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Abstract:  This essay focuses on tourists' information seeking. The main 

focus was to examine whether there is a connection between how 
the informants in different tourist styles (the different tourist styles 
are presented by Eva Wolf as the tourist of recreation, action, 
culture, compromise, and individualism) seek information to their 
forthcoming vacation. The result was reached through a qualitative 
method, where ten informants with various tourist roles were 
interviewed separately. The informants were chosen by personal 
contacts. In addition to these interviews, three representatives from 
the tourist industry were contacted and interviewed by e-mail. 
Only two of those interviews were included. The method of 
examining this connection was to place the information sources in 
Höglund's and Persson's model for informal, formal, internal and 
external sources. An attempt to explain the informants' cognitive 
authorities was to ask them about the reliability of their 
information sources. Cognitive authority deals with a source's 
reliability to a certain person. 

 
The informants' need for tourist information could be seen as 
information of a temporary nature. The temporary information 
need consists of the tourist seeking new knowledge or improving 
former knowledge, for example through literature studies, the 
Internet or by asking friends and relatives. 

 
The conclusions indicate that the recreation tourist prefers the 
Internet and personal contacts. The action tourist prefers personal 
contacts, Internet and guidebooks, especially Lonely Planet. The 
culture tourists seek a lot of information on the Internet, they also 
use their own experience from earlier vacations and sometimes 
guidebooks. The individualists use mostly their own experience 
but also Internet and guidebooks. The tourist of compromise 
prefers information from the travel agency and library literature 
collections. However, many of the informants belong in several 
tourist styles which make a strict categorization difficult. 

 
Nyckelord: Turist, turiststil, informationssökning, informationsbeteende, 

användarundersökning, etnologi 
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Inledning 

Mitt intresse för turism har under en längre period varit tidvis intensivt. Jag är född och 
uppvuxen på Gotland och har alltid haft turismen tätt inpå mig. Under våren 2001 genomförde 
jag en studie i etnologi, där fokus låg på upplevelseturism. Medeltidsveckan på Gotland 
undersöktes genom intervjuer och analys av tidningsartiklar.1 Turistintresset har kommit att 
följa mig som en röd tråd sedan dess. Hösten 2001 undersökte jag och två kollegor vid 
Högskolan på Gotland huruvida en kryssningslinje kunde etableras mellan Gotland och 
Baltikum. Vi undersökte i rapporten turisters behov och granskade statistik från tidigare års 
kryssningstrafik och undersökte amerikaners resvanor i området. Studien resulterade i att vi 
konstaterade att det fanns en marknad och ett lokalt intresse för att etablera en ny 
kryssningslinje.2  Hösten 2002 deltog jag i ett projektarbete där vi skulle analysera 
pensionatsverksamheten Villa Alskog på sydöstra Gotland, med inriktning på turism och 
marknadsföring. 3 Vidare hösten 2002 genomfördes ett projektarbete om Tingstäde fästning på 
norra Gotland.4 Syftet var att analysera de förutsättningar som krävdes för att driva Tingstäde 
fästning som ett museum samt se hur det kan utvecklas till en turistattraktion. Våren 2005 
genomfördes en undersökning där jag tillsammans med två kollegor vid Högskolan i Borås 
undersökte Backpackers informationssökning. Studien grundades på tre intervjuer av 
backpackerresenärer som precis kommit hem ifrån en långresa.5  
 
Nu avslutas mina studier med en uppsats om turister och turistande. Kopplingen till 
Biblioteks- och informationsvetenskap blir hur informanterna utför sin informationssökning 
inför sina kommande resmål. Turism handlar ofta om nya upptäckter och fenomen där 
individen är del i den kommande utvecklingen. Uppsatsen tar utgångspunkt i hur människor 
söker sig till dessa resmål och en indelning efter turiststil6, informationskälla och kognitiva 
auktoriteter7 görs. Jag vill härmed rikta ett speciellt tack till mina informanter, utan er hade 
denna studie inte varit möjlig. Tack allesammans och jag tillönskar er alla en trevlig resa!

                                                 
1 Liljegren 2001. 
2 Johansson, Karlsson, Liljegren 2001. 
3 Gullin, Johansson, Liljegren, Svensson 2002.  
4 Brunner, Johansson, Liljegren, Svensson 2002.  
5 Andersson, Liljegren, Åkerlind 2005. 
6 Förklaring se under rubriken Turiststil. 
7 Förklaring se under rubriken Kognitiva auktoriteter. 
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Bakgrund 

Redan de gamla grekerna använde sin fritid till olika sorters resor. Grekerna reste framförallt 
för att delta i idrottsevenemang, besöka religiösa festivaler eller träffa orakel.8 De få 
människor som reste på den tiden var vuxna män och de kom oftast ifrån eliten. Det är nu de 
första guideböckerna tar form. Men det handlar om dyrbara böcker som ingen kunde ta med 
på resan. Därför fanns det istället gott om guider på plats vid de omtalade platserna.9  
 
Under romartiden underlättades resandet av romarnas nätverk av vägar för alla resenärer, 
vilket även underlättade för handel och krigståg. Den expansion som romarriket gjorde 
medförde att flera människor kunde resa mellan de olika provinserna. Bidragande faktorer var 
att man inom riket hade gemensam valuta och att man talade latin som band samman 
provinserna. Dessutom fungerade vaktposteringarna utmed resvägarna som ett skydd för 
resenärerna. Under medeltiden kom handelsresorna att öka alltmera samtidigt som 
vikingarnas plundringsresor gjorde att resenärerna kom allt längre hemifrån. Vägarna kom 
med tiden att förfalla och därmed kom sjöresor att bli det bästa och framförallt säkraste sättet 
att resa på. 
  
Under medeltiden förekom det framförallt pilgrimsresor som under 1100-talet fick ett allt 
större uppsving. Man reste ofta under ordnade former, vilket i sin tur medförde att nya 
kontakter och handelsvägar inrättades.10 För att nämna storslagna äventyr till sjöss var Marco 
Polo, Christoffer Columbos, James Cook, Vasco da Gamas med fleras långväga resor riktiga 
upptäcktsresor. Under 1600- och 1700-talen kom hälsan alltmer i centrum och det blev inne 
att ”dricka brunn”. Europas societet besökte dessa anläggningar som ansågs bota reumatism, 
syfilis och ofruktsamhet. Det sociala livet tog efterhand över då det anordnades teater, dans 
och promenadstråk på kurorterna. Det var också under dessa århundraden som bildningsresor 
blev ett faktum för adelssönerna och den nya borgarklassens och storböndernas söner. De 
skulle utföra en ”Grand Tour” (ofta en resa i Medelhavsområdet) i samband med att de 
avslutat sin utbildning vid universitetet. En slags bildningsresa för förmögna unga män och en 
del av deras formella och världsliga utbildning.11 I samband med denna nya resform växte det 
fram ett fast nät av resvägar och sevärdheter. Att vi kan veta så mycket om detta fenomen hör 
ihop med att resenärerna förväntades skriva en reseskildring som avslutning på resan. De 
yngres resor inspirerade även de äldre som begav sig ut i världen för att bese naturen, vackra 
platser och landskapsbilder. Även i dagens samhälle har resande för ungdomar en sorts 
fostringstanke menar Orvar Löfgren. ”Att sända ut sina tonåringar på tågluffande ett par 
månader blir en mogenhetsexamen i den medelklassfostran som i så hög grad går ut på att lära 
barnen självständighet och träna deras initiativförmåga. Får man på köpet bättra på 
språkkunskaper och få lite världs- och resvana kan tågluffandet bli en god investering på 
vägen framåt.”12 Blom och Nilsson påstår att ”Grand Tour” var början till den moderna 
turismen i och med att ett omfattande system för kost och logi infördes.13 ”Den europeiska 
resan blev en bildningsform, som avsatte en uppsjö av reseberättelser, akvarellskisser och 
tillfällighetspoesi.”14 Med tiden ändrades fokus mot kusten där badorter inrättades, men det 
var fortfarande svårt att ta sig till kusten på de dåliga vägarna och att resa var framförallt 
förunnat de rika. Under 1800-talet kom nöjesresan att bli ett faktum. Första gången ordet 
                                                 
8 Blom & Nilsson 2005, s 18.  
9 Sörenson 1989, s 13. 
10 Blom & Nilsson 2005, s 28. 
11 Andersson Cederholm 1999, s 37. 
12 Löfgren 1990, s 12. 
13 Blom & Nilsson 2005, s 35-36. 
14 Löfgren 1990, s 11. 
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”turist” användes i skrift i Sverige var i samband med en illustrerad bild över en man vid Falu 
gruva 1824.15 (För definition av en turist se under rubriken avgränsningar.) Fram till 1800-
talet fanns det fyra sätt att resa på som varit likadana sedan antiken, nämligen till häst, efter 
häst, till sjöss samt till att vandra, vilket de flesta gjorde fram tills att ångmaskinen uppfanns.  
Industrialiseringen möjliggjorde för alltfler människor att förflytta sig snabbare och billigare 
med både tåg och båt. Medelklassen kom på så sätt i kontakt med fritidsresor som tidigare 
endast varit tillgängliga för societeten. Under 1800-talet kom städerna och vissa landskap 
särskilt Dalarna, kom att bli föremål för turism. Carl von Linné inspirerade och turister sökte 
sig till bergstrakter, skogar och sjöar för att uppleva naturen. Det var framförallt naturen, ”den 
fria och otämjda” som mot slutet av 1800-talet kom att bli turismens huvudattraktion. 
Föreställningen om solbadets nyttighet växte fram i slutet av 1800-talet. Den överdrivna tron 
på solens effekter visade sig i att: ”Allmänheten drog slutsatsen att solljus kunde både 
förebygga och bota en mängd sjukdomar, även exempelvis benbrott.”16 Svenska 
Turistföreningen startade 1885 och dess främsta syfte i begynnelseåren var att utveckla 
fjällturismen som växte sig allt större.17 
 
Turismen under 1900-talet fick främst sin kraft ifrån att människor fick mer tid och pengar till 
förfogande. 1938 infördes nämligen lagen om två veckors semester. ”Utvecklingen av 
informations- och kommunikationsteknologin som innebar att människor fick allt större 
kunskap om turis tmålen samt att man kunde resa längre bort och till en lägre kostnad.”18  
Bilturismen och cykelturismen utvecklades i takt med vägnätets utbyggnad och rena 
turistorter etablerades runt om i Sverige. Turismbranschens reaktion på denna expanderande 
och rörliga turism var blandad. ”Många upplevde att den hotade det etablerade turistmönstret, 
med fasta pensionatveckor, stamgäster med egna servettringar och upptrampade 
promenadstigar.”19  
Dagens massturism härstammar främst från tiden efter andra världskriget. Många flygplan 
från kriget stod oanvända, och kom de små charterbolagen kom då på att man kunde frakta 
turister till sydligare breddgrader med de gamla flygplanen. Det var i slutet av 1950-talet då 
charterarrangörer hyrde hela flygplan för att på så sätt transportera deras resenärer till främst 
Medelhavsområdet som charterturismen startade. Sedan dess har ett flertal researrangörer 
etablerats. Svenska turister reste för första gången på chartersemester 1952 till Mallorca. 
Sedan dess har resvanorna förändrats, svenskarna reser allt oftare och längre bort. 1962 såldes 
det 133 000 resor i Sverige och 1967 hade siffran stigit till 700 000.20 År 2004 var resandet 
uppe i 13,9 miljoner utlandsresor (12,4 miljoner) med övernattning, av dessa var 2,6 miljoner 
affärsresor medan hela 11,3 miljoner var rena fritidsresor.21  
 
Dagens turism är svårdefinierad och det är svårt att ge en enhetlig bild av människors 
turistande. Skilda fenomen inom turism visar sig genom weekendturism, ekoturism, 
äventyrsturism, vildmarksturism, charterturism, backpacking, kulturturism, aktivitetsturism, 
festivalturism, kunskapsturism, naturturism, stadsturism, morbidturism, shoppingturism, 
sakral turism, rymdturism och mytturism. Researrangörernas världskarta ger oss resenärer 
ändå en begränsad bild av världen. Majoriteten av turistresorna går till ett fåtal destinationer 
och det innebär för de destinationerna att utveckla och bibehålla den dragningskraft de 

                                                 
15 Blom & Nilsson 2005, s 43. 
16 Andolf 1990, s 78. 
17 Andersson Cederholm 1999, s 39. 
18 Blom & Nilsson 2005, s 50. 
19 Löfgren 1990, s 31. 
20 Blom & Nilsson 2005, s 64. 
21 Turistdelegationen Fakta om svensk turism 2005. 
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etablerat för att inte förlora för dem viktiga inkomster. Vad kan vi då säga om morgondagens 
turism? Blom och Nilsson hävdar att turismen är en del av den ständigt pågående 
samhällsutvecklingen och speglar de behov av varor, tjänster och sociala relationer vi har. 
Turismen är idag världens största näring och den utvecklas snabbt.22 Allt kortare arbetstid, 
längre semester, högre utbildningsnivå, mer lättillgänglig information via Internet, sänkt 
pensionsålder och förbättrade kommunikationer är gynnsamma delar för vårt turistande.23 
Bokningar över Internet ökar också i takt med ökad säkerhet för betalning och snabbare 
teknik. Genom att studera turismens historia kan vi lättare förstå de kommande trenderna och 
utvecklingen. Tidigare har turism ofta fokuserats på en rumslig förflyttning, numera blir det 
alltmera vanligt med även en kombinerad rumslig och tidslig förflyttning. Tydliga exempel på 
denna ”nya turism” kallad upplevelseturism är Medeltidsveckan på Gotland.  

Problemformulering  
Min utgångspunkt är att turister torde göra en omfattande informationssökning. Min 
förförståelse infattar även att olika individer har skilda sätt att söka information. Hur 
informanterna beter sig, hur de tänker och agerar vid informationssökning är därför relevant 
att undersöka. Att bege sig iväg, antingen själv eller tillsammans med andra, på en semester 
innebär för många ett osäkerhetsmoment och en nyfikenhet som behöver tillfredställas genom 
informationssökning. Informationssökningen handlar inte bara om att tillfredställa osäkerhets-
och nyfikenhetsmomentet hos informanterna utan också om att informanterna kan ha andra 
spörsmål som de vill ha mer specifik information om. Hur och var informanterna gör dessa 
informationssökningar ligger till grund för undersökningens syfte. Eftersom de olika 
informanterna söker information för olika typer av resmål och syften är det intressant att se 
hur de hanterar dessa informationsbehov. Informanternas behov får anses vara av en tillfällig 
karaktär då semesterresan är avgränsad i både tid och rum.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur informanterna söker och tillfredställer sina 
informationsbehov inför den kommande semesterresan. Genom att undersöka hur 
informanterna söker efter relevant information i en specifik kontext hävdar jag att uppsatsen 
passar inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.  
        

•  Hur söker informanterna information? 
•  Hur värderar informanterna informationskällor i kognitiva auktoriteter? 
•  Finns det ett samband mellan informanternas turiststilar i förhållande till   
informationskällorna?  

 

Urval och avgränsning 

Studien fokuserar på svenska förhållanden och mestadels svenska turister, som reser 
utomlands. Mina litteratursökningar har därför varit av den karaktären. Vad kännetecknar en 
turist? I denna uppsats brukas turistdelegationens turistbegrepp, vilken definieras enligt 
följande: ”Turist är en besökare som övernattar på platsen för besöket.”24  Utifrån denna 
bedömning har jag hämtat informanter som företar en semesterresa utomlands och således 
också övernattar eftersom det för informanterna rör sig om en längre vistelse. Definitionen av 
                                                 
22 Blom & Ernfridsson & Nilsson & Tengling 2000, s 3. 
23 Blom & Nilsson 2005, s 87. 
24 Turistdelegationen 1995, s 6. 
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en turist innefattar även turistande i Sverige, detta är något som inte kommer att behandlas. 
Gemensamt för informanterna är att de, inom en snar framtid, reser utomlands på semester. 
De befinner sig då, i mitt sätt att se, i ett tillfälligt informationsbehov. Fokus läggs på att 
undersöka informanternas informationssökning i planeringsstadiet och inte under själva 
semesterresan. Studien fokuserar inte på någon specifik grupp av turister, utan meningen är att 
täcka in ett så stort urval av informanter som möjligt. Turism är ett väldigt stort fenomen och 
täcker in många aspekter. ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas 
på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften.”25  

 
Informanterna utgör en tämligen heterogen grupp. Differensen i gruppen består dels i valet av 
resmål och resans längd, även i avseende på informanternas ålder och kön. (För ingående 
resonemang se Metod avsnittet.) Reliabiliteten i intervjusvaren skall vara sådana att en 
upprepad studie bör leda till samma resultat.  En upprepad studie är emellertid praktiskt taget 
inte möjlig eftersom informanterna redan varit på sin semester vid det laget. Däremot finns 
möjligheten att en annan forskare skulle kunna tolka och analysera resultaten annorlunda och 
därmed möjligen gjort en annan bedömning av informanternas turiststilar. Premisserna för 
intervjuupplägget har dock varit desamma i intervjuerna vilka bygger på samma 
intervjufrågor oavsett om dem är ställda ans ikte mot ansikte eller per telefon. Jag har under 
studien varit så objektiv som möjligt utan att försöka blanda in mina fördomar om turister. De 
slutsatser som är gjorda sker utifrån de faktorer som informanterna berättat om i intervjuerna. 
Detta möjliggör för mig att följa min metod om att sätta in informanterna i turiststilar i 
analysen av materialet. När man diskuterar informanternas informationsbeteende kan man 
vara förhållandevis säker på att informanterna faktiskt redovisade de informationskällor de 
använder i informationssökningsprocessen. Detta beror på att intervjuerna har gjorts i en 
direkt anslutning till informantens semesterresa och således varit inne i ett tillfälligt 
informationsbehov.  

                                                 
25 Turistdelegationen 1995, s 5. 
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Tidigare forskning 

Turismforskning är nuförtiden omfattande i Sverige. Inga studier har emellertid kunnat 
lokaliseras inom biblioteks- och informationsvetenskap som påminner om min undersökning. 
Undantaget är B-uppsatsen Backpackers informationssökning vilken jag själv tillsammans 
med två kollegor skrev våren 2005.26 Studier av turisters informationssökning är ett ämne som 
enligt mina eftersökningar verkar vara ett eftersatt forskningsområde inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. De studier som ändå tas upp under tidigare forskning berör ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap sekundärt. Turismforskning sker idag inom ramen för 
många olika traditionella vetenskapliga discipliner, såsom företagsekonomi, sociologi, 
antropologi, etnologi, historia och kulturgeografi. Forskning om turism är allmänt vedertagen, 
däremot tvistas det om huruvida det egentligen finns något som kan kallas turismvetenskap. 
Detta hävdar Urban Laurin (Fil dr i Statsvetenskap) i Turismkunskap, vetenskap hantverk och 
konst i samverkan.27 Laurin anser att turismforskningen heller inte är särskilt teoretisk. Att 
kombinera ihop turism och information anser jag vara ett väldigt centralt forskningsområde. 
Hur man som turist inspireras, hittar hotell och flygresa är viktiga frågor som man kan ställa 
sig inför en kommande semester. Information spelar på så sätt en avgörande roll för hur en 
turist agerar både före, under, och efter själva resan.  

 
Backpacking är ett relativt nytt fenomen som börjats behandlats alltmera i litteraturen från 
1999 och framåt då fenomenet vuxit sig allt större inom turismforskningen. De böcker och 
avhandlingar jag tagit del av har varit av den karaktären att de oftast bygger på en kvalitativ 
metod där ett antal resenärer får komma till tals.  
Min uppfattning är att turisters informationsbehov torde vara tämligen omfattande och målet 
med denna studie är att skapa nya forskningsresultat som hittills verkar saknas inom 
forskningsområdet. Utbudet av litteratur och hemsidor riktade till just turister och 
backpackers på marknaden är däremot oöverskådlig. Jag finner ingen relevans i att vända mig 
till den sortens litteratur och hemsidor för uppsatsen syfte. Turisters informationssökning har 
istället kunnat lokaliseras i vissa valda delar i rapporter, dokument och böcker som jag 
kommit i kontakt med. Författarna till dessa har beskrivit hur turister kommit i kontakt med 
information om resmålet, hur bokningar gått till och hur turister söker efter den information 
de anser sig behöva för att stilla sitt tillfälliga informationsbehov. De källor som återfinns 
nedan har genomgått en tendenskritisk- samt sak- och förnuftskritisk granskning. Källkritiska 
aspekter är viktiga beståndsdelar i bedömandet av tidigare forsknings relevans för denna 
uppsats och på vilket sätt de kan stödja förestående undersökning.   
 
Rapporten Turisters informasjonssøking bland turister i Lofoten och Vesterålen är det 
dokument som bäst överensstämmer med min studie. Rapporten är inte skriven inom ramen 
för biblioteks- och informationsvetenskap utan inom ämnet företagsekonomi. Som titeln 
signalerar berör den däremot informationssökning ingående, vilket gör att rapportens relevans 
för detta arbete är intressant. De slutsatser som dras av denna studie återknyter jag till i 
analysen och diskussionen. Man tog i rapporten särskilt sikte på att medverka till en 
förklaring till hur individuella turister söker information som ligger till grund för deras 
resbeslut. Studien behandlar även effekterna av hur turistmarknadsföringen i området går till. 
Studien passar väl mitt syfte men då rapporten är skriven 1993 saknas Internet som 
informationskälla samt att man i studien endast fokuserar på en avgränsad destinationsturism. 
Min studie nyanserar bilden till en mer generell informationssökning fördelat till en rad olika 
resmål istället för en specifik destination. Detta gör att min studie kompletterar Jens och 
                                                 
26 Andersson, Liljegren, Åkerlind 2005. 
27 Laurin 2003, s 337. 
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Jacobsens undersökning då min studie tillför hur informanterna tillägnar sig information från 
Internet samt reser till ett flertal destinationer i världen. Författarna beskriver att resbeslut 
kräver en mängd olika delbeslut. ”Omfattende informasjonssøking kan vaere uttryck for sterkt 
engasjement og høy investering.”28 Jens och Jacobsen hävdar att beslutsprocessen är starkt 
knuten till vilka aktiviteter man står inför samt vilka kriterier som ställs på semesterresan. För 
att undersöka informanternas informationssökning bad man dem rangordna olika 
informationskällor. De menar vidare att informationssökningen kan vara en konsekvens av att 
man som turist vill uppleva så mycket som möjligt under sin utlandsvistelse. Studiens 
indelning i fyra faktorer, där källornas betydelse för informanterna påvisas, är följande: 
Omfattande informationssökning (faktor 1), Påverkan från tryckta nyhetsmedier (faktor 2), 
Självständighet (faktor 3) samt Nätverkspåverkan (faktor 4). Till informationskällorna hör, 
bland andra, resehandböcker, kataloger/broschyrer, resemässor, Tv-reportage, resebyrå, 
tidningar, annonser, vänner och familj och egen erfarenhet. Informanterna hörande till faktor 
1, är de som utfört den största informationssökningen. ”Faktoren representerer godt forberedte 
og planlagte reiser, gjennomført av reisevante personer med noe høyere alder enn 
gjennomsnittet.”29 
 
 

Faktor 1 
Omfattande 
informationssökning 
 

Faktor 2  
Påverkan från 
tryckta medier 

Faktor 3 
Självständighet 
 

Faktor 4 
Nätverkspåverkan 

             Figur 1. Modell  konstruerad utifrån Jens & Jacobsen 1993.  

 
Studien visar att de turister som tidigare besökt områdena i liten grad inhämtar ny 
information. De självständiga turisterna vill inte basera sina turistupplevelser på bekantas 
erfarenheter och därmed lyssnar de lite till deras råd. Nätverkspåverkningen är tätt 
sammanbunden med den information som man inhämtar från vänner och familj. Detta är 
tydligast bland de yngre turisterna som inte besökt området tidigare.30 Faktor 2 representeras 
av påverkan av tryckta medier. Där utesluts vänner och bekanta som informationskällor. 
Turister i faktor 2 är bekväma i sitt resande och åker på arrangerade utflykter och de vill inte 
blandas samman med den gängse turisten. De önskar produkter som inte kräver så stor insats 
från dem själva och därmed ingen större informationssökning under resan. Turisterna i faktor 
3 representeras av de informanter som är erfarna resenärer. De hämtar in väldigt lite ny extern 
information. Man vill heller inte basera sin semester på vänners upplevelser och råd. Det finns 
en önskan att avgränsa sig från de kollektiva reseupplevelserna. Självständighet i 
informationssökning kan allmänt tänkas leda till en underrapportering i betydelsen av 
kommersiella informationskällor, menar Jens och Jacobsen. 31  Tanken är att de tror sig vara så 
självständiga att de glömmer bort den passiva informationsförmedlingen som de får sig till 
livs i vardagslivet. 
 

                                                 
28 Jens & Jacobsen 1993, s 13. 
29 Jens & Jacobsen 1993, s 33. 
30 Jens & Jacobsen 1993, s 32. 
31 Jens & Jacobsen 1993, s 35.  
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För att introducera läsaren till ämnesområdet har jag gjort en historisk bakgrund som finns i 
början av uppsatsen. Den behandlar turismens utveckling och bygger främst på böckerna  
Turismens historia och utveckling samt  Längtan till landet annorlunda. Turismens historia 
har så sent som 2005 skrivits av Thomas Blom och Mats Nilsson vid turismutbildningen i 
Karlstad i boken Turismens historia och utveckling. I boken skildrar de turismens framväxt 
men tyngdpunkten, ligger på att läsaren skall få en inledande översikt och skapa ett intresse 
för vidare läsning i ämnet.32 Boken är emellertid inte särskilt ingående men den skapar som 
sagt ett intresse för vidare läsning. Författarna menar att turismen i vårt vardagliga liv har fått 
ett allt större utrymme, vilket påverkar inte minst näringslivsperspektivet.  
 
I boken Längtan till landet annorlunda menar Orvar Löfgren att han som etnolog intresserar 
sig för turister som kulturfenomen och där ligger fokuseringen på turistnäringen som en värld 
med egna traditioner, ritualer och rutiner. Boken fokuserar på turismens historia och 
utveckling och flera författare kommer till tals. Löfgren gör ett försök att reda ut Lanzarotes 
attraktionskraft för charterturisten. ”Få av oss skulle drömma om att besöka detta 
ökenlandskap om det inte var för dess molnfria himmel – en turistattraktion skapad av 
behovet av vintersol inom fem timmars flygradie.”33 Löfgren talar om gruppen charterturister 
som turistus vulgaris. Charterresan skapade inte bara en industrialisering utan även en 
standardisering som många resmål följt efter dess intåg. Som en följd av att charterturisterna 
kommer att bli alltmera vana och uppträda som kritiska konsumenter kommer charterturismen 
att förändras menar Löfgren. Ett tydligt exempel på detta är att vi har kunnat se att chartern 
flyttats allt längre bort från Mallorca till t ex Thailand. En anledning till detta är att gamla 
utflyktsprogram blir alltför utslitna, enahanda och stereotypa. Skapandet av nya resmål är en 
intressant fråga som tyvärr inte ryms inom ramen för denna uppsats. 
 
Erika Andersson Cederholm har i sin avhandling Det extraordinäras lockelse samt i antologin 
Resenär – inte turist! beskrivit luffarturisterna/backpackerkulturerna baserat på en 
intervjustudie. För många resenärer blir resandet en livsstil och en hyllning till den rörliga och 
världsomfattande tillvaron. ”Resan ger den unga resenären en chans att få pröva sina vingar, 
att kanske för första gången klara sig på egen hand där en knapp budget blir den stora 
prövningen.”34 Avhandlingen fokuserar också på hur turistiska bilder konstrueras. Bilden av 
den ideala reseupplevelsen bekräftas, ifrågasätts och reproduceras under den extraordinära 
fasen, alltså under själva resans gång och hemma, menar författaren. 35 Bilden av det 
extraordinära skapas alltid i relation till någonting annat. I synnerhet sker detta mellan 
backpackers och charterturister. Luffarturister när en längtan efter det autentiska och äktheten 
på sina resmål. Detta är något som står i konflikt med backpackerfenomenets 
institutionalisering som många av Andersson Cederholms informanter bekänner sig till. 
Samtidigt talar författaren om pengars distanserade effekt vilket i sin tur undergräver den 
autentiska turistscenen. En återknytning sker i den avslutande diskussionen till Andersson 
Cederholms avhandling Det extraordinäras lockelse ett flertal gånger.  
 
Sørensen har i Travellers in the periphery undersökt backpackers turistande på Bornholm. 
Många backpackers föredrar att resa till udda resmål och ur denna synvinkel kan det vara 
intressant att ta upp Sørensens studie, att i den se hur de sköter sin informationssökning. Även 
om det till synes rör sig om en relativt avgränsad studie. Bornholm utgör inte enligt mig ett 
klassiskt backpackerresmål likt Asien eller den klassiska tågluffen i Europa. Sørensen säger 

                                                 
32 Blom & Nilsson 2005, s 3. 
33 Löfgren 1990, s 32. 
34 Andersson Cederholm 2003, s 27. 
35 Andersson Cederholm 1999, s 55. 
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att Bornholm attraherar heller inte särdeles många backpackers men han intervjuar ändå ett 
antal backpackers som besökt Bornholm. Sørensen menar att backpackers ofta befinner sig i 
en bryningspunkt i livet, det kan röra sig om skilsmässa, giftermål, studenten, byte av jobb 
eller en ”sista resa” innan man stadgar sig. Den typiska backpackern är oftast mellan 18 och 
36 år och innehar en akademisk examen. Backpackers spenderar mycket tid till att diskutera 
vart man har varit, vart man är på väg samt hur mycket man har betalat. De personliga 
kontakterna visar sig vara särskilt betydande för hur backpackern kommer i kontakt med udda 
resmål. Just resguidernas betydelse värderar Sørensen mycket högt. Han menar att 
guideböckerna från Lonely Planet symboliserar backpackerns normer och värderingar på ett 
sätt som gör att dessa guider skiljer sig från gängse guideböcker. Lonely Planet har öppnat 
upp för en ny sorts turism i tredje världen där den var just den första guideboken.36 
Guideböckernas betydelse får inte överdrivas utan den muntliga kontakten mellan 
backpackers är välutbredd. ”The guidebooks are very influential on travel choices and travel 
and consumption patterns...backpacker culture is complemented by oral communication.”37  
 
Torun Elsrud Taking Time and Making Journeys bygger på 40 kvalitativa intervjuer gjorda 
med backpackers i ett försök att förstå backpackerfenomenet. Elsrud behandlar backpackarens 
verktyg guideboken Lonely Planet: “its popularity among backpacker – gives thousands of 
other travellers to the area the same advice.”38 Många backpackers följer råden som finns i 
guideböcker, men upptäcker ibland att de möjligen missar det genuina och autentiska om de 
blint följer guider. För att förstå vad som menas med en genuin backpacker försöker sig 
Elsrud här på en definition: ”Backpackers are tourists who normally spontaneously reject the 
term ´tourist´. Their form of travelling, they often say, is better, more `cultural´, more 
´authentic`, than that of their unfortunate, sometimes even stupid, sisters and brothers 
occupying seats in charter flights, and beds in three–stars hotels.”39   
 
Anna Suominvuoris uppsats Upplevelser och smultronställen - en studie av resandets 
innebörd och betydelse för åtta ryggsäcksresenärer kommer in på hur backpackers söker efter 
information. 40 Suominvuoris undersökning bygger på en kvalitativ metod där hon intervjuat 
ett antal ryggsäcksresenärer.41 Uppsatsen känns relevant eftersom den till viss del fokuserar på 
ryggsäcksresenärernas informationssökning innan och under själva resan. Uppsatsen 
fungerade mest som en inläsning i ämnet och vissa paralleller kan dras mellan våra studier. 
Ett exempel är att alla intervjupersoner i hennes studie har använt sig av guideboken Lonely 
Planet.  
 

Det fanns också andra guideböcker som många tyckte var bra, men Lonely Planet var ändå den bästa, 
eftersom den är detaljerad i sin information, den berättar om de olika ländernas kultur och hjälper till med att 
hitta billig logi vid ankomsten till nya och främmande ställen. Mia tyckte att den var ett bra tidsfördriv på de 
långa transportsträckorna och att den var praktisk bland annat för att den varnade om ställen där det var stor 
risk att bli rånad. Sara berättade att den har exakta vägbeskrivningar till specifika ställen som ingen knappast 
skulle hitta själv. Många kände till dess status som resenärens bibel och det skojades mycket om detta. 
Martin använde Lonely Planet på Filippinerna och i Kalifornien, men tyckte att den var värdelös på Nya 
Zeeland eftersom den vägledde endast till de etablerade backpackerställena i landet.42  

                                                 
36 Sørensen 1999, s 68. 
37 Sørensen 1999, s 66. 
38 Elsrud 2004, s 17. 
39 Elsrud 2004, s 19.  
40 Suominvuori 2001, s 18. 
41 Ryggsäcksresenär är synonymt med backpacker 
42 Suominvuori 2001, s 22. 
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I resenärskulturen verkar det dock som om principen ”förste man till kvarn” dominerar. Det 
gäller att ta tillvara på de smultronställen som erbjuds innan de blir alltför kommersialiserade 
och översvämmade av charterturisterna. Djungelradion fungerar som informationsspridare 
och den som finner fram till målet får njuta av det orörda smultronstället. Rykten och tips är 
en central del av resandet och ett välfungerande sätt att hitta de mest paradisliknande ställena 
på eller att uppnå de mest unika upplevelserna, hävdar Suominvuori. De flesta av 
intervjupersonerna har nämligen tack vare ryktesspridningen upplevt och upptäckt sådant som 
de inte ens visste om att det fanns.43 Suominvuori påpekar särskilt att ryggsäcksresenärer idag 
är en i högsta grad heterogen och ständigt expanderande grupp människor som har ett 
gemensamt intresse för att resa.44 De skiljer sig från den gängse charterturisten som reser på 
ett annorlunda sätt än ryggsäcksresenären, som strävar efter unika upplevelser. 
 
Tom O´ Dell har tillsammans med en rad andra författare skrivit antologin Nonstop! Turist i 
upplevelseindustrialismen. Författarna undersöker vad olika turister egentligen söker då de 
åker på semester. Diskussionerna i boken tar upp hur moderna turistupplevelser produceras, 
konsumeras och iscensätts. Boken behandlar inte informationssökning specifikt, utan det får 
man leta efter i de olika artiklarna. Det bästa exemplet på informationssökning är skrivet av 
Eva A. Persson.  
 

När man bestämmer sig för att vara turist, att ta semester och kanske resa bort ett tag, börjar man vanligtvis 
med att bestämma sig för en destination. Vart skall jag åka, vad skall jag göra? Efter att ha undersökt sitt 
bankkonto går man kanske igenom turistbroschyrer, pratar med vänner om potentiella resmål, minns tidigare 
semestrar och försöker lista ut var man kan ha det bäst.45  

 
Dessa frågor är exempel på vad turisten kan ställa för frågor för att minska osäkerhets- och 
nyfikenhetsmomentet i ett informationsbehov som rör semesterresan. Tillfredställelsen av 
informationssökningen beror givetvis på hur aktiv man varit innan själva ägt resan rum. Vissa 
turister vill heller inte planera alltför mycket utan de värdesätter att uppleva semestern 
spontant istället. 
 
Den främsta turismforskningen finns idag hos EUROPEAN TOURISM RESEARCH 
INSTITUTE (ETOUR) som är ett forskningsinstitut som utvecklar och sprider kunskap om 
turism och resande. ETOUR har, genom sin forskning, byggt upp en omfattande kunskap om 
turism. Forskningen har fokus på att utveckla platser och regioner till attraktiva och väl 
fungerande resmål. Forskningen sker i Östersund där turismutbildningen är stor och etablerad. 
ETOUR har tillsammans med Svenska sällskapet för turismforskning gett ut boken Svensk 
Turismforskning där turismforskningen beskrivs som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.46 
(Om du vill påminna dig om vilka ämnen det rör, se första stycket under Tidigare forskning.) 
Boken är indelad i fem olika kategorier, där Naturturism, Konsumtion av turismprodukten, 
Destinationsmarknadsföring och utveckling, Arbete i turistföretag samt Perspektiv på 
turismforskning ingår. Kristina N Lindström har forskat om Mallorca i tre svenska 
dagstidningar och förklarar här turistens behov av information.  
 

                                                 
43 Suominvuori 2001, s 36. 
44 Suominvuori 2001, s 2. 
45 Persson 1999, s 67. 
46 Larson 2003. 
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Turisters förväntningar på semesterresan byggs upp genom olika typer av 
informationsförmedling…Männis kors bilder av platser uppstår och modifieras i ständigt pågående processer 
av informationsinhämtning…För turistens del innebär ett allt större utbud, inte bara av möjliga resmål, men 
också av information om dessa, att beslutsprocessen blir komplex. Detta kompliceras ytterligare av att turism 
har kommit att bli en aktivitet som allt mer sammansmälter med ett antal vardagliga fenomen, bl a olika 
former av informationsinhämtning via dagstidningar, tv, skönlitteratur och Internet.47 

 
Gösta Fernholm är civilingenjör, författare och programledare för chefs- och ledarutveckling 
inom rese- och turismindustrin. Han har i Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och 
turistindustrin skrivit om upplevelseindustrin som den största möjligheten för att utveckla en 
verksamhet i rese- och turismindustrin. Fernholm säger sig visa vägen för turismnäringen då 
han talar om hur framförallt Internet borde kunna utnyttjas bättre i branschen för att komma i 
kontakt med turister. Fernholms resonemang återkommer i den avslutande diskussionen. 
Fernholms bok är skriven i kommersiellt syfte för att maximera turistupplevelsen.  
 
Företagsekonomi är ett vanligt förekommande ämne inom turistforskning där det ofta 
undersöks hur man kan maximera vinsten inom resebranschen samt utveckla nya lönsamma 
resmål. Därför har jag inom ämnet företagsekonomi använt mig av Resans vägar äro 
outgrundliga. Val av destination likaså? - En uppsats om turistens beslutsprocess av Sara 
Dahlstrand och Anna Nilsson vid Lunds Universitet institutionen för Service Management. 
De beskriver turistens beslutsprocess i samband med resor. Undersökningen har genomförts 
med hjälp av kvalitativa intervjuer med turister i Köpenhamn. Det bakomliggande motivet till 
att resa kan vara platslöst eller platsspecifikt, vilket författarna menar påverkar beslut om 
resmål och den information som uppmärksammas. Denna studie tangerar mitt studieområde 
då den till viss del inriktar sig på turisternas informationssökning, vilket givetvis är intressant 
i sammanhanget. En av författarnas frågeställning är ”Hur kan motivationen att resa 
avspeglas i informationsinsamling och val av destination?”48 De vill också ”uppmärksamma 
kognitiva och affektiva komponenters betydelse vid skapandet av en destinationsimage och 
vilken information turisten uppfattar och tar till sig.”49 De slutsatser författarna drar är 
beroende av hur aktivt turisten söker efter information och graden av engagemang och tid som 
ligger bakom resbeslutet.  
 

Ifall turisten är en van resenär, kan beslutet gå på rutin även om destinationen är okänd. Varpå ingen större 
informationsinsamling sker….Den externa information som insamlats kommer såväl från vänner och bekanta 
som från destinationsspecifikt material exempelvis och broschyrer. I vår undersökning framkom Internets 
betydelse, framförallt i samband med att val av destination tagits och en mer detaljerad planering av resan 
tagit sin början.50  

 
Som en avslutande del i uppsatsen under den avslutande diskussionen tas Olov Svedelids 
antologi Reseliv upp, med motiveringen att den innehåller ett antal visioner om framtidens 
resande och en diskussion om hur användningen av Internet alltmer har en stor betydelse för 
resebranschen. Visionerna är författade av Bo Severed, verkställande direktör vid Stena Line 
AB och Erik Strand, Marknads- och försäljningsdirektör vid Scandinavian Airlines System 
(SAS).51 
 

                                                 
47 Lindström 2003, s 213.  
48 Dahlstrand & Nilsson 2004, s 6. 
49 Dahlstrand & Nilsson 2004, s 53.  
50 Dahlstrand & Nilsson 2004, s 55-56.  
51 Svedelid 2000.  
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Teori, analys och tolkning 

Analysen utmynnar i en kategorisering av informanterna i Wolfs fem olika turiststilar.52 För 
att se hur kategoriseringarna är genomförda utifrån turiststilarnas karaktäristiska se under 
rubriken Turiststilar nedan. Själva analysen av informanternas svar sker under rubriken 
Indelning i turiststil. De informationskällor som framkommer i intervjuerna analyseras vidare 
genom Höglund och Perssons modell för interna, externa, formella och informella 
informationskällor.53 För en förklaring av Höglund och Perssons modell se rubriken Ett 
tillfälligt informationsbehov. För att undersöka informanternas informationsbehov studeras 
både regelbundna och det tillfälliga informationsbehovet. Regelbundna informationsbehov 
innebär att hålla sig uppdaterad med nyheter, att man tar in den löpande information man 
behöver i sitt arbete eller fritid. De tillfälliga behoven handlar om att man behöver få kunskap 
om tidigare studier inom ett specifikt område, att friska upp gamla kunskaper eller att få 
experthjälp inom ett område, exempelvis turism.54 Det kan vara att man rådfrågar en vän eller 
söker på nätet efter information man anser sig behöva. De olika tillvägagångssätten och 
källorna som informanterna uppger i intervjuerna analyseras i Höglunds och Perssons modell, 
se rubrik Ett tillfälligt informationsbehov. Fördelen med att använda modellen är att 
informanternas informationsvanor framställs tydligt och överskådligt för läsaren. För denna 
indelning se rubrik Informanternas användning av informationskällor samt Turiststilarnas 
informationsbeteende. 
 
Därefter görs ett försök att kategorisera informanterna i de turiststilar som Wolf presenterar 
och visa på vilka informationskällor informanterna inom respektive turiststil föredrar att 
använda. För att se med vilken tillförlitlighet och trovärdighet informanterna värderar sina 
källor diskuteras informationskällornas kognitiva auktoriteter i förhållande till respektive 
informant och turiststil. Denna analys återfinns under Informanternas och turiststilarnas 
kognitiva auktoriteter. Avslutningsvis förs en Avslutande diskussion som kommer att ta upp 
resultaten i undersökningen.  

 

                                                 
52 Wolf 2001. 
53 Höglund & Persson 1985, s 47. 
54 Höglund & Persson 1985, s 43. 
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Kognitiva auktoriteter  
 
All I know of the world beyond the narrow range of my own personal experience is what others have told 
me. It is all hearsay. But I do not count all hearsay as equally reliable. Some people know what they are 
talking about, others do not. Those who do are my cognitive authorities.55 

 
Under intervjuerna ställdes frågan vilken informationskälla informanten helst föredrog och 
använde mest frekvent. Därför är Patrick Wilson, tidigare professor vid 
University of California, Berkeley's School of Library and Information Studies, som skrivit 
om professioners kunskapsanspråk och informationssökning relevant för att diskutera hur en 
källas tillförlitlighet och trovärdighet påverkar i informanterna i min undersökning. För att 
tydliggöra detta har turistens informationssökning och de källor de använder sig av värderats i 
kognitiva auktoriteter. Frågan gäller allt som oftast vart man vänder sig när den personliga 
erfarenheten inte längre räcker till. Vart vänder sig turisten helst för att få klarhet i sin 
informationssökning. Wilson diskuterar kunskap i två olika former; förstahandskunskap samt 
andrahandskunskap. Vi söker andrahandskunskap först när vi har behov av den. Kognitiva 
auktoriteter behöver egentligen inte bara handla om att enskilda personer innehar auktoritet,  
utan man kan även se att en text innehar kognitiv auktoritet. Med det menas att en myndighet 
eller ett företag kan vara en kognitiv auktoritet i vissa sammanhang. Ett liknande synsätt kan 
sägas gälla webbsidor eller turistföretag. Därmed kan de källor informanterna nämner sägas 
tillhöra deras kognitiva auktoriteter. I intervjuerna har en fråga ställts om huruvida 
informanterna bedömer tillförlitligheten till informationskällan. Kognitiv auktoritet handlar 
om hur en källa (informell, formell, extern eller intern) kan anses tillförlitlig för en viss 
person. Att bedöma en källas kognitiva auktoritet har att göra med i vilket sammanhang 
informationen skall användas. Wolf beskriver hur hon ute på Landvetters flygplats fick 
bekräftat att sökandet efter visshet pågår ända in i det sista.  
 

Man tar reda på vart ens granne i kön skall åka samt hur det kommer sig att hon eller han fastnat för just 
Portugal. Man talar om sina egna skäl för resan och jämför personliga erfarenheter från tidigare 
semesterresor. … Mina medresenärer anlitade och agerade för varandra som semester- respektive 
Portugalexperter. Att kollationera sina semesterförväntningar, kunskaper och åsikter med grannarna i kön 
utgjorde det sista ledet i charterresenärernas försök att skingra en eventuell rest av tveksamhet och direkt eller 
indirekt få bekräftat att de valt rätt resmål.56 

 
Wilson menar att det är experterna inom olika kunskapsområden som bestämmer vad som är 
riktig kunskap och vilka som kan komma med de allra bästa professionella förklaringarna. En 
kognitiv auktoritet är inte något objektivt utan bör ses som en konstruktion skapad genom en 
grupps upphöjning av vissa människor eller organisationer till tillförlitliga 
informationsskällor. Skillnaden mellan att vara en expert och en kognitiv auktoritet är att den 
kognitiva auktoriteten måste accepteras av andra för att den ska inneha auktoritet inom det 
aktuella området.57 
 
 
 

                                                 
55 Wilson 1983, s 13. 
56 Wolf 2001, s 138-139. 
57 Wilson 1983, s 131. 
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Metod 

Om man vill veta vad människor egentligen tycker och hur de handlar är det ett lämpligt sätt, 
enligt Steinar Kvale att fråga om just det.58 I en intervjusituation är det viktigt att vara 
medveten om intervjueffekten, där personen som intervjuas påverkas av situationen och av 
intervjuaren som person. Dessa aspekter har övervägts under intervjutillfällena för att få till en 
så bra intervju som möjligt. Det finns en viss koncentration av informanter i 25 års ålder i 
intervjumaterialet. Utfallet av kategoriserade turiststilar kan givetvis ha influeras av 
informanternas ålder men det är inget jag sett något tydligt tecken på. Urvalet av informanter 
är till största delen bestående av kvinnor. Detta är ingen uttalad strategi från min sida. Kön är 
irrelevant för en kategorisering av informanterna i Eva Wolfs turiststilar. Wolf menar att 
1900-talsturismen är idag i lika stor utsträckning ett kvinnligt som ett manligt fenomen.59 
Informantgruppen utgörs både av resvana turister och av personer som bara gjort ett fåtal 
resor tidigare. Informanterna är dels bekanta och bekantas bekanta. Två av informanterna 
reser som par och för övrigt är en informant bekant med detta par. I övrigt har informanterna 
ingen inbördes relation. Enligt Kvale är det inget hinder att intervjua informanter som man 
tidigare har bekantskap med eftersom det är intervjuarens uppgift att motivera vilken 
informant som helst för en innehållsrik intervju. 60  

 
Intervjuerna är tänkta att till så stor utsträckning som möjligt ske ansikte mot ansikte. Enligt 
Pål Repstad innebär det vissa psykologiska vinster att intervjua ansikte mot ansikte, till 
skillnad mot telefonintervjuer då man inte har möjlighet att avläsa informantens kroppsspråk 
och ansiktsuttryck.61 Jag har emellertid inte upplevt några problem med att intervjua per 
telefon, då jag i de fyra telefonintervjuerna fått fram tillräckligt med material för att kunna 
göra min kommande analys. Intervjuerna har tagit alltifrån trettio minuter till en timme och 
femton minuter. De längre intervjuerna har företrädesvis skett ansikte mot ansikte, i ett fall 
skedde det på informantens kontor och i de övriga fem fallen på ortens bibliotek. Så långt det 
har varit möjligt har intervjuerna också blivit inspelade. Det finns en viss risk att 
informanterna kan ha blivit hämmade av inspelningen. 62  Jag har emellertid inte uppfattat 
situationen som sådan utan informanterna har istället varit väldigt entusiastiska till att tala om 
sina kommande semesterresor. Samtidigt har det faktum att intervjun kunnat spelas in, gjort 
att jag som intervjuare kunnat fokusera på informantens svar utan att behöva anteckna alltför 
mycket.63 Då man spelar in kan man som intervjuare ägna sin uppmärksamhet åt 
samtalspartnern istället för att behöva hinna med att skriva säger Eva Fägerborg.64 
Intervjusituationerna har inte upplevts som särskilt pressande. Jag vill hävda att semesterresor 
i de aktuella fallen har varit ett mindre känsligt ämne att tala om, särskilt då de diskuteras med 
någon som visar ett uppenbart intresse för dessa resor. Detta visade sig framförallt i småpratet 
innan och efter själva intervjun. 
 

Att bläddra i fotoalbumet, eller visa diabilder, är en social ritual som bekräftar den subjektiva upplevelsen. 
Oavsett om resenären låter bli att bläddra i sitt fotoalbum och om hon gör det ensam eller i sällskap så är 
handlingen som sådan ett kulturellt konstruerat medel för att kanalisera och forma hennes reseupplevelser.65 
 

                                                 
58 Kvale 1997, s 9. 
59 Wolf 2001, s 46. 
60 Kvale 1997, s 136. 
61 Repstad 1999, s 72.  
62 Kvale 1997, s 120.  
63 Kvale 1997, s 147.  
64 Fägerborg 1999, s 67. 
65 Andersson Cederholm 1999, s 164. 
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Intervjuerna är nedskriva i form av en refererande text, som i sig är en början till en analys av 
intervjuerna. Turiststilarna finns redan kategoriserade enligt Wolf och mina intervjuer syftade 
främst till att få kunskap om informanternas informationssökning och turistvanor. 
(Presentation av turiststilarna sker under rubriken Turiststilar nedan.) Risken finns emellertid 
att analysen blir präglad av min förförståelse men målet har varit att göra en så objektiv 
bedömning som möjligt. Bedömningen har således gjorts på de kvalitativa data som 
uppkommit under intervjuerna för att ge en så rättvis bedömning som möjligt. 
Tillvägagångssättet har tjänat mitt syfte, att få en bild av informanternas informationsvanor 
samt se vilken turiststil de kan tänkas tillhöra. Det ligger på intervjuarens ansvar att bygga 
upp en atmosfär där båda parter kan känna sig trygga i intervjusituationen. I de fall det inte 
varit möjligt att mötas ansikte mot ansikte har informanterna blivit intervjuade via telefon. 
Informanten har då fått leverera sina svar i omgångar så anteckningar kunnat göras. På så vis 
har både informant och intervjuare kunnat få tid till eftertanke. Med utgångspunkt i ett 
användarorienterat förhållningssätt till informanternas informationssökningsbeteende har 
intervjuerna gett kvalitativa och förståelsegrundande data av informanternas upplevelser, 
beteenden, attityder eller beskrivningar av någon händelse eller några fenomen. 
Intervjufrågorna är konstruerade så att jag som intervjuare ställer enkla öppna och raka frågor 
på vilka man förhoppningsvis kan få komplexa och innehållsrika svar. Grunden har varit 
förberedda frågor, men samtalet har fått löpa fritt under större delen av intervjun. Genom att 
intervjua informanterna innan deras avfärd speglar materialet det pågående 
informationsbehovet som uppkommer i den turistiska situationen. Intervjuerna har bestått av 
ett antal frågor på samma tema (turism) för att kunna förstå alla nyanser av informantens 
informationssökning och upplevelser av resande. Intervjuguiden är författad i samarbete med 
handledaren och guiden finns bifogad i uppsatsen. Genomgående har informanterna 
inledningsvis fått tala fritt om turistande för att sedan tala mer specifikt om den inplanerade 
resan. I de inledande öppna frågorna har jag delvis fått den information jag eftersökt. I de fall 
där informanten varit mera reserverad, har strukturerade frågor och minnesstolpar tagits upp 
till ytan för vidare diskussion. Minnesstolparna har möjliggjort att jag kunnat ställa enkla och 
raka frågor i de sammanhang där jag önskat mera information. Vid intervjutillfällena har 
informanterna gett sitt samtyckte till intervjun samt informerats om den kommande 
anonymiseringen. Informanterna kommer i studien att anonymiseras och namnges i alfabetisk 
ordning.  Thomsson betonar vikten av att informanten är införstådd med både intervjun och 
undersökningens syfte.66 Kvale kommer även in på informerat samtyckte, där informanterna 
får en inledande orientering om intervjuförfarandet och syftet.67 Samtliga av informanterna 
har gett samtyckte till intervju och blivit informerade i förväg om intervjuns syfte muntligen. 
De som intervjuas är därmed medvetna om att det kommer att finnas en tredje part som 
kommer att ta del av resultatet så småningom.  
 
Intervjuundersökningen utgörs av tio informanter. Informanternas geografiska spridning är 
mycket god gällande hemvist som såväl resmål. Efter tio intervjuer har en mättnadsgrad i 
informanternas svar uppvisat sig. ”Det viktiga är att man funnit mönstret, om det sedan var 
endast en person eller flera som uppvisade det är i kvalitativa sammanhang ointressant. Att 
mönstret eller varianten finns är det intressanta.”68 De uppgifter som framkommit i 
intervjuerna möjliggör en bedömning som kan besvara mina frågeställningar. (Mer om detta i 
analysen och den Avslutande diskussionen.) Jag har ans trängt mig för att täcka in ett så stort 
urval och så bred spridningsgrad som möjligt bland mina informanter. ”Om man vill söka en 
bred förståelse, där många olika deltagare som befinner sig på olika positioner i samhället ska 
                                                 
66 Thomsson 2002, s 81.  
67 Kvale 1997, s 142. 
68 Trost 1993, s 72. 
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få bidra med sina tankar, krävs ett ganska stort antal intervjuer.”69 Genom att fråga om 
beteenden, om handlingar, får man också fram den intervjuades känslor. Genom att ställa 
konkreta frågor om beteenden och händelser, kan man få fram uppgifter eller data om åsikter 
och känslor. Som intervjuare förlitar jag mig till informanternas goda minne, deras egna 
värderingar och uttalanden av deras informationsbehov när det gäller semesterresan. För att ge 
en så aktuell bild som möjligt av informanternas informationskällor har de, när de blivit 
intervjuade, varit inne i själva informationssökningsprocessen. Jag anser detta vara positivt 
eftersom mina informanter inte kunnat skapa någon efterhandskonstruktion av hur 
informationssökningen gått till eftersom de fortfarande är såpass insatta i sökprocessen. ”Jag 
vill komma åt hur människan tänker, handlar, resonerar, känner, etc. och gärna i förhållande 
till hur hon nu ser på hur det var då och hur hon menar att det var då, vilket alltfort är en 
handling i nuet och inte i dået.”70 För att kategorisera informanterna som turistande människor 
kommer de vidare att placeras in i olika turiststilar i enlighet med etnologen Eva Wolfs 
avhandling.71 Undersökningen är tänkt att utmynna i en förståelsegrundande studie där 
informanternas placering i stilarna har betydelse för vilka informationskällor man framförallt 
använder.  
 
Eva Wolf bedriver forskning om turism vid Göteborgs universitet och har skrivit sin 
avhandling Med Charter till Estoril. I avhandlingen studeras likheter och skillnader i 
charterturisters semesterförväntningar i Estoril och Cascais i Portugal. 72 Hon har genomfört 
ett flertal kvalitativa intervjuer och deltagande observation och därigenom sett hur olika 
människor tillägnar sig en viss sorts turiststil. Denna ansats skapar en bredare bild av 
fenomenet turister på vilken hon grundar sin analys. Hon har identifierat och definierat fem 
olika turiststilar vilka är kategoriserade enligt följande: rekreationsturisterna, 
actionturisterna, kulturturisterna, individualisterna och kompromisserna. Informanternas 
turiststilar har betydelse för vad man företar sig på semesterorten. Vilken turiststil man som 
informant tillhör verkar också påverka tillvägagångssättet för hur man inhämtar relevant 
information. Wolfs avhandling ligger till grund för hur en kategorisering av informanterna 
placeras i olika turiststilar. Genom denna ansats försöker jag dra slutsatser om vilka 
informationskällor respektive informant, i placerad turiststil föredrar och hur ett 
informationsbeteende kan se ut i det aktuella fallet.  
 
Turistbranschen representeras i min undersökning av två representanter vid 
marknadsavdelningarna på Kilroy Travel samt på My Travel, Ving och Always. My Travel, 
Ving och Always ingår i samma koncern, tillsammans tillhör de världens största 
researrangörsgrupp.73 Kilroy Travel har en tydlig ungdoms- och studentinriktning med 
backpackers som en given resenärsgrupp. My Travel, Ving och Always är mer 
charterinriktade än Kilroy Travel. Företagens olika kundinriktning har haft betydelse för 
urvalet av dessa två informanter i undersökningen. Detta beror på att de inriktar sig på olika 
målgrupper av turister på resemarknaden. Företagens skilda inriktningar anser jag ha 
betydelse för hur de upplever att deras turister sköter sin informationssökning. Till en början 
gjordes ett massutskick per mejl till de etablerade reseföretagen runt om i Sverige. Många 
företag sade sig inte hinna med att delta i undersökningen. Tre företag var emellertid väldigt 
intresserade av att tillföra material till undersökningen utifrån deras perspektiv. I sista 
sekunden valde dock ett av de intervjuade företagen, att de inte ville förekomma med 

                                                 
69 Thompsson 2002, s 56. 
70 Trost 1997, s 34. 
71 Wolf 2001.  
72 Wolf 2001.  
73 Always 2006. 



 17 

företagsnamnet i uppsatsen. Detta medförde att jag inte kunde använda mig av de uppgifter 
som detta företag bidragit med. Det finns en tydlig inriktning på företagens målgrupper vilket 
gör att informationen inte går att behandla i uppsatsen utan att röja företagsnamnet. De två 
intervjuerna som gjordes skiljer sig från det övriga intervjumaterialet. Reseföretagen har 
intervjuats för att nyansera bilden av turisters informationssökning ur ett företagsmässigt 
perspektiv. Mejlet med intervjufrågorna finns med i slutet av uppsatsen i form av en bilaga.   
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Turiststilar  

Genom att titta närmare på de olika turiststilarna som Wolf kategoriserar, kan vi säga att 
turisternas vanor påverkar valet och behovet av att företa en semesterresa. Turiststilen är 
sedan i sin tur beroende av vilken inkomst man har, hur länge man kan vara bortrest samt hur 
man vill uppleva sin semester. I avhandlingen Med Charter till Estoril presenteras fem 
turiststilar där Wolfs informanter delas i rekreationsturister, kulturturister, kompromisser, 
actionturister och individualister.74 Nedanstående refererande text är hämtad från Del IV En 
lyckad semester – fem variationer på samma tema i Wolfs avhandling.75 Syftet med 
användningen av Wolfs avhandling i denna uppsats är att finna ett samband mellan uppsatsens 
informanter och de turiststilar som presenteras nedan.  
Wolf menar att turiststilarna utgörs av olika idealtyper som inte bara har formen av slutna 
kategorier utan där informanterna i hennes studie också pendlade mellan de olika 
turiststilarna. Det handlar alltså inte om fem hermeneutiskt slutna kategorier, turister kan 
pendla mycket mellan olika turiststilar. Studien visar på att olika individer och grupper av 
turister utvecklar utmärkande föreställningar om en lyckad semester, detta är föreställningar 
som sedan kan som kan överlappa varandra i vissa avseenden och skilja sig i andra. De 
uppräknande turiststilarna är på så sätt vare sig avgränsade eller gränslösa fenomen.76 
Presentationen av turiststilarna nedan syftar till att se om det går att dra några vidare slutsatser 
om informationssökningens karaktär har ett samband med turiststilen. 
 
Det väsentliga syftet för rekreationsturisterna är att resa för att vila upp sig och semestern är 
därmed fri från fysiska ansträngningar. Den fysiska aktiviteten begränsar sig till någon utflykt 
eller promenad. Rekreationsturisterna får på plats sin information om de viktigaste 
sevärdheterna eftersom de saknat tid för informationssökning innan avresa. De anser det 
viktigt att rå om familj och vänner under semestern. Däremot tycker rekreationsturisten inte 
det är nödvändigt att odla nya kontakter under vistelsen. Den ideala semestertillvaron är i 
förstahand synonymt med en bekväm, stabil och konfliktfri tillvaro. Kulturella aktiviteter har 
en underordnad betydelse till förmån för sol och värme.  Just mysighet är rekreationsturistens 
måtto och de har även en föreställning om den perfekta semestern. De är i regel 40-50 år och 
beresta.  
 
För actionturisterna är det viktigt att få komma hemifrån och att få miljöombyte. De betonar 
vikten av att inte planera sin semester, eftersom de vill att det ska hända någonting nytt. De 
vill få nya spännande upplevelser genom stundens ingivelse. Underhållning och nöje är de 
viktigaste komponenterna. Nöjet med semestern är att bryta mot de gängse normerna och den 
vardagliga rutinen och inte organisera och planera alltför mycket. De har lättare att skapa 
kontakt med andra turister och medresenärer än kulturturisterna och rekreationsturisterna. 
Actionturisten attraheras av att besöka resmål där ingen i bekantskapkretsen tidigare varit. Det 
stora värdet finns i att visa bilder och berätta om semestern då man kommer hem. Detta 
skapar en viss prestige för actionturisten och gör att man blir en slags expert på det landet 
eller ett specifikt resmål. En följd av detta är att folk gärna talar med actionturisten som varit 
på resmålet innan de själva åker till samma område. Actionturisten menar att man får ut mer 
av utlandsvistelsen om man åker runt på egen hand. Men det händer att actionturisten vänder 
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76 Wolf 2001, s 298. 



 19 

sig till turistpersonal och turistbroschyrer för att hitta något nytt. De är i regel mellan 20-30 år. 
 
Kulturturisten har hemma införskaffat nödvändig information om sevärdheter långt innan 
avresan. Kulturturistens informationssökning rör ofta sig om sevärdheters autencitet och 
originalitet. Bokningsprocessen karaktäriseras också av en lång semesterplanering. 
Kulturturisterna utmärks som samlare av broschyrer och kataloger om resmålet som en del av 
sina souvenirer. Att vara förberedd och veta vilka ställen som är värda att besöka är i 
kulturturisternas fall en viktig förutsättning för en lyckad semester. De anser det viktigt att få 
kunskaps- och bildningsbehovet tillfredställt vilket gör att de söker sig utanför semesterorten. 
Kulturturisten konsulterar reseguider både innan och under resan kontinuerligt då de helst inte 
missar något väsentligt. Kulturturisten talar främst med sina medresenärer och befolkningen 
för att utbyta erfarenheter och kunskap snarare än social samvaro. De är måna om sin 
individualitet och känner olust inför tanken att bli sammanblandade med och identifierade 
som gängse turister. Kulturturisten vill köra sitt eget race så fort de är på plats på 
destinationen. Sol och bad prioriteras inte särskilt högt. De är i regel mellan 40-50 år. 
 
Individualisterna söker omväxling och strävar efter att få ut så mycket som möjligt av 
semestern är stor. Det finns en vilja att vara med om så mycket som möjligt på semestern. 
Gruppen kännetecknas av stor rörlighet geografiskt sett, då individualisterna sällan trivs på 
samma plats en längre tid. De använder semestern till sina personliga sportintressen som 
dykning, våg- och vindsurfing. Att möta och tala med andra människor med så olika 
bakgrunder som möjligt utgör för individualisterna viktiga händelser under semestern. 
Individualisterna reser ofta ospecificerat. Trots att de har lite tid har de ändå hunnit 
införskaffa information om resmålet. De tar del av personliga reseskildringar och reportage 
samt annan litteratur som går utanför den gängse bilden av turistmålet. De menar att det finns 
en poäng i att inte detaljplanera semestern. Individualisten lägger stor vikt vid att inte 
beblanda sig med massturisten. De är i regel mellan 20-30 år. 
 
Det som är kännetecknande för Kompromisserna är att de ofta utgörs av pensionärer och att 
de innehar en medelattityd till både bildning och avkoppling. Det finns dock en viss längtan 
efter action och äventyr. Kompromissen vill vara med på det mesta fast med måtta då förstås. 
Kompromisserna är hela tiden på jakt efter det autentiska och det genuina under semestern. 
De vill helst titta på det gamla och oförstörda. Kompromissen följer gärna med på 
sightseeingturer och utflykter men de avviker ibland för att upptäcka på egen hand. Däremot 
avstår de från att göra strapatsrika utflykter på grund av den förhållandevis höga åldern. De 
tycker om att vistas bland lokalbefolkningen. Detta gör de för att kunna titta närmare på hur 
befolkningen lever, tillbringar sin fritid, tillägnar sig kultur och på så sätt får de information. 
Kompromissarna föredrar framför allt att resa runt själva med i synnerhet kollektiva 
transportmedel, eller till fots. De är i regel 50-60 år eller äldre. 
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Maslows behovshierarki och informationsbehov 

Leif Aronsson och Monica Tengling skriver i Turism – världens största näring att ”Den mest 
kända och använda modellen för behovsanalys, både i näringslivet och för privat konsumtion, 
är Maslows behovshierarki.”77 Lars Seldén förklarar att fenomenet att tänka i termer av 
mänskliga behov är psykologiskt och socialt grundat. Psykologen Maslow tas upp i ett avsnitt 
om informationsbehov i Seldéns avhandling Kapital och karriär. Seldén menar att Maslow 
förekommer inom biblioteks- och informationsvetenskap men att forskningen har haft svårt 
att avancera från de tidiga positioner som Maslow presenterade på 1950-talet.78 Block och 
Lagberg menar i magisteruppsatsen Kliniskt verksamma psykologers 
informationssökningsbeteende att ”Bakom ett informationssökningsbeteende ligger alltid ett 
kognitivt behov, vilket i sin tur står i växelverkan med känslomässiga och ytterst med 
fysiologiska behov.”79  
 
Vi bekantar oss därför med människans mer påtagliga synliga, mänskliga behov. 80 Med 
mänskliga behov avses i Maslows behovshierarki, 1 kroppsliga behov, 2 trygghetsbehov, 3 
gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4 behov av uppskattning och 5 behov av 
självförverkligande.81 De mänskliga behoven lyfts fram i Maslows behovshierarki där han 
beskriver människans behov på olika nivåer i form av en trappa. I Maslows trappa rör man sig 
från materiella behov till andra, högre värden som kan leda till en högre livskvalitet. För 
turisten kan det visa sig på följande på vis. Vikten av att de får fysiska behov tillgodosedda i 
form av bra boende och god mat. När detta steg är uppfyllt kan man gå vidare till nästa. 
Behov av trygghet tillgodosett i form av olika säkerhetsåtgärder mot våld, stöld, brand 
olyckor är ett steg. Till nästa steg hör att turisten får sina behov av sociala kontakter 
tillgodosedda genom vänligt bemötande, omtanke, någon att bry sig om och någon som bryr 
sig. Behoven av uppskattning och upplevelser tillgodosedda i form av intressanta och 
spännande aktiviteter och uppmärksamhet från omgivningen är ett viktigt steg. Till det sista 
trappsteget hör behoven av självförverkligande, t ex att klara svåra strapatser som de inte 
tidigare kunnat klara, upplevelser av estetisk natur och att få nya kunskaper till livs. 

                                                 
77 Aronsson & Tengling 2003, s 69. 
78 Seldén 2004, s 65-66.  
79 Block & Lagberg 1998, s 54. 
80 Mänskliga- och fysiologiska behov är likvärdiga begrepp i detta sammanhang. 
81 Nationalencyklopedin 2006, Sökord: behovshierarki 
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Ett tillfälligt informationsbehov  

 
Donald O. Case, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, skriver om 
informationsbehov och definierar enligt följande: 
  
 An information need is a recognition that your knowledge is inadequate to satisfy a goal 
 that you have.82 
 
Case menar att informationsbehovet ändras hela tiden i takt med att man får nya kunskaper, 
då nya frågor väcks till liv när man får svar på gamla sådana.83 De mänskliga behoven som 
Maslow delade upp i fem trappsteg bör vara tillfredställda när man diskuterar 
informationsbehov. Case hävdar att informationsbehovet har sina rötter i människans 
basbehov.84 Det leder vidare in på turisters informationsbehov då Case ger ett exempel ifrån 
resebranschens utveckling när han förklarar informationsbehovet.  
 

Making arrangements for travel is one comprehensive example: One could hear the weather forecast on the 
radio, read about a destination in a travel guide, call hotels to make reservations, telephone an airline to learn 
departure times and fares, visit a travel agent to pick up a ticket, and so on...But now it is possible to satisfy 
all travel-related requests on a single Web site.85  

  
Att tala om turisters informationsbehov är nödvändigt för att förstå de informationsluckor som 
uppkommer i den turistiska situationen. Höglund och Persson menar i Information och 
kunskap. Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor att informationsbehovet 
uppstår i en problemsituation. Informationssökning och informationsanvändning uppstår i 
samspel mellan användare och informationssystem, men det sker inom ramen för en speciell 
situation och miljö.86 Informationsbehov är något som den enskilde informanten upplever i en 
specifik situation. Sedan beror informationsbehovet vidare på dels demografiska som 
kontextuella aspekter. Syftet då man undersöker informationsbehov blir tyvärr ofta istället att 
man fokuserar på ett informationsbeteende. Informationsbehovet måste studeras i direkt 
samband med eller precis efter en avslutad sökning för att vi skall kunna identifiera de 
inneboende behoven. Därför har informanter valts utifrån detta kriterium, de är alla i färd med 
att åka på semester vid tidpunkten för intervjun.  
 
Informationsbehovet bör inte sammanblandas med människans mera grundläggande behov, 
vilka Maslow visar på i behovshierarkin ovan. Informationsbehov är mera av ett sekundärt 
behov som uppstår först efter det att man uppfyllt de övriga behoven. På så sätt styrs 
informationsbehovet av en strävan efter att först och främst tillfredställa de fysiska behoven.  
På så vis lever dessa olika behov i en viss symbios med varandra. Informationsbehovet är 
också föränderligt till karaktären på så sätt att när man får svar på en fråga, uppkommer det 
andra som behöver besvaras. Exempelvis hur mycket kommer semestern att kosta? Har vi 
råd? Behöver vi ändra resmål eller ska vi spara in på något?   
Önskan eller behovet av att resa iväg någonstans kan uppkomma på ett flertal sätt. Ett behov 
kan vara att man vill lära känna nya människor, ortsbefolkning såväl som medresenärer.  

                                                 
82 Case 2002, s 5. 
83 Case 2002, s 77. 
84 Case 2002, s 76. 
85 Case 2002, s 4.  
86 Höglund & Persson 1985, s 72. 
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”Behovet kan således bestämmas antingen från individens upplevelser eller från den aktuella 
problemsituationen.”87 Problemsituationen kan vara hur man hittar det bästa resmålet med rätt 
väderklimat för årstiden. Informationsbehovet skiljer sig avsevärt från de mera grundläggande 
mänskliga behoven, vilka talades om i avsnittet Maslows behovshierarki och 
informationsbehov. Frågan är då om vi kan tala om ett egentligt informationsbehov? Till viss 
del kan man hävda det, men det gäller först när de mänskliga behoven är tillfredställda. 
Höglund och Persson presenterar informationsbehov som något som i princip kan komma från 
en analys av problemsituationer. Här kan man ta hänsyn till vad vi skulle kunna kalla 
objektiva och subjektiva behov. 88 Med objektiva behov menar författarna vad som kan vara 
rimligt utifrån sett, för att lösa vissa typer av uppgifter. Subjektiva behov däremot är de behov 
som olika aktörer själva uppfattar sig ha. Informationsbehovet uppstår i individens 
upplevelser eller i den aktuella problemsituationen. 89  
 
Höglund och Persson har utarbetat en modell på organisationsnivå där de förklarar hur en 
organisation använder sig utav informationskällor i olika situationer. I modellen som Höglund 
och Persson utvecklat har de delat in informationskällorna i en fyrfältsmodell. (Se modellen 
nedan). Modellen är tänkt att appliceras på organisationsnivå, vilket problematiserar min 
användning av modellen eftersom jag behandlar informationskällorna på individnivå. Jag har 
medvetet valt att applicera denna modell på individers användning av källor istället för på 
organisationers användning av källor. I uppsatsen tillämpas Höglunds och Perssons modell på 
individnivå, detta tillvägagångssätt har valts för att tydliggöra vilka informationskällor 
informanterna kan komma att beskriva som sina informationskällor. Indelningen av 
informationskällorna i interna, externa, informella och formella källor har möjliggjort en 
omtolkning till turisters informationsanvändning. (Se Tolkning av Höglunds och Perssons 
modell). Med informella källor avser Höglund och Persson främst muntliga källor, 
konferenser, mässor, föredrag, kollegor inom och utom organisationen. De menar vidare att 
många studier har visat på att de informella kanalerna är av utomordentligt stor betydelse för 
olika gruppers informationsintag. Formella källor är framförallt tryckta sådana, såsom 
broschyrer, böcker, tidskrifter och databaser. För att särskilja dessa källor ytterligare har 
Höglund och Persson indelat källorna i interna och externa informationskällor i modellen. 
Interna källor är sådant som har skapats inom den egna organisationen. Exempel är interna 
rapporter, PM, kollegor inom organisationen. Med externa källor säger författarna vidare att 
det är sådan som skapats utanför organisationen och måste således tas in över 
organisationsgränsen på ett eller annat sätt. De externa källorna innefattar då hela utbudet av 
tryckta och muntliga kanaler i organisationens omgivning.90 Skillnaden mellan formell och 
informell information är främst att formell information kan lagras och göras tillgänglig för en 
större publik. Informell information ofta blir begränsad till en liten grupp, och eftersom 
informell information inte kan lagras blir det en form av temporär information.  
 
Sammanfattningsvis säger Höglund och Persson att informationsutbud är en samlingsterm för 
olika tryckta och muntliga informationskällor. Sett ur den enskilde informationsanvändarens 
perspektiv är detta utbud ett mycket komplext och dessutom snabbt föränderligt gällande 
innehåll och åtkomst. Därmed finns det svårigheter att överblicka marknaden och välja rätt 
kanal, men det innebär också att det finns flera olika sätt att organisera en effektiv 
informationsförsörjning. En del informationskällor liknar varandra vilket gör det möjligt att 

                                                 
87 Höglund & Persson, 1985, s 44.                                                                                  
88 Höglund & Persson 1985, s 43. 
89 Höglund & Persson 1985, s 44. 
90 Höglund & Persson 1985, s 46. 
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nå samma information på olika vägar.91 Information är enligt Höglund och Persson liktydigt 
med externa argument eller fakta som aktören för tillfället inte har. Den information man 
anskaffar fyller en funktion som relevant data.92 Informationen i dagens samhälle finns att 
tillgå på en mängd olika sätt. Höglund och Persson har valt att göra denna indelning utifrån ett 
organisationsperspektiv: 
    
   

Interna             Externa 
  

 
 

Formella 
 

 
 

Informella 
                        
 
 
 

  Figur 2. Exempel på olika typer av informationskällor.  
                             Höglund & Persson (1985 s. 47) 

                                                 
91 Höglund & Persson 1985, s 46-47.  
92 Höglund & Persson 1985, s 42. 

Interna 
dokument PM, 
rapporter, 
register arkiv 
 

Tidskrifter, böcker, 
rapporter, 
bibliografier, 
databaser 

Samtal med 
kolleger inom 
organisationen, 
sammanträden  

Brev, kongresser, 
samtal med 
kolleger utom 
organisationen 



 24 

Intervjuredovisning 

Intervju med Anna 19/1-2006 
Under våren skall Anna, 26 år, tillsammans med pojkvännen Bengt åka till Nya Zeeland och 
Australien. Hon säger att syftet med deras semester är att ta det lugnt och resan ses som något 
utav ett äventyr. Som ett exempel på äventyr nämner hon att på Nya Zeeland har hon tänkt sig 
ett fallskärmshopp. Resan kommer att vara under två månader. Resan passar väldigt bra i tid 
menar Anna, som precis avslutat sina studier och ser resan som ett välbehövligt avbrott innan 
arbetslivet väntar. Hon har redan under tidigare resor kommit i kontakt med Kilroy Travel 
vände sig direkt till deras hemsida när paret började prata om att resa iväg. Resvana har Anna 
gott om då hon tidigare tågluffat i Europa och även varit i Indien en längre period. Så Anna 
vet vad hon ger sig in på, säger hon, när man skall företa sig en sådan här långresa. ”Det 
kommer att bli svettigt och jobbigt”, menar hon men ”det är en chans att få umgås med den 
man tycker mest om under annorlunda förhållanden.” Anna har under en längre tid haft planer 
på att besöka Nya Zeeland och Australien. Paret bestämde sig redan i april 2005 att de skulle 
resa iväg och de har haft gott om tid att göra informationssökningar inför resan som går av 
stapeln januari 2006. Hon har hört vänner och bekanta berätta om resmålen och har på så sätt 
fått en positiv bild av destinationerna och därmed har önskan om att komma iväg växt sig allt 
starkare. Anna menar att Kilroy Travels billiga studentpriser bid rog att hon vände sig dit på en 
gång. I och med att paret var tidigt ute blev biljetterna också billigare. Eftersom hon 
fortfarande är student kan hon ta del av de rabatter och erbjudanden bolaget erbjuder. Anna 
vände sig även till STA - Travel i början av valet av resebolag, men hon fastnade alltså för 
Kilroy. Via Internet och e-mail har Anna haft kontakt med resebolaget som har hjälpt paret att 
lägga upp en resplan och skaffat ett VIP- kort för backpackers så att man får extra rabatt på 
diverse saker. Hon har även varit inne på Kilroys kontor samt pratat med dem i telefon vid ett 
flertal tillfällen. Telefonkontakten upplever Anna som positiv och väldigt ”fixig” så hon 
kommer ännu ihåg kontaktens namn. Tanken från början var att inte planera resan alltför 
mycket. Anna menar att hon egentligen inte är någon ”real backpacker” eftersom hon följer 
guideboken Lonely Planet. Under andra resor har hon stött på andra backpackers som menat 
att det är töntigt med Lonely Planet, eftersom man då inte upptäcker resmålet på egen hand. 
Men Anna menar att man åker iväg för sin egen upplevelses skull och det är svårt att hinna 
med allt och därför väljer hon att läsa guideböckerna om vad som kan vara sevärt. Lonely 
Planet har varit den guidebok som hon använt sig av. Hon har plöjt igenom böckerna om 
resmålen mest intensivt tiden runt biljettköpet och nu sista veckan innan avresan. Hon menar 
att Lonely Planet kommer med bra tips och idéer om alltifrån utflykter till hotell och 
restauranger. Det finns emellertid en viss risk att man missar det genuina om man slaviskt 
följer guidens anvisningar. Anna som rest mycket förut tror att hon denna gång inte kommer 
att vara lika öppen socialt med andra resenärer eftersom hon nu reser som par. Men hon 
menar samtidigt att det är från andra backpackers många av de bästa tipsen kommer. Vänner 
och bekanta hemma har även bidragit till informationssökningen då Anna pratat med dem om 
resmålen som de tänkt besöka. Det är bara att lyssna på de som redan besökt resmålet och 
höra vad de gjort där, menar Anna. Vissa saker har hon direkt kunnat stryka på sin att ”göra 
lista”, eftersom man inte vill ”gå på samma nitar” som sina vänner menar hon. Hon har under 
senaste veckorna börjat provpacka väskan efter beskrivningar som pojkvännen tagit hem från 
nätet. De har tillsammans undersökt vilka vaccinationer som varit nödvändiga och de har 
bokat de första två nätterna på Nya Zeeland på ett hotell via Internet. De olika hemsidor på 
Internet som Anna har tittat närmare på är backpackers.com samt Resedagboken. Tv –
programmet Grattis Världen med Filip och Fredrik på Kanal 5 har även inspirerat Anna att 
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resa iväg. Sedan har hon även läst Expressen och Aftonbladets bilagor då de handlat om resor 
till Nya Zeeland och Australien.  

Intervju med Bengt 22/1-2006 
Bengt, 26 år, har precis sagt upp sig från sitt arbete för att tillsammans med flickvännen Anna 
resa till Nya Zeeland och Australien under våren i två månader. Syftet med resan är främst 
nöje, semester och att bara ta det lugnt. När det gäller en sådan typ av långresor som Bengt 
och Anna skall åka på visste han direkt att han skulle vända sig till Kilroy Travels. Han säger 
att har blivit inspirerad av den fina naturen och filmtrilogin Sagan om ringen som är inspelad 
på Nya Zeeland. Tillsammans med kollegor och vänner har Bengt diskuterat resmålet och 
därigenom fått ”mera kött på benen”. De resor som kollegor och vänner har berättat om har 
inspirerat så pass att Bengt gärna vill uppleva resmålen på egen hand. De har sagt att ”det här 
måste du göra” så då vill man såklart uppleva det själv. Det är på jobbet som den största 
informationssökningen skett, när han lätt kunnat gå in på Internet. Har det varit tid över har 
han ”slängt ihop ett par sökningar” som han säger eller bara surfat runt på sådant som rör 
resan. Bengt har först och främst sökt på Google där han kombinerat sökningar som ”Nya 
Zeeland AND buss” och ”Australien AND Hostels.” Han säger att ”det är bara att söka på 
nätet, antingen stöter man på något bra eller dåligt, är det dåligt märker man det snabbt och 
gör vidare sökningar.” Bengt har även tagit del av reseguiderna Lonely Planet för Nya 
Zeeland och Australien. Han säger att de hemsidor och länklistor dessa böcker hänvisar till 
har varit till stor hjälp. Han har tittat närmare på hemsidor om turistinformation, 
fallskärmshoppning på Nya Zeeland, Hostelsworld, VIP – backpackers samt Intercitybus. 
Innan avresan har Bengt aktiverat en reseberättelse på hemsidan Resedagboken. Han menar 
att det är dessa sidor som främst gett honom informationen han behövt. Om han skulle 
rangordna de källor han använt hamnar Internet på första plats tätt följt av vänner och 
bekantas berättelser och diskussioner tillsammans med reseguiden Lonely Planet. 
 
Boendet under resan har inte planerats i förväg, utan man kommer att se vad som är ledigt och 
tala med andra backpackers och konsultera Lonely Planet under färden för att finna boende. 
Bengt talar även om Kilroys VIP kort för backpackers där man får 10 procent rabatt på olika 
vandrarhem. Från det att resan bokades har informationsökningen gått i vågor och har trappats 
upp alltmera efterhand. Det är främst den sista månaden och veckan som Bengt varje dag sökt 
på något angående resan. Han menar att ”desto mer information du söker desto mer 
intresserad blir du”. Med svårigheter att finna materialet hävdar Bengt att ”med Internet finns 
det alltid en massa skit.” Men genom att använda de länkar som Lonely Planet tipsar om kan 
man finna många matnyttiga hemsidor som ger bra information.  
Bengt menar att ”Internet har varit det stora” när det gäller informationsökningen, även om 
man kan stöta på mycket skräp. Bengt kallar sig själv för en resvan resenär då han har varit på 
ett flertal charterresor men inte på någon längre resa som denna. Ett skämtsamt sätt att tala om 
hur resvan man är inom hans familj är att tala om man varit ”utanför 50 – skyltarna”. Med 
detta menar man hur berest man är som person. Jag ansåg att det var ett så slagkraftig citat att 
jag valde att ha det som uppsatstitel.    
 

Intervju med Cassandra 22/1-2006  
Cassandra, 25 år, ska tillsammans med sin syster åka på en veckas chartersemester till 
Egypten. Det handlar om en paketresa där boende och transporter ingår. Resan har Cassandras 
syster bokat på Internet via resebolaget Ving. Resande är hennes stora passion i livet och hon 
var senast i Los Angeles och San Francisco i höstas. 
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Resebolaget kom de i kontakt med via Internet. ”Jag och syrran kollade först på alla möjliga 
sista-minutenresor på nätet.” Men det var ingen sista-minutenresa som passade när de skulle 
åka. Så då började systrarna undersöka om du kunde åka på de vanliga resorna istället. Och då 
fann de ett bra erbjudande på Vings hemsida. De valde då mellan att resa till Israel och 
Egypten. Hon menar att de började bli lite stressade att de inte skulle hitta en bra resa i tid. 
Tidvis menar hon att informationssökningen varit intensiv. Så det blev en period som de 
kollade varje dag efter nya resor som dök upp och verkade intressanta. Informationssökningen 
tog fart någon dag innan de beställde resan. Systrarna hade bestämt vilken dag de ville åka. 
Men sen upptäckte de att det inte var helt lätt att få tag i en resa just det datumet. Så då blev 
det ett väldigt intensivt sökande efter en bra och billig resa. Alltihopa har gått väldigt smidigt 
och Cassandra förlitar sig mycket på den informationen som finns på Internet. Hon menar att 
det egentligen inte spelade så stor roll vart resan gick så länge de kom till ett varmare klimat 
och att resan innehåller sol och bad. Hon säger att hon helst ville till något ställe i Afrika. 
Cassandra har som ett mål i livet att besöka alla världsdelar. Dessutom tyckte hon att det 
passade bra med Afrika nu. Hon föreslog Gambia för sin syster men det ville inte systern.  
 
Cassandra har tittade lite i resekataloger och i Aftonbladets bilagor om resor. De personliga 
kontakterna har varit viktiga menar hon vidare. ”Jag har pratat mycket med kompisar som 
varit i Egypten och de rekommenderade det” säger hon. Folk som varit där och som kan ge 
bra tips. ”Den informationen är guld värd” tycker hon. För att ta reda på om man behövde 
visum för att besöka Egypten valde hon att ringa resebyrån. Det är den enda personliga 
kontakten de har haft med resebyrån. 
 
Cassandra tyckte det var viktigt att kolla upp vilka vaccinationer man behövde, hur vädret 
brukar vara där den här årstiden. Hon tycker det är viktigt att det är hyfsat varmt på resmålet. 
På frågan om vart hon vände sig till för att få tag på relevant information om resmålet säger 
hon: ”Jag hörde framförallt med andra som varit där. Vädret har jag kollat på nätet. Men jag 
har inte hunnit kolla så mycket.” Samtidigt säger hon att nätet känns som den bästa källan. 
Hon har sökt information från både Vings hemsida och Google. Den mest relevanta 
informationen hittade hon på Vings hemsida. Där står det mesta man behöver veta säger hon. 
Hon har kollat och jämfört alla resebolag på nätet, för att hitta den resa som passade bäst både 
tidsmässigt och för plånboken. 
 
Cassandra har fått lite tips från folk som har varit i Sharm el Shejk, om vad man bör göra där. 
Hon har inte använt sig av någon guidebok och kommer troligtvis inte heller att ta med någon. 
Hennes syster brukar vara mer ordentlig med sånt och Cassandra förlitar sig då på henne. 
”Men jag är en typisk lillasyster som inte är lika duktig”, säger Cassandra och skrattar. 
Cassandra är rätt äventyrlig till sättet och säger att ett måste är att ta en båtutflykt ut till 
korallreven. Hon har talat mycket med en arbetskollega som har varit i Egypten förra året. 
Kollegan har berättat om en båtutflykt och ”det lät helt underbart” säger Cassandra. Systrarna 
funderar på att ta en tur till Kairo. Men att de nog struntar i det den här gången. Hon menar att 
”det känns för stressigt när man bara är där en vecka. Jag vill vila och njuta så mycket som 
möjligt. Så det blir nog mest vattenaktiviteter.” hon avslutar med att säga att säga ”sen skulle 
det ju också vara kul att rida kamel i öknen. Men jag älskar att snorkla och Röda havet ska 
vara ett de bästa snorklingställena.” 
 

Intervju med David 7/2 -2006 
David, 55 år, skall i mars resa till Indien på semester tillsammans med fyra kamrater. Resan är 
emellertid inte bokad ännu utan kompisgänget förlitar sig på att det skall dyka upp en sista 
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minuten resa i mars som passar dem. Det blir till att köpa första bästa resa (flygstol) som 
dyker upp i rätt prisklass menar han. Gänget har redan tidigare varit i Thailand vid två 
tillfällen och nu är de alltså på väg till Indien och Goa. De bestämde sig relativt långt innan att 
de skulle åka iväg och just Indien och Goa passade bra. Han har sökt på Internet på resor som 
kan vara bra, han har främst varit inne på resebolagens hemsidor och tittat, säger han. Han har 
också köpt en reseguide från Vagabond om just Goa. Den har han läst översiktligt för tanken 
är att kunna läsa den mer ingående på den nio timmar långa flygresan, säger han vidare. 
Boken har gett honom den information han behöver och David upplever det inte som att han 
saknar någon avgörande information. Han menar att han gärna vill ha koll på läget innan han 
reser iväg. Han säger också att ”Vagabond har varit hemskt informativ och gett mig den 
information jag behövt tillsammans med det jag kunnat finna på Internet”. Därför har han inte 
heller besökt biblioteket inför denna resa. Som exempel på en specifik informationssökning 
kan nämnas att, han har funnit att elektriciteten kan vara dålig på natten så att en ficklampa 
kan vara bra att packa ner.  
 
De kommer under vistelsen i Indien att stanna i Goa, och det är inte tänkt att de skall göra 
några större utflykter utan bara ha semester och ta det lugnt i två veckor. Det är viktigt att 
kunna ta det lugnt och sola och bada, säger David. Han säger att han har läst på Apollos 
hemsida om en speciell varm oljemassage man bara inte får missa då man åker till Indien. Så 
det har han kollat upp och tänker göra. I övrigt vet han inte riktigt vad som skall göras men 
det tar de på plats. Han har emellertid talat med flera som redan innan varit i Goa. En av de 
som skall följa med på resan har en son som har varit på bröllop där nere och vet lite vad man 
kan göra. Det har annars varit många som har kommit med tips och råd som man har talat 
med. De har rekommenderat Indien och Goa, vilket har gjort att intresset för att själva åka dit 
har varit starkt för David och hans kamrater.  
 

Intervju med Emmy 12/2 -2006 
Emmy, 26 år, säger sig vara relativt resvan och brukar resa ett flertal gånger per år och har 
även varit bosatt utomlands en längre period.  
Hon ska resa till USA tillsammans med sina föräldrar i sommar. Resan kommer att vara 12 
dar och äger rum i juli 2006. Visst skulle den kunna vara längre, det finns ju hur mycket som 
helst att se, men hon menar att det känns ganska lagom med nästan två veckor. De kommer att 
flyga till New York och stanna där i några dagar, sedan flyga vidare till Las Vegas och 
därifrån köra bil vidare till Grand Canyon och Los Angeles. De flyger sedan hem från Los 
Angeles till Sverige. Huvudtanken med resan är att visa hennes föräldrar väl valda delar av 
USA. Ett annat syfte med resan är att introducera hennes och hennes pojkväns föräldrar som 
bor i USA. Boendet kommer att ske på hotell den största delen av tiden. Hotellnätterna är 
ännu inte bokade men hon säger att hon ska boka det över Internet ganska snart. Eventuellt 
kommer de att bo någon natt hos pojkvännens föräldrar i Los Angeles. Hon har besökt USA 
vid ett flertal tillfällen tidigare eftersom hennes pojkvän bor och arbetar där. Resan har hon 
bokat via Flygspecialisten i staden, efter att ha kollat en hel del priser på Internet. Hon säger 
att hon har bokat resor tidigare med hjälp av den resebyrån och att de håller bra priser. Hon 
har besökt resmålen förut och behöver därför inte söka så mycket information inför resan. Det 
hon vill veta innan resan är att hon har hotell bokat, hur man tar sig från flygplatsen och 
möjligtvis att hon har bokat en hyrbil.  
Emmy har själv komponerat ihop ett resschema som det är tänkt att de skall följa. Hon 
började fundera på att resa i ungefär ett halvår innan avresan som sker nu i sommar och har 
sedan dess ägnat några timmar i veckan till att kolla biljetter och priser, säger hon.  
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Emmy har valt att de skall besöka fyra delar av USA som är både kända och roliga att besöka 
samt visar väldigt olika delar av landet. Det är en bra introduktion till USA om man aldrig har 
varit där förut, säger Emmy. ”Jag kommer att planera i stora drag vad som bör ses i varje stad, 
utöver detta kommer det att bli mest spontant. Mina föräldrar kommer också att få påverka 
vad de vill se.” När Emmy och hennes föräldrar väl bestämt sig för att de skulle åka kollade 
hon priser på en mängd olika ressajter på nätet. Men eftersom de flesta inte erbjuder 
möjligheten att boka inresa till en stad och avresa från en annan valde hon att kontakta en 
resebyrå. Resrutten har hon satt ihop själv med hjälp av egen erfarenhet och en USA-guide, 
säger hon. Hon använder sig framförallt av guideböcker och Internet vid 
informationssökandet. Sen så går hon på en del rekommendationer från vänner som tidigare 
varit i områdena. Hon har även en guidebok över hela USA och Internet använder hon hemma 
där hon har bredband.  
 
På en fråga om Emmy använt sig av biblioteket svarar hon, ”Nej, jag har inte använt mig av 
biblioteket i informationssökningen inför resan. Jag har inte funderat så mycket på vad de 
skulle kunna erbjuda mig, som jag inte hittar ändå och jag är inte så intresserad av att läsa in 
mig så mycket på resmålet mer än genom guideboken.”  
  

Intervju med Felicia 16/2 -2006 
Felicia är 48 år och ska tillsammans med sin man resa till Kina på semester. Det är första 
gången hon och hennes man åker iväg på en resa som de anordnat själva och som inte är i 
form av en charterresa, säger hon. Hon tycker det är spännande att själv få planera sin egen 
resa och styra över det man vill titta på. Semesterresan kommer att pågå i två veckor och 
främst inriktas på kultur samt sol och bad.  
Paret reser först ner till Peking, där de kommer att stanna två nätter på hotell. Därefter 
kommer de att åka med inrikesflyg till Hainan för att där stanna i en vecka. Felicia menar att 
Hainan kallas för Kinas Hawaii. Därefter flyger de tillbaka till Peking för att stanna där i två 
nätter tills de åter reser hem till Sverige. Felicia fick sin inspiration då hon åkte till Ullared, 
bussguiden kom att tipsa om en resebyrå som anordnar resor till Asien och då specifikt Kina. 
Intresset för Kina har funnit länge hos Felicia och hennes man men det var främst i och med 
Ullaredresan intresset ökades påtagligt. ”Kina har jag ju länge velat åka och se”, säger hon. 
Resebolaget CTO-travel som paret reser med tillhandahåller kombinationsresor som gör det 
möjligt att få ut det lilla extra av resan. Detta gör de genom att koppla samman sol, bad, 
shopping, kultur och nöje. Baserat på färdiga paket serveras resor som skall passa alla 
resenärer och önskemål. Det finns även möjlighet att beställa tilläggspaket vilket gör att man 
kan boka hela resans huvudattraktioner i lugn och ro hemifrån. 93 Resan har de bokat över 
Internet, men hon har även pratat med folk på resebyrån i telefon.  
 
Felicia har läst en hel del i broschyrer hon fått hemskickat med posten. Annars har hon varit 
inne på CTO-travels hemsida som lagt ut en hel del bra information om att resa i Kina. 
Sökningar har även gjorts efter information om Kina på andra hemsidor, främst då de större 
resebolagen. Men Felicia menar att det var sådan information som mest handlade om Peking 
och inte så mycket om det övriga landet. Därför har hon kompletterat sökningarna på Internet 
med att låna tre stycken resguider på det lokala biblioteket. Det handlar om väldigt utförliga 
resguider om alla möjliga sevärdheter. Hon menar att eftersom man jobbar och står i, har hon 
inte riktigt hunnit läsa allting ännu, men hon säger att hon gärna vill vara påläst innan hon 

                                                 
93 CTO-travel 2006. (http://www.ctotravel.se) 
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reser iväg. Hon vill veta vad det egentligen finns för sevärdheter samt vilka hotell man skall 
bo på. Eftersom Felicia är glutenintolerant är det extra viktigt att hon har information hon hur 
hon kan sköta ätandet utomlands. Annars har både hon och hennes man på olika håll talat med 
en bekant som varit i Kina. De har berättat om vad man skall göra och framförallt vad man 
bör undvika. Sådana tips tycker hon är bra att få eftersom det är svårt att läsa sig till.  
 

Intervju med Gabriella 2/2 - 2006  
Gabriella, 28 år, har tidigare varit ute och rest en del, hon var senast i Mexico, men har även 
rest runt i Europa tidigare. Hon skall dagen efter intervjun resa med sin sambo, som arbetar 
som lärare, till Asien. Det är högsäsong i Asien nu och eftersom sambon arbetar som lärare 
kan han kombinera ihop ledigheten med sportlovet, därför kunde de inte ha valt en lämpligare 
tidpunkt för resan. Resan kommer att omfatta 16 dagar totalt. 
 
Hon och sambon skall åka iväg till Kuala Lumpur som är huvudstaden på Malaysia, där de 
vidare tar flyget till Borneo i indonesiska Kalimantan, som är den största av Stora Sundaöarna 
i Sydkinesiska sjön. Flygresan till och från Kuala Lumpor har de bokat vid Flygvaruhuset på 
Internet. Hon säger att all sökning har skett på nätet, vilket kan vara en följd av hennes yrke 
som webbmaster. Biljetterna bokade paret redan i augusti via flygvaruhuset på Internet. 
Därefter har informationssökningen gått i vågor för att återigen ta fart i november och 
december. Sökningarna har oftast startat på Google där hon vidare fått länkar som hon funnit 
intressanta. Det har främst rört sig om olika turistsidor som hon funnit relevant information 
på. Någon gång har hon kommit in på webbplatser där andra resenärer berättat om resmålen, 
men hon säger att det mest varit en slump. De första nätterna har de bokat på hotell, vilket 
känns tryggt då man kommer till ett nytt land. Hotellet har de funnit på nätet via en sida som 
förmedlar en massa hotell i olika prisklass och standard.  
Resterandet av boende kommer att ske på hotell, men det är inget vi har förbokat, säger 
Gabriella, utan det kommer vi att ta efterhand. Vi reser som backpackers men är ändå mer 
bekväma och bor på hotell, säger hon.  
För en orientering av resmålen har hon laddat hem guider från Aftonbladets webbplats. ”Det 
kostar lite pengar men det var det värt”, menar Gabriella. Annars har hon besökt det lokala 
stadsbiblioteket där hon säger att hon gick direkt till hyllan med guideböcker. Guideböcker 
har lånats och kommer att tas med på resan. Hon har använt sig de guideböckerna som 
innehåller lite mera bilder än Lonely Planet som är mer textbaserade menar hon. Hon säger 
vidare att de gärna vill åka till något annorlunda resmål och att de har haft tankarna på 
Thailand en längre tid. De hade redan 2004 bokat biljetter till Thailand men det var i samma 
veva som tsunami katastrofen så då valde de att avboka biljetterna. Gabriella upplever även 
att Thailand börjar bli så vanligt och eftersom hennes sambo redan tidigare varit där valde de 
att söka efter någonting annat. Efter ett tags bläddrande i resebroschyrer och resekataloger föll 
valet alltså på Malaysia och Borneo.  
 
När de väl bestämt sig för resmålet, har hon talat med en kamrat som tidigare varit i området, 
vad man skall hitta på att göra samt vad man bör se. Eftersom de åker till ett mer udda resmål 
har de personliga kontakterna varit mindre betydande.  

Intervju med Hanna 28/1- 2006 
Hanna är 65 år och skall tillsammans med sin man, 75 år, besöka Island i maj-juni. 
Islandsresan kommer att vara en helt turistisk upplevelse, som hon beskriver den. De väljer att 
besöka Island, för att titta närmare på hur människorna där bor och lever. Tanken är att de 
skall ta sig runt så mycket som möjligt för att se sig omkring, kanske hyra bil.  
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Då hon och hennes man är pensionärer har de överlåtit till det andra ressällskapet att 
bestämma tidpunkt för avresa eftersom de fortfarande arbetar. Annars har priset betydelse och 
de åker gärna på lågsäsong då priserna är lägre. Eftersom de är pensionärer kan de styra över 
sin tid som de vill och kan ”åka när ingen annan har tid”. Åldern har viss betydelse när man 
reser numera, säger Hanna. Den underliggande tanken har varit att hon och hennes man skulle 
ha gjort så många långresor som möjligt medan de var yngre. Hon upplever det ändå som 
pinsamt att hon ännu inte besökt Medeltidsveckan på Gotland eftersom hon fascineras av 
upplevelseturism.  
 
Hanna säger sig själv vara besatt av resekataloger och fantiserar sig gärna bort med dess hjälp. 
Kartböcker är även en stor passion, man kan helt enkelt bara sitta med pekfingret och säga dit 
skulle jag vilja åka. När hon väl bestämt sig för att resa iväg vänder hon sig i första hand till 
resebyrån. Det är skönt att få professionell hjälp, som hon uttrycker det. Det är värt det extra 
påslaget resebyrån har för den hjälpen man får menar hon. Här får paret hjälp med 
inrikesresorna inom länderna, med bokningar osv. Resebyrån ordnar också med boende och 
att de skall ingå frukost. Eftersom paret oftast väljer udda länder tycker hon det är smidigast 
med den personliga servicen. Skulle det vara något som resebyrån inte kan vara behjälplig 
med vänder sig hon ofta till ambassaderna där det finns mycket information. Internet törs sig 
Hanna inte på, hon har emellertid varit på biblioteket och försökt. Men det tillhör en annan 
generation som hon säger. Innan resan läser Hanna på om allt möjligt, allt från stadsskick till 
historia och spännande platser de gärna vill se. För att gå in mera på djupet besöker hon 
biblioteket där hon får tag på mycket av den information hon vill åt. I bokhyllan hemma har 
hon över en halvmeter med guideböcker på platser hon besökt. När man väl kommit till 
resmålet är det oftast för sent att läsa på, det bör man göra innan för att få så stor behållning 
som möjligt av resan.  
Hon säger sig ha väldigt lite kontakt med andra resenärer och ordnar den mesta planeringen 
hemifrån. Hanna har sedan 1970-talet varit en flitig resenär och besökt många platser på 
jorden. Hennes vänner brukar ibland fråga om det är något ställe hon ännu inte varit på. Hon 
har bland annat varit i Asien ett flertal gånger, (Kambodja senast) Australien två gånger, 
USA, Ukraina nu senast och skall iväg på en weekendresa till Baltikum innan Island. Hon 
säger att hennes make varit aktiv fotbollspelare och att han därigenom fått smak för resandet. 
Med fotbollslaget har han besökt Sumatra, Borneo, Java och flera andra exotiska platser. När 
hon och hennes man sätter sig på flygplanet hem börjar planerandet inför nästa semester. 
Hanna har för närvarande planer på att åka till Antarktis men säger i samma mening att hon 
numera som pensionär hade tänkt resa runt i Europa i husbil. Men som pensionär är man 
lovligt byte och risken för rån är för stor tycker hon. När hon var yngre var det främst sol och 
bad som utgjorde semestrarna, då hon säger sig besökt alla Kanarieöarna. De gjorde en 
nostalgi resa för ett par år sen till Teneriffa för att återuppleva ön igen. Men hon fick bara 
”frossa” när hon kom dit, bara en massa ”sand och hotell, sand och hotell”. Det genuina och 
autentiska har helt försvunnit och av ursprungsbefolkningen finns inget kvar eftersom de 
numera jobbar på hotellen och restaurangerna. Hon säger sig vara ute efter upplevelserna där 
”vi lockas av äventyret, nyfikenheten och att söka nya mål”. Men att man oftast bara hinner 
lukta på landet och göra små nedslag runt om på jorden. En livstid är så kort och man vill 
gärna hinna se så mycket som möjligt.  

Intervju med Inga 25/1-2006 
Till sommaren har Inga, 43 år, och hennes man planerat en resa till Skottland, och det skotska 
höglandet. De kommer att vara borta tre veckor men hon skulle naturligtvis vilja vara iväg 
längre men det kostar för mycket, säger hon. Hon har varit i Skottland ett flertal tillfällen och 
senast var då hon firade nyår där. Syftet med resan hon skall åka på till sommaren är för att 



 31 

vandra i bergen samt äta och dricka gott. Helt enkelt njuta av livet. Vi brukar dessutom 
besöka olika sevärdheter såsom kyrkor, ruiner och så vidare, säger hon. 
 
Hon söker främst informationen hon behöver på Internet. Eller rättare sagt enbart Internet 
eftersom Skottland har många bra hemsidor med bra information. Internet är den bästa källan 
menar Inga, eftersom man kan sitta hemma och planera sin resa i lugn och ro. Biblioteket har 
Inga inte alls valt att besöka i resans syfte. Nej, den information jag behöver om 
vandringsleder och sådant finns inte där menar hon, utan framförallt på Internet. 
Det blir att kolla på resebyråernas hemsidor och att söka på nätet. I år ska de åka till samma 
ställe som förra året eftersom de inte turistat färdigt i det området. Därmed har hon rätt bra 
koll på vad hon vill göra och hur hon skall gå tillväga för att hitta den informationen hon 
behöver. Det är fördelen med att återkomma till samma plats. Man känner till människorna 
och platsen på ett annat sätt än när man kom dit första gången. Vi brukar börja direkt efter det 
att vi kommer hem ifrån semestern att planera upp för nästa års semester. Vi brukar samla på 
oss mycket information i Skottland på turistbyråerna.  
 
Inga har framförallt gjort sökningar på Internet där hon sökte efter lämpliga områden att 
vandra på denna gång. ”Jag vill gärna veta vad det finns för vandringsmöjligheter i området 
samt vilka berg som finns att bestiga. Så att man kan planera eventuella kartinköp och dylikt.” 
Första natten brukar de bo på ett hotell eftersom de normalt inte får tillgång till den stuga de 
hyr förrän på helgen. Sen bor de i en stuga resterande nätter och avslutar sin vistelse i 
Skottland med två nätter på hotell i Edinburgh. Allt boende är redan bokat på Internet 
 
Det är viktigt att var ute i god tid om man vill veta hur man skall bo. Inga säger att man måste 
vara ute i god tid för att få en bra stuga i det område man vill bo. Båtresan till England måste 
beställas i god tid om man vill ha en bra hytt på båten dit. Det är viktigt att boka hotellrum 
eftersom det är svårt att få ett billigt och bra hotellrum i Edinburgh under sommaren. Sådan 
information hämtar hon framförallt på Internet och i det material de hämtat under tidigare 
semestrar i Skottland. Hon känner inte att hon saknar någon relevant information utan söker 
efter den mesta informationen hon behöver på Internet i hemmet.  

Intervju med Josefine 30/1 2006  
Josefine, 25 år, skall tillsammans med sin sambo åka på semester till Thailand i mitten av 
mars. Hon säger sig vara resvan, då hon tidigare rest mycket på chartersemester till Turkiet, 
Kanarieöarna, Grekland, Cypern. Hon har även varit bosatt i USA ett år, där hon reste mycket 
inom landet. Huvudsyftet med denna resa är bara att komma iväg och ta det lugnt i två veckor. 
De har valt de resmål som främst fokuserar på sol och bad i thailand. ”Att resa till Thailand 
har funnits i våra planer sedan två år tillbaka, så det känns jättekul att äntligen få komma 
iväg.” Josefine menar att Thailand har känts som ett naturligt val då landet uppfyller de 
önskemål vi vill ha ut av en solresa. Hon menar att Thailand är ett av få resmål där man kan få 
uppleva att reskassan inte tar slut på en gång. Det är annars en känsla som man ofta känner 
när man reser i Europa idag. Hon menar vidare att vädret är en stor och viktig faktor för valet 
av resmål. Thailand är sol säkert och hon säger att det är varmt och skönt där så här års, om 
man jämför med andra resmål som ligger i Europa.  
 
Paret genomförde en grundlig informationssökning, då de först försökte hitta de billigaste 
flygresorna på nätet. Informationssökningen startades redan för ca sex månader sedan. 
Sökningarna gjordes på Internet genom att de besökte olika Internet adresser, såsom Seat 24 
och Pricerunner. När de väl hade funnit en relativt bra prisbild, valde Josefine och sambon att 
besöka en lokal resebyrå för att se vad deras priser låg på. Hos resebolaget Ticket hittade de 
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en fördelaktig resa som låg något billigare än den de hittat på nätet, så då slog de helt enkelt 
till. Det handlar då om två flygstolar ner till Thailand och Phuket. Men eftersom flygstolarna 
är på ett charterplan kunde de inte direkt välja och vraka på resdatum. Josefine hade däremot 
gärna varit iväg en längre tid. De har ännu inte bokat något boende, men hon säger samtidigt 
att de förmodligen kommer att bo hos några de känner de första nätterna i Phuket. Resten av 
boendet är det tänkt att de kommer att ta efterhand. Alla aktiviteter kommer de också att boka 
på plats nere i Thailand.  
 
Innan de hade bokat biljetten kände hon att det var viktigt att få fatt på information som rörde 
olika resmål, kommunikationer inom till och inom landet, vaccinationer samt om olika hotell 
som kunde vara bra. ”Jag tittade i broschyrer och reseböcker men frågade även vänner som 
redan varit där för att få en uppfattning om resmålet.” Det är framförallt bland vänner och 
bekanta, resehandböcker och broschyrer som man får de svar man efterfrågar menar hon. 
Josefine tycker att vänners rekommendationer väger starkt, men kompletteras gärna med olika 
trevliga resehandböcker. ”Informationen finns alltid! Det är inga problem att få tag på den. 
Man måste bara leta.” Eftersom hon fick en resehandbok i julklapp har hon inte känt något 
behov av att uppsöka biblioteket. ”Hon säger också att hon hellre väljer Internet som 
informationskälla framför biblioteket. 
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Reseföretagen 

Nedan följer två referat av intervjuer gjorda med Kilroy Travel samt My Travel, Ving och 
Always där de uttalar sig om hur deras kunder kan tänka sig söka information. Intervjuerna är 
byggda på intervjufrågor som finns bifogade i slutet av uppsatsen.   

Kilroy Travel svarar på frågor via e-mail 
Kilroy Travel tror att turisterna i ett första skede letar efter mycket av sin information på nätet. 
Detta sker både hos olika resebyråer men även på till exempel Resdagboken och andra 
resbloggar. På Kilroy Travel kommer man att under 2006 arbeta mycket med att förbättra sin 
hemsida och det är även där de vill att deras resenärer ska få inspiration till att vilja resa. 
Kilroy Travel anser att riktigt nöjda kunder leder till att kunderna pratar positivt om sin resa, 
vilket bidrar till att ännu fler vill resa med dem. Därmed är ”Word of mouth” är den absolut 
viktigaste informationskanalen. På Kilroy Travel tror man att kunderna går till webben först. 
Men när kunderna ska fatta det viktiga besluten så vill kunderna gärna ha en ”riktig” säljare 
att prata med och ringer därför eller besöker någon av deras butiker. På Kilroy Travel anser 
man därför att det är Internet och den personliga kontakten med en säljare som tillhör de 
viktigare informationskällorna. 
 
Hur lång tid innan avresa deras kunder börjar söka information är väldigt individuellt. Vissa 
kunder börjar söka information redan ett år innan avresan om de ska vara borta länge och 
spendera mycket pengar, medan andra kunder bara har någon månads framförhållning. Deras 
resenärer är dock i allmänhet ofta ute i mycket god tid, då de vet att de då kan få de bästa 
priserna. På Kilroy Travel tror man inte att kunderna har några större problem med att finna 
den information de kan behöva.  

My Travel, Ving och Always svarar på frågor via e-mail 
På My Travel, Ving och Always vet man genom undersökningar om deras kunders 
köpbeteende att cirka 80 procent av dem söker information på företagens webbplatser i 
samband med resan. De menar också att i stort sett att samtliga kunder säger sig ha läsa deras 
kataloger utöver att besöka dem på Internet. Den informationen som My Travel, Ving och 
Always presenterar i sina kataloger är information om de resor och de arrangemang de 
saluför. På deras webbplatser finns det mer information om resmålet såväl som resmålsfakta. 
Det finns också information om vad man kan företa sig på orten i form av resmålsguider. 
För att komma i kontakt med kunderna är det viktigt att nå kunden och bli ”in mind”, detta 
gör My Travel, Ving och Always genom marketing i olika media som bland andra Tv,  
Dagspress, Veckopress och Internet. Som konsument multikonsumerar man media och 
dagligen nås man av en mängd olika reklambudskap och inspiration från vänner och bekanta. 
Detta kan man säga ligger till grund för de val man sedan gör när man bestämmer sig för att 
resa iväg. Allt detta sker efter det att man skapat sig en uppfattning utifrån den information 
man fått tag på. Angående informationskanalernas betydelse har man insett att Internets 
betydelse ökar mer och mer när det gäller turistande. Dels har man helt andra möjligheter att 
lägga ut information på Internet jämfört med tryckta media. Fördelen som konsument är 
möjligheten att hitta mängder av information på ett och samma ställe och att man själv styr 
när man vill ha tillgång till informationen på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. På My 
Travel, Ving och Always säger man att de är behjälpliga med information rörande de 
arrangemang de säljer och enklare information rörande de resmål som presenteras i våra 
program. Övriga frågor hänvisar de ofta vidare till respektive lands informationskontor, 
ambassad eller myndigheter. 
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Analys 

Indelning i turiststil 
Indelningen av informanterna i turiststilarna sker nedan i enlighet med de turistdrag som 
framkommit i intervjuerna bland informanterna. Genom att undersöka informanternas likheter 
och skillnader i turist- och informationsbeteende med Wolfs informanter undersöks hur väl 
mina informanter passar in i de rådande turiststilarna. Tolkningarna grundar sig på de resultat 
som Wolf kommit fram till i sin undersökning. Turiststilarna är ingalunda några slutna 
kategorier utan informanten kan pendla mellan de olika kategorierna. Möjligheten att 
informanterna kan komma att placeras inom en eller fler turiststilar är därmed fullt möjlig. 
Tanken är att de flesta informanter ändå har en slags turiststil till grunden, men att de pendlar 
mellan stilarna främst beroende på resmål och syfte med semestern.  
 
Anna, 26 år, är något äventyrlig lagd, därför har jag valt att kategorisera henne som 
actionturist. Hon söker sin främsta information via personliga kontakter och kompletterar den 
informationen med guideboken Lonely Planet. Hon har även haft kontakt med Kilroy Travel 
där hon fått en del information. Samtidigt säger hon att man helst vill ge sig iväg utanför 
Lonely Planets guidetips. Att upptäcka landet på egen hand är tidskrävande och för att inte 
missa någon viktig besöksplats väljer Anna att först läsa Lonely Planet.  
 
Bengt, 26 år, är den typiska Internetsökaren, han införskaffar nästan alla sin information från 
nätet och kompletterar den med Lonely Planet och dess länktips på webbadresser. Han är 
främst en actionturist med vissa drag från individualisten som helst säger att de inte vill 
planera resan alltför mycket. Han reser också över stora geografiska områden vilket är typiskt 
för individualisten. Men när man tittar närmare på hans informationssökning är den väldigt 
grundlig och informativ. Genom att dra en parallell till Andersson Cederholm skall resan för 
backpackers helst inte arrangeras av någon researrangör. Planerar man sin resa själv lämnas 
större utrymme för det oförutsägbara.94 Det oförutsägbara lockar Bengt som gärna följer sina 
infall då han reser. 
 
Cassandra, 25 år, är mer av sol- och badturisten, därför har hon passats in bland 
rekreationsturisterna.  Hon är relativt rörlig under semestern och tycker om att göra några 
större utflykter utifrån basen som ändå är en charterresa. Charterresan har hon valt för att den 
passar bra i tiden och för resbudgetens skull. Hon särskiljer sig dock från gruppen 
rekreationsturister med sin unga ålder.  
 
David, 55, reser iväg för att byta miljö, sola och bada med sitt kompisgäng. Han tillhör den 
typiska rekreationsturisten. Han anser att syftet med resan är att kunna slappna av och umgås 
med ressällskapet och har inte planerat några direkta aktiviteter på semestern förutom en 
oljemassage. Han säger också att han inte kommer att vara särskilt geografiskt rörlig under 
semestern vilket överensstämmer med rekreationsturistens sätt att vara. David uppvisar även 
vissa karaktäristiska drag från kompromissen. Kompromissen är den sorten som föredrar en 
medelattityd till både bildning och avkoppling. Det finns också en viss längtan efter action 
och äventyr. 
 
Emmy 26 år har redan innan resan gjort upp en resplan som hon och hennes föräldrar är tänkt 
att de ska följa. Hon bygger resplanen på egen erfarenhet som hon kombinerar ihop med en 

                                                 
94 Andersson Cederholm 2003, s 36. 
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resguide samt med webbplatser på Internet. Emmy sätter jag in bland individualisterna, även 
om hon inte är lika äventyrlig på alla sätt anser jag att hon i övrigt är mest lik denna turiststil.  
 
Felicia, 48 år, reser iväg till Kina för att uppleva kultur, men även sol och bad som hon anser 
vara viktigt för en lyckad semester. Hon är inplacerad i kategorin för kulturturister. Hon 
tycker även det är viktigt att titta på saker och upptäcka kulturella sevärdheter, som 
terrakottaarmén hon skall bese. Felicia har främst saknat tid för informationsinläsning och kan 
därmed också kunna kategoriseras som rekreationsturist.   
 
Gabriella, 28 år, vill uppleva det genuina och äkta, hon väljer därför att avstå ifrån de mer 
traditionella resmålen utan väljer att åka till ett udda resmål där ingen i bekantskapskretsen 
varit tidigare. Gabriella tillhör främst kategorin actionturist, då hon anser det är viktigt att resa 
till ett annorlunda resmål. Men liksom actionturisten gillar individualisten att besöka 
annorlunda resmål. Därför placerar jag Gabriella inom båda dessa kategorier.  
 
Hanna, 65 år, ogillar den kommersiella turismen, hon distanserar sig från den gängse 
charterturisten men är ändå ingen typisk backpacker. Mycket beror på hennes ålder men även 
att hon är såpass förberedd, vilket den gängse backpackern inte brukar vara. Hon vill gärna 
upptäcka kulturen och landet hon besöker, så därför läser hon på extra mycket om sådant 
innan avresan. När man väl är på plats är det för sent att läsa på, menar hon. Hanna får sägas 
tillhöra kompromisserna men visar ändå typiska drag från både individualisten och 
kulturturisten. För Hanna gäller det liksom backpackern att äkthetsnivån ökas med 
insmältningsmöjligheten i den lokala kulturen. Ju mer deltagande hon upplever sig vara i den 
lokala kultur hon besöker, desto mer äkthet tillskrivs turistscenen ifråga på ett positivt sätt.95  
 
Inga, 43 år, åker årligen till samma område, hon har nu blivit något av en Skottlandsexpert 
och vet precis vad hon vill och har kvar att göra på semestermålet. Hon hamnar tillsammans 
med Felicia bland kulturturisterna. Man ska uträtta något på semestern, man ska se saker – 
mycket kultur. Kulturturisten är den som redan långt innan resan samlat på sig broschyrer, 
kataloger och i Ingas fall mycket information från Internet.  
 
Josefine, 25 år, åker först och främst för att slappa och ägna semesterdagarna åt sol och bad. 
Hon väljer att resa till Thailand mest på grund av det säkra vädret samt att kostnadsläget i 
Thailand ligger under semestermålen i Europa. Trots sin unga ålder utgör Josefine en av 
rekreationsturisterna i denna studie. Josefine passar även in bland kulturturisterna eftersom 
hon läser sin reseguide både innan och under resan kontinuerligt då hon helst inte missar 
något väsentligt på sin semester. 
 

Anna  Actionturist 
Bengt  Actionturist/Individualist 
Cassandra  Rekreationsturist 
David  Rekreationsturist 
Emmy  Individualist 
Felicia  Kulturturist/Rekreationsturist 
Gabriella  Actionturist/Individualist 
Hanna  Kompromiss/Individualist/Kulturturist 
Inga  Kulturturist 
Josefine  Rekreationsturist/Kulturturist 

                                                 
95 Andersson Cederholm 1999, s 114. 
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Informanternas användning av informationskällor 

Mycket av den information som man får som turist är i form av passiv information 
(tidningsartiklar, reklam, resereportage mm), men det sker också ett aktivt val av 
informationskällor. Detta aktiva val är det som tas upp i denna uppsats. Informationsbeteendet 
för informanterna har visat sig i valet av vilka källor man använder sig av. Jens och Jacobsen 
menar att inhämtningen av information inför ett köpbeslut har framförallt setts som en del i att 
minska osäkerhetsmomentet till en acceptabel nivå.96 Framförallt har det för mig varit viktigt 
att utkristallisera vilka informationskällor turiststilen använder sig av. Generellt kan det sägas 
att informationskällorna främst är Internet, personliga kontakter och guideböcker. När man 
undersöker i vilken utsträckning informanterna använder sig av de olika källorna finner man 
likheter och skillnader i de sätt informationssökningen sker. Detta beror i mångt och mycket 
på informanternas kunskaper och utbildning. Just kännedomen om olika sorters 
informationskällor och hur de bäst tillämpas är tillsammans med språkkunskaper avgörande 
för hur man tillägnar sig informationen.   
 
Undersökningen har försökt fokusera på huruvida informanterna använder sig av information 
från olika källor som står till buds i en turistisk situation. De mönster som kunnat urskiljas i 
informanternas informationsbeteende har jag valt att framställa i nedanstående modell i 
enlighet med Höglund och Persson. Anna karakteriseras främst av att använda Lonely Planet 
och att hon har haft personlig kontakt med resebyrån och en i personalen. Hon lägger även 
stor vikt vid att lyssna på vännernas reseberättelser. Därmed kan jag inte se några likartade 
tendenser till Höglund och Perssons resonemang där de hävdar att de muntliga källornas andel 
av kommunikationen är större då litteraturanvändningen är låg. 97 Bengt har först och främst 
fått sin information från olika hemsidor om resande på Internet men har kombinerat den 
information med Lonely Planet och länktips därifrån. Han har också till stor del lyssnat på 
vänner och kollegor.  
 
Cassandra har till stor del hämtat sin information på resebyråernas hemsidor Internet. Hon har 
kombinerat den informationen med att tala med vänner som varit i Egypten tidigare. Den 
informationen vänner och bekanta förmedlar är guld värd säger Cassandra. David har läst en 
guidebok från Vagabond över Indien och Goa. Han har kombinerat läsandet med att söka efter 
information via resebolagens hemsidor på Internet. Emmy litar först och främst på sin egen 
erfarenhet som tidigare resenär, men hon har haft hjälp av guideboken och vissa sidor på 
Internet för att planera den kommande resan. Felicia har främst fått sin information från 
Internet (CTO-travels hemsida) och de tre resguider hon har lånat på biblioteket. Hon har 
även haft en personlig kontakt på resebyrån via telefon, därutöver har hon talat med en bekant 
om vad man bör och inte bör göra i Kina. Gabriella har uteslutande sökt sin information på 
nätet (flygvaruhuset), men har också haft en guidebok som stöd. Hon har inte talat så mycket 
med vänner och bekanta om resmålet för hon menar att det är ett udda resmål som ingen i 
hennes bekantskapskrets besökt tidigare. Hanna använder sig av resebyråns personal och 
deras kunskap på personlig väg. Hon kompletterar denna information med guideböcker men 
även annan litteratur som hon finner på biblioteket för djupare inläsning. Hon tycker bättre 
om att läsa sig till informationen än att prata med andra resenärer. Hon sköter all 
informationssökning hemifrån och är väldigt påläst när hon kommer fram. När man väl är 
framme är det för sent menar hon.  
Inga litar mycket på sin tidigare erfarenhet eftersom hon besökt Skottland flertalet gånger 
tidigare. Hon söker den information hon kan behöva över Internet och viss 
                                                 
96 Jens & Jacobsen 1993, s 12.  
97 Höglund & Persson 1985, s 75. 
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informationsinhämtning sker från de broschyrer och kataloger de har kunnat få tag på under 
tidigare resor till Skottland. Redan när hon reser ifrån Skottland brukar hon planera för nästa 
semester då hon planerar för att åka tillbaka igen. Josefine fann mycket information på 
Internet (resebolagens hemsidor) men vännernas betydelse som informationsbärare skall inte 
underskattas menar hon. Josefine har också tagit del av en guidebok om Thailand vilken hon 
fick i julklapp.  
 

Tolkning av Höglunds och Perssons modell 
Med informella källor talar vi främst om muntliga källor. Till interna informella källor har jag 
valt att kategorisera släkt, familj, andra turister, vänner, arbetskamrater och egen erfarenhet. 
Till de externa informella källorna hör internetforum (Resedagboken). Till interna formella 
källor har inte funnits några lämpliga källor att kategorisera, därför har den rutan lämnats 
blank. Till de formella externa källorna avser jag Internet, guideböcker, Lonely Planet, 
resekataloger, broschyrer, bibliotek, resebyråer och ambassader.   
 
 

Interna   Externa 
 
  

 
 

Formella 
 

 
 

 
 
Informella 
                        
 
 
 
                                               
 
 

                                       Figur 3. Exempel på olika typer av informationskällor.  
                                       Utifrån Höglund & Persson (1985 s. 47) 
 

Förklaring av informationskällorna 
Höglund och Perssons ursprungliga modell för (interna, externa, informella och formella) 
informationskällor finns presenterad i uppsatsen under rubriken Ett tillfälligt 
informationsbehov. Med informella interna källor menas information som är tillgänglig endast 
för vissa personer inom ett internt nätverk. Informell kommunikation baseras just oftast på 
mänskliga kontakters nätverk. Till dessa nätverk vänder sig människor då de behöver ha 
information snabbt. Det är ju bara att fråga sina kompisar som har varit på resmålet förut för 
att förvissa sig om att man inte ska ”gå på samma nitar” som Anna uttrycker det. Det är inom 
detta nätverk som ens personliga kontakter finns. Inom denna informationskälla och kategori 
indelning finner vi informanterna Anna, Bengt, Cassandra, Felicia Inga och Josefine. 
Informell kommunikation får anses vara användbar då man är ute efter information snabbt. 
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(Resebolagens hemsidor) 
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Internetforum 
(Resedagboken) 
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Den informationen är smidig, interaktiv och lätt att använda. När vi talar om informella 
externa källor är det främst Anna och Bengt som representerar denna kategori då de väljer att 
använda Resedagboken på Internet.  

Till de formella interna och externa källornas fördelar hör att de är lätta att konsultera när 
informationen behöver inhämtas. Dessa källor består utav dokument, vilket visserligen kan 
innebära en kostnad för användaren, vilket emellertid kan uppvägas av turistbranschens 
gratiskataloger och broschyrer, tillgången till Internet eller bibliotekens tillgängliga samlingar. 
I det interna formella fältet har jag inte kunnat kategorisera någon av mina informanter. Detta 
beror i sin tur på att inga av de källor som Höglund och Persson presenterar används av mina 
informanter. Det är inom formella externa källor vi hittar alla informanter som använder sig 
av dessa informationskällor på ett eller annat sätt. Här finns Anna, Bengt, Cassandra, David, 
Emmy, Felicia, Gabriella, Hanna, Inga och Josefine.  
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 Figur 4. Exempel på olika typer av informationskällor.  
                      Utifrån Höglund & Persson (1985 s. 47) 
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Turiststilarnas informationsbeteende 

  
                                             Interna                   Externa 
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Informella 
 
 
                       
 
 
 

                      Figur 5. Exempel på olika typer av informationskällor.  
                      Utifrån Höglund & Persson (1985 s. 47) 

  
Rekreationsturisterna söker främst den information de behöver på Internet, de saknar tid för 
att läsa in sig ordentligt på resmålet i övrigt. David som tillhör denna kategori menar att han 
köpt en resguide men har inte hunnit läsa den ordentligt nu innan avresan, men säger i samma 
mening att det är en nio timmars lång flygresa till Indien. Så då har han planerat att läsa den 
inhandlade resguiden från Vagabond. 
 
Actionturisterna hittar sin information på Internet och resguider såsom Lonely Planet. De får 
tips från guideböckerna om lämpliga hemsidor som kan vara bra.  
De utnyttjar sina personliga kontakter för att tala med vänner och bekanta som tidigare varit 
på resmålen. De blir även inspirerade av vännerna för att själva åka iväg och uppleva det de 
fått berättat för sig.  
 
Kulturturisterna finner sin information i resguider, broschyrer, resekataloger och Internet, de 
talar däremot inte i någon större utsträckning med vänner och bekanta som tidigare besökt 
destinationerna. De kan låna information från biblioteket och litar ibland på sin egen 
erfarenhet när det gäller att planera resan.  
 
Individualisterna söker efter sin information på Internet och till viss del i resguider som 
kompletterar sökningarna på Internet. Dessa turister använder sig däremot inte så ofta av 
personliga kontakter, detta beror i sin tur på att individualisten hellre åker till ett udda resmål 
som ingen i bekantskapskretsen varit tidigare. Att kunna berätta för de där hemma om 
semestern är en viktig beståndsdel när man kommer hem från semestern.  
 
Kompromisserna hittar den information de behöver på biblioteket och genom personliga 
kontakter på resebyrån. De anser det vara viktigt att vara påläst innan själva resandet sätter 
igång, när man väl är framme är det oftast för sent. De köper även in viss litteratur de kan 
känna vara relevant att ha hemma.  
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Informanternas och turiststilarnas kognitiva auktoriteter 

En bedömning av informanternas kognitiva auktoriteter har gjorts under intervjuerna. En del i 
analysförfarandet är att klargöra vilka informationskällor informanterna förlitar sig på vad 
gäller informationssökning om turistande.  Till en av de kognitiva auktoriteter som nämns i 
intervjuerna hör guideböcker. Guideböckerna från Lonely Planet nämns specifikt av Anna och 
Bengt. Personliga kontakter är andra källor som är relativt vanliga informationskällor för 
många av mina informanter. Cassandra menar att de vänner och bekanta som varit på plats 
och kan berätta om sina upplevelser från resmålet är guld värda. David värderar de källor han 
funnit på Internet som högst, han har även köpt en guidebok från Vagabond som han planerar 
läsa på flyget ner till Indien. Emmy föredrar helst att lita på sin egen erfarenhet, då hon 
tidigare varit i USA ett flertal gånger. Hon har då hälsat på sin pojkvän som är bosatt där. 
Denna resa skiljer sig dock från tidigare resor då Emmy har för avsikt att ta med sina föräldrar 
och visa väl valda delar av USA för dem. Felicia har hittat sin bästa information på Internet 
(CTO-travels hemsida) på resebolaget hon och hennes man valt att resa med. Hon 
kompletterar den informationen med de tre guideböckerna hon lånat på biblioteket.  
 
Gabriellas yrke som webbmaster skvallrar om att hon söker efter sin främsta information på 
Internet (Flygvaruhuset). Hanna däremot finner den information som hon anser mest 
tillförlitlig och användbar på den traditionella resebyrån. Hon tycker det även är viktigt med 
en djupare inläsning som för hennes del ofta sker i bibliotekets samlingar. Inga är något utav 
en Skottlandsexpert som förutom sina egna erfarenheter till största delen söker sin 
information på Internet. Inga utgör i det här fallet kanske en kognitiv auktoritet för oss som 
skall resa till Skottland.  Med det menas att det kan vara bra att fråga Inga om turistande i 
Skottland, eftersom hon blivit något av en Skottlandsexpert efter alla sina resor dit. Det går 
inte att veta i förväg om trivseln på semestermålet innan man kommit dit. Josefine använder 
helst Internet (resebolagens hemsidor) för informationssökning. Hon kompletterar emellertid 
den informationen med personliga kontakter. På grundval utifrån den bedömning 
informanterna har gjort av källornas kognitiva auktoritet har jag gjort en generell analys av 
turiststilarnas tillförlitlighet till kognitiva auktoriteter. Värt att notera är att ingen av 
turiststilarna eller de enskilda informanterna endast använder sig av en informationskälla, utan 
informanterna vill helst använda sig av flera informationskällor för att kunna forma sig en så 
omfattande bild av resmålet och de skall gå tillväga hemma innan semestern. 
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Avslutande diskussion 

Under undersökningens gång har jag funnit att informanternas berättelser verkar följa ett 
gemensamt mönster på hur man tillägnar sig och bygger på informationen man tar del av. 
Detta mönster liknar till stora delar modellen som boken Turism & resor presenterar. En 
semesterresa inleds alltid med att ett behov eller önskan att resa infinner sig. Som turist kan 
man befinna sig i ett osäkerhetsmoment, där man helst inleder en informationssökning och 
värdering av olika alternativ som står till buds. Därefter bestämmer man sig och resan 
inhandlas och beslut om resmål, transportsätt och boende tas. Vidare görs förberedelser inför 
resan som betalas, kläder och utrustning ordnas, kartor och resguider köps in eller lånas. 
Genomförande av resan är nästa steg – upplevelser, mat, boende, transporter utvärderas under 
resan. Till sist sker en utvärdering och uppföljning som slutlig utvärdering av resan vilket 
påverkar kommande resplaner.98 Informationsvanor och informationsbehov skiljer sig kraftigt 
åt i olika användargrupper och därför är det viktigt att informationsservicen som erbjuds är så 
god som möjligt från resebranschen och andra informationskanaler. Det handlar i mångt och 
mycket om att den information som turister använder sig av konkurrerar med alla möjliga 
andra informationssystem. Dagens turist nöjer sig inte med en enda källa utan kräver ett allt 
större utbud på vilka de drar slutsatser på för att minska osäkerhets- och nyfikenhetsmomentet 
i semestersituationen. Detta synsätt verkar tydligt när jag undersökt informanternas och 
turiststilarnas informationssökning. Alla informanter i studien kompletterar sina 
informationskällor med ytterligare någon källa. Vi börjar diskussionen med att tala om 
Internets betydelse för informanterna och turiststilarnas informationssökning. Bo Severed 
verkställande direktör vid Stena Line AB menar att:  
 

En framtidsblick utan hänvisning till Internet är inte möjlig. Idag bokas endast ett par procent av resorna på 
nätet, inom några år blir det kanske hälften. Men ett bra bokningssystem räcker inte: en komplett webbsida 
måste också ge smakprov på reseupplevelsen och innehålla en mängd praktisk information om såväl resmål 
som transport; helst skräddarsydd för just mig som kund! Därmed blir vår kunskap om kunden allt 
viktigare!99 

 
Kilroy Travel förklarar att de tror att turisterna i det första skedet söker sin information på 
Internet. De förklarar att de kommer att göra stora satsningar på Kilroys hemsida under 2006, 
”det är där vi vill att våra resenärer skall få inspiration till att vilja resa!”100 My Travel, Ving 
och Always menar att de genom undersökningar som de gjort om kunders köpbeteende vet att 
ca 80 procent av turisterna söker sin information på deras hemsidor i samband med sin 
semester. Men att resenärerna gärna kombinerar Internet med information som de läst i 
katalogerna.101  
 
I undersökningen har det visat sig att vissa av mina informanter tillfredställer sitt 
informationsbehov med information som de skaffar sig på Internet. Detta gäller främst 
informanterna Bengt, David, Felicia, Gabriella och Inga. Informationen som finns tillgänglig 
från turismnäringen börjar idag ofta på Internet. My Travel, Ving och Always säger att ”På 
våra hemsidor finns det mer information om resmålet som resmålsfakta men också 
information om vad man kan företa sig på orten i form av våra resmålsguider.”102 Denna trend 
är tydlig då alla stora och många mindre företag har egna hemsidor där man som turist kan 
boka, läsa på om resmålen och ställa frågor till personalen. Att ha tillgång till sådan 
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information som resebranschen lägger ut på nätet har stor betydelse för många turisters 
informationssökning. Fernholm menar att: ”Få marknader lämpar sig såväl för Internet som 
besöksnäringen eftersom den är mycket informationsintensiv, informationen måste ständigt 
uppdateras eftersom den utgör en färskvara och Internet ger kunden den nödvändiga känslan 
av kontroll.”103 Fernholm menar att Internet kommer att vara ett av de viktigaste verktygen 
inom besöksnäringen i framtiden. Undersökningar visar redan på att 40 procent av handeln på 
Internet när det gäller konsumenter är resrelaterat.104 Dessa uppgifter säger emellertid 
ingenting om hur stor handeln på Internet är när det gäller resande och turistande. 
  
Efter att ha läst Turisters informationssøkning av Jens och Jacobsen utläser jag att vissa 
resultat är liknande med de jag kunnat finna i min studie. Min studie tillför informanternas 
och användning av Internet. Författarna har gjort en indelning av informanternas värdering av 
informationskällor vilka bygger på fyra kategorier för informationssökning. ”1. Omfattende 
informasonsøking; 2 påvirkning fra tryckte nyhetsmedier; 3. selvstendighet/uavhengighet; 4. 
nettverkspåvirkning.”105 Tidigare studier visar att turister och backpackers var tidiga med att 
anamma e-post och Internets fördelar för att komma i kontakt med de anhöriga i hemlandet. 
Exempelvis via Resedagboken106 som Anna och Bengt använder sig utav. Resedagboken 
klassificerade jag i Höglund och Perssons modell som en informell extern källa. 
 

Resedagböcker och reseberättelser är nu en mycket populär och eftersökt typ av information på Internet. Att 
ta del av andras resor och sprida information om både positiva och negativa reseupplevelser är både vanligt 
och enkelt. Många turist- och reseföretag har uppmärksammat den här kommunikationskanalen. De vet hur 
viktigt det är med en ´djungeltelegraf´ för att informera om och marknadsföra en destination eller en resa.107 

 
De flesta av mina informanter använder sig av den information som finns tillgänglig på nätet, 
via resebolagens hemsidor, olika resportaler eller tips från resguider och vänner och bekanta. 
Informanterna kompletterar helst den informationen de kan finna på Internet med antingen 
resguider eller personliga kontakter eller helst både och. Den informationen informanterna fått 
fram genom Internet handlar mycket om själva bokningsprocessen, de har jämfört priser med 
resebyråer på nätet med vanliga resebyråer. Ett intressant fenomen är att Anna, Bengt, Emmy 
och Josefine har tittat på respriser på Internet för att sedan besöka den vanliga resebyrån och 
inhandla själva resan där i slutändan. Detta beteende är möjligen relaterat till att de vill ha den 
personliga kontakten som saknas på nätet. Vissa av mina informanter följer helst sin egen 
erfarenhet och vet hur de skall gå tillväga. Dahlstrand och Nilsson påpekar att om man själv 
innehar kunskap sedan tidigare kan tillräckligt med underlag finnas för att ta ett beslut om att 
resa. Annars kan man göra en extern sökning som exempelvis innefattar 
marknadsföringsdominerad information samt vänner och bekantas berättelser (mer om detta 
nedan) för att bygga på med ytterligare information. 108 Betydelsen av att lita på sin egen 
erfarenhet verkar enligt Jens och Jacobsen öka med åldern. 109  
 
Nu kommer vi in på hur informanterna och turiststilarna förhåller sig till interna informella 
källor. Intervjuerna har visat att informanterna litar till stor del på vänner och bekantas 
reseberättelser.  De råd och tips som de får, tas på stort allvar av informanterna. Kilroy Travel 
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hävdar att ”word of mouth” är den absolut viktigaste kommunikationsvägen mellan turisterna. 
”Vi tror starkt att riktigt nöjda kunder leder till att de pratar positivt om sin resa, vilket bidrar 
till att ännu fler vill resa med oss.”110 Råden och tips som vänner och bekanta ger har jag valt 
att kategorisera som interna informella källor i Höglund och Perssons modell. 
Reseberättelserna fungerar även som en inspirationskälla för informanterna som när de hör 
berättelserna själva gärna vill besöka resmålen på egen hand. Backpackers försöker alltjämt 
att undvika turistfällor och den konstruerade upplevelsen upplevs som just konstruerad och 
falsk.111 Som backpacker vill man gärna åt det genuina, det har visat sig att de informanter 
som reser i egenskap av backpacker framförallt talar med andra om deras tidigare erfarenheter 
på olika resmål. ”Så man slipper gå på samma nitar”, som Anna uttrycker det. Däremot visar 
Jens och Jacobsen på att information från vänner och bekanta har liten betydelse då man åker 
till okända resmål. 112 Man väljer att helst inte lyssna på råden i de sammanhangen, eftersom 
de inte kan tillföra någon egentlig information som man själv inte kan anskaffa. Jens och 
Jacobsens studie visar att information från släkt och vänner har en större betydelse för mindre 
erfarna turister. De menar också att detta först och främst gäller de yngre turisterna.113 De 
personer som man känner rådfrågas särskilt ingående, men det kan även hända att man vänder 
sig till olika communities och forum exempelvis resedagboken på Internet för att få tillgång 
till sådan information. Att ta del av reseberättelser på Internet möjliggör att man kan komma i 
kontakt med sådana resmål ingen annan i bekantskapskretsen tidigare besökt. Detta är extra 
viktigt för turiststilen individualisterna. Lena Mossberg menar att ”word of mouth” är 
betydelsefullt för återköp av en upplevelse.114 Därmed bekräftar Mossberg de slutsatser vi kan 
dra av intervjumaterialet där vi kan se att personliga kontakter har en stor betydelse för 
informationen. Detta är särskilt tydligt hos de turister som betecknar sig som backpackers. 
Andersson Cederholm sammanfattar fenomenet i detta citat. ”Resenärernas önskan att träffa 
andra resenärer, dels guideböckers, resetidningars och vänner och bekantas 
rekommendationer, gör att resenärerna ofta träffas på samma plats.”115 Mina informanter som 
främst använder sig av denna strategi är Anna, Bengt, Cassandra, Felicia och Josefine. 
Sørensen bekräftar min studie då muntlig kommunikation mellan backpackers är ett vanligt 
fenomen för utbyte av erfarenheter och restips.116 Även Suominvuori påtalar 
ryggsäcksresenärernas utbyte av muntlig information bland hennes informanter.  
 
Informanterna och turiststilarnas användning av externa formella källor har i undersökningen 
haft en viss betydelse för några informanter. Framförallt för de som jag valt att kategorisera 
som action-, rekreation-, kultur- och kompromissturister. Anna har exempelvis haft kontakt 
med Kilroy och besökt dem ett flertal tillfällen men har också talats vid i telefon med dem. 
Kilroy Travel bekräftar att detta är ett vanligt förfarande. ”Våra kunder går till webben först - 
men när de ska fatta det viktiga beslutet så vill de ha en ’riktig’ säljare att prata med och 
ringer därför eller besöker någon av våra butiker.”117 Erik Strand, Marknads- och 
försäljningsdirektör vid Scandinavian Airlines System, konstaterar att den personliga 
kontakten är viktig. ”Det personliga bemötandet är också ett mycket starkt kundkrav. Denna 
del av kundleveransen är den som mest ger utfallet nöjd kund eller inte nöjd kund.”118 
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Guideböcker har ett stort inflytande på vad turisten bör uppleva på sin semester. I Jens och 
Jacobsens studie hävdar de att resehandböcker, kataloger och broschyrers betydelse ökade 
med informanternas ålder.119 Det framkom även att resekataloger och broschyrer har störst 
betydelse för den som planerar sin resa på egen hand. Att resa spontant menar informanten 
Bengt vara särdeles viktigt, även vissa personer i Dahlstrand och Nilsson studie påtalar detta. 
”Orsaker kunde vara att de fattat beslutet så sent att de inte hunnit leta eller att de inte tyckte 
om att planera utan istället resa spontant.”120 Genom att ta hjälp av guideböckerna riskerar 
man som turist inte att missa de största attraktionerna på resmålen. Anna menar att det kanske 
inte är det optimala sättet att hitta de genuina platserna på, men det är enkelt och går relativt 
fort att läsa på. Hon säger att det finns saker man helt enkelt inte kan missa och för att reda på 
detta vänder man sig enklast till resguider. I Annas fall har det då blivit för henne det 
självklara valet Lonely Planet. Lonely Planet kan sägas binda samman backpackers på ett sätt 
som skiljer sig från de övriga turisterna i undersökningen. Elsrud påpekar att Lonely Planet är 
en informativ källa som binder backpackerresenärerna samman. 121 Det är främst Anna och 
Bengt som nämnt Lonely Planet medan de andra informanterna har använt sig av andra 
sorters guider till exempel har David inhandlat en guidebok från Vagabond och Felicia har 
valt att låna sina resguider på biblioteket. Kan detta röra sig om en generationsfråga då Lonely 
Planet är skriven på engelska då de äldre turisterna är mindre benägna att ta del av den sortens 
information? Detta är en intressant fråga som emellertid inte kommer att behandlas ytterligare 
i uppsatsen. Andersson Cederholm betonar särskilt att Lonely Planets guideböcker har blivit 
resenärernas bibel och att det är ett säkert kännetecken för en typisk backpacker. När en 
backpacker ser en annan person sitta och bläddra i den guideboken blir det en självklar 
inbjudan till samtal.122 Det är just genom möten, samtal, bilder och texter som de 
gemensamma värderingarna av den goda reseupplevelsen förmedlas och bekräftas.123 
Sørensen presenterar i Travellers in the pheriphery sin teori om hur muntlig information 
utbyts turister emellan. ”The popularity of the main trails is reinforced by recommendations in 
backpacker guidebooks, which almost every backpackers brings along, but also by the sharing 
of information among backpackers- the grapevine.”124 
 
Alla informanter anser sig ha fått den information de behövt innan de reser hemifrån. De 
anser sig heller inte sakna någon direkt information och de vet oftast vart de skall vända sig 
för att få tag på det de behöver. Josefine menar att i dagens samhälle kan man på ett enkelt 
sätt få tag i information man anser sig behöva. Däremot ansåg sig vissa av mina informanter 
att de saknade tid för inläsning av resmålen. Det var särskilt David och Felicia som nämnde 
denna problematik. Den person som har lite tid för informationsinläsning befinner sig redan i 
en pressad situation som gör att man inte hinner läsa redan anskaffad information ordentligt. 
Höglund och Persson hävdar då att ytterligare information inte har någon större betydelse för 
informanten eftersom de redan inte hinner läsa den inskaffade informationen. 125 Fernholm 
säger att turisternas upplevda tidsbrist är mera väsentligt för hur semestern upplevs än själva 
priset.126 Detta beror i sin tur på hur kunden uppfattar problemfrihet och service med 
kontakten med resebolaget och hur allting sköts. Får kunden en bra upplevelse är chansen stor 
för att kunden återkommer eller berättar för sina vänner hur resmålet upplevdes. My Travel, 
Ving och Always menar att man som konsument multikonsumerar media dagligen och nås av 
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en mängd reklambudskap liksom input från vänner och bekanta etc. Sammantaget skapar sig 
sedan turisten en uppfattning utifrån den information man har tillgänglig för hur semestern 
planeras.127 Informanternas personlighet speglar i mångt och mycket det informationsbeteende 
som har kunnat urskiljas i intervjuerna på ett sådant sätt att informanten hellre föredrar vissa 
källor framför andra. Som framgått i intervjuerna har varje informant sina egna kombinationer 
av motiv och behov av att komma iväg på sin semester. Tillvägagångssätten för att få kunskap 
och information om resmålen har även visat sig skilja sig åt. Liksom i min studie har Jens och 
Jacobsen kommit fram till att resebyrån har störst betydelse för de äldre turisterna.128  
I min studie är det främst Hanna 65 år som är mest benägen att få hjälp av resebyråns 
personal, medan de övriga till stor del bokar eller åtminstone jämför priser på Internet innan 
de bokar sin semesterresa.  I fallet med kognitiva auktoriteter bad jag informanterna under 
intervjuerna att bedöma vilken informationskälla de ansåg ha haft störst betydelse under den 
rådande informationssökningen. Informanterna rangordnade i den ordning de använde 
informationskällorna samt vilken tillförlitlighet de tillskrev desamma. Den information som 
framkommer i informanternas informationssökning har betydelse för hur resan kommer att 
planeras, organiseras och hur informationen brukas under själva resan. Uppsatsen har 
fokuserat på ett användarorienterat sätt och har i intervjuerna fått fram information om 
informanternas turiststil och informationssökningsbeteende. Den kvalitativa metod som har 
valts för uppsatsen, har valts för att belysa informanternas formella och informella samt 
externa och interna källor. Höglund och Persson menar att personer som utnyttjar flest 
formella källor också är de personer som har flest personliga kontakter.  
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Några reflektioner om turism 

Informanterna har ofta en gemensam sak tillsammans, de plane rar hela tiden sin nästa 
semester. I analysen har ett samband kunnat urskiljas, att informationssökning sker periodvis 
intensivt. Det har främst skett i samband med bokningsproceduren därefter har inhämtandet 
av information åter satt igång innan avresan.  
Litteratur som guideböcker, resekataloger, broschyrer används flitigt som informationskällor. 
Speciellt nämns guideböckerna från Lonely Planet som informationskällor. Biblioteket och 
framförallt resebyrån ses också som viktiga beståndsdelar i informationssökningen bland 
vissa av mina informanter. Min undersökning visade att informationssökning på Internet 
främst lockar personer som hemifrån eller på arbetet snabbt kan söka information. Turister 
som reser över längre sträckor, visade det sig i undersökningen startar sin 
informationssökning betydligt tidigare än de informanter som reser kortare sträckor och 
framförallt då på charterresor. Resande handlar ofta om ett samlande på upplever, att ha 
någonting gemensamt med ressällskapet eller berätta om när man kommer hem för sina 
vänner är värdefullt. Vännerna kan i sin tur bli så pass inspirerade av berättelserna och att de 
själva gärna vill ut och uppleva resmålen på egen hand. Fotograferandet och souvenirinköpen 
har en viss betydelse för samlandet men det tillhör inte det primära syftet. Utan tyngdpunkten 
ligger på att man kan ha något att tänka tillbaka på när man blir gammal. Att försöka göra de 
strapatsrika resorna medan man är yngre kan vara en bra idé, menar Hanna, eftersom när man 
blir gammal vet man aldrig hur långt man kan eller vill åka. Samlandet av upplevelser bidrar 
även till en bildning, en slags livserfarenhet som man förvärvar på resande fot. Denna 
bildningstradition har sina rötter i ”Grand Tour” vilken finns beskriven i inledningen. ”De 
som legger sterk vekt på reisehåndbøker bruker som ventet mer tid enn andre til å besøka 
museer og serverdigheter og er generelt mer intresserte i lokal kultur.”129 ”Reisekataloger og 
reisebrosjyrer er den formen for extern kommersiell eller styrt informasjon som 
gjennomgående har størst betydning.”130 Vilka informationskällor som har störst betydelse för 
beslutsprocessen, kan visa sig i de informationskällor deltagarna uppger sig använda och vilka 
haft störst betydelse för dem. Informanterna reser till största delen för att uppleva och se 
någonting annat än vardagen hemma. Drivkraften tycks också ligga i att man själv vill se och 
uppleva de saker ens vänner och bekanta berättat om. Genom att tala med vänner och bekanta 
samt andra turister och resenärer försöker man undvika att göra samma misstag och gå på 
samma nitar de gjort på resande fot. De personliga kontakterna kompletteras även med 
informationsinhämtande i reseböcker och på Internet hos de yngre informanterna.  
 
Informanterna har valt att resa nu eftersom de fått pengar eller tid över vid detta tillfälle. Vissa 
har gjort det till en livsstil medan andra är på väg på sin första långresa. En del reser en 
kortare period och har helt andra syften med resan än de som reser både längre bort och under 
en längre tid. Informanterna är ofta inspirerade av sina vänner eller resekatalogernas lockande 
utseende och innehåll. Destinationens val har också visat sig ha en underliggande betydelse 
för hur man förhåller sig till charter och backpackerskulturen.   
Turisten har idag ändrat karaktär från att ha varit en informationsmottagare till att bli en 
informationssökare, där han eller hon aktivt söker efter den information som kan komma till 
pass under, efter och innan semestern. Turisterna drunknar lätt i informationsfloden som gör 
att resebranschen måste göra satsningar mot specifika och smala målgrupper. Därav känns 
uppdelningen i de olika turiststilarna på vilka informationskällorna vilar relevant. Att kunna  
särskilja turisterna åt på resmålen är en bra utgångspunkt för hur man bör planera för de olika 
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grupper av turister som turistar på ens destination. Genom att titta närmre på turiststilarnas 
intressen och informationssökningsbeteenden kan researrangörerna bättre försöka efterleva de 
krav turisterna kommer att ställa på framtidens resmål.   
 
Det är genom att undersöka informanternas informationsvanor och turiststil vi kan få ny 
kunskap om huruvida de söker information i egenskap av turister. Studien har resulterat i ny 
forskning som inte bara kan vara användbar inom biblioteks- och informationsvetenskap utan 
har även stort kommersiellt intresse för turismnäringen. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på turisters informationssökning. Det huvudsakliga syftet har varit 
att undersöka om man kan finna ett samband mellan hur informanterna i turiststilarna söker 
information inför kommande semester. Resultaten har uppnåtts genom en kvalitativ metod, 
där tio informanter i turistrollen intervjuats enskilt. Informanturvalet har skett genom 
personliga kontakter. Utöver dessa intervjuer har tre representanter från turistbranschen 
besvarat ett antal intervjufrågor via e-mail. Endast två av dessa intervjuer är inkluderade. De 
olika turiststilarna presentas av Eva Wolf som rekreationsturisten, actionturisten, 
kulturturisten, kompromissen och individualisten. Tillvägagångssättet för att undersöka 
sambandet har varit att sätta in informationskällorna i Höglund och Perssons modell för 
informella, formella, interna och externa källor. Ett försök att förklara informanternas 
kognitiva auktoriteter gjordes genom att fråga informanterna om tillförlitligheten i deras 
informationskällor. Kognitiv auktoritet handlar om hur en källa anses tillförlitlig för en viss 
person. 
 
Informanternas informationsbehov av turistinformation får anses vara av en tillfällig karaktär. 
Det tillfälliga informationsbehovet utgörs av att turisten söker ny kunskap eller bättrar på 
tidigare kunskaper t ex genom litteraturstudier, Internet, eller rådfrågning av någon vän eller 
bekant. De slutsatser som kunnat göras av materialet tyder på att rekreationsturisten helst 
förlitar sig på Internet och personliga kontakter. Actionturisten är den som helst använder 
personliga kontakter, Internet samt guideböcker, speciellt Lonely Planet. 
Kulturturisten söker mycket information på Internet, de använder sig också av egen erfarenhet 
från tidigare resor men även guideböcker. Individualisten använder mest sin egen erfarenhet, 
information från Internet och guideböcker. Kompromissen är den sortens turist som föredrar 
information som kommer från resebyrån och bibliotekets samlingar. Eftersom många av 
informanterna tillhör flera turiststilar är det dock svårt att göra en strikt kategorisering av 
materialet.   
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Bilaga: Intervjuguide 

Intervjufrågor till informanterna  
 
Berätta om resan du skall iväg på! 
 
Vilka huvudsyften har du med semestern? 
 
Hur kom du i kontakt med resebolaget och resmålet? 
 
Hur stor inverkan har destinationens betydelse för valet av resmål? 
 
Hur gick du tillväga när du när du visste att du skulle åka?  
 
Hur lång tid avser resan att ta? Skulle du vilja vara iväg en längre period? 
 
Hur löser du boendet på destinationen? 
 
Vad kände du att du behövde information om inför resan?  
 
Vart vände du dig för att få den informationen? Vilka medier använde du för att komma åt 
källorna? 
 
Vilka källor kände du till innan du började söka? 
 
Vilken sorts källor har haft mest betydelse? I så fall, vilka då? Varför? 
 
Var det något material som hade en extra stark inverkan? Speciell titel? Film? Hemsida?  
 
Hur lång tid innan började du söka efter information? I vilken omfattning sökte du 
information? 
 
Fanns det något skede innan då du sökte mera aktivt efter information? 
 
Finns det några svårigheter att söka och hitta informationen du anser dig behöva? 
 
Fick du svar på dina frågor? 
 
Om inte – hur gick du då tillväga? 
 
Vad skall planeras i förväg i valet av aktiviteter på resmålet? I förväg eller på plats på 
resmålet? 
 
Spelar biblioteket någon roll i informationssökningen? Varför/varför inte? 
 
Ålder: 
 
Utbildning: 
 
Sysselsättning: 
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Tillgång till Internet: 
 
Resvana: 
 
Intervjufrågor till Kilroy Travel, My Travel, Ving och Always. 
 
På vilket sätt anser du att turister söker information? 
  
Hur går man tillväga som turist när man vill boka ett resmål? Vänder man sig till er direkt 
eller pratar man med vänner och bekanta?  
 
Hur underlättar ni för turisterna att komma åt informationen de behöver? 
  
Hur anser du att turisterna kommer i kontakt med resebolaget och resmålet? 
  
Hur tror du att resenärerna går tillväga när de väl bestämmer sig för att åka? Vart söker man 
info i första hand? 
  
Vilka källor vänder man sig till? Vad har turisten för inställning till olika källor och dess 
betydelse för resvalet? 
  
Vilken sorts källor har mest betydelse? I så fall, vilka då? Varför? 
  
Hur lång tid innan började anser du att turister söker efter information? Bokar turisterna resan 
långt i förväg? Och i så fall, om ni hjälper dem med det material de behöver? Hur är ni 
behjälpliga med information under bokningsfasen? 
  
Tror du det finns det några svårigheter att söka och hitta informationen turisterna anser sig 
behöva? 
  
Finns det några uppgifter på om turister med olika bakgrund eller turiststilar (kulturturisten, 
actionturisten, rekreationsturisten, kompromissen och individua listen) söker information på 
olika sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


