedan och 
därefter är det mycket möjligt att fler äldre har börjat använda sig av datorer och 
Internet och att användandet även stigit högre upp i åldrarna. Detta kan vi se spår av i 
min studie där två av tre i användargruppen 80+ använder sig av Internet i sitt sökande 
efter information. I Björklund och Ottossons kandidatuppsats från 2010 skriver de att 
alla i deras studie var bekväma med att använda sig av datorer och Internet (s. 19). 2014
skriver däremot Neil Selwyn att de äldre som uppger att de använder sig av datorer bara 
kan det mest grundläggande kunskaperna och inte bör ses som erfarna datoranvändare 
(2014, s. 380). I min studie går det att urskilja att respondenterna fortfarande använder 
sig av datorn på en mer grundläggande nivå. Maj uppger att hon kan känna sig osäker i 
sina kunskaper att söka efter information men att hon då ber om hjälp. Men även i 
studien Att bygga, att bo, att leva: en bok om Västra Götaland skriven 2008 av Nilsson 
och Johansson kan vi läsa att användandet av Internet har ökat bland den äldre 
populationen (s. 113). 

Bland mina respondenter som har börjat använda sig av datorer, kunde jag se att de har 
fått hjälp i att ta det steget och sedan även fått hjälp att börja lära sig grundläggande 
kunskaper i datoranvändning. I Forsberg och Nilssons undersökning uppvisar de 
förhoppningar om att det ska skapas flera möjligheter till anpassade Internetcaféer dit 
äldre människor kan komma för att lära sig använda Internet. Detta för att motarbeta det
digitala klyftor som det diskuteras kring (digitala klyftor som att de äldre invånarna 
exkluderas från information, genom att de bara finns tillgängligt via Internet) (2008, s. 
3). Min studie bygger på deras argument, att många äldre behöver extra hjälp i att ta 
steget till att bli en internetanvändare. 

Mina respondenter uppger alla att de läser mer idag än vad de har gjort tidigare, de 
känner att de har mer tid idag. I Björklund och Ottossons studie uppges det att alla 
respondenter läser böcker men att de sällan använder sig av biblioteket. De får ofta 
böcker eller får låna böcker av nära och kära. En av respondenterna uppgav att han har 
ett behov av att låna facklitteratur på biblioteket, men de böckerna har var ute efter 
fanns inte att låna på de närliggande biblioteket (2010, s. 19). Även mina respondenter 
använder sig sällan av biblioteket. Maj uppger att hon lånar ibland och Stig har ett 
liknande problem som den ena respondenten i Björklund och Ottossons studie, den 
litteratur (facklitteratur) som han vill låna finns inte på hans filialbibliotek, utan behövs 
lånas in från huvudbiblioteket.

Johanson och Larsson (2007, s. 49) och Björklund och Ottosson (2010, s. 19) skriver att
deras respondenter upplever att de inte hade ett stort informationsbehov, till skillnad 
från mina respondenter som uppger att de söker relativt mycket information. I både 
Johanson och Larssons studie (2007, s. 33-34) och i Björklund och Ottossons studie 
(2010, s. 18) framkommer det att respondenterna höll sig aktiva och var medlemmar i 

27



olika föreningar och deltog i olika former av aktiviteter. Mina respondenter uppger att 
de var mer aktiva i föreningar förut och att de deltar i mindre kurser idag än vad de 
gjorde när de var nyblivna pensionärer. Johanson och Larsson (2007, s. 45) skriver att 
de upplever att nyblivna pensionärer försöker ersätta den tidigare yrkesrollen med nya 
livsroller inom olika intressen eller genom arbete i föreningar. Kan det vara så, att man 
blir mer bekväm i rollen som enbart pensionär och nöjer sig med det mer lugna 
hemmalivet där man ägnar sig mer åt sina egna personliga intressen när man varit 
pensionär en längre tid? Som respondenterna visar i min studie genom att vara helt 
tillfreds med att vara hemma mera, och de känner inte längre ett behov av att besöka 
olika evenemang och delta i ett stort antal kurser.

I resultatredovisningens andra del presenterade jag mina respondenters åsikter kring 
ljudböcker. De framgick tydligt att de föredrog att läsa i vad de kallar riktiga böcker 
(böcker i pappersformat). Jag tror att de ser ljudböcker som ett hjälpmedel mer än som 
en annat format för att läsa böcker, kan man fortfarande läsa böcker, så gör man det och 
det är först när synen blir sämre som ljudböcker blir aktuella. 
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7. Slutsats

Här besvaras mina forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen. De frågor
som ska besvaras är: Vilka informationsbehov ger äldre pensionärer uttryck för?, Hur 
söker äldre pensionärer information för att tillgodose sina informationsbehov? och vilka
exempel på barriärer kan uppstå mellan ett informationsbehov och sökandet efter 
information?

Som jag redogör för i avsnitt 4.4 är jag är medveten om att jag med mitt avgränsade 
urval inte kan dra några slutsatser som gäller generellt för min studerade 
användargrupp. Det jag däremot kan presentera är exempel på individuella erfarenheter 
av informationssökning och informationsbehov hos tre enskilda individer med skiftande
erfarenheter och behov av informationssökning.

1. Vilka informationsbehov ger äldre pensionärer uttryck för?

Som jag tidigare diskuterade visade det sig inte finnas så stora skillnader när det 
kommer till yngre/nyblivna och äldre pensionärers informationsbehov. Tidigare studier 
utförda av Johanson och Larsson (2007, s. 36), Björklund och Ottosson (2010, s. 19) 
och Williamson (1989, s. 35) visade alla hur deras respondenter – som var 
yngre/nyblivna pensionärer – ansåg att det var viktigt att uppdatera sig kring det dagliga
nyhetsflödet, i likhet med respondenterna i min egen studie. Precis som de 
yngre/nyblivna pensionärerna visade mina respondenter att de ansåg att det var mycket 
viktigt att varje dag följa nyheterna kring dagens händelser runt om i världen. Detta 
behov av att känna sig uppdaterade analyserade jag med hjälp av Wilsons modell och 
kom fram till att det kan härledas både till kognitiva behov – de behov en person har av 
att lära sig någonting nytt – och affektiva behov – känslomässiga eller psykologiska 
behov. Det kognitiva behovet eftersom mina respondenter ville införskaffa sig ny 
information genom att ta del av nyheter och det affektiva behovet då kunskaper om 
nyheter och känslan av att känna sig uppdaterad kan skapa en trygghetskänsla hos 
respondenterna. 

Ytterligare affektiva behov som respondenterna uppvisade vid intervjuerna var i deras 
läsvanor. Både Anita och Maj uppgav att de helst läser mer skönlitterära böcker – som 
till större del tillgodoser personers affektiva behov eftersom skönlitterär litteratur främst
inriktar sig mot att ge underhållning och ge personer en chans till lugn och ro. Att äga 
sina egna böcker tillgodoser även det de affektiva behovet, då det kan skapa en trygghet 
hos personerna att äga sina egna böcker och känna att de har tillgång till dem hela tiden.
Stig var den av respondenterna som helst ville äga sina egna böcker, Maj och Anita var 
mer öppna för att låna av andra eller av biblioteket. Alla respondenterna föredrog att 
läsa i böcker i pappersformat – eller vad de själva uppgav som riktiga böcker – detta är 
även det ett exempel på ett affektivt behov. De känner en trygghet i den bekanta känslan
av att bläddra bland sidorna i en bok. 

Mina respondenter ansåg att de inte längre deltog i kurser eller evenemang i en lika stor 
omfattning som de gjorde när de var nyblivna pensionärer, men de deltog fortfarande i 
en viss utsträckning. Detta gör att de fortfarande uppvisade ett behov – ett kognitivt 
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behov av att lära sig – av att delta och ta till sig ny information genom sitt deltagande i 
dessa kurser eller genom att besöka olika former av evenemang.

Precis som jag presenterade i diskussionen uppvisar respondenterna inte att deras 
informationsbehov har förändrats något nämnvärt sedan de gick i pension, förutom att 
för två respondenterna så har tillvägagångssättet för att införskaffa sig information 
skiftat, vilket tar oss vidare till min andra forskningsfråga i studien.

2. Hur söker äldre pensionärer information för att tillgodose sina informationsbehov?

Det som visade sig tydligt i min studie var att datorn blivit en viktig del vid 
informationssökning bland mina respondenter, om vi bortser från Anita som uppger att 
hon inte kände det minsta behov av att införskaffa sig en dator. De två andra 
respondenterna uppgav att datorn var deras främsta källa till information. Det framkom 
dock att det krävdes hjälp utifrån för att de två respondenterna skulle ta steget att bli 
ägare till en dator. Båda respondenterna deltog i en kurs – anordnad av det lokala PRO 
kontoret – för att lära sig grunderna i datoranvändning. En av respondenterna uppgav att
hon antagligen skulle lära sig använda och köpa en egen dator ändå, eftersom ett av 
hennes barn var mycket datorintresserad. Användandet av datorn vid 
informationssökning betyder att två av mina respondenter idag söker efter information 
annorlunda än vad de gjorde när de var verksamma inom sina yrken och när de var 
nyblivna pensionärer, detta uppgav båda av respondenterna i sina intervjuer. 

I min första forskningsfråga angående äldre pensionärers informationsbehov talade jag 
om hur det var mycket viktigt för mina respondenter att uppdatera sig kring nyheter. Det
visade sig – trots att datorn uppges som den främsta källan till information hos två av tre
respondenter i min studie – att det inte var via datorn som respondenterna främst tog del
av nyheter. Respondenterna i min studie använde istället andra former av medier för att 
ta del av nyheter. Radion uppgav alla av studiens deltagare var en bra källa till 
information för att uppdatera sig kring nyheter och samtliga respondenter lyssnade varje
dag. Dagstidningar användes även de för att ta del av nyheter. Dagstidningarna var 
lokaltidningar vilket gjorde att nyheterna ofta var lokala och gav respondenterna 
information som vad som hände i närområdet. TV:n användes på ett liknande vis som 
radion. Alla respondenter uppgav att de följde nyhetsrapporteringen via TV. Förutom att
ta del av nyheterna så tittade även respondenterna på andra program, mestadels var detta
faktarelaterade program som till exempel frågesport- eller naturprogram. 

- Vilka exempel på barriärer kan uppstå mellan ett informationsbehov och sökandet 
efter information?

För att analysera vilka barriärer som kan uppstå mellan informationsbehov och 
informationssökning använde jag mig av Wilsons modell. Modellen lyfter fram tre olika
exempel på barriärer; (personal) personliga barriärer, (interpersonal) mellanmänskliga 
barriärer och (environmental) kontextrelaterade barriärer (Wilson 1981, s. 8). 

Det visade sig relativt tydligt att den främsta barriärer i respondenternas 
informationssökning var de själva, eller en personlig barriär som den benämns i Wilsons
modell. Detta innebär att respondenterna själva inte uppfattar att de har ett 
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informationsbehov vilket leder till att de inte målmedvetet söker efter någon 
information. En ytterligare personlig barriär, som visade sig hos en av respondenterna i 
studien, var viljan att lära sig använda ny teknik som kan vara till hjälp vid 
informationssökning. 

När det kom till de andra formerna av barriärer visade de sig inte lika tydligt bland mina
respondenter, men enstaka antydningar gick att utläsa. Maj nämnde att hon inte ansåg 
sig själv vara så bra på att söka efter information och ur detta kunde jag utläsa en 
antydan till en kontextrelaterad barriär. Hemsidor där vi söker efter information är sällan
anpassade till äldre användare och detta kan bli en barriär mellan de äldres 
informationsbehov och deras möjlighet till att söka efter information. 

Det jag även kunde utläsa ur intervjuerna var att det, som jag tidigare redogjorde för 
under andra forskningsfrågan, ofta krävdes stöd utifrån för att respondenterna skulle lära
sig använda internet och datorer. I detta fall var denna aktör PRO. Att inte få detta stöd 
kan vara ett exempel på de mellanmänskliga barriärer Wilson tar upp. 
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8. Förslag till fortsatt forskning

Som tidigare har nämnts är äldre människor en användargrupp där forskningen är 
bristfällig, så mer forskning krävs då detta är en användargrupp där kunskaper ständigt 
förändras (exempelvis när en mer teknikkunnig generation börjar gå mot pension). 

Det behövs mer forskning som, i likhet med min studie, undersöker äldre pensionärers 
informationsbehov. Eftersom min studie endast undersöker hur det ser ut för tre 
respondenter skulle det behövas en större studie med fler medverkande. Det skulle även 
kunna göras mer ingående studier om just skillnaderna i informationsbehov mellan 
nyblivna pensionärer och personer som varit pensionärer under en längre tid. Det skulle 
även kunna utföras studier om det finns skillnader i hur pensionärer i tätort kontra 
glesbygd söker efter information eller om personerna är hög- eller lågutbildade. Det 
skulle säkerligen gå att undersöka mer ingående i äldre pensionärers dator- och 
Internetanvändning. Detta med ett syfte att öka kunskaperna om hur de äldre använder 
sig av datorer idag, och önskar att de kunde använda sig av datorer. Resultatet av detta 
skulle kunna användas för att enklare erbjuda service till de äldre och hjälpa dem i sin 
datoranvändning. 
 
En enkätundersökning skulle kunna vara ett alternativ, som är både mer övergripande 
och öppnar upp för andra generaliseringsmöjligheter att undersöka äldre pensionärers 
informationsbehov och medieanvändning. Respondenterna skulle även kunna få i 
uppdrag att föra en informationsdagbok under en längre period, för att på så vis 
undersöka hur de tänker och resonerar kring information i sin vardag. Detta skulle 
kunna användas som ett komplement till andra metoder, då det ger respondenterna mer 
tid att reflektera kring deras informationsbehov. 

En ytterligare jämförande studie skulle kunna utföras där det undersöks om det skiljer 
sig i informationsbehovet hos personer som pensionerats sig av olika anledningar, till 
exempel sjukpension eller förtidspension. 
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrund: Berätta lite om dig själv? 
• Familjesituation
• När föddes du?
• Vilket år gick du i pension?
• Vad arbetade du med under ditt verksamma liv?
• Hade du några speciella hobbys? 

Nu: Hur ser ditt liv ut idag?
• Vad tycker du om livet som pensionär?
• Vad har du för hobbys/intressen idag?
• Är du medlem i några föreningar?
• Kan du i korthet beskriva hur en helt vanlig dag i ditt liv ser ut?

Informationssökning: 
• Tycker du att du söker information annorlunda idag än vad du gjorde när du var 

nybliven pensionär? 
• Tycker du att du söker information annorlunda idag än vad du gjorde när du var 

verksam i yrkeslivet?/innan pensionen? Sökte du efter mycket information i ditt 
yrke?

• Hur går du till väga ifall det är något speciellt du vill ta reda på? 
• Anser du själv att du söker efter mycket information? Varför det/ Varför inte?
• Tycker du att det är svårt att ta reda på saker som du är intresserad av?

Evenemang: Brukar du gå på någon form av evenemang?
• Vilka? Vad handlar dem om? (ex, teater, bingo, bio, sportevenemang, m.m)
• Hur ofta? Går du ensam? Inte ensam, vem går du med då?
• Om Inte, skulle du vilja besöka fler evenemang? och i så fall, vilka? 
• om inte, varför inte?

Kurs: Har du gått på någon kurs det senaste? 
• I vad? Vart? 
• Behövde du själv söka fram någon information till kursen? I så fall, vad? Och 

hur gick du tillväga?
• Om du inte gått i någon kurs, varför inte? Skulle du vilja gå i någon kurs? I så 

fall, i vad?

Nyheter/Information: Hur går du tillväga för att ta del av nyheter? (ex, Om vardagliga 
händelser eller någon form av underhållning)

• Läser du dagstidningar? Vilka? Varför?/Varför inte?
• Läser du någon specialtidning? (Som handlar om ett speciellt intresse) Vilka? 

Vad handlar dem om? Varför?/Varför inte?
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• Tittar du på TV? Vad tittar du på? Varför? Vad tycker du om dem?
• Lyssnar du på radio? Vilka kanaler/stationer? Vilka program? Vad tycker du om 

dem?
• Använder du dig av datorer? (eller annan form av elektroniska källor) 
• Hur och varför i så fall till vad? Hur går du till väga? Tar du hjälp av någon?
• Om du inte använder dig av dator, varför inte? 

Extra:
• Vad var det senaste du kände att du ville/behövde veta mer om?
• Hur gick du tillväga för att ta reda på det?
• Tar du hjälp av andra människor? Vilka? (pratar du till exempel med din familj 

om olika former av information?
• Brukar du få reda på det du söker efter?

Läsvanor: Läser du mycket böcker?
• Vilken sorts böcker läser du? Skönlitteratur eller facklitteratur? Båda?
• Har du alltid läst som du gör nu? (samma form av litteratur?, antal böcker eller 

timmar du läser? o.s.v)
• Hur får du tag på de böckerna du läser? Söker du någon form av information om 

dem först?
• Hur ser du på ljudböcker? Har du lyssnat på några? Skulle du kunna tänka dig att

lyssna på någon?

Något ytterligare du vill berätta om din informationssökning? 

36



Bilaga 2: Information till respondenter

Hej och tack för att du hjälper mig genom att ställa upp i min intervju för min 
kandidatuppsats.
Studien går ut på att undersöka vilket informationsbehov äldre pensionärer har och hur 
de söker information. Därför kommer jag under min intervju med dig ställa frågor om 
hur du i din vardag söker information och om vad du söker information. Jag kommer 
även ställa frågor om du läser tidningar och läser annan form av litteratur. Frågor med 
anknytning till hälsa , politiska åsikter, religion och etnicitet kommer inte att inkluderas 
då detta klassas som känsliga uppgifter i Personuppgiftslagen. Däremot är intressen, 
hobbies med mera av stort intresse för min undersökning. Intervjun beräknas ta runt en 
timme, men kan även ta längre eller kortare tid. Om du godkänner det kommer jag att 
spela in intervjun, så det blir enklare för mig att komma ihåg svaren.

Svaren du ger under intervjun kommer enbart att användas för min studie och ingenting 
annat. Ditt namn kommer inte att finnas med i min uppsatstext.

Intervjun är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Du kommer att få möjlighet att
kontrollera och godkänna eventuella citat från intervjun som jag vill använda i min 
uppsats.

Tack så mycket för ditt deltagande.

Med vänliga hälsningar
Elin Fritzell

Min handledare vid Högskolan i Borås är
Mats Dolatkhah, Universitetslektor
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