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The aim of this Master's thesis is to examine the information use 
among Swedish backpackers, both prior to departure and while 
travelling. The questions posed in this study are; which artefacts did 
the backpackers use, in what way were those used as tools of 
mediation within their social practice and how does a presumptive 
interaction between backpackers and information sources appear? The 
empirical material consists of interviews, held with eight backpackers, 
concerning their information use. The interviews reveal that a number 
of information sources are being consulted. The most commonly used 
sources identified in the empirical material are guide books, advice 
from other backpackers, fiction, TV programmes and periodicals. 
Among others, music was identified as a source of inspiration. The 
theoretical framework is the socio-cultural approach of Roger Säljö, 
which concerns how individuals act in relation to the social practice 
that they constitute a part of. Socio-cultural terms such as artefacts 
and mediation are very central in the analysis. The analysis pays 
particular attention to guide books as these were the most frequently 
used artefacts among the backpackers interviewed. In a final 
discussion it is observed that the respondents, even unconsciously, 
seems to be influenced by the artefacts consulted. It is also noticed 
that backpackers appear to be using information as tools within their 
social practice. The consequences of this may be direct, for example 
in the way in which a travel destination can be determined by the 
information and documents used by backpackers.  
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1. Inledning  
 
En backpacker kan sägas vara en turist som planerar och genomför sin resa självständigt, som 
reser under längre sammanhängande perioder samt ofta strävar efter att hålla en låg budget. Att 
söka information inför en längre resa som backpacker faller sig säkerligen för många naturligt, 
oavsett i vilken utsträckning resenären vill informera sig inför avresa. Kanske undrar denne över 
olika länders visumregler och söker efter information kring detta på ambassaders webbsidor, eller 
så vill denne boka en billig flygbiljett och därför jämföra priser. Andra möjliga funderingar inför 
en resa kan röra boende. Kanske har backpackern särskilda önskemål kring detta och söker olika 
alternativ i en guidebok. Även under resans gång kan informationsanvändning måhända bli 
aktuellt. Kanske vill resenären besöka flera länder under samma tur varpå frågor kring vart resan 
skall gå härnäst eller var ett ledig rum för natten kan finnas kan dyka upp. Vidare undrar 
backpackern eventuellt var man finner den bästa dykningen, var världens högsta bungyjump 
finns eller mer basala saker såsom var man hittar en prisvärd vegetarisk restaurang eller om det är 
nödvändigt att packa ner ett myggnät i ryggsäcken inför besöket på ön Gili Meno i Indonesien.  
 
Så kallade backpackers kan följaktligen tänkas ha ett särskilt behov av information, det vill säga 
de har ett större eller annorlunda informationsbehov än andra typer av turister då backpackers 
ofta reser helt på egen hand. Med stöd i ovanstående kan det således vara angeläget att fördjupa 
sig i vilka källor backpackers väljer att använda då denna information söks. Utöver backpackers 
informationsanvändning undersöks i föreliggande uppsats även hur ett eventuellt samspel mellan 
backpackers och de informationskällor de har tagit del av kan se ut. Detta analyseras utifrån 
sociokulturella begrepp beträffande hur backpackers använder olika representerande redskap 
(artefakter) inom ett specifikt sammanhang (den sociala praktiken), samt hur dessa redskap tillåts 
tolka (mediera) upplevelser för backpackers.  
 
En annan aspekt på backpackers informationsanvändning är hur de låter sig inspireras av olika 
typer av information, inte minst av guideböcker och skönlitterära verk. Det vore rimligt att den 
information de har tagit del av påverkar dem på något sätt. Det tycks således angeläget att 
problematisera relationen backpackers och information emellan, då en resa eventuellt kan styras 
av den information resenären tagit del av. Detta kan i sin tur tänkas ge direkta konsekvenser för 
vilka upplevelser resan i praktiken bjuder på. Möjligtvis kan resan återspeglas i exempelvis den 
medhavda guideboken eller de tidskriftsartiklar, skönlitterära verk, filmer och så vidare som 
resenären innan resan läst eller sett. I uppsatsen placeras följaktligen en viss typ av dokument i en 
social kontext och analyseras utifrån denna, vilket medför att backpackers användande av 
information här betraktas som ett socialt fenomen. 
 
Informationsanvändning är självfallet något mycket centralt inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Föreliggande studie placerar sig därför tämligen givet inom ramen för 
detta ämne då fokus här ligger på en särskild grupps informationsanvändning. Då studien 
fokuserar både på backpackers och på konsulterade informationskällor kan uppsatsens 
infallsvinkel sägas vara tveeggad på så vis att ovan nämnda samspel belyses från två håll; vad 
gör backpackers med informationen och vad gör informationen med backpackers? Inledningsvis 
kan även sägas att förhoppningen med denna uppsats är att ett intresse kan väckas för hur 
backpackers, men förmodligen även turister av andra slag, använder samt interagerar med olika 
informationskällor samt vilka praktiska uttryck detta kan ta sig.  
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1.1 Problem, syfte och frågeställningar 
Min förförståelse tar sin utgångspunkt i att backpackers många gånger i sitt resande låter sig 
influeras av olika informationskällor, inte minst guideböcker då dessa ibland vänder sig direkt till 
vad som beskrivs som självständiga resenärer, vilket bland annat kan sägas innefatta 
backpackers. Denna förförståelse är huvudsakligen inspirerad av Torun Elsruds och Andersson 
Cederholms sociologiska studier kring backpackers, men även samtal med samt reseberättelser 
av backpackers har bidragit. Även skönlitterära verk, tidskrifter eller filmer med teman som resor 
eller flykt från vardagen tycks kunna inspirera eller locka till att resa på det här sättet. Ambition 
här är dock inte att ställa olika sätt att resa mot varandra i en värderande bemärkelse utan istället 
att försöka förstå samt analysera denna typ av resande utifrån valda grupps 
informationsanvändning.  
  
Mot bakgrund av ovanstående samt utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt och 
sociokulturellt perspektiv är studiens syfte att undersöka så kallade backpackers 
informationsanvändning. Denna belyses i skenet av vilka informationskällor och dokument de 
väljer att konsultera samt inspireras av, utifrån sociokulturella teorier om mediering, artefakter 
och social praktik. Således är det ett slags användarstudie som nedan följer, i så måtto att en viss 
kategori användare studeras i sken av vilken information de väljer att använda eller influeras av i 
en särskild kontext, nämligen inför samt under en resa. Vidare ämnar studien, dock utan några 
heltäckande ambitioner, att undersöka huruvida det finns en interaktion mellan backpackers och 
den information de tagit del av. För att kunna belysa detta är det nödvändigt att känna till vilken 
information backpackers väljer att konsultera för att kunna säga något om hur de använder samt 
interagerar med densamma. I uppsatsen görs vidare ett försök till att förstå samt analysera 
backpackers informationsanvändning som en social företeelse, det vill säga att deras val samt 
användande av information betraktas som socialt situerad. 
 
Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  
 

• Vilka artefakter, i betydelsen informationskällor och dokument, väljer backpackers att 
konsultera samt inspireras av? 

• På vilket sätt använder backpackers dokument och andra informationskällor som 
medierande redskap inom ifrågavarande sociala praktik? 

• Hur ser en presumtiv interaktion mellan backpackers och de informationskällor och 
dokument de har konsulterat ut? 

 
Studiens relevans för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap motiveras av respondenternas 
potentiella informationsanvändning samt upptäckten av att backpackers inte blivit lika ingående 
studerade i detta sammanhang som andra typer av turister. Stöd för detta återfinns bland annat i 
skriften The global nomad: Backpacker travel in theory and practice (2004) där författarna 
menar att vad som influerar backpackers att resa inte har blivit särskilt grundligt utforskat: 
 

Growing numbers of people are adopting the travelstyle of a backpacker for reasons 
ranging from existential concerns to straightforward feeding of personal curiosity and 
hedonistic desires. The personal influences that underpin this growth in backpacking as a 
life experience or a distinct travelstyle are less well known. (Richards & Wilson, s. 135)  
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Vidare kan uppsatsen vara av intresse för den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
praktiken genom det försök som här görs till att belysa vilka informationskällor backpackers 
önskar använda och där med vill ha tillgång till, eventuellt via ett folkbibliotek.  
 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsens fokus ligger på informationsanvändning. Hur backpackers har sökt samt värderat 
information faller därför utanför ramen för denna studie, även om sådana aspekter möjligen kan 
skymtas i nedanstående analys- och resultatavsnitt. Vidare har fokus legat på svenska 
backpackers. Inga avgränsningar vad gäller demografiska variabler såsom kön eller ålder har 
ansetts vara relevanta då backpacker-kulturen tillsynes överskrider eventuella åldersgränser samt 
att tänkbara skillnader mellan kön inte har varit av intresse. Inte heller har respondenternas val av 
resmål varit relevant för denna studie. Fokus har legat på hur de har rest och inte vart. Flertalet 
destinationer världen över täcks dock in, bland annat Afrika, Mellanamerika och Asien. För ett 
utförligare resonemang kring studiens urval av respondenter, se kapitlet för metod nedan (5.2).  
 

1.3 Definitioner och begrepp 
Begrepp som är väsentliga för studien och i den fortsatta texten diskuteras här utifrån de 
definitioner jag har anslutit mig till. Flertalet begrepp återfinns dock i avsnittet för teori (se 
kapitel 4) då dessa begrepps närmare innebörd i studien bör relateras till det sociokulturella 
perspektivet. Där återfinns således utförligare resonemang kring begrepp såsom artefakt, 
mediering och social praktik samt hur dessa i uppsatsen definieras och används. 
 
Likaså kommer begrepp med anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap diskuteras i 
avsnittet för tidigare forskning (se avsnitt 3) där dessa relateras till olika studier utförda inom 
ämnet. I avsnitt 3 klargörs följaktligen definitioner av begrepp såsom information, 
informationskälla samt dokument. Även hur dessa begrepp används i föreliggande uppsats 
framkommer i avsnitt 3. 
 
Nedan följer något utförligare begreppsdefinitioner, vilka konsekvent kommer att förekomma i 
den fortsatta texten. Definitionerna har medvetet gjorts något längre då det framstår som 
angeläget att klargöra vad som i uppsatsen avses med begreppen turist och backpacker.  

1.3.1 Turist 
Ordet turist används här i en mycket vid bemärkelse och avser alla typer av turister, dock med 
tonvikt på backpackers. Det finns åtskilliga definitioner av begreppet turist att tillgå men i denna 
studie har det inte varit angeläget att ansluta till någon enskild definition. Snarare framstår det 
som viktigt att tydliggöra att turist här används som ett slags paraplybegrepp, det vill säga som 
ett mycket generellt sådant där all sorts turism, utan hänsyn tagen till olika turiststilar, inbegrips. 
Vidare kan tilläggas att studien fokuserar på turister snarare än turism och att det är ur ett 
informationsanvändningshänseende dessa är intressanta och inte som turister som sådana.  

1.3.2 Backpacker 
Jag har valt att ansluta till den definition av backpacker som Erika Andersson Cederholm ger i 
sin sociologiska avhandling Det extraordinäras lockelse: Luffarturistens bilder och upplevelser 
(1999). Hon beskriver en backpacker som en luffarturist som, till skillnad från exempelvis 
charterturister, planerar och genomför sin resa på egen hand. Dessutom framhåller hon att 
backpackern ”befinner sig i en tillfällig extraordinär tillvaro där hon låter sig utsättas för det 
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förväntat oväntade: slumpen, farorna, det okända och exotiska” (Andersson Cederholm 1999, s. 
9). Vidare menar hon att backpackers gärna reser till exotiska destinationer, det vill säga länder 
som skiljer sig från det egna samhället. De tycks även föredra att resa under enkla förhållanden 
och romantiserar ofta så kallat primitivt leverne (ibid., s. 16). Även utmaningar och risker tycks 
vara centrala faktorer i backpackers resande. Torun Elsrud menar, i sin sociologiska avhandling 
Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers 
(2004), att risktagande och äventyrslystnad utmärker denna grupp av resenärer och skiljer dem 
från ”vanliga” turister (s. 96). Att inte framstå som ”typiska turister” stärker även backpackers 
solidaritet med varandra (Andersson Cederholm 1999, s. 76f.). Den här typen av resenärer 
kommer genomgående att kallas för backpackers, trots att en medvetenhet finns kring att andra 
benämningar förekommer både i litteraturen samt bland backpackers själva. I anslutning till 
denna definition är det befogat att tillägga att backpackers naturligtvis inte utgör en homogen 
grupp. Andersson Cederholm menar att de visserligen kan sägas vara förenade i en särskild 
kulturell gemenskap eller ett slags social rörelse men att det ingalunda handlar om en enhetlig 
eller oföränderlig skara ”medlemmar”. Dock tycks det finnas en del element som förenar gruppen 
backpackers i allmänhet och kanske de yngre i synnerhet, såsom vissa ideal och drömmar samt 
sättet på vilket backpacker-resandet har blivit en livsstil (Andersson 2002, s. 27). För utförligare 
teorier beträffande backpackers se avsnitt 2.1 samt 3.2.1 nedan. 
 

1.4 Disposition 
Nedan följer en summarisk beskrivning av uppsatsens kommande innehåll.  
 
I avsnitt 2 behandlas turismforskning kortfattat med fokus på backpackers. Avsikten med denna 
presentation är att belysa likheter samt skillnander mellan backpackers och andra typer av 
turister. Dessutom förs ett resonemang kring vad som i uppsatsen kallas för reseinformation.  
 
Avsnitt 3 rymmer de nedslag i tidigare forskning som i uppsatsen har gjorts och företeelser som 
information, informationsanvändning, informationsbehov, informationskällor och dokument samt 
tidigare forskning kring backpackers gås igenom. Lika stor tonvikt läggs här vid forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som vid forskning kring backpackers.  
 
I avsnitt 4 presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt, det vill säga det sociokulturella 
perspektivet. Begrepp såsom social praktik, artefakter och mediering förklaras mer ingående och 
relateras till backpackers. Därefter följer ett avsnitt om hermeneutiken som fungerat som en mer 
övergripande teoretisk utgångspunkt. Både det sociokulturella perspektivet och hermeneutiken 
har fungerat som redskap vid analysen av föreliggande studies empiriska material.  
 
Avsnitt 5 utgörs av en redogörelse för uppsatsens metod. Här ges en utförlig beskrivning av 
uppsatsens metodologiska utgångspunkter, där exempelvis val av metod, insamling av material, 
metodologiska problem samt forskningsetiska överväganden diskuteras. En inblick i hur 
respondenterna nåtts samt hur insamlat material behandlats dryftas också utförligt.  
 
I avsnitt 6 presenteras uppsatsens analys och resultat. Då studiens resultat är beroende av dess 
analys har dessa två integrerats i ett och samma avsnitt. Detta inleds med att presentera vald 
analysmetod för att därefter redogöra för frågeställningarna var för sig.  
 
Avsnitt 7 rymmer en diskussion samt de slutsatser som kan dras av studien, vilka båda 
presenteras utifrån ovan formulerade frågeställningar. Uppsatsens resultat, upplägg och 
genomförande diskuteras, liksom studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Även 
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konsekvenser av vald teori och metod samt studiens styrkor och svagheter dryftas. Avsnittet 
avslutas med att ge förslag till fortsatt forskning.  
 
I avsnitt 8 sammanfattas avslutningsvis uppsatsen. Dess bakgrund, syfte, frågeställningar, teori, 
metod, analys, resultat, diskussion samt slutsatser beskrivs kortfattat. 

2. Backpackers och reseinformation 
 
I det följande avsnittet kommer en bakgrund ges till backpackers samt vad som här kallas för 
reseinformation. Kapitlet är tänkt att ge en mindre inblick i valda delar av turismforskning, med 
betoning på backpackers. De följande två avsnitten syftar till att ge en uppfattning om vilken 
grupp av resenärer som åsyftas samt vilka olika typer av informationskällor och dokument som 
avses då reseinformation nämns. Resonemangen i följande avsnitt baseras bland annat på olika 
avhandlingar, främst inom sociologi, artiklar samt en skrift utgiven av Svenska Turistföreningen 
(STF). 
 

2.1 Backpackers 
Avsnittet syftar till att ge en översikt över gruppen av turister som ofta, även i den här studien, 
kallas för backpackers. Avsikten här är att visa på skillnader och likheter mellan backpackers och 
andra typer av turister, dock inte i en värderande bemärkelse, utan för att försöka ge en bättre bild 
av vilken grupp av turister studien handlar om. Att kalla backpackers för turister kan sannolikt 
anses vara motsägelsefullt då många backpackers förmodligen inte anser sig vara turister, utan 
föredrar att kalla sig för resenärer. Eva Wolf tar i sin etnologiska studie ”Med charter till 
Estoril” (2001) upp just denna aspekt då hon beskriver en viss ambivalens bland sina 
informanter inför ordet ”turist”. Många informanter ansåg att ordet ”turist” avsåg människor som 
reser utan något som helst intresse för exempelvis kultur samt uppvisar brist på egen vilja, och 
ville därför hellre kalla sig för ”resenärer”. Wolfs informanter utgjordes av charterturister och 
hon resonerar kring det självmotsägande i att resa med charter, men inte vilja kalla sig för turist. 
Flera informanter rättfärdigar detta genom att framhålla att de väl på plats inte alltid följer 
gruppen samt framhäver det praktiska i att resa med charter (Wolf 2001, s. 144ff.). Även 
Andersson Cederholm tar upp denna företeelse i Svenska turistföreningens årsbok med det, i 
detta sammanhang, talande namnet ”Resenär-inte turist!” (2002), och menar där att vissa saker 
förenar backpackers varav lusten att kalla sig för just resenärer skulle kunna vara en 
sammanförande faktor (Andersson 2002, s. 27).  
 
Andersson Cederholm resonerar även i sin avhandling (1999) kring vad som särskiljer 
backpackers från övriga turister. Hon menar att den enklaste uppdelningen av olika typer av 
turister är i ”individuellt luffarresande” samt ”kollektiv konventionell charterturism” men att det 
även finns fler kategorier (Andersson Cederholm, s. 34). Thomas Blom, docent och 
universitetslektor, samt Mats Nilsson, universitetsadjunkt, båda inom ämnet kulturgeografi och 
turism, skriver om olika sorters turism i boken Turismens historia och utveckling (2005). 
Chockturism, krigsturism, morbidturism, turism baserad på myter, hälsoturism, moderna 
pilgrimsresor samt shoppingturism är några av de olika kategorier som nämns. Chockturism 
handlar om att uppsöka platser som ter sig annorlunda eller skrämmande för besökaren. 
Författarna ger här exempel som att vandra i olika mördares fotspår eller att besöka gamla 
kärnkraftverk (Blom 2005, s. 71 ff. ). Att besöka områdena kring Tjernobyl kan således klassas 
som chockturism, då detta i allra högsta grad kan ses som annorlunda, skrämmande, och rent av 
hälsovådligt. Ett exempel på sådan turism kan Elena Filatova sägas beskriva då hon i sin bok 
Tjernobyl: Dagbok från spökstaden (2006) beskriver hur hon, på motorcykel, reser runt och 
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fotograferar inom den förbjuda zonen kring kärnreaktorn, med en geigermätare som enda 
sällskap. Ett, i sammanhanget, intressant citat från boken följer nedan, där Filatova resonerar 
kring potentiell turism i området: 
 

Pripjat skulle kunna vara ett lockande mål för turister. Några resebyråer har faktiskt försökt 
ordna resor hit efter olyckan, men den första gruppen upplevde tystnaden som hotfull och 
direkt spöklik. Och det är den. Turisterna betalde 1 200 hryvna för ett besök på två timmar, 
men redan efter en kvart ville de tillbaka till världen utanför. (Filatova 2006, s. 51) 

 
Kategorin krigsturism liknar chockturismen men är helt och hållet inriktad på att besöka 
destinationer som varit skådeplats för krig eller militära slag så som exempelvis vissa platser i 
Vietnam (Blom 2005, s. 71). Morbidturisters resor syftar till att besöka platser där kända 
personer avlidit eller finns begravna men också platser där tragedier ägt rum. Som exempel 
nämns här besök på platsen där Olof Palme mördades eller kyrkogårdar, varav ett klassiskt 
exempel skulle kunna vara Cemetière Père-Lachaise i Paris där bland andra Jim Morrison och 
Oscar Wilde ligger begravna (ibid., s. 72). Turister som reser lockade av olika slags myter samlar 
Blom och Nilsson ihop till en kategori och menar att dessa lockas av exempelvis platser där ufon 
påståtts ha landat eller andra mystiska fenomen såsom Loch Ness i Skottland eller Stonehenge i 
England. Hälsoturism innefattar resande till platser som kan vara hälsonyttiga, exempelvis spa 
och kurorter. Ett ökat behov av rekreation har bidragit till hälsoturismens popularitet. Även 
pilgrimsresor ökar, enligt författarna, i antal och exempel på detta är resor till Santiago de 
Compostela i Galicien i Spanien eller resor till Mekka, som ibland kan vara lika välorganiserade 
som sedvanliga turistresor (ibid., s. 74ff.). Slutligen utgör shoppingturism en egen kategori vilken 
syftar till konsumtion av olika slag. Tax-free är ofta ett obligatoriskt inslag i resan och 
destinationer som kan erbjuda prisvärd shopping lockar i allt större utsträckning (ibid., s. 86).  
 
Det skulle vara möjligt att placera backpackers inom ovan nämnda turistkategorier, men då en 
sådan kategorisering inte är syftet med denna uppsats har detta inte gjorts. Kategorierna är ändå 
relevanta att presentera i uppsatsen då de kan utgöra exempel på hur turister av olika slag 
kategoriseras utefter hur de reser och vad syftet med resan är. Som kommer att framgå nedan är 
uppdelningar turister emellan mycket vanligt förkommande, och att tillhöra en särskild grupp, 
exempelvis backpackers, är för många kopplat till bland annat identitet. Även Wolf beskriver i 
sin studie vad hon kallar för olika turiststilar och beskriver det på följande sätt: 
 

Begreppet turiststil syftar på en specifik kombination av beteendet, attityder och 
värderingar som utmärker vissa turister och skiljer dem från andra. När det talas om stil 
kan det vara frågan om individuella eller kollektiva fenomen. (Wolf 2001, s. 163) 
 

Wolf skiljer på följande turiststilar: rekreationsturister, kulturturister, kompromissarna, 
actionturister samt individualister (ibid., s. 163). Eftersom Wolfs olika turiststilar har utvunnits ur 
svenska charterturisters semesterbeteende är kategorierna inte av högsta relevans för en studie 
med fokus på enbart backpackers, men en del likheter kan ändå påträffas, bland annat sökandet 
efter kulturella och äventyrliga upplevelser samt längtan efter att göra och se annorlunda saker. 
Dessutom kan Wolfs olika kategorier fungera som en erinran om att turister har olika syften med 
sina resor, vilket också medför att det är svårt att kategorisera backpackers utifrån ovan nämnda 
kategorier. Detta är heller inte meningsfullt då uppsatsen koncentreras till att gälla backpackers 
informationsanvändning. Mer intressant att notera är då att Wolf konstaterar att kulturturister, 
rekreationsturister och kompromissarna tillhör en äldre generation av turister medan 
individualisterna och actionturisterna utgörs av en yngre generation (ibid., s. 307). Detta skulle 
kunna speglas även i denna studie då backpackers många gånger är yngre (respondenterna här är 
mellan 21 och 33 år) samt till viss del passar in i de kategorierna som Wolf benämner just 
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individualister och actionturister, där det viktiga under resan är att gå sin egen väg samt att söka 
äventyrliga, gärna riskabla, upplevelser.   
 
Vad som driver backpackers att ge sig av på en resa är naturligtvis mångskiftande och 
individuellt, men det kan förutsättas att lusten att se och uppleva något nytt är en vanligt 
förekommande, och kanske gemensam, drivkraft. Orvar Löfgren, professor i etnologi, menar att 
det ligger i tiden att turista aktivt och äventyrligt samt att det tycks finnas ett slags motstånd mot 
äldre typer av turism, exempelvis charterturism. Löfgren uttrycker det i följande citat: 
 

Kroppens alla sinnen ska aktiveras, det duger inte att bara stå och bliga på utvalda 
sevärdheter. Detta fnysande över äldre tiders turistboskap, som bara bussades från 
attraktion till attraktion, är i och för sig en gammal turisttradition. Turister har ofta ägnat 
stor kraft åt att diskutera andra turister och fel sorts turism. (Löfgren, se Elg 2001, s. 25) 

 
För att sammanfatta ovanstående kan sägas att turister i allmänhet, men kanske backpackers i 
synnerhet, tycks vinnlägga sig om att distansera sig ifrån mer konventionella typer av turism, 
exempelvis charter. Olika grupperingar inom turism verkar vidare vara något centralt. Att, utifrån 
hur man resar, komma att tillhöra en särskild grupp av turister tycks vara en gammal företeelse, 
likaså de ansträngningar som görs för att framstå som ”rätt” slags turist. Vad som särskilt kan 
sägas skilja backpackers från andra resenärer kan, med stöd i ovanstående, vara viljan att uppleva 
något nytt och spännande, samt att inte gå i redan alltför upptrampade fotspår. För fler och mer 
utförliga teorier om backpackers, se avsnitt 3.2.1 nedan. 
 

2.2 Reseinformation 
Det kan, i anslutning till avsnittet ovan om backpackers som grupp, vara på sin plats med ett 
resonemang kring reseinformation, då det är backpackers användande av samt samspel med 
denna som präglar studien.  
 
Reseinformation används här i en mycket vid bemärkelse då all information som används av 
samt influerar backpackers inför samt under en resa avses. Denna reseinformation kan förpackas 
på flertalet sätt men de uppenbara är guideböcker, restidskrifter, TV-program, webbsidor samt 
skönlitterära verk. Denna typ av reseinformation kan också kallas dokument, enligt Levys 
definition ovan (avsnitt 1.3.3). Bilder, kartor samt fotografier i exempelvis en restidskrift eller 
guidebok kan anses vara dokument och räknas i detta sammanhang även till reseinformation. En 
bild kan måhända locka en resenär till en särskild destination lika mycket som en text. Även 
muntliga tips backpackers emellan går här under benämningen reseinformation.  
 
En uppenbar källa till reseinformation är guideböcker av olika slag. Mirela Roncevic skriver i 
artikeln Have book, will travel (2000) att trots att Internet påverkar resenärers val av destination 
samt färdsätt så är traditionella guideböcker fortfarande populärast. Att söka via Internet är ett 
bra sätt att börja planera sin resa, men denna källa bör inte ensam få råda resenären inför resan 
(Roncevic 2000, s. 32). Detta bör dock betraktas i ljuset av att Roncevic här citerar Chuck Lang, 
som företräder bokförlaget Dorling Kindersley (DK). Artikeln har, trots detta, ansetts vara 
användbar då den är en av få som funnits beträffande resenärers användande av bland annat 
guideböcker, sett ur en bibliotekskontext.  
 
Vidare menar Roncevic att resenärer sällan nöjer sig med att konsultera en guidebok, utan vänder 
sig ofta till flera och då gärna faktaspäckade sådana. Även om bilder stimulerar fantasin så är det 
främst guideböcker med praktisk information angående till exempel kultur, mat och logi som 
efterfrågas. Dessutom verkar många resenärer, genom att först bekanta sig med olika 
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guideböcker på biblioteket, bestämma vilka de sedan vill köpa och kanske föra med sig på resan 
(Roncevic 2000, s. 32). Att just guideböcker är så närvarande i diskussioner kring resenärers 
informationsanvändning är intressant och denna uppsats utgör inte ett undantag på den punkten. 
Tvärtom har mycket fokus kommit att hamna på just guideböcker, både vad det gäller studiens 
litteraturunderlag samt empiriska material. Detta då dessa, trots nyare företeelser som Internet, 
tycks vara den flitigast konsulterade informationskällan, både inför samt under en resa som 
backpacker.   
 
Även skönlitteratur verkar påverka turister på olika sätt, både nu och historiskt sett. Göran Hägg, 
docent i litteraturvetenskap, menar att liksom resor har influerat författare i alla tider så har även 
litteraturen influerat turismen. Han menar att de första turistresorna som gjordes var påverkade 
av just detta, främst genom att intresset för att resa till platser beskrivna i skönlitteratur samt 
intresset för att resa i författares fotspår växte sig starkt, något som fortfarande är populärt. Hägg 
menar att litterära figurer som James Bond, Hemingways hjältar eller beatniken och hans vänner 
i Jack Kerouacs roman On the Road (1957) aldrig skulle kallas för turister, vilket inte hindrar att 
det är just sådana de har influerat. Vidare menar Hägg att litterära verk som dessa och andra, men 
även filmer, kan skapa förväntningar hos turister, styra vilka platser de reser till samt påverka hur 
ett särskilt resmål marknadsförs och uppfattas. Hägg tar Hemingways Spanien och Afrika som 
exempel och menar att ”jakt, fiske och fylleri” är vad turisterna förväntar sig av dessa platser 
(Hägg, se Elg 2001, s. 61 ff.). Hägg sammanfattar företeelsen enligt följande: 

 
Dit författare reser kommer även turisterna att bege sig. De kommer att se det 
diktpersonerna sett och efter förmåga hänge sig åt samma nöjen. Precis som de gjort sen 
Byrons och Childe Harolds dagar. Eventuellt numera med filmare, TV-skapare och 
resebyråreklam som mellanhand. Men fortfarande med litteraturen som första instans. 
(Hägg, se Elg 2001, s. 70)  

 
Ett annat sätt på vilket litteraturen påverkat turismen är, enligt Hägg, genom förmedlandet av tips 
på resmål, åsikter om vad som bör upplevas vid dessa samt regler för lämpligt uppförande på 
platsen som besöks (Hägg, se Elg 2001, s. 61 ff.). Denna beskrivning påminner inte minst om 
guideböcker som ibland ger oerhört handfasta och bestämda råd om vilka platser som är värda att 
besöka, men kanske ännu tydligare vilka som inte är det, samt vilka upplevelser som är att 
betrakta som särskilt goda. Ur detta hänseende kan guideböcker upplevas som styrande i så måtto 
att de förmedlar explicita råd eller direkta uppmaningar till läsaren/resenären. Detta blir inte 
minst tydligt då det, både i uppsatsens litteraturunderlag och i det empiriska materialet, 
framkommit att backpackers ibland följer guideböcker ordagrant, vilket kan tänkas ge direkta 
konsekvenser för hur resan i praktiken ter sig. 
 
Litterär inspiration återfinns inom många områden, men den är följaktligen utomordentligt tydlig 
inom just turismen och Hägg menar att ”litteraturen ger oss namn på platser, beteenden och 
sinnesstämningar som vi aldrig skulle ha drömt om att hitta fram till på egen hand” (Hägg, se 
Elg 2001, s. 71). En annan aspekt av resenärers användning av olika texter kan sägas vara dennes 
erfarenheter gentemot de upplevelser som olika informationskällor har beskrivit. Löfgren 
resonerar kring detta och menar att det finns ett slags dragkamp mellan förväntan och besvikelse 
eftersom de personliga resupplevelserna blir föremål för normativa aspekter då de jämförs med 
vad som är ”korrekta” upplevelser ur andra turisters, men även exempelvis guidebokens 
författares, synvinkel. Han menar även att olika turister upplever samma resmål på olika sätt 
beroende på vilken reseinformation de tagit del av inför resan, detta då olika intryck och 
upplevelser i förväg har förmedlats till dem (Löfgren, se Elg 2001, s. 26). Denna tanke är central 
i föreliggande studie, då det är relationen mellan backpackers och olika informations- och 
inspirationskällor de har tagit del av som undersöks. Sammanfattningsvis kan sägas att vad som i 
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uppsatsen kallas för reseinformation är omfattande. Ovanstående kan tjäna som exempel på 
vilken information resenärer använder samt inspireras av, men även hur denna nyttjas vilket, i 
analogi med uppsatsens syfte och frågeställningar, är mycket centralt.  
 
 

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Nedan kommer några nedslag i tidigare forskning att göras. Anförd litteratur har för avsikt att ge 
en tydligare bild av vad som sedan tidigare finns skrivet med relevans för föreliggande studies 
undersökningsområde. Jag kommer följaktligen att försöka ge några tongivande och, för 
uppsatsens syfte, relevanta exempel på teorier och resonemang, dock utan ambition att vara 
uttömmande. Inledningsvis introduceras teorier hämtade från biblioteks- och 
informationsvetenskap följt av tidigare forskning kring backpacking som ett särskilt fenomen 
inom turism. Lika stor tonvikt kommer att läggas vid tidigare forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som vid forskning kring backpackers, i ett försök att uppmärksamma de 
båda områdena jämbördigt.  
 
Den litteratur som utgör underlag för detta avsnitt har valts med tanke på dess relevans för ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap samt att den varit användbar för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Den litteratur som använts har sökts på flera olika sätt, men databasen LISA har 
varit en god källa till information, där flera artiklar har återfunnits. Även sökningar i LIBRIS har 
givit en del goda träffar, så som Andersson Cederholms samt Elsruds avhandlingar. Viss tidigare 
kurslitteratur har varit relevant då biblioteks- och informationsvetenskapliga teorier och 
resonemang berörs. Naturliga avgränsningar i språk har gjorts, därför kunde inte artikeln ”A 
study of the information needs and the information use of the backpackers”, skriven av Hui-
Chieh Su, användas då denna är skriven på kinesiska. Geografiskt sett har ingen litteratur valts 
bort, då backpacking i allra högsta grad är ett globalt fenomen som på ett eller annat sätt berör 
större delar av världen. Vald litteratur syftar till att belysa vad som sedan tidigare finns skrivet 
kring bland annat information, användarstudier, informationsanvändning, informationskällor 
samt avslutningsvis backpackers. 

3.1 Tidigare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
I nedan följande avsnitt görs ett försök till att kortfattat presentera tidigare forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Refererade studier anses vara relevanta för denna uppsats 
i så måtto att de beskriver vanligt förekommande begrepp och resonemang, bland annat kring 
användarstudier och informationsanvändning.  

3.1.1 Information 
De mest centrala delarna i denna studie rör informationsanvändning och informationskällor, men 
även till viss del informationsbehov då detta rimligen borde ha gjort sig mer eller mindre påmint 
hos backpackers.  Inledningsvis är det dock motiverat att klargöra vad som i föreliggande studie 
avses med det, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, mångfacetterade begreppet 
information. Den definition av begreppet jag har valt att genomgående ansluta mig till är den 
Case ger i sin bok Looking for information: a study of research on information seeking, needs, 
and behavior (2002). Case menar att begreppet information är ett komplext begrepp och 
diskuterar därför olika innebörder av detta. Case menar att: 
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…information is whatever appears significant to a human being, whether originating from 
an external environment or a (psychologically) internal world. (Case 2000, s. 40) 

 
Detta är en mycket vid definition av vad som avses med information, vilket lämpar sig väl i 
föreliggande studie då, som tidigare nämnts, information här åsyftar alla de källor som använts 
av eller influerat backpackers inför samt under resan. En bred definition av 
informationsbegreppet öppnar således för att alla de källor backpackers omnämner i det 
empiriska materialet kan innefattas. Alltifrån innehållet i guideböcker till muntlig information 
kommer följaktligen i uppsatsen att betecknas med begreppet information. Primärt är det dock 
relationen mellan backpackers val samt användning av information som är av intresse i 
föreliggande studie, och sekundärt informationen som sådan. Därför hålls detta avsnitt om 
information kortfattat, då syftet med detta primärt är att ge en bild av ett brett och mångskiftande 
begrepp.  

3.1.2 Användarstudier 
Då syftet här är att försöka förstå samt analysera backpackers socialt situerade val samt 
användande av informationskällor kan uppsatsen sägas utgöra ett slags användarstudie på så vis 
att en viss kategori användare (backpackers) studeras i sken av vilken information de väljer att 
använda eller influeras av i en särskild kontext (inför samt under en resa). Richard E. Rubin 
skriver i boken Foundation of Library and Information Science (1998) att användarstudier bland 
annat syftar till att mäta samt utvärdera olika typer av informationstjänster, exempelvis på ett 
bibliotek, och menar vidare att användarstudier är den vanligaste typen av utvärdering av en 
sådan verksamhet (Rubin 1998, s. 51-52).  
 
Användarstudier genomförs vanligen via enkäter, intervjuer eller analys av exempelvis ett 
biblioteks utlåningsstatistik. Fokus för en användarstudie är, enligt Rubin, olika individer eller 
grupper, och användarstudien kan syfta till att undersöka biblioteksanvändning i relation till 
exempelvis variabler såsom kön, inkomst, ålder eller utbildningsnivå. En annan typ av 
användarstudier kan sägas vara då så kallade icke-användare studeras med avsikten att avslöja 
varför de väljer att inte använda biblioteket. Rubin menar att icke-användare ibland kan bidra 
med viktiga upplysningar kring organisatoriska brister vilka hindrar dem från att använda 
biblioteket. Exempel på sådana brister skulle kunna vara bristande kännedom om vilka tjänster 
biblioteket kan erbjuda, att en icke-användare uppfattar biblioteket som otrevligt på något sätt 
eller att denne inte finner det material som önskas (ibid., s. 51-52).  
 
I föreliggande uppsats har användarstudien genomförts med hjälp av intervjuer. Även om 
uppsatsen inte huvudsakligen handlar om backpackers nyttjande av bibliotek, eller är en 
utvärdering av sådana, kan kopplingen till användarstudier göras då de flesta av de 
informationskällor eller dokument backpackers använder är åtkomliga via bibliotekets resurser. 
Ett exempel på detta gavs i tidigare nämnda artikel Have book, will travel (2000) där Roncevic 
skriver att många resenärer först bekantar sig med exempelvis guideböcker på biblioteket, och 
först därefter bestämma vilka de vill införskaffa själva (Roncevic, s. 32). Det kan även tänkas att 
annan facklitteratur än guideböcker först granskas på biblioteket och efter detta köps eller 
används exempelvis i hemmet eller under resan. Även om det vore intressant med en 
användarstudie som fokuserar på backpackers användande av bibliotek, för att på så vis belysa 
vilken information de önskar därifrån, är det inte avsikten med föreliggande uppsats. 
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3.1.3 Informationsanvändning 
De dominerande tankegångarna i uppsatsen rör informationsanvändning vilket resoneras kring 
nedan. Med informationsanvändning avses här själva nyttjandet av information. Alexandersson 
och Limberg menar i sin text Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek 
(2004) att hur människor söker och anskaffar information har blivit betydligt mycket mer 
studerat än hur de använder densamma (Alexandersson & Limberg, s. 23). I anknytning till detta 
kan föreliggande studie eventuellt vara av intresse för forskningen då fokus här ligger på just en 
särskild grupps informationsanvändning.  
 
Flera olika aspekter av informationsanvändning avses i uppsatsen. En intressant infallsvinkel tas 
upp av Sundin då han i sin avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen (2003) skriver att samma 
dokument kan användas på olika sätt, beroende på vad syftet med användandet är. Exempelvis 
kan dokumentet användas för att öka kunskap eller förståelse eller för att lösa problem, men 
samma dokument kan även lyftas fram i en mer social bemärkelse, till exempel som ett argument 
i en diskussion. I det senare fallet är det dokumentets symboliska innebörd som framhävs och 
inte primärt dess innehåll (Sundin 2003, s. 21). Sundins studie har på flera sätt varit relevant för 
uppsatsen, men framförallt är det ovan nämnda tanke som mycket väl kan appliceras på denna 
studie då exempelvis guideböcker tycks inneha en symbolisk innebörd utöver dess faktiska 
textmässiga innehåll. Se avsnitt 3.2.2 för ett utförligare resonemang kring bland annat 
guideböcker och dess olika status inom backpacker-kulturen.  
 
Case menar att mycket av den forskning kring informationsanvändning som bedrivits fram till 
omkring 1970 varit systemorienterad, det vill säga den har koncentrerats till att gälla olika 
informationssystem och inte i lika hög grad användningen av dessa (Case 2002, s. 6). Detta 
ligger helt i linje med vad Alexandersson och Limberg konstaterade ovan. Sedermera kom fokus 
att flyttas från informationssystem till användare, varför också fenomen såsom 
informationssökning ur en användares perspektiv kom att bli vanligare att studera (ibid., s. 6). 
Detta angränsar även till vad Limberg i sin avhandling Att söka information för att lära. En 
studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998) anger som en av fyra 
huvudsakliga strukturer inom biblioteks- och informationsvetenskap, nämligen: 
 

Människans interaktion med bibliotek och informationsenheter och det som dessa har att 
erbjuda, t ex information, kunskap och kultur. Här studeras kultur- och informationsvanor. 
Detta område rymmer också metoder som bibliotek och informationsförmedlare utvecklar 
för att möta användare (Limberg, s. 28).  
 

Även dessa synsätt kan relateras till denna studie, då det är användarnas (backpackers) perspektiv 
på sin informationsanvändning som står i centrum. I anslutning till vad Case menar ovan kan 
sägas att trots att det är informationssökning han, ur en användares perspektiv, berör kan 
tankegången vara av värde i en användarstudie som denna. Detta då information rimligen söks 
därför att den skall användas i något mer eller mindre specifikt sammanhang. På så vis går 
informationssökning och informationsanvändning hand i hand. Ytterligare en aspekt som Case 
framhåller är den på hur fokus, inom biblioteksforskningen, har flyttats från att tidigare blott avse 
informationssystem till att numera allt oftare innefatta användarna av dessa. Detta blir intressant i 
relation till uppsatsen, särskilt med tanke på att backpackers som användargrupp blivit mindre 
studerade i detta sammanhang än andra grupper, exempelvis lärare eller sjuksköterskor (jfr 
Sundin).  
 
Ytterligare en aspekt på informationsanvändning skulle kunna vara den ”intellektuella aktivitet” 
som Alexandersson och Limberg beskriver och som yttrar sig genom en individs förmåga att 
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läsa, granska och analysera olika informationskällor för att på så vis kunna göra jämförelser eller 
se samband. I författarnas studie, utförd i en skolkontext, anses denna intellektuella aktivitet ske i 
samspel mellan elever och de artefakter de använder (Alexandersson & Limberg 2004, s. 23) 
vilket, i föreliggande uppsats, är en central iakttagelse då det här är något liknande, nämligen 
interaktionen mellan backpackers och en rad olika artefakter, som är i fokus. 
 

3.1.4 Informationsbehov och informationssökning 
Informationsbehov är förmodligen något som resenärer upplever, både inför samt under en resa. 
Möjligen upplever backpackers ett större informationsbehov under resan än andra typer av 
turister, då backpackers i större utsträckning, samt ofta på egen hand, reser från plats till plats. 
Även om backpackers informationsbehov inte är det huvudsakliga föremålet för undersökning i 
denna uppsats kan det vara på sin plats med ett resonemang kring detta då backpackers 
informationsanvändning rimligen borde ha föregåtts av ett mer eller mindre explicit 
informationsbehov, vilket i sin tur kan ha utmynnat i informationssökning.  
 
Carol Kuhlthau lånar i sin bok Seeking meaning: a process approach to library and information 
services (2004) teorier från andra forskare när hon beskriver hur ett informationsbehov kan te sig, 
och menar att detta uppträder som ett reellt, om än outtalat, behov av information som kan 
upplevas som en slags förvirring (Kuhlthau, s. 26). En annan definition av informationsbehov ges 
av Case, som även poängterar att det inte, liksom fallet är med begreppet information, 
förekommer en entydig förklaring av vad som är att anse vara ett informationsbehov (Case 2002, 
s. 65). Ett sätt att definiera begreppet är dock, enligt Case, att ”gapet” mellan vad en användare 
vet och vad vederbörande önskar att få veta utgör dennes informationsbehov (ibid., s. 64ff.). Case 
menar vidare att informationsbehovet uppstår då en användare konstaterar att nuvarande kunskap 
är otillräcklig för att kunna nå ett uppsatt mål (ibid., s. 5). Informationsbehovet består då i att inse 
skillnaden mellan ett befintligt kunskapstillstånd och ett idealt sådant (van de Wijngaert, se Case 
2002, s. 64). Även om backpackers inför eller under sin resa inte har ett uttalat 
informationsbehov, kan ett latent sådant möjligen upplevas då resenären upptäcker att befintlig 
kunskap är ofullständig för att göra det denne önskar, exempelvis kunna skaffa ett nytt visum för 
att på så vis ta sig över en landsgräns. För att ta reda på var och hur detta kan lösas behövs 
information. I samband med att resenären inser detta tydliggörs informationsbehovet vilket då 
blir reellt. 
 
Ovanstående exempel kan illustrera hur problematiskt det kan vara att observera ett 
informationsbehov då detta synliggörs först när det resulterat i en pågående 
informationssökningsprocess eller efter det att denna har avslutats. Slutsatser om 
informationsbehov kan därför dras först i efterhand när det har yttrat sig genom någon form av 
agerande (Belkin & Vickery, se Case 2002, s. 70-76). Informationssökning skulle kunna utgöra 
detta agerande, vilket förhoppningsvis resulterar i informationssökaren uppnår den kunskap eller 
förståelse som eftersträvas. Även i denna studie blir detta retrospektiva iakttagande av 
informationsbehov, i form av backpackers informationsanvändning, aktuellt då detta har 
studerats i efterhand och inte under själva informationsanvändningen.  
 
Trots att det bland forskare finns olika synsätt delar flera uppfattningen om att informationsbehov 
kan ses som bottnande i känslor av osäkerhet, dubbeltydighet eller olust (Case 2002, s. 70-76). 
Det ligger här nära till hands att associera till tidigare nämnda undersökning av Kuhlthau. Hon 
betraktar informationssökningsprocessen utifrån tre aspekter - känslor, tankar och handlingar - 
och skiljer sig där med, genom att framhålla dessa affektiva sidor, från tidigare mer 
förnuftsbaserade sätt att betrakta informationssökning. Hon framhåller även osäkerhet som en 
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väsentlig faktor för att förstå det sammanhang inom vilket informationssökningen sker samt 
påpekar att ”den sökandes känslor växlar från osäkerhet och förvirring eller tvivel till klarhet 
och växande självförtroende under processens gång” (Kuhlthau, se Alexandersson & Limberg 
2004, s. 22). Kuhlthau fokuserar på osäkerhetsprincipen (”The uncertainty principle”), vilken tar 
sin utgångspunkt i användarens osäkerhet och förvirring vid informationssökning. Vidare menar 
Kuhlthau att denna princip borde ligga till grund för utarbetandet av metoder för biblioteksarbete, 
i synnerhet beträffande undervisning om informationssökning (Alexandersson & Limberg, s. 23; 
Kuhlthau, s. 92 ). Kuhlthaus studie är i detta sammanhang värdefull då den beskriver mer 
emotionella sidor av informationssökning och informationsbehov. Trots att hennes studie är 
genomförd i en utbildningskontext kan den anses vara relevant i uppsatsen just på grund av ovan 
beskrivna känslomässiga aspekter. Dessa behöver inte nödvändigtvis uppträda enbart i en 
utbildningskontext, utan kan mycket väl framträda även i andra sammanhang, exempelvis inför 
en långresa som backpacker. Jag menar således att den stress som kan uppkomma i samband med 
informationssökning inom en utbildningskontext mycket väl även skulle kunna uppstå då en 
backpacker informerar sig inför en längre resas början. Både denna och Kuhlthaus studie, om än 
av vitt skilda omfattningar, tar följaktligen hänsyn till inom vilken kontext informationsbehovet 
uppstår samt informationssökning sker. I denna studie skulle ett informationsbehov kunna 
illustreras av exempelvis viljan att känna till Laos regler för visum eller att en lämplig destination 
för trekking eftersöks. För att lösa dessa problem krävs information, som kan erhållas från flera 
olika typer av informationskällor och dokument. 
  

3.1.5 Informationskällor och dokument 
Tidigare forskning kring informationskällor och dokument, och vad som kan betecknas vara 
sådana, är naturligtvis något mycket centralt i denna uppsats då studiens syfte är att undersöka 
backpackers sociala användning av sådana. Anledningen till att det här görs en viss åtskillnad 
mellan begreppen informationskälla och dokument är att de ofta, men inte alltid, är liktydiga. 
Exempel på detta kan tänkas vara muntliga utsagor, exempelvis tips backpackers emellan som 
kan sägas vara en källa till information men inte ett dokument. Även dokument som inte kan 
sägas utgöra en informationskälla kan förekomma, exempelvis nedanstående exempel med en 
antilop på ett zoo. Dock kan det, i den fortsatta texten, stundom upplevas som om dessa två 
begrepp används synonymt vilket då beror på att en informationskälla och ett dokument ibland är 
två ord för samma sak, till exempel då en guidebok avses då denna kan vara både en 
informationskälla och ett dokument.   
 
Begreppet informationskälla är mycket omfångsrikt i så måtto att vitt skilda dokument eller 
företeelser kan sägas utgöra informationskällor. Jennifer Rowley skriver i boken Organizing 
knowledge (2000) om vilka informationskällor människor stöter på i sin vardag och nämner 
alltifrån massmediala kanaler såsom TV och radio till tryckta informationskällor som till 
exempel annonser, instruktioner samt böcker. Därtill kommer elektroniska källor som antingen 
kan fungera som ett komplement till eller som ersättare av andra informationskällor. Rowley gör 
även en intressant skillnad mellan information som härrör från personer, publicerade källor eller 
från organisationer. Information som härrör från personer kan bestå av egna observationer eller 
efterfrågningar, men också användandet av informella nätverk såsom vänner, familj, kollegor 
eller andra bekanta. Publicerad information kan återfinnas i exempelvis media av olika slag, 
böcker, tidskrifter eller på World Wide Web. Slutligen kan information som härrör från 
organisationer sägas inkludera sådant som fås kännedom om via yrke eller olika sorters 
organisationer (Rowley 2000, s. 21). Rowley behandlar även dokument i ovan nämnda bok. Hon 
beskriver dessa på följande sätt: 
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A document is a record of knowledge, information or data, or a creative expression. A 
document’s creator has recorded ideas, feelings, images, numbers or concepts in order to 
share them with others. /…/Basically, stored data, in any form, constitute a document. 
Documents include, for example, broadcast messages and three-dimensional objects such as 
models and realia. (ibid., s. 40)  
 

Denna vidlyftiga definition av vad som inbegrips i termen dokument är inte ny, påpekar Rowley 
och framhåller att redan på 1950-talet diskuterades exempelvis huruvida en antilop skulle anses 
vara ett dokument då den återfinns på ett zoo för människor att studera, men inte då den återfinns 
i det vilda. Även elektroniskt åtkomliga texter, bilder, filmer med mera bör anses vara dokument, 
även om det numera anses vara fördragsenlig att kalla dessa för resurser (ibid., s. 40). Rowleys 
bok upplevs som värdefull i relation till uppsatsens syfte, detta då hon ger en vid bild av vad 
dokument och informationskällor kan tänkas vara. Intressant att notera är också att något som ger 
uttryck för kreativitet (”creative expression”), enligt Rowley, är att anse som ett dokument vilket 
i föreliggande studie bland annat kan exemplifieras med de webbforum där backpackers själva 
skapar texter samt visar fotografier från resan.  
 
David M. Levy resonerar utförligt kring begreppet dokument i boken Scrolling forward: Making 
sense of documents in the digital age (2001). Förenklat menar Levy att dokument är talande ting 
(”talking things”), det vill säga föremål som har förmåga att säga något till dess användare. 
Några exempel på dokument utifrån denna definition är böcker, kassakvitton eller snabbt 
nedskrivna minnesanteckningar (Levy 2001, s. 23ff.). Samtliga av de texter, TV-program, filmer, 
webbsidor och så vidare som backpackers kan tänkas använda samt inspireras av kan med detta 
sätt att betrakta saken anses vara dokument och de gånger ordet dokument förekommer i den 
fortsatta texten ansluter förklaringen till den definition som Levy ger. Vidare framhåller Levy 
skriften som något centralt för dokument och menar att: 
 

The brilliance of writing is the discovery of a way to make artefacts talk, coupled with the 
ability to hold that fixed – to keep it the same. The result is a talking thing, capable of 
repeatedly delivering up the same story at different points in time and space. (Levy 2001, s. 
23ff.) 

 
Citatet blir intressant i relation till uppsatsen då framför allt guideböcker, men även annan 
reseinformation, enkelt medtages på en resa. Att den tryckta reseinformationens budskap är 
konstant kan dock ses som problematiskt i fråga om reproducerande av myter (se avsnitt 3.2.2 
nedan). Levy avser dock inte enbart skriftliga framställningar när han skriver om dokument utan 
menar även att bland annat kartor, bilder, diagram samt fotografier utgör dokument (ibid. s, 31). 
Levys tankar finner jag särskilt intressanta då han på ett tydligt sätt beskriver hur artefakter, i 
form av informationskällor och dokument, kan ”tala” till dess användare, vilket ju är den 
huvudsakliga tesen i uppsatsen. För ett utförligare resonemang kring dokument och andra 
artefakters sociala dimensioner se avsnitt 4.3 nedan. 
 
Innan något sägs om tidigare forskning kring backpackers kan det vara på sin plats med ett 
kortfattat resonemang kring ovanstående forskning om användarstudier, informationsanvändning 
samt informationsbehov. De exempel som ovan ges är alla hämtade från olika sammanhang, 
framför allt olika utbildningskontexter (jfr Kuhlthau, Alexandersson & Limberg). Dessa studiers 
utgångspunkter har således inte varit den sociokulturella teorin, som i denna uppsats är fallet. 
Ovanstående forskning är ändå relevant i så måtto att de ger exempel på hur forskning kring 
exempelvis användare kan te sig samt vilka olika studieobjekt och infallsvinklar som kan 
förekomma. En likhet mellan flera av de alternativ som ovan presenterats och det sociokulturella 
perspektivet är kontextbundenheten, det vill säga att exempelvis informationsanvändning inte 
studeras isolerat från i vilken kontext detta sker. Denna kontextbundenhet kan kopplas till Säljös 
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tankar om social praktik (se 4.2 för ett utförligare resonemang kring detta). Dock finns även vissa 
skillnader mellan ovan nämnda studier och ett sociokulturellt synsätt. En tydlig sådan kan vara 
hur den sociokulturella teorin fokuserar på olika artefakter, exempelvis dokument, och dess 
medierande funktion, vilken i förväg kan tolka en upplevelse åt användaren. Levy tangerar detta, 
men det blir aldrig lika tydligt som hos Säljö, varför ett sociokulturellt perspektiv valts som 
teoretisk utgångspunkt för uppsatsen. 

3.2 Tidigare forskning kring backpackers 
Följande två stycken ämnar till att ge en inblick i vad som sedan tidigare finns skrivet beträffande 
backpackers samt denna grupps informationsanvändning. I det första avsnittet beskrivs bland 
annat backpackers som grupp, vad som utmärker denna samt även en del paradoxala aspekter av 
backpacker-resande. I stycket därpå presenteras backpackers informationsanvändning utifrån de 
olika informationskällor som forskare menat att backpackers väljer att använda samt inspireras 
av. Avsnittet beskrivs även backpackers användande av tekniska artefakter, exempelvis 
mobiltelefoner och datorer. Anförd litteratur kan anses vara relevant då den beskriver 
backpackers som grupp, både utifrån sociologiska synvinklar samt med hänsyn tagen till deras 
informationsanvändning.   

3.2.1  Backpackers 
Följande avsnitt syftar till att ge en kortfattad beskrivning av tidigare forskning som bedrivits 
kring backpackers, till skillnad från avsnitt 2.1 ovan, vars syfte var att försöka särskilja 
backpackers från andra slags turister. Avsnittet nedan presenterar olika teorier med olika 
angreppssätt kring backpacking som ett särskilt fenomen inom turism.  
 
Två avhandlingar, Andersson Cederholms samt Elsruds, har skänkt en god inblick i backpacker-
kulturen. Dessa har även tjänat som inspirationskällor samt bidragit till ovan formulerade 
förförståelse, bland annat kring backpackers användande av information. Båda avhandlingarna är 
skrivna med en sociologisk infallsvinkel, och Elsruds avhandling berör delvis olika typer av 
dokument vilka backpackers som ingått i hennes empiriska undersökning, omnämnt samt använt 
sig av. Dessa avhandlingar beskriver backpacker-resandet som en identitetsskapande process, 
vilket stundom även relateras till backpackers användning av olika dokument och blir på så vis 
intressant för uppsatsen, även om identitetsskapande inte är det primära intresseområdet i denna 
studie.  
 
Även skriften The global nomad: Backpacker travel in theory and practice (2004) har fungerat 
som en introduktion. Boken diskuterar en rad olika företeelser inom den subkultur backpackers 
kan sägas utgöra, men framför allt har den varit fruktbar att konsultera vad det gäller nyare 
forskning kring backpackers då boken, utgiven 2004, är en produkt av forskning bedriven av en 
särskild grupp, kallad Backpacker Research Group (BRG), inom organisationen Association for 
Tourism and Leisure Education (ATLAS) (Richards & Wilson 2004, s. 7). Författarna av boken 
menar att tidigare forskning som bedrivits kring backpackers tenderat till att vara begränsade i tid 
och rum, då de har fokuserat på särskilda aktiviteter samt på särskilda destinationer. För att bidra 
med mer omfattande forskning på området presenterar de en studie, genomförd 2002, som, enligt 
författarna, är den första transnationella undersökningen av unga självständiga resenärer, så 
kallade backpackers. Undersökningen syftar till att fastställa backpackers särdrag i jämförelse 
med andra turister, men också till att titta närmare på hur backpacker-kulturen är socialt 
konstruerad samt vilka förebilder och influenser backpackers har i sitt resande (ibid., s. 14ff.). Så 
sent som 1990 nämndes termen backpacker för första gången i akademisk litteratur och sedan 
dess tycker sig författarna ha sett ett tilltagande intresse för just denna grupp av resenärer. Detta 
understryks bland annat genom påpekandet att 30 personer i 11 länder är anslutna till ATLAS 
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Backpacker Research Group. Författarna menar vidare att tidigare forskning kring backpacking 
uteslutande har bedrivits i länder som direkt har berörts av dessa resenärer, exempelvis Nya 
Zeeland, Australien samt sydostasiatiska länder, men numera är alltså intresset mera utbrett 
(ibid., s. 16). Detta kan i föreliggande studie illustreras av att flera avhandlingar i 
litteraturunderlaget är publicerade på 2000-talet i Sverige, vilket eventuellt kan vittna om ett, 
bland forskare, geografiskt mer utspritt intresse för backpacker-kulturen men kanske också att 
viljan att resa som backpacker ökat, varför det också är mer angeläget att studera denna grupp. 
Richards och Wilson menar vidare att det inte är en slump att backpackers har kommit att bli ett 
allt populärare föremål för forskning just nu. Detta går, enligt författarna, hand i hand med att 
bästsäljande romaner om backpackers har kommit ut på marknaden (ibid., s.144).  
  
Andersson Cederholm beskriver, som ovan nämnts, en backpacker som en luffarturist som, till 
skillnad från exempelvis charterturister, planerar och genomför sin resa på egen hand (1999, s. 
9). Hon menar dock att det, ur sociologisk synvinkel, kan vara för snävt att dela in resenärer i de 
båda kategorierna backpackers och charterturister men väljer ändå att göra det då backpackers 
ofta själva gör denna distinktion. Att denna åtskillnad är så viktig för backpackers menar 
Andersson Cederholm utgör en central identitetsmarkör (ibid., s. 34). Vidare är det inte ovanligt 
att backpackers sammanstrålar, till synes slumpvis, i skilda delar av världen vilket också kan leda 
till att en viss samhörighetskänsla uppstår. En sådan plats där backpackers ofta träffas är Khao 
San Road i Bangkok, Thailand. Detta beskrivs som ett kvarter där billiga restauranger och 
vandrarhem vuxit fram och kvarterets verksamheter är helt uppbyggda kring den här sortens 
turism (ibid., s. 45f.). Som tidigare nämnts verkar utmaningar och risker vara väsentliga faktorer i 
backpackers resande. Elsrud menar att risktagande och äventyrslystnad karakteriserar 
backpackers och skiljer dem från ”vanliga” turister (Elsrud 2004, s. 96). Kanske är det till och 
med så att farliga situationer och att medvetet utmana ödet genererar status inom gruppen 
backpackers. Exempelvis malaria eller knivslagsmål förvandlar offret från att vara turist till att 
”bli resenär” (Mathlein, se Elsrud 2004, s. 96). Att inte framstå som ”typiska turister” verkar 
således stärker backpackers solidaritet med varandra (Andersson Cederholm 1999, s. 76-77). 
Ovan nämnda aspekter är intressanta i sammanhanget på så vis att de tycks vara centrala inom 
den subkultur backpackers kan sägas utgöra. Att göra en tydlig distinktion mellan olika turister, 
att resa som ett slags identitetsskapande process, att sammanstråla på ett tillsynes slumpmässigt 
sätt samt att medvetet utsätta sig för riskabla situationer är alla aspekter som även dykt upp i 
uppsatsens empiriska material, vilket kan bekräfta dessa företeelsers vikt inom backpacker-
kulturen. 
 
Andersson Cederholm diskuterar även vissa paradoxala aspekter av backpacker-resandet. Utöver 
att stärka backpackers gruppkänsla och distansera dem från övriga turister bidrar denna 
särskiljning till en distansering från lokalbefolkningen, vilket leder till ett tydligt ”vi” 
(backpackers) och ”dem” (lokalbefolkning). Detta resulterar i en paradox då det är 
lokalbefolkningen backpackers ofta strävar efter att smälta in hos (ibid., s. 81). Andersson 
Cederholm diskuterar i sin avhandling även vanliga backpacker-attribut och menar, utöver 
särskilda kläder och kamera, att tryckta guideböcker i allmänhet och från förlaget Lonely Planet i 
synnerhet kan fungera som sådana attribut. Dessa guideböcker hålls gärna i handen och blir, 
genom att de synliggörs, en viktig identitetsmarkör inför ”främlingar”, det vill säga andra 
turister men även inför lokalbefolkningen (ibid., s. 46).  
 

3.2.2 Backpackers informationsanvändning 
Nedan följer några exempel på vad som sedan tidigare finns skrivet kring backpackers 
informationsanvändning. Tyngdpunkten här ligger på de informationskällor som olika forskare 
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och författare menat att backpackers väljer att använda samt inspireras av. En viss åtskillnad görs 
i uppsatsen mellan termerna informationskälla samt inspirationskälla. Medan en 
informationskälla kan sägas representera något kan en inspirationskälla sägas fungera mer som 
en underliggande påverkan hos personen. En annan skillnad kan vara att information aktivt söks 
medan inspiration kan komma till exempelvis en backpacker mera dolt, till exempel via musik. I 
följande avsnitt beskrivs även backpackers användande av olika tekniska artefakter, exempelvis 
mobiltelefoner och datorer som numera flitigt används för att sprida samt använda information.  
 
I ovan nämnda sociologiska avhandling av Torun Elsrud förs en längre diskussion beträffande de 
olika slag av texter som backpackers väljer att använda och i viss mån även inspireras av. Hon 
fokuserar primärt på texter skrivna av resjournalister och tonvikten ligger på guideböcker, i 
huvudsak från det australiensiska guideboksförlaget Lonely Planet. Enligt Elsrud efterföljs dessa 
emellanåt slaviskt och kallas, bland backpackers, ibland för ”the Bible” eller helt enkelt ”the 
Book”, vilket eventuellt kan vittna om guidernas särställning i detta sammanhang, i relation till 
övriga guideböcker (Elsrud 2004, s. 152). Elsrud menar dock att det även förekommer 
backpackers som väljer att besöka de platser som inte nämns i Lonely Planet. Detta, enligt 
Elsrud, för att uppnå personlig frihet samt individualism. Oberoendet av Lonely Planet markeras 
följaktligen genom att avstå från att följa samt synligt bära guideboken, vilket också blir ett 
symboliskt agerande samt utgör en identitetsmarkör. Dessa backpackers anser att resenärer som 
följer Lonely Planet och bär den synligt signalerar beroende och brist på egen vilja. De 
backpackers som undviker Lonely Planet anser att detta höjer resans status och att de inte har 
något gemensamt med dem som följer boken (ibid., s. 155-156). Även Anna Suomivuori skriver 
om Lonely Planets betydelse för backpackers i sin sociologiska magisteruppsats Upplevelser och 
smultronställen- en studie av resandets innebörd och betydelse för åtta ryggsäckresenärer 
(2001). Hon anser bland annat att Lonely Planets guideböcker bidrar till ”backpackandets 
institutionalisering” dels genom att de är så oerhört väl etablerade inom backpacker-kulturen och 
dels genom att de vägleder backpackers till särskilda platser vilket leder till att backpackers 
också finner varandra. På så vis uppstår olika mötesplatser eller knutpunkter, exempelvis ovan 
nämnda Khao San Road i Bangkok (Suomivuori 2001, s. 19f.). Suomivuori påpekar vidare att 
Lonely Planets guideböcker ständigt uppdateras vilket guidebokens läsare, resenärerna, ofta 
medverkar till genom att ge sina erfarenheter och tips (ibid., s. 22). Detta blir, i relation till 
uppsatsens tredje frågeställning beträffande interaktionen backpackers och informationskällor 
emellan, mycket intressant.  
 
Elsrud diskuterar även, i sin avhandling, restidskrifter och skönlitteratur. Ett resonemang handlar 
om att de ofta korta texterna eller till och med en enda bild i en restidskrift är tänkt att förmedla 
hela budskapet, det vill säga bilden måste vara laddad med en oerhörd symbolisk kraft för att 
kunna locka presumtiva turister. Detta leder, enligt Elsrud, till att resjournalistik ofta konserverar 
eller reproducerar myter och stereotyper kring olika destinationer och dess invånare. Hon menar 
vidare att det är viktigt att ha i åtanke att guideböcker och restidskrifter ofta publiceras i syfte att 
erhålla ekonomisk vinning. Därtill kommer aspekten på texters och bilders förmåga att förmedla 
budskap över tid och rum. Idag finns färre tekniska eller infrastrukturella hinder för att sprida 
texter över världen, vilket ytterligare kan bidra till olika myters spridningskraft (Elsrud 2004, s. 
44f.). Elsrud skriver också om hur media skapar myter kring primitiva invånare och rudimentära 
förhållanden på olika turistdestinationer och menar att detta ibland delvis beror på brist på 
utrymme, exempelvis i en tidskriftsartikel, men att detta inte förklarar varför läsarna accepterar 
att en sådan framställning ges, och varför de själva använder dessa (ibid., s. 196). Elsrud menar i 
detta sammanhang att turisterna själva ofta återskapar det ”primitiva” på resmålet, eftersom det är 
vad de eftersöker: 
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Rather than dissolving borders and questioning differences and stereotypes, the magic of 
primitivism (re)makes them, often making travelling appear repressive rather than 
regressive, conservative rather than revolutionary. (Elsrud 2004, s. 204-205) 
 

Vidare framför Elsrud att det tycks finnas en omisskännlig och tätt sammanflätad relation mellan 
olika slags reseinformation och dess läsare eller konsumenter av annat slag och hon menar vidare 
att denna relation kunde utgöra grunden till att förändra de ofta stereotypa och ibland nedsättande 
sätt på vilka invånarna på turistdestinationer beskrivs (ibid., s. 204-205). Funderingar kring 
klichéartade framställningar är något som även framkommer i föreliggande studies empiriska 
material, vilket blir intressant i relation till ovanstående då många backpackers tycks reflektera 
över detta, men ändå emellanåt väljer att använda information innehållandes sådana 
framställningar inför samt under resan.  
 
Även hänvisningar till skönlitterära verk framkommer i Elsruds empiriska material och bland 
andra nämns Alex Garlands The Beach (1998) eller Jack Kerouacs On the Road (1957). Likaså 
för Suomivuori ett resonemang kring skönlitteratur och menar bland annat att backpacker-
kulturens starka etablering visar sig i hur populära skildringar av backpacker-resandet har blivit. 
Även hon ger Garlands The Beach (1996), men även William Sutcliffes Are you experienced? 
(1997), som exempel på sådan litteratur (Suomivuori 2001, s. 18f.). Detta öppnar för tanken om 
att även skönlitterär inspiration tydligt förekommer bland backpackers. Tanke stödjs av det 
resonemang som förs i ovan nämnda skrift The global nomad: Backpacker travel in theory and 
practice kring vad som där kallas för ”backpacking icons”. I boken beskrivs en undersökning 
som genomfördes år 2001 via Lonely Planets webbforum Thorn Tree där backpackers 
uppmanades att berätta vilka som hade fungerat som inspirationskällor. Thorn Tree är ett 
diskussionsforum som vid tillfället för undersökningens genomförande hade över 80 000 
registrerade medlemmar, vilket eventuellt kan illustrera backpackers behov av att utbyta 
information och tips med andra backpackers. Följande uppmaning publicerades på 
diskussionsforumet: 

 
So come on then, who are the greatest ‘backpacker icons’ of all time? What characters 
from films and novels inspired your backpacking experience? Post a reply giving your top 
three icons and we’ll see who tops the International League Table of influential nomads... 
(Richards & Wilson 2004, s. 127) 
 

De flesta ikoner som via denna undersökning framkom var författare, olika boktitlar och 
karaktärer i böcker. De vanligast förekommande författarna var bland andra Hemingway, 
Kerouac, Hunter S. Thompson, Chatwin, Theroux, Bryson and Palin (ibid., s. 127). Författarna 
menar att det är tämligen avslöjande att de inkomna svaren angående förebilder i resandet inte 
innehöll författare till böcker som handlar om just backpackers, så som Alex Garlands The Beach 
(1996) and William Sutcliffes Are you experienced? (1997). Detta menar författarna kan bero på 
att många backpackers inte vill identifiera sig med dessa då de anser att böckerna inte beskriver 
“riktiga” backpackers, vilket däremot exempelvis Hemingway eller Kerouac anses göra i flera av 
sina litterära verk (ibid., s. 139). De förebilder backpackers angav påverkar dem vad det gäller en 
rad olika företeelser, menar författarna: 
 

Such cultural icons arguably play a role in shaping identities through the images they 
inspire. The writings of literary nomads such as Bruce Chatwin, Jack Kerouac and Hunter 
S. Thompson, for example, can influence backpackers not just in terms of their choice of 
travel destinations, but also in terms of travelstyles, self-representations and aspirations. 
(ibid., s. 123-124) 
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Detta ligger i linje med både vad Elsrud och Andersson Cederholm menat kring backpackers 
resande som en identitetsskapande process. Följaktligen kan även olika slags 
informationsanvändning ses som en del i denna process.  
 
Inte bara olika texter utan också exempelvis tips backpackers emellan betraktas i uppsatsen som 
informationskällor. Suomivuori resonerar kring detta då hon menar att de riktiga 
”smultronställen” under resan inte hittas via guideböcker utan detta är platser som backpackern 
upptäcker via rykten, tips eller av ren tillfällighet (Suomivuori 2001, s. 35). I analogi med ovan 
förda resonemang kring mötesplatsen Khao San Road menar Suomivuori att detta är en plats där 
stora mängder information utbyts backpackers emellan (ibid., s. 19f.). Författaren skriver vidare 
att:  
 

I resenärkulturen verkar det dock som om principen ”förste man till kvarn” dominerar. 
Djungelradion fungerar som informationsspridare och den som finner fram får njuta av 
smultronstället. Rykten och tips är en central del av resandet och ett välfungerande sätt att 
hitta de mest paradisliknande ställena eller att uppnå de mest unika upplevelserna. (ibid., s. 
36) 

 
Detta är av intresse och kan relateras till uppsatsens samtliga frågeställningar då dessa muntliga 
tips utgör både en källa till information och inspiration men kanske även fungerar som 
medierande redskap samt tydliggör interaktionen backpackers och informationskällor emellan.  
 
Även ett kortfattat resonemang kring backpackers användande av tekniska artefakter kan här vara 
på sin plats, då dessa i allt större utsträckning har kommit att utgöra viktiga redskap i 
backpackers användande samt spridande av information. Jeff Axup och Stephen Viller, båda 
knutna till University of Queensland i Australien och Australasian Cooperative Research Centre 
for Interaction Design (ACID), menar i konferenstrycket Augmenting travel gossip: Design for 
mobile communities (2005) att ny kommunikationsteknologi har förändrat hur resenärer utbyter 
tips och råd med varandra. De menar att: 
 

Budget travellers have long traded stories with others they meet in campgrounds, hostels, 
busses and tourist trips. Communication technologies such as travel web logs (blogs), online 
photo albums, group e-mails and SMS are now enabling such story telling and gossip to flow 
through new channels and increasing levels of group awareness. (Axup & Viller 2005) 

 
Dessa exempel är intressanta, inte minst med tanke på hur respondenterna till föreliggande 
uppsats återfunnits, nämligen via webbforumet backpacking.se (se 5.2 nedan). Just webbforum 
och bloggar har i allt större utsträckning börjat användas av backpackers för att dela med sig av 
sina tips och erfarenheter kring resor. Detta sätt att sprida och söka information kan även fungera 
som en sammanhållande faktor på så vis att webbaserade forum kan hålla samman även 
geografiskt spridda sociala nätverk. På dessa forum diskuteras både genomförda resor samtidigt 
som planering av nya sker och författarna framhåller att användarvänliga gränssnitt här är något 
centralt. Likaså e-post som sänds ut till större grupper (så kallade group e- mails) är ett vanligt 
förekommande fenomen bland backpackers, och författarna menar att de som skickar ut dessa 
kan fungera som ett slags nav i en större backpacker-gemenskap (Axup & Viller 2005). I relation 
till backpackers interagerande med information blir bloggar och webbforum mycket intressanta, 
då det här är backpackers som både skriver samt tar del av publicerad information, i form av 
inlägg, bilder, reseskildringar och så vidare.  
 
Författarna lyfter även fram hur information sprids backpackers emellan, utan några tekniska 
artefakter inblandade. De menar att denna typ av turisters kringflackande sätt att resa bidrar till 
informationens spridningskraft då många backpackers stannar på en plats enbart över en natt för 
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att sedan bege sig vidare till nya platser, där nya backpackers påträffas. Beträffande den muntliga 
informations trovärdighet menar författarna att informationen snabbt utvärderas på plats, ofta 
baserat på vilken erfarenhet den som ger tipset säger sig ha. Författarna understryker dock att 
backpackers tenderar att lita på varandra (ibid).  
 
En av publikationens slutsatser är att fler transportabla hjälpmedel för att använda information 
kunde underlätta backpackers kommunikation och koordination och på så vis höja kvalitén på 
deras reseupplevelser. Denna slutsats bör dock betraktas i ljuset av vilken organisation de båda 
författarna, via detta konferenstryck, företräder (ibid). Ovan refererad publikation framstår ändå 
som relevant i sammanhanget då det, via olika tekniska artefakter, beskriver backpackers 
användande av bland annat webbforum och bloggar.  
 
Ovan förda resonemang kan fungera som en indikator på vilka slags texter, och andra källor till 
information, backpackers väljer att använder samt inspireras av. Således ligger refererad litteratur 
uppsatsens syfte och frågeställningar nära och anses därför vara av stor vikt. 
 
Sammanfattningsvis kan, med hänsyn tagen till denna genomgång av tidigare forskning, sägas att 
uppsatsen, i ett vidare forskningsperspektiv, hör hemma både bland andra användarstudier 
utförda inom ämnet för biblioteks- och informationsvetenskap, men även bland studier kring 
backpackers som utgörande av en särskild grupp inom turism. Trots att det inte föreligger några 
heltäckande ambitioner så kan uppsatsen ge en indikation på vilka informationskällor och 
dokument backpackers som grupp väljer att använda samt inspireras av i sitt resande.  
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4. Teori 
 
Nedan följer ett avsnitt som beskriver de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Då 
biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, lämpar det sig för belysning 
ur olika teoretiska perspektiv. I föreliggande studie har det sociokulturella perspektivet fungerat 
som huvudsaklig teoretisk utgångspunkt, vilket ligger i linje med studiens ambition att undersöka 
vilket förhållande backpackers har till olika typer av informationskällor, sett ur en social 
synvinkel. Vald teoretisk utgångspunkt kan således bistå till att belysa backpackers användning 
av information som verktyg i sociala sammanhang. Nedan presenteras det sociokulturella 
perspektivet, följt av en kortare redogörelse för hermeneutiken som fungerat som en mer 
övergripande utgångspunkt för analys av insamlat intervjumaterial. Vid konkret tillämpning av 
det sociokulturella perspektivet har således en hermeneutisk eller tolkande ansats antagits. Dessa 
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två teoretiska ansatser diskuteras och problematiseras nedan under rubriker som social praktik, 
artefakter, mediering samt informationsanvändning som sociokulturell aktivitet. Kontinuerliga 
kopplingar till backpackers informationsanvändnings-kontext kommer att göras där så är 
motiverat.  
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet är inte enhetligt som sådant utan spänner över flera olika 
kunskapsområden, exempelvis pedagogik (Sundin 2003, s. 36). Det är denna disciplin, med 
Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, i spetsen som inspirerat 
till vald teoretisk utgångspunkt. Primärt ligger fokus på backpackers som utgörande av en social 
praktik samt informationskällor som medierande redskap (artefakter) inom denna sociala praktik. 
Backpackers användande av vad som i denna studie kallas för reseinformation relateras således 
till inom vilket sammanhang dessa används.  
 
Ett öppet förhållningssätt gentemot det sociokulturella perspektivet kommer att antas i så måtto 
att det inte är en pedagogisk ståndpunkt som intas. Med detta menas att, trots att det centralt inom 
det sociokulturella perspektivet hävdas att lärande är en aspekt av allt mänskligt agerande (Säljö 
2005, s. 16) kommer lärande inte att vara den huvudsakliga infallsvinkeln i denna uppsats. En 
sociokulturell teoriram kan ändå anses vara fruktbar som utgångspunkt genom dess fokus på 
artefakter som medierande redskap och samspelet artefakter och människor emellan inom en viss 
social praktik. Sundin menar i sin avhandling att varken individen eller verksamheten som sådan 
är föremål för analys inom ett sociokulturellt perspektiv, utan att det är interaktionen dem 
emellan som är av intresse (Sundin 2003, s. 38). I föreliggande studie innebär detta att varken 
backpackers eller informationskällor i sig är det relevanta, utan samspelet dem emellan. Det 
innebär också att det viktiga är sammanhanget inom vilket denna information väljs, då det är 
backpackers användande av information som verktyg i en särskild social kontext som är av 
intresse, det vill säga backpackers socialt situerade val av källor.  
 

4.2 Social praktik 
Grundläggande inom ett sociokulturellt perspektiv är tanken om de olika sociala praktiker som 
människor vid olika tillfällen ingår i. Säljö menar att människors handlingar bör ses i sken av just 
vilken social praktik de utgör en del av. Med social praktik avses således det specifika 
sammanhang individen befinner sig inom. Det är detta sammanhang som avgör vad som lämpar 
sig att göra eller ej och på så vis blir individens handlingar delar av, eller som Säljö väljer att 
uttrycka det - situerade i, den sociala praktiken. Annorlunda uttryckt agerar individen mot 
bakgrund av vad omgivningen, implicit eller explicit, utsänt för signaler angående accepterat 
agerande, men också med individens egna kunskaper och erfarenheter som förutsättning (Säljö 
2000, s. 128ff.). Att resa som backpacker kan med detta sätt att betrakta saken sägas utgöra en 
social praktik. Backpackers kan ses som en social grupp som tillfälligt anslutit sig till varandra 
och som inte sällan är organiserade kring särskilda kulturella förebilder (Richards & Wilson 
2004, s. 124), exempelvis författare och deras verk. Som tidigare nämnts framhöll även 
Andersson Cederholm att backpackers, trots att de inte är en homogen grupp, kan sägas vara 
förenade i en tillfällig gemenskap, vilket ytterligare öppnar för tanken om backpackers som 
utgörande av en social praktik. Vidare kopplas resonemanget om social praktik till begreppet 
kontext. Säljö framhåller vikten av att individer inte formas av den kontext inom vilken de agerar 
utan snarare att individens agerande utgör en del av kontexten: 
 



 26 

Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, skapar 
och återskapar kontexter. Delar och helheter definierar varandra, och kontexten kan ses 
som det som väver samman en social praktik eller verksamhet och gör den till en 
identifierbar helhet. (Säljö 2000, s. 130ff.) 

 
Säljö menar att en social praktik och dess handlingar skapas på en kollektiv nivå bland annat 
genom de artefakter som, inom den sociala praktiken, tillhandahålls och vars förmåga att möta 
den omvärld som praktikens medlemmar verkar inom är centrala (Säljö 2000, s. 20ff.). Säljö 
beskriver i boken Lärande och kulturella redskap (2005) detta slags interaktion mellan 
människor och medierande redskap (artefakter) på följande sätt: 
 

Sociala praktiker, det sociala livets byggstenar, gestaltas av människor som agerar med 
hjälp av olika slags medierande redskap för att skapa och återskapa verksamheter av olika 
slag. (Säljö 2005, s. 57) 
 

Dock finns ingen automatisk relation mellan olika artefakter och handlingar, utan denna måste 
skapas och varierar således mellan olika sociala praktiker (Säljö 2000, s. 129). Ett exempel på 
detta skulle kunna vara att en guidebok, som kan sägas vara en artefakt, förmodligen innebär 
något annat för en bokhandlare eller bibliotekarie än vad den gör för en backpacker. Då 
relationen mellan artefakt och handling måste skapas krävs av individen inom en viss kontext 
både aktiv tolkning och kreativitet för att artefakten skall få mening inom den social praktik där 
den tillhandahålls (ibid., s. 129). För att återknyta till ovan nämnda exempel med guideboken kan 
sägas att det sannolikt fordras både tolkning och kreativitet i form av bland annat jämförande 
läsning för att komma fram till att exempelvis Lonely Planet, bland backpackers, innehar en 
särställning bland guideböcker vilket leder till att den eventuellt föredras framför andra inom 
aktuell social praktik. Detsamma gäller möjligen även annan reseinformation, exempelvis i form 
av vilka webbforum eller tidskrifter som anses vara de bästa och som därför används i praktiken.  
 

4.3 Artefakter 
Den sociala praktiken innehåller således olika artefakter (Säljö 2000, s. 37). Artefakter kan 
definieras såsom varandes fysiska redskap i vilka mänskliga kunskaper och föreställningar finns 
inbyggda och dessa är nödvändiga för att vi bland annat skall kunna förflytta oss, kommunicera, 
ta emot, sprida samt bevara information (ibid., s. 74 ff.). Exempel på artefakter kan vara flygplan, 
mobiltelefoner, böcker samt datorer. Olof Sundin menar i sin avhandling att artefakter 
framställda inom en viss diskurs ger dem mening i den diskursen, men framhåller att samma 
artefakt kan ha en annan mening i en annan diskurs (Sundin 2003, s. 39). Detta kan i uppsatsen 
exemplifieras med backpackers användning av guideböcker då de för somliga resenärer 
symboliserar ett slags ciceron på resan, medan de för andra är sinnebilden för osjälvständighet 
och brist på spontanitet. Trots att backpackers inte är en homogen grupp kan de sägas utgöra en 
social praktik med gemensamma artefakter i form av vad som här kallas för reseinformation. 
Denna tanke om backpackers gemensamma artefakter är viktig i föreliggande uppsats, och olika 
användning av dessa artefakter utgör uppsatsens kärnpunkt. Begreppet artefakt kommer i 
uppsatsen att användas synonymt med bland annat informationskällor och dokument. Även då 
exempelvis datorer omnämns betraktas de som tekniska artefakter. Detta i analogi med ovan 
givna definition av begreppet artefakt.  
 
Även Levy skriver om artefakter, och då främst om artefakters sociala dimensioner. Trots att han 
inte ansluter sig till en sociokulturell teori är hans tankar här av relevans, då de ligger nära det 
sociokulturella perspektivets syn på artefakter som medierande redskap. Levy menar att trots att 
människor skapar artefakter och tillskriver dem särskilda uppgifter fungerar det även åt andra 
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hållet; nämligen att artefakter formar människors handlingar genom att fungera som ett slags 
representanter. Levy menar således att det finns en interaktion mellan mänskliga och icke-
mänskliga aktörer och belyser detta genom att påpeka att varje artefakt, till exempel olika 
dokument, är särskilt utformade för att bära viss information samt fungera inom en specifik 
mänsklig aktivitet (jfr Säljös begrepp social praktik). Dokument ses i detta sammanhang som 
representativa artefakter. Vidare menar Levy att varje dokument till det yttre kan signalera dess 
tilltänka roll och här ges just en guidebok som exempel. Levy menar att guideboken via omslag, 
typografi samt format signalera ett visst användningsområde. En artefakts roll är dock inte 
oföränderlig, och detta blir inte minst tydligt då artefakterna utgörs av dokument som kan 
användas på helt andra sätt än vad dess upphovsman hade för avsikt. Dokument kan dessutom 
tolkas och omtolkas i det oändliga (Levy 2001, s. 27ff). Mot bakgrund av uppsatsens 
frågeställningar är dessa tankegångar av hög relevans då det bland annat är backpackers sätt att 
använda artefakter inom ifrågavarande sociala praktik samt interaktionen mellan backpackers och 
de dokument och informationskällor de tagit del av som är av intresse.  
 

4.4 Mediering 
Ett annat mycket centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv är mediering. Säljö 
förklarar begreppet enligt följande:  
 

I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter. Begreppet medierar /…/ antyder således att människor inte står i direkt, 
omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av 
olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala 
praktiker. (Säljö 2000, s. 81)  
 

Det, för denna uppsats, mest centrala beträffande mediering är att en individs sätt att betrakta en 
företeelse alltid är påverkad av tidigare kunskaper eller erfarenheter inom ett visst område. Med 
andra ord skapar människan alltid mening i, samt tolkar, det hon företar sig med utgångspunkt i 
olika medierande redskap (artefakter) (Säljö 2005, s. 27). Via artefakter, som kan sägas företräda 
kunskaper och erfarenheter, kan mediering således ske vilket medför att människan aldrig står i 
omedelbar förbindelse med den värld som omger henne utan denna blir åtkomlig först via olika 
artefakter som utgör hennes medierande redskap (Alexandersson & Limberg 2004, s. 19). Detta 
kan i sin tur kopplas till den amerikanske sociologen Goffmans teori om att det i de flesta 
situationer finns vedertagna föreskrifter att följa som ”för-tolkar situationen för oss” (Goffman, 
se Säljö 2000, s. 129). I föreliggande studie kan detta säga ha en rent praktisk betydelse då 
reseinformation, exempelvis en artikel i ett resemagasin, vissa gånger möjligen i förväg tolkar 
upplevelser och destinationer åt resenären. Det är följaktligen denna koppling mellan människors 
sätt att tolka sin omvärld med hjälp av olika artefakter som medierande redskap som är av 
relevans i denna studie. Denna företeelse kan betraktas så som den har formulerats i uppsatsens 
andra frågeställning, nämligen hur backpackers använder information som medierande redskap. 
Jag menar således att backpackers kan ta till sig informationskällans språkliga innebörd och med 
hjälp av denna förstå samt tolka sin omvärld. I analogi med ovan nämnda står backpackers alltså 
inte, genom dessa informationskällor, i otolkad kontakt med omvärlden utan det är deras tolkning 
och användning av reseinformation som, i denna studie, är det intressanta. Uppsatsens tredje 
frågeställning är formulerad för att försöka belysa just interaktionen mellan backpackers och de 
dokument eller informationskällor de har använt. 
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4.5 Informationsanvändning som sociokulturell aktivitet 
Ur ett sociokulturellt perspektiv, så som det används i denna studie, kan informationsanvändning 
alltså ses som ett slags sociokulturell aktivitet, då det är så läsning, producerande samt 
användning av text här betraktas. Även sättet på vilket människor mottar intryck från omvärlden 
är i denna studie av viss relevans. Detta görs inte på ett passivt sätt utan människor är hela tiden 
aktiva i denna process för att på så vis skapa mening av det som uppfattas (Säljö 2000, s. 59).  
Likartade tankar framförs av Säljö i boken På resande fot: 23 forskare skriver om turism och 
upplevelser (2001) där han skriver att: 
 

Världen har flyttat in i våra vardagsrum, men vi blir i detta sammanhang i första hand 
mottagare av information som förmedlas och förpackas av andra. Men för att bli bildad och 
genuint delaktig i en större värld räcker inte detta. Vi måste också själva utsätta oss för det 
annorlunda och främmande. Vi måste få möjligheter att själva se andra miljöer och dra 
slutsatser om hur de fungerar. (Säljö, se Elg 2001, s. 14) 
 

Härefter gör även Säljö en tydlig koppling till genom vilka informationskällor reseinformation 
når användaren, då han menar att kulturkonsumtionen har influerats av turism vilket återspeglas 
bland annat i att reseskildringar av olika slag är mycket populär litteratur samt att många TV-
kanaler visar program, som fått höga tittarsiffror, innehållandes inslag om resor (Säljö, se Elg 
2001, s. 18). Detta kan relateras till uppsatsens första frågeställning samt vad insamlat 
intervjumaterial tydligt talar för, nämligen att backpackers verkar vara öppna för att använda 
samt influeras av reseskildringar av olika slag. 
 
Det sociokulturella perspektivet har även influerat utformandet av den intervjuguide som styrt 
insamlandet av empiriskt material till föreliggande studie. (För en utförligare diskussion kring 
detta se avsnitt 5.3 nedan).  
 

4.6 Hermeneutiken 
Hermeneutiken har fungerat som övergripande teoretisk utgångspunkt i uppsatsen vad det gäller 
analys av insamlat intervjumaterial. Hermeneutiken kan fungera väl tillsammans med ett 
sociokulturellt perspektiv, i så måtto att båda teorierna är sensibla inför i vilket sammanhang till 
exempel en text är producerad (Bryman 2002, s. 370; Säljö 2000, s. 130ff.) Kontextbundenheten 
är således en gemensam faktor som skulle kunna göra hermeneutiken och det sociokulturella 
perspektivet förenliga och tillsammans användbara i studien.  
 
Hermeneutiken är en kvalitativ forskningsansats som rör teori och metod i samband med tolkning 
av människors handlingar med fokus på förståelse, inte förklaring, av människors beteende 
(Bryman 2002, s. 25f.). Eftersom syftet med studien är att, genom tolkning av intervjumaterial, 
försöka skapa en bild av samt förståelse för backpackers informationsanvändning, har 
hermeneutiken lämpat sig väl som övergripande teoretisk utgångspunkt för analys av detta 
material. Med andra ord ligger intresset i att försöka tolka och förstå vad intervjumaterialet säger 
i förhållande till de frågeställningar uppsatsen har som utgångspunkt. Det hermeneutiska 
synsättet syftar till att skapa en förståelse med kontexten, i vilken data inhämtades, ständigt 
närvarande. Ett viktigt led är också insikten om att en text kan rymma flera olika tolkningar. 
Dessutom är förståelse av en text beroende av författarens synvinkel samt i vilken kontext texten 
uppstod (ibid., s. 370f.). Just kontexten är ofta av stor vikt i kvalitativt inriktade undersökningar. 
Bryman menar att forskare av det kvalitativa slaget vanligen vinnlägger sig om att försöka förstå 
ett socialt beteende utifrån det sammanhang i vilket det uppträder, vilket medför att kontexten 
blir mycket central för tolkningen (ibid., 265f.). Så är även fallet i denna uppsats där det varit 
angeläget att ta hänsyn till i vilken social kontext respondenterna använt information (inför samt 
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under resan) för att på så vis få en bättre bild av helheten, nämligen respondenternas 
informationsanvändning i samband med backpacker-resande. Med stöd i det föregående kan 
sägas att tolkningen blir kontextbunden i så måtto att den oundvikligen är beroende av vilket det 
insamlade materialet är, hur infallsvinkeln ser ut samt vilken metod som valts för tolkning av 
insamlat material (Vikström 2005, s. 21) 
 
En tolkning av det hermeneutiska slaget grundar sig alltid på en förförståelse som ofta är hämtad 
från författarens eller forskarens eget liv. Dock är det, vid tolkningsarbete av det hermeneutiska 
slaget, viktigt att alltid utgå ifrån de studerade människornas definitioner av en viss situation och 
inte låta den egna förförståelsen styra tolkningsarbetet (Månsson 2000, s. 96). Det viktiga i detta 
sammanhang är således hur respondenterna har uppfattat sin informationsanvändning och inte 
hur ovan formulerade förförståelse ter sig (se avsnitt 1.1). Vikten av att förförståelsen inte får 
styra framställningen i allt för hög grad bör därför understrykas. Pål Repstad poängterar i sin bok 
Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) att: 
 

Poängen med ett öppet sinne är inte att man ska gå ut på fältet utan någon vetenskaplig 
eller vardaglig förförståelse utan att man ska vara beredd att ändra denna, allt eftersom man 
får nya erfarenheter. (s. 98) 

 
Utöver ovan formulerade förförståelse har även den hermeneutiska spiralen fungerat som ett 
slags utgångspunkt i nedan följande analys. Utifrån det hermeneutiska synsättet uppstår ny 
kunskap genom tolkning då den ena förståelsen (av exempelvis en transkriberad intervju) bygger 
vidare på en annan och så vidare i en spiral och på så vis frambringas djupare förståelse och 
slutligen ny kunskap. Här kan tilläggas att en bra tolkning av något är en sådan som förbinder 
enskilda delar till en begriplig helhet (Månsson 2000, s. 95, 130), det vill säga en del av en text 
måste förstås utifrån hela den text den är en del av och vice versa (Esaiasson et al. 2003, s. 247). 
Då intervjumaterialet från den här studien kommer att transkriberas kan den hermeneutiska 
spiralen vara användbar som ett slags tankemodell vid tolkningsarbetet (se avsnitt 6.1 nedan). 
Detta har tillämpats på så vis att de nedskrivna intervjuerna först har studerats i sin helhet för att 
därefter betraktas utifrån de olika teman som kan utläsas, företrädesvis utifrån uppsatsens 
frågeställningar. Därpå studerades den transkriberade intervjun återigen i sin helhet, och då på ett 
mer reflekterande sätt (Repstad 1999, s. 104). Förhoppningen är att detta tolknings- och 
analysarbete skall utmynna i att en kontextbunden bild kan ges av respondenternas 
informationsanvändning samt att en förståelse för densamma kan träda fram i ljuset av ett 
sociokulturellt perspektiv. Det kan i anslutning till detta, avslutningsvis, vara på sin plats med en 
kortare beskrivning av vad som i uppsatsen avses med förståelse. Alexandersson och Limberg 
menar i sin text Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek (2004) att 
förståelse är ett kvalitativt begrepp samt att en god sådan resulterar i att jämförelser kan göras 
samt att inbördes relationer kan ses. Författarna menar vidare att en god förståelse för något: 
 

… innebär att kunna föra ett gott resonemang i vilket man använder sig av sina inhämtade 
faktakunskaper och sin förståelse. Det innebär också förmågan att kunna dra egna 
slutsatser och komma med egna kommentarer. (Alexandersson & Limberg 2004, s. 19)  
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5. Metod  
Nedan följer en beskrivning av vald metod för insamling av material. Inledningsvis ett avsnitt om 
vilken metod som har valts och varför, följt av avsnitten om hur respondenterna valts ut och nåtts 
samt hur det empiriska materialet samlats in. Avsnittet därefter ämnar till att diskutera studiens 
presumtiva metodologiska problem med bland annat intervjuareffekt som ett särskilt avsnitt. 
Metodkapitlet avslutas med en redogörelse för de aktuella forskningsetiska överväganden som 
gjorts i föreliggande studie.   
  

5.1 Val av metod 
Valet av metod föll på en kvalitativ då ett rimligt sätt att få svar på uppsatsens frågeställningar är 
genom semi-strukturerade intervjuer. På så vis kommer ord och inte kvantifieringar att stå i fokus 
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för analysen av insamlad data, vilket enligt Alan Bryman (2002) öppnar för ett kvalitativt 
förhållningssätt (s. 249). Den kvalitativa intervjun underlättare även för ett friare samtal, där 
synpunkter och åsikter kan träda i dagen på ett sätt som en kvantitativ intervju inte tillåter, då 
denna styrs av på förhand formulerade svarsalternativ. Valet av den kvalitativa intervjuformen 
motiveras vidare av att syftet med studien är att utforska backpackers socialt situerade val av 
informationskällor vilka belyses bäst då respondenten inte styrs av ett standardiserat 
intervjuförfarande. Med ett sådant kan det även tänkas att alltför många viktiga aspekter, 
exempelvis litterära verk som inspirerat till att resa, kunde ha förbisetts.  
 
Vad beträffar förkunskaper ansågs det vara viktigt att dessa var goda innan intervjuerna 
påbörjades, därför genomfördes en mindre litteraturstudie, vilken syftade till att, inför mig själv, 
introducera ämnet innan undersökningen inleddes. Således studerades olika guideböcker och 
restidskrifter, men även skönlitterära verk som på ett eller annat sätt kan tänkas ha inspirerat till 
att resa. Dessa olika källor och medier valdes främst utifrån vilka som, av backpackers, 
omnämnts i Andersson Cederholm och Elsruds avhandlingar. Denna litteraturstudie, som 
genomfördes innan studien påbörjades, får alltså anses vara en del av min förförståelse. 
Litteraturstudiens syftar till att få en bakgrund och inblick i backpacker-kulturen samt att ge 
undersökningen större bredd medan de kvalitativa intervjuerna syftar till att ge undersökningen 
djup, på så vis kan de möjligen komplettera varandra och resultera i en mer täckande 
undersökning, dock utan några ambitioner om att vara helt uttömmande. Det var angeläget att 
denna bakgrundskunskap hölls tillbaka under genomförandet av intervjuerna för att försöka 
undvika att denna påverkade respondenterna och därmed hindra att ny kunskap kunde fångas in 
(Svensson & Starrin 1996, s. 60).  
 

5.2 Urval av respondenter 
Med hjälp av ett brev formulerat till tänkbara respondenter (se bilaga 2) återfanns dessa via det 
svenska webbforumet backpacking.se. Detta beskrivs som ett webbforum riktat till resenärer som 
väljer att göra längre resor och forumets ambition är att det skall nyttjas av resenären innan, 
under samt efter resan. Forumet tillhandahåller vidare bland annat resfakta, medlemmarnas 
dagböcker med bilder samt diskussionsforum. Restips är något mycket centralt på detta forum, 
drivet av Luftgrop Media AB (www.backpacking.se). Anledningen till att detta webbforum 
valdes framför exempelvis resedagboken.se eller reseguiden.se, som också är svenska forum för 
resenärer av olika slag, är att backpacking.se primärt vänder sig, vilket namnet antyder, till 
backpackers.  
 
I studien har fokus legat på svenska resenärer som har gjort en eller flera resor som backpackers 
under en sammanhängande tid om minst 3 veckor. Med ”på egen hand” avses de resenärer som 
valt att inte anlita en resebyrå för arrangerandet av resa eller logi, med andra ord eftersöktes 
resenärer som, ensamma eller i mindre grupp, gett sig av utan att ha hela resan utstakad i förväg. 
Det var således resenärer som rest på ett spontant och kringflackande sätt som eftersöktes. Resan 
skall vidare ha avslutats för maximalt 1 år sedan, denna avgränsning syftar till att, i en 
intervjusituation, minimera förekomsten av minnesbrister. Ytterligare ett kriterium, som fungerat 
som avgränsning, har varit att jag inte sedan tidigare skall känna respondenterna, detta för att 
förutsättningarna för samtliga intervjuer skall bli så likartade som möjligt. Respondenterna bor 
spridda över Sverige, med en, av praktiska skäl, viss koncentration kring Västra Götalands län. 
 
Vidare har respondenterna valts utifrån en tanke om olikhet, vad det gäller ålder och kön, istället 
för likhet då syftet är att beskriva och inte att jämföra backpackers informationsanvändning. Som 
tidigare nämnts har respondenternas val av resmål inte spelat någon roll för studien, utan det har 
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varit på vilket sätt de har rest som stått i fokus. Dock kan det vara av intresse att tillägga att 
respondenterna som ingått i studien valt vitt skilda mål för sina resor då destinationer såsom 
Mellanamerika, Afrika, Europa, Oceanien samt Asien finns representerade. Hur många 
backpacker-resor respondenterna företagit sig har inte heller varit av någon betydelse för 
uppsatsen. Det kan dock konstateras att respondenterna är allt ifrån noviser till erfarna 
backpackers. Alltifrån en backpacker-resa till fem stycken, och både mer ”klassiska” backpacker-
destinationer som Sydostasien samt jordenrunt-resor och ”off the beaten track”-resor finns 
representerade i det empiriska materialet.  
 

5.3 Insamling av material 
Anledningen till att intervjuer valts som metod för insamling av material framför exempelvis 
enkäter är att chansen att förtydliga ställda frågor ökar avsevärt vid intervjuer, då respondenterna 
har intervjuats ansikte mot ansikte. Dessutom minskar risken för att frågor missuppfattas då 
respondenten får frågan i hela dess sammanhang, det vill säga intervjuarens gester, minspel och 
kroppsspråk kan bidra till att frågan förstås rätt (Körner & Wahlgren 1998, s. 17). Det är i detta 
sammanhang viktigt att understryka att intervjuerna, i linje med det sociokulturella perspektivet, 
ses som en dynamisk och oförutsägbar kommunikation mellan intervjuaren och respondenten 
(Säljö 2000, s. 116). Detta har funnits i åtanke och följdfrågor har ofta ställts, då respondenterna 
under intervjun talat om något intressant som varit angeläget att få veta mer om. Intervjuer har 
tagit mellan 30 och 75 minuter att genomföra och de två respondenter som har rest tillsammans 
har intervjuats var för sig.  
 
Intervjuguiden (se bilaga 1), vilken har fungerat som ett verktyg för insamlandet av material, har 
som tidigare nämnts influerats av ett sociokulturellt perspektiv. Detta genom att intervjuguidens 
teman och underfrågor i hög grad berör hur backpackers tolkat och för egna syften använt den 
information de tagit del av, både inför och under resan. Exempel på detta kan sägas vara att 
samtliga frågor är relaterade till vilken social praktik respondenterna verkat inom som 
backpackers, men även mediering tangeras då frågor kring informationens påverkan och styrning 
ställs. Intervjuguiden är uppdelad i olika teman, vilka respondenterna under intervjuförfarandet 
tagit del av, medan de olika underfrågorna enbart funnits till stöd för intervjuaren. Både 
intervjuguidens teman och underfrågor är, på ett eller annat sätt, kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar samt utformade med det sociokulturella perspektivet som bakgrund.  
 

5.4 Metodologiska problem 
Nedan kommer några tänkbara metodologiska problem att diskuteras. De problem som här tas 
upp är sådana som eventuellt skulle kunna uppstå i en studie som denna. De svårigheter som här 
kommer att dryftas är val av intervju som metod, reliabilitet och validitet, inspelning och 
transkribering, intervjuareffekt samt avslutningsvis ett avsnitt som berör forskningsetiska 
överväganden. 

5.4.1 Val av intervju som metod 
En möjlig invändning mot att intervjuer valts som metod för insamling av material skulle, i linje 
med det sociokulturella perspektivet, kunna vara att en intervjuare omöjligt har tillgång till vad 
respondenterna tänker utan enbart vad de säger eller gör, vilket inom detta perspektiv skulle 
kunna kallas för kommunikativa praktiker. Säljö menar att vad människor tänker är ofta något 
helt annat än vad de säger eller gör. Tänkande är således, för utomstående, något dolt. Ett 
grundantagande inom det sociokulturella perspektivet är som tidigare nämnts att människors 
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utsagor alltid är kontextuellt bundna och därför kan en intervju aldrig leda till att respondenternas 
fullständiga tankar fångas: 

 
En individs sätt att resonera, lösa problem eller handla är alltid relativ till kontext och de 
redskap som finns till hands (eller som väcks av frågan). Det finns inte någon neutral 
situation som speglar individens tänkande i sig (Säljö 2000, s. 115ff.). 

 
En annan sida av saken är att människor oftast följer de, med Säljös ord, ”kommunikativa 
kontrakt som gäller för social interaktion”, vilket i en intervjusituation bland annat innebär att 
respondenterna svarar på frågan som ställs, oavsett om de någonsin tidigare tänkt på det som 
efterfrågas eller ej. Detta kan i sin tur leda till att de intervjusvar som ges är de som respondenten 
för tillfället kommer på utifrån de villkor han/hon har uppfattat gälla, samt vad som antas vara ett 
tänkbart svar (ibid., s. 115 ff.). Detta är två möjliga invändningar mot val av intervjuer som 
metod för insamling av material men dessa har, i föreliggande studie, fått stå tillbaka av det 
skälet att de underminerar det generella värdet av att alls göra intervjuer, vilket här naturligtvis 
inte är avsikten. Utifrån studiens syfte och frågeställningar lämpar sig tvärtom intervjuer väl då 
backpackers användande av informationskällor samt utgörande av sociala praktiker kan framgå 
genom valet av intervjuer som metod. Respondenternas fullständiga tankar har självfallet inte 
heller varit det primära föremålet för studien utan det är backpackers informationsanvändning 
samt interaktionen backpackers och informationskällor emellan som är det relevanta.  
 
Respondenterna har följaktligen försökt förklara hur de resonerade kring sin 
informationsanvändning inför och under resan samt om sin relation till olika typer av 
reseinformation. En aspekt som blir aktuell att diskutera vid retrospektiva studier som denna är 
efterhandskonstruktioner. Andersson Cederholm diskuterar just denna problematik. Inspirerad av 
Patricia Ewick och Susan S. Silbys tankar för hon ett resonemang kring att resenärers berättelser 
inte enbart är en realistisk skildring av resans händelser och upplevelser. Ibland syftar dessa 
berättelser även till att vara underhållande i fråga om dramatiska händelser och spännande möten 
under resan. Vidare menas att backpackern är mån om att upprätthålla bilden av sig själv som 
”rätt” slags resenär, det vill säga berättelsen syftar till att bekräfta resenärens status och identitet. 
Dessutom är en återgivning av en resa alltid bunden till den kontext i vilken den berättas:  
 

…historier berättas alltid i specifika historiska, institutionella, eller interaktiva sammanhang 
som formar berättandet, innehållet och inverkan.  De berättas utifrån specifika intressen, 
motiv och syften. Dessutom begränsas historierna av regler och normer för både uppträdande 
och innehåll. Med andra ord, historier är ett socialt organiserat fenomen, som kan beskrivas 
på ett systematiskt sätt. (Ewick & Silby, se Andersson Cederholm 1999, s. 209)  

 
Detta resonemang kan även kopplas till den information som backpackern säger sig ha använt 
inför samt under sin resa. En parallell till ovanstående citat samt till efterhandskonstruktioner är 
att om respondenten av någon anledning anser det vara mer korrekt att använda till exempel en 
särskild guidebok framför en annan, eller kanske ingen alls, så är det möjligen det som 
framkommer under intervjun, även om det inte är helt sanningsenligt. Sådana eventuella 
osanningar utgör dock inget problem i föreliggande studie då de inte kontrolleras, men framför 
allt då dessa än tydligare understryker exempelvis vikten av att framstå som oberoende av olika 
informationskällor eller som ”rätt slags” turist inom backpacker-kulturen. Det är, med andra ord, 
tänkbart att det för respondenten framstår som viktigt att, via den reseinformation denne tagit del 
av, framstå som rätt sorts backpacker i analogi med ovan förda resonemang kring att markera 
identitet och tillhörighet via olika attribut, exempelvis en guidebok. Se avsnitt 2.2 samt 3.2.1 för 
utförligare diskussion kring detta.  
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5.4.2 Reliabilitet och validitet 
De semi-strukturerade intervjuerna har i samtliga fall genomförts efter hemkomsten, vilket 
medför att studien är av det retrospektiva slaget. Vad det gäller resultatets reliabilitet kan det 
påpekas att då intervjuerna genomförts en tid efter att respondenterna använt information, kan 
detta ge viss skevhet i resultatet. Intervjuer har i allmänhet problem med reliabilitet och 
fullständighet när datainsamlingen sker långt efter de aktiviteter de syftar till att beskriva 
(Byström & Järvelin 1995, s. 197). Reliabilitet, men även den angränsande termen validitet, 
innebär kortfattat tillförlitlighet respektive huruvida mätningar av olika slag verkligen mäter det 
man har för avsikt att mäta (Bryman 2002, s. 86-88). Vad det gäller dessa två termer i kvalitativa 
undersökningar föreslår flera forskare alternativa kriterier för bedömning av forskningsresultat, 
då reliabilitet och validitet anses vara mer användbara begrepp vid kvantitativa undersökningar. 
Trovärdighet och äkthet är, vid kvalitativa undersökningar, två övergripande kriterierna, med 
delkriterier såsom bland annat tillförlitlighet och överförbarhet (Bryman 2002, s. 258ff.). 
Tillförlitlighet handlar bland annat om att tillåta personer som på ett eller annat sätt deltagit i 
studien (exempelvis blivit intervjuade) att bekräfta att den som genomfört studien uppfattat vad 
som sagts på korrekt sätt. Detta kallas för respondentvalidiering (ibid., s. 258ff.) och har i denna 
studie praktiserats genom att respondenterna fått ta del av transkriberingen av den intervju de 
medverkat i för att på så vis få chans att komma med synpunkter. Detta kan, av flera skäl, dock te 
sig något problematiskt. Bryman pekar bland annat på att respondenter kan vilja undvika att 
kritisera resultaten om de fått en positiv bild av intervjuaren eller det motsatta; det vill säga att 
respondenterna vill stryka delar av transkriberingen (ibid., s. 259). Jag har, trots dessa potentiella 
problem, valt att låta respondenterna ta del av respektive transkriberad intervju då detta kunnat 
bekräfta att vad de, under intervjuerna, sagt har uppfattats korrekt. Detta har inte minst varit 
viktigt med tanke på att respondenterna, via transkriberingarna, citeras i nedanstående avsnitt för 
analys och resultat (se avsnitt 6).  
 
En annan aspekt av resultatets tillförlitlighet är överförbarhet. Kvalitativa undersökningar syftar 
ofta till att ge en kontextuellt bunden bild av en verklighet, till exempel en social grupp, och 
överförbarhet blir då något sekundärt (ibid., s. 260). I analogi med detta har det viktigaste i denna 
studie inte varit att ge någon generell bild av gruppen backpackers och deras 
informationsanvändning utan bara att säga något specifikt om just den grupp respondenter som 
här ingått, och detta kopplat till den kontext/sociala praktik inom vilken de verkar, det vill säga 
en backpacker-kultur.  
 
Äkthet är ett annat alternativt kriterium till reliabilitet och validitet vilket syftar till flera saker, 
bland annat att ge en rättvis bild av vad respondenterna förmedlat samt att försöka ge 
respondenterna en chans att på ett nytt sätt förstå den grupp inom vilken de verkar och ge en bild 
av andra medlemmar av samma grupp (ibid., s. 261). Detta är tämligen anspråksfulla kriterier 
men inte desto mindre viktiga att ha i åtanke, framför allt vad det gäller citeringar av 
respondenter, då dessa utsagor är tänkta att skänka en intressant inblick i ämnet backpackers 
informationsanvändning.  
 
Bryman menar vidare att tillgängligheten till den sociala miljö som studeras aldrig är omedelbar 
samt att forskare aldrig i sina studier kan åstadkomma en spegelbild av den studerade sociala 
världen, vilket leder till att det under alla omständigheter blir en representerad samt konstruerad 
bild av verkligheten som ges i studien (Hammersley, se Bryman 2002, s. 262) . Även dessa 
reflexioner är av vikt i denna studie, då det är en mycket liten sådan som har genomförts vilket 
medför konsekvenser för mängden av insamlad empiriska data samt vilka anspråk som görs på 
den bild av backpackers informationsanvändning som presenteras i studiens analys- och 
resultatavsnitt. 
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5.4.3 Inspelning, antecknande samt transkribering av intervjumaterial 
Av flera skäl har intervjuerna spelats in samtidigt som anteckningar har förts under själva 
intervjuförfarandet. Detta medför både för- och nackdelar. Bandspelarens närvaro samt vetskapen 
om att vad som sägs bevaras kan verka hämmande på respondenterna, vilket naturligtvis är en 
oönskad effekt. Dock försäkrades alla respondenter i förväg om att insamlat material behandlas 
konfidentiellt och enbart nyttjas i detta sammanhang. Fördelarna med inspelat intervjumaterial är 
många, bland annat då intresset inte bara ligger i vad som sägs utan också i hur det sägs (Bryman 
2002, s. 310). Med detta avses inte mer fundamentala skillnader som dialekt och uttal utan 
snarare har aspekter som tonfall, suckningar eller skratt varit intressanta att notera, men primärt 
är det betydelseinnehållet av vad som sagts som varit i fokus. Att anteckna under själva intervjun 
kan på liknande sätt upplevas som besvärande och till skillnad från bandspelaren, som 
förhoppningsvis upptar allt som sägs, kan anteckningar aldrig bli heltäckande på samma sätt. 
Detta kan utgöra problem om enbart antecknar görs, men bandspelaren och antecknandet borde i 
denna studie komplettera varandra. Ett annat problem med antecknandet, som inte förkommer 
med bandspelaren, är att då intervjuaren slutar anteckna kan respondenten tro att det han/hon 
säger inte är av något värde, vilket eventuellt kan få respondenten att byta ämne och känna sig 
nonchalerad, vilket i sin tur kan påverka återstoden av intervjun samt kvaliteten i dess helhet. 
Dock bör här tilläggas att jag försökt vara sensibel inför hur respondenten reagerat på 
antecknandet och anpassat mig därefter. 
 
Inspelningarna och anteckningarna har legat till grund för transkriberingen av intervjuerna, vilka 
har skett så snart inpå intervjun som varit möjligt. Avseendet med dessa transkriberingar har varit 
att få texter att arbeta med istället för ljudupptagningar vilket underlättar för analysen. Med 
uppsatsens övergripande teoretiska utgångspunkt för analys, nämligen hermeneutiken, i åtanke 
krävs transkribering av det insamlade intervjumaterialet då ny kunskap ofta uppstår genom 
tolkning, då den ena förståelsen (av exempelvis en transkriberad intervju) bygger vidare på en 
annan och så vidare i vad som brukar kallas för en hermeneutisk spiral (se avsnitt 4.6 ovan).  
 
Anledningen till samt fördelarna med att transkribera intervjuerna är flera men de mest 
betydelsefulla i denna studie är att transkriberingen underlättar för minnet på så vis att ”de 
intuitiva och halvt omedvetna tolkningar av det som människor säger under en intervju kan 
kontrolleras” (Heritage, se Bryman 2002, s. 310). Dessutom bidrar transkriberingar till att 
intervjumaterialet kan analyseras mer grundligt då repeterade genomgångar av det kan göras 
(Bryman 2002, s. 310). En annan viktig aspekt i detta sammanhang är att transkriberingar ger 
möjligheten att citera respondenterna, vilket i denna uppsats gjorts.  
 
Avslutningsvis konstateras att insamlat material, både ljudupptagningar samt transkriberingar, 
har förvarats på ett tillbörligt sätt och den enda som tagit del av dessa är jag under arbetet med 
transkription och analys. De transkriberade intervjuerna har även respektive respondent tagit del 
av för godkännande, detta för att leva upp till kravet på respondentvalidiering (se avsnitt 5.4.2 
ovan).  

5.4.4 Intervjuareffekt 
Roger Säljö menar, kortfattat, att människor kan återge samma händelse med flera olika språkliga 
sammansättningar beroende på vilket syfte berättaren för tillfället har (Säljö 2000, s. 92). Detta 
resonemang skulle kunna innebära att respondenterna, i tron att vissa svar är mer korrekta än 
andra, anpassar sig och på så vis styrs av vad de tror är ett lämpligt svar. Detta är en del av vad 
som kallas för intervjuareffekten. I samband med genomförandet av intervjuer bör även 
prestigebias hållas i åtanke, det vill säga en typ av intervjuareffekt som blir extra tydlig då 
prestigeladdade ämnen berörs (Körner & Wahlgren 1998, s. 17).I denna studie är det tänkbart att 
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vissa informationskällor eller särskilda resmål har högre status än andra vilket skulle kunna leda 
till ett prestigebias i undersökningen. Andra faktorer som kan påverka respondenterna i en eller 
annan riktning är intervjuarens ålder, kön, etnicitet, minspel och gester (Esaiasson et al. 2003, s. 
262). Även själva intervjusituationen kan styra respondenterna på ett eller annat sätt. Trots att 
intervjuerna är av det semi-strukturerade slaget och strävan var att låta respondenterna tala så fritt 
som möjligt kring vissa teman, är en viss styrning oundviklig då avsikten med intervjuerna är att 
få tillgång till respondenternas berättelser kring vissa specifika frågor. Detta påminner om vad 
Wang fastslår angående intervjuer, nämligen att de är ett slags interaktion mellan intervjuaren 
och respondenten vilket ger ostrukturerade verbala data, som är öppna för forskarens tolkning 
(Wang 1999, s. 63 ff.). Resultatet av föreliggande uppsats blir därför av det beskrivande slaget, 
där insamlat material tolkas för att försöka bidra till en bild av samt förståelse för backpackers 
informations-användning betraktat i ljuset av ett sociokulturellt perspektiv. 

5.4.5 Forskningsetiska överväganden 
En del forskningsetiska aspekter bör ventileras i samband med metoden för genomförandet av 
studien. En av dessa är att få tillträde till fältet, vilket kortfattat innebär en strävan efter att tillgå 
en ”social miljö som är relevant för den frågeställning man formulerat” (Bryman 2002, s. 278).  
Eftersom respondenterna eftersökts via ett brev på ett webbforum uppstod inte några större 
problem med tillträde till fältet då de backpackers som var intresserade av att ställa upp på en 
intervju hörde av sig via e-post. Dock är det viktigt att ha i åtanke att backpackers inte utgör en 
homogen grupp eller sluten organisation vilket ytterligare bidragit till det förhållandevis enkla i 
att få tillträde till dem. I sammanhanget kan nämnas att det, enligt Bryman, alltid finns en risk för 
att de personer man studerar hyser misstankar eller tvivel kring forskarens avsikter. Vad insamlat 
material skall användas till och hur eventuella misstankar skall hanteras är något som bör 
reflekteras över innan studien inleds (ibid., s 284f.). I föreliggande studie skulle detta kunna 
motsvaras av misstankar riktade mot studiens intentioner på så vis att en osäkerhet kring vad 
insamlat intervjumaterial kommer att användas till förekommer. Här urskiljer sig vikten av 
informerat samtycke, det vill säga betydelsen av att respondenterna i förväg känner till studiens 
syfte samt att de har rätt att själva bestämma över sin egen medverkan (ibid., s. 440).  
 
Ytterligare en forskningsetisk aspekt kan sägas vara då respondenterna, i följande avsnitt för 
analys och resultat, citeras för att beskriva någon särskild aspekt. Dessa citeringar kan måhända 
emellanåt framställa respondenterna i dålig dager, vilket naturligtvis inte är avsikten. Föresatsen 
med dessa citeringar är istället att med respondenternas egna ord beskriva en intressant 
infallsvinkel på ämnet backpackers informationsanvändning. Elsrud diskuterar detta i sin 
avhandling där hon fastslår att om sådana citeringar görs, skall en medvetenhet finnas om att man 
använt respondentens utsaga på ett sätt som han eller hon inte nödvändigtvis ämnat samt att 
citatet naturligtvis skall vara av relevans för studien (Elsrud 2004, s. 38)  
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6. Analys och resultat 
I nedanstående avsnitt följer analys samt resultat av insamlat intervjumaterial. Då studiens 
resultat är beroende av dess analys har dessa två integrerats i ett och samma avsnitt. Viktigt att 
framhålla är att analysen bara återger en bråkdel av insamlat intervjumaterial, detta i analogi med 
vad Pål Repstad skriver i Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) där 
han menar att det enbart är väsentligt att återge data som, i relation till en studies frågeställningar, 
framstår som betydelsefulla (s. 95). De data som sorterats bort består bland annat av sådant som, 
i uppsatsen, inte är av något större värde och som därför inte görs någon poäng av. Exempel på 
bortsorterad data kan sägas vara subjektiva uttalanden kring resmål frikopplat från uppsatsens 
frågeställningar. Att relatera detta till ett sociokulturellt perspektiv förefaller, i sammanhanget, 
således inte meningsfullt. 
 
I avsnittets första del återfinns en kortfattad beskrivning av hur analysen rent praktiskt 
genomförts, det vill säga en redogörelse för studiens analysmetod. Därefter följer själva analysen 
där även studiens resultat framkommer. Respondenterna har, då de omnämns, tilldelats fiktiva 
namn, detta i syfte att anonymisera dem. Utöver detta har varje intervju givits ett nummer, 1-8, 
vilka anges då respondenterna citeras. Siffrorna talar även om i vilken kronologisk ordning 
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intervjuerna har genomförts. Jag har i analysen valt att inte presentera respondenterna var för sig, 
detta för att undvika upprepningar. Trots att det inom valt teoretiskt perspektiv kan anses vara av 
vikt att känna till olika sociokulturella faktorer anges här bara de, i sammanhanget, viktigaste, 
bland annat val av resmål. En del andra särskiljande kännetecken hos respondenterna, 
exempelvis ålder och kön, framkommer dock då de citeras nedan.  
 

6.1 Analysmetod 
Backpackers informationsanvändning kan studeras med flera olika infallsvinklar. Det 
sociokulturella perspektivet är en, för uppsatsens syfte och frågeställningar, relevant teori som 
lämpligen kan användas för att belysa hur backpackers använder information som verktyg i 
sociala sammanhang. Insamlat intervjumaterial har därför analyserats mot bakgrund av detta 
perspektiv där en viss typ av dokument (reseinformation av olika slag) placeras i en social 
kontext (backpacker-resande) och analyseras utifrån denna. Således tolkas backpackers 
användande av reseinformationen som ett socialt fenomen.  
 
Som tidigare nämnts (se 4.6 ovan) är det hermeneutiken som har tjänat som övergripande 
teoretisk utgångspunkt vad det gäller analys av insamlat intervjumaterial. Ett hermeneutiskt 
synsätt syftar även till att skapa en förståelse med kontexten, i vilken data inhämtades, ständigt 
närvarande. Förhoppningen är således att analysarbetet skall utmynna i att en kontextbunden bild 
kan ges av respondenternas informationsanvändning samt att en förståelse för densamma kan 
träda fram mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet. Det bör även påpekas att 
intentionen här har varit att försöka förankra analysen väl i konkreta insamlade data för att 
minska risken för att analysen blir av ett spekulativt slag. Dessutom har ambitionen varit att inte 
enbart ge en deskriptiv bild av vad respondenterna i studien berättat, utan att hela tiden koppla 
deras beskrivningar till en sociokulturell teori och därur tolka resultatet utifrån studiens 
frågeställningar (Repstad 1999, s. 96).  
 
Analysarbetet har, som tidigare nämnts, styrts av studiens tre frågeställningar. Dessa har fungerat 
som olika teman under vilka analys och resultat nedan lyder. Således är nedanstående analys- och 
resultatkapitel uppdelat i tre olika avsnitt som fortlöpande relateras till det sociokulturella 
perspektivet.  
 

6.2 Backpackers och olika artefakter  
Uppsatsens första frågeställning lyder: vilka artefakter, i betydelsen informationskällor och 
dokument, väljer backpackers att konsultera samt inspireras av? Nedan följer först en 
redogörelse för vilka informationskällor och dokument respondenterna uppgivit att de använt för 
att därefter beskriva vilka de har inspirerats av. Åtskillnaden dem emellan är naturligtvis inte 
distinkt, men en sådan uppdelning har ändå gjorts för att strukturera analysen. Vissa paralleller 
dras till det sociokulturellt perspektivet och begreppet artefakter. I avsnitt 6.3 följer en mer 
ingående beskrivning av hur dessa informationskällor och dokument har använts som sociala 
verktyg och medierande redskap.   
 
Artefakter kan betraktas som fysiska redskap i vilka mänskliga kunskaper och föreställning finns 
inbyggda. Dessa artefakter är således oumbärliga för att människor skall kunna kommunicera, ta 
emot, sprida samt bevara information (Säljö 2000, s. 74 ff.). I föreliggande studie kan artefakter 
utgöras av exempelvis guideböcker, skönlitterära verk och tidskrifter. Även tekniska artefakter 
såsom TV samt datorer bidrar till att förmedla reseinformation i form av exempelvis reseprogram 
eller webbforum. Det har, under genomförda intervjuer, framkommit att en artefakt, nämligen 
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guideböcker från förlaget Lonely Planet, är mycket dominerande. Samtliga respondenter har 
berört dessa guideböcker i en eller annan bemärkelse. Hanna, 20 år, har rest som backpacker i 
Indonesien och svarar så här på frågan om det finns någon guidebok hon tycker är särskilt bra: 
 

[2] Lonely Planet är ju den absolut bästa! Den är bra format, man kan ta med sig den… Den 
är tjock men så är det ju också massvis med bra information i den! Willmaguide tycker jag 
om för den är på svenska och den är roligare att läsa… Det är lite mer berättelser i den, andra 
människors upplevelser av platser och resor och så… 

 
Andra respondenter har varit mer kritiska i sin hållning till Lonely Planets guideböcker. Isak, 33 
år provade att använda en sådan guidebok under en resa i Afrika och beskriver det såhär:  

 
[5] Jag hade ju faktiskt en sådan tjock sak med mig i Afrika nu och tänkte att jag skulle 
försöka mig på den lite som alla andra gör. Men den la jag i en papperskorg där på ett hotell i 
Arusha, jag orkade inte släpa på den länge, jag läste aldrig i den heller. Men sen träffade jag 
en spanjor några dagar senare på den här safarin som jag sedan hoppade på, han hade också 
en sådan Lonely Planet och den hade han ju läst så pass att den kunde han ju utantill… 

 
Dessa två citat beträffande Lonely Planet kan relateras till vad Sundin menade då han uttryckte 
att olika artefakter kan ha olika betydelser inom olika diskurser (Sundin 2003, s. 39). Eventuella 
kan dessa två citerade respondenter ge uttryck för att det inom backpacker-kulturen förekommer 
olika diskurser, exempelvis beroende på hur erfaren man är av att resa. Ovanstående citat ger 
således exempel på respondenternas olika sätt att tala om guideboken. Somliga anser den vara 
”den absolut bästa” medan andra inte tycker den är värd att ”släpa på”.  
 
Utöver Lonely Planets guideböcker var Internet ett vanligt verktyg för informationssökning, både 
inför samt under resans gång, i den mån respondenterna har haft tillgång till uppkoppling under 
resan. Sökmotorn Google nämndes av de flesta respondenter som en första väg till information, 
både i form av text och bild. En respondent, Karolin 22 år, som har rest på Cuba och Jamaica, 
berättar hur längtan efter att få ge sig iväg inspirerade henna att söka bilder via Google: 
 

[6] På Internet kollade jag mest en massa bilder/…/Bilder från ställen jag visste jag skulle till, 
som Kingston och Havanna för att jag längtade dit så mycket… 

 
Flera respondenter har berört en del källkritiska aspekter vad det gäller sitt sökande via Internet. 
Vilka webbsidor som anses pålitliga, och där med användbara, varierar. Felicia är 22 år och har 
bland annat rest i Mellanamerika som backpacker. Hon menar att de bästa källorna till 
information är webbsidor från de länder som skall besökas. Svenska webbsidor är hon inte lika 
förtjust i då hon upplever att:  
 

[1] Vi svenskar är så kritiska tror jag… Bättre är det ju att läsa när costaricaner skriver om 
sitt eget land för du lär dig ju mest då. Och de vet ju vad du inte får missa och så… 

 
En annan respondent, George 28 år, som har rest jorden runt som backpacker, är av motsatt åsikt. 
Han menar att olika länders ”turistsidor” inte utgör någon god källa till information:  
 

[4] Det är ju bara marknadsföring, och där står ju… Det är ju den bilden som landet i fråga 
vill måla upp och den är ju bara positiv, den är ju så riktad. Så dem är jag lite tveksam till. 

 
Att prata med andra backpackers, och på så vis få tips och råd, upplevs av några respondenter 
som positivt, men även här går åsikterna isär. Isak menar att man måste känna till hur pass 
erfaren av att resa den som ger ett tips är, för att kunna ta det på allvar. Tidigare citerade Hanna 
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är däremot mer okritisk till andra resenärers tips och ställer dessa mot de tips lokalbefolkningen 
kan ge: 
 

[2] Sedan frågade jag ju förstås andra backpackers. De vet ju så mycket om var man ska åka 
och vad man ska se. Inte så mycket de där… Alltså lokalbefolkningen för de vill oftast bara 
tjäna pengar på en… De tror att man är så himla rik, liksom. Så dem frågade jag nog nästan 
aldrig om tips och råd. 

 
Isak, som är den bland respondenterna som gjort flest backpacker-resor, mottar däremot lika 
gärna tips från lokalbefolkningen som från andra resenärer. Han har en annan syn på vad för tips 
lokalbefolkningen kan ge:  
 

[5] Då frågar jag mig gärna fram bland människor som reser eller har rest till de platser jag 
ska till. Gärna lokalbefolkningen som har lite tips för de har ju oftast en annan syn på saker 
och ting än turisterna som kanske missar saker och så… 

 
På frågor om vad som har inspirerat respondenterna till att resa just som backpackers har en 
mängd olika svar givits, alltifrån musik och skönlitteratur till tidskrifter och upptäcktsresande. 
Måns, 21 år, har rest runt i Europa och menar att det var engagemanget i en scoutkår som liten 
som inspirerade honom:  

 
[3] Jag antar, men vet inte precis, att det har någonting att göra med de första resorna jag 
gjorde med scouterna under skoltiden. Då blev jag liksom van vid att resa med en ryggsäck 
och sova i ett tält.  

 
Även George talar om en tidig upplevd källa till inspiration som möjligen påverkat hur han kom 
att resa som backpacker. Han understryker vikten av att kunna göra egna val samt vara spontan i 
sitt resande:  
 

[4] I min familj har vi haft en husbil och åkt runt i Europa, och det blir ju så att man har en 
stor plan, eller en helhetsbild som man har tänkt sig men ändå finns det möjlighet att ha nya 
planer allt eftersom dagen kommer. Det är väl det här att… Man planerar till en viss del men 
det finns möjlighet att planera om allt eftersom. Till skillnad då om man kollar på en 
gruppresa, då finns det ett utstakat schema och då finns det inte samma möjligheter till att 
vara spontan eller egna val. 
 

I denna resultatredovisning kommer även inspirationskällor som inte kan sägas vara artefakter att 
nämnas, vilket motiveras av att det trots detta kan vara intressant att dessa källor framkommit 
under intervjuerna. Några respondenter angav exempelvis resenärer samt musik som 
inspirationskällor. Karolin och Louise som reste tillsammans på Cuba och Jamaica angav båda 
att reggae var en avgörande faktor då valet föll på just Jamaica som destination:  
 

[7] Kingston ville jag besöka mycket på grund av mitt intresse för reggae… Men även för att 
det ligger så nära Kuba och ändå är så annorlunda/…/Jamaica… Ja, det måste väl ha varit 
reggaen som inspirerade mig/…/Det känns som en plats man vill se liksom. Det var 
intressant att se en levande rastafarikultur… 
 
[6] Inspirationen, eller snarare viljan att besöka Jamaica bottnar helt och hållet i musiken, 
dokumentärer och där med bilder från främst Kingston och där då Trench Town inspirerade 
också en hel del, tänker då på musikdokumentärer. Och så var jag lockad av att få ny reggae 
med mig därifrån. 
 

Att dessa två respondenter ville åka till Cuba berodde delvis på att de varit där vid ett tidigare 
tillfälle, men också då politik samt en skönlitterär författare, Ernest Hemingway, inspirerat till att 
resa. Karolin berättar: 
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[6] Hemingway var nog den som först väckte mitt intresse för Cuba. Både det jag läst av 
Hemingway som utspelar sig på Cuba och det jag läst om Hemingways tid då han bodde på 
Cuba. 

 
Louise, som är politiskt intresserad, ville resa till Cuba för att skapa sig en egen bild efter att ha 
tagit del av den debatt som förs kring landets politiska system: 
 

[7]… Antar att det är mycket det politiska intresset som gjort att jag känt mig nyfiken på 
Cuba, sett dokumentärer om revolutionen, läst artiklar för och emot och så i dagstidningar 
/…/Den allmänna Cubadebatten… Den har aldrig varit saklig utan alltid antingen 
romantiserande eller fördömande… Då ville jag åka dit själv och skapa mig en uppfattning på 
så sätt. Som sagt, nyheter, dagstidningar, historia… 
 

Även facklitteratur av olika slag, inte bara guideböcker, kan av backpackers användas i olika 
syften. En respondent, George, beskriver hur boken Flykten över Himalaya: Tibets barn på väg 
mot exilen (2005) av Maria Blumencron gjorde honom medveten om en problematik han annars 
kanske inte hade uppfattat.  

 
[4] Jag läste en bok nu senast/…/Jag var i Tibet och då läste jag faktiskt en skönlitterär bok 
om Tibet, fast det var under tiden jag var där. Men det var lite spännande, dels läsa om det 
och sen vara mitt ibland det man läste om/…/Just den boken handlade ju om de här barnen 
som flyr till Indien från Tibet. Och då tänkte vi ju… Då blir man ju medveten om den 
situationen, alltså konflikten som finns där. Det kanske man inte ser med sina turistögon när 
man bara går på gatorna, utan… Men det tyckte jag var en väldigt, väldigt bra idé faktiskt att 
läsa den samtidigt. 

 
Utöver dessa källor till inspiration har även en upptäcktsresande, James Cook, nämnts. Isak som 
reser för att uppleva äventyr menar att bland andra Cook har inspirerat honom:  
 

[5] James Cook, som upptäckte mycket. Hade jag levt på den tiden hade jag nog gärna bytt 
kläder med honom tror jag. Eller någon annan äventyrare naturligtvis. Darwin kanske… 
 

Hanna nämner en annan, samtida, resenär som har inspirerat henne: 
 
[2] … Jag har ju tittat mycket på Michael Palins resor på TV, han är ju en slags resenär. 
Jättekul att se och det är klart att man önskar att man kunde resa som han gör… Bara ge sig 
av och se alla dessa märkliga platser och människor. Absolut.  

 
Slutligen kan nämnas att även skribenterna som författar guideboken Lonely Planet tycks fungera 
som en inspirationskälla för vissa backpackers. Jill är 26 år och har rest i Australien som 
backpacker. Hon nämner Lonely Planet då hon tillfrågas vilka källor som inspirerat henne till att 
resa. Utöver denna nämner hon även filmer och TV-program som utspelar sig i Australien (se 
6.3).  
 

6.3 Backpackers användande av artefakter som medierande redskap 
En av uppsatsens utgångspunkter har varit att analysera backpackers informationsanvändning 
utifrån tanken på informationskällor som medierande redskap. Uppsatsens andra frågeställning 
handlar om detta då den är formulerad enligt följande: På vilket sätt använder backpackers 
dokument och andra informationskällor som medierande redskap inom ifrågavarande sociala 
praktik? Nedan följer således en med djuplodande analys av de många olika informationskällor 
och dokument som omnämndes i avsnitt 6.2. Dessa relateras i det följande till de sociokulturella 
termerna mediering och social praktik. Detta belyses på samma sätt som i avsnitt 6.2 ovan genom 
att citera respondenterna samt att relatera till vald analysmetod.  
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Mediering innebär att människan alltid skapar mening i, samt tolkar, det hon företar sig med 
utgångspunkt i olika medierande redskap (artefakter). Detta medför att en individs sätt att 
betrakta en företeelse alltid är påverkat av tidigare erfarenheter på området (Säljö 2005, s. 27). I 
uppsatsen kan detta exemplifieras med att en backpacker redan innan avresa, via den 
reseinformation han eller hon har tagit del av, har erfarenheter av den destination som skall 
besökas. Ett rimligt antagande vore att denna information påverkar dem på ett eller annat sätt. 
Exempelvis skulle en artikel eller ett fotografi i en restidskrift kunna ha medierat en viss bild för 
backpackern. Härigenom blir en del av resan, kanske en viss destination eller upplevelse, i förväg 
tolkad åt backpackern. Detta kan åskådliggöras i följande citat där Hanna beskriver hur just 
bilderna i en guide från Lonely Planet lockade henne att resa: 
 

[2]… Jag tittade lite på Berlitz guide till Bali & Lombok men den var för liten… Stod inte så 
mycket alls i den. Inga bra kartor och inga trevliga bilder som i Lonely Planet. Bilderna i den 
lockar en ju verkligen att resa. Det ser ju så härligt ut… 

 
Dessa bilder kan således till viss del ha medierat en destination, i det här fallet öarna Bali och 
Lombok i Indonesien, för backpackern. I analogi med ovannämnda står backpackers alltså inte, 
genom dessa informationskällor, i direkt och otolkad kontakt med omvärlden (Säljö 2000, s. 81). 
Tvärtom är det kanske backpacker-resenärens tolkning och användning av reseinformation av 
skilda slag som i förväg delvis tolkar destinationen åt denne, genom att skapa förväntningar på 
hur det till exempel ska se ut på ett resmål. Ett exempel på detta ger Måns, som har rest runt som 
backpacker i Europa. Han hade i en guidebok sett en bild av Ales stenar i Kåseberga sydost om 
Ystad och efter detta ville han ”absolut åka dit”: 
 

[3] Jag hade sett ett foto av Ales Stenar en gång och ville sedan absolut åka dit. 
Efteråt var det inte så spännande som jag hade tänkt… 
 

Måns ger följaktligen uttryck för en smärre besvikelse när han berättar om att verklighetens 
sevärdhet inte levde upp till de förväntningar som bilden, via guideboken, hade förmedlat. Detta 
kan relateras till hur människor tolkar sin omvärld genom olika artefakter som medierande 
redskap. Ännu ett exempel på hur guideboken används, och kanske även styr resan, ges av 
Hanna:  
 

[2] Hitta ställen jag ville till, adresser till bra ställen att sova på, äta, festa… Jag 
använde dem [guideböckerna] till mycket. Också till att läsa i under resor… Som när 
jag åkte båt till Komodo och det inte fanns så mycket att se eller göra… Då läste jag 
mina böcker och fick samtidigt nya tips på vad jag ville göra när jag kom tillbaka till 
Bali eller Lombok… Sedan är det ju jättebra att bli tipsad om ställen som inte är 
något att ha… Fast att folk därifrån… Alltså från landet försöker få en dit. De vill väl 
ha pengar… Men det är bra att till exempel Lonely Planet avråder från vissa ställen 
att åka till, så man slipper slösa tid och pengar på det. 

 
Backpackers resor tycks följaktligen ibland präglas av den information de har tagit del av, genom 
att platser som i guideboken fått dåliga omnämnanden väljs bort. Guideböcker från Lonely Planet 
besitter möjligen särskilt stor makt att mediera inom ifrågavarande sociala praktik. Detta då 
samtliga respondenter omnämnt dessa, men också därför att de ofta vänder sig direkt till 
backpackers. Även tips från andra resenärer, som flera av respondenterna varit väldigt positiva 
till, tycks kunna ha en medierande funktion. George beskriver till exempel hur han under sin 
jordenrunt-resa nyttjade tips från andra backpackers: 
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[4] Jo, det är väl klart. Om man frågar efter tips och så får man tips: ”Det här kan jag 
rekommendera” och så är man i närheten, det är klart att man, det är rätt lätt att ta sig 
dit så det är klart att man gör det. 
 

Hanna säger ungefär samma sak då hon, på frågan om hur noga hon följer tips från andra 
backpackers, svarar:  
 

[2] Ganska så noga tror jag… Jag menar har de varit på en plats och säger att det är 
toppen så vet de ju vad de pratar om. Ofta har jag åkt dit då och det har varit 
jättetrevligt nästan jämt… 
 

Även filmer och TV-program tycks kunna mediera för backpackern, vilket ligger i linje med 
ovanstående resonemang kring att filmer, TV-serier och även litterära verk, kan skapa 
förväntningar hos turister, styra vilka platser de reser till men även påverka hur ett särskilt resmål 
marknadsförs och uppfattas (Hägg, se Elg 2001, s. 70). Jill, som har rest runt i Australien, 
berättar att det inte finns någon särskild författare eller resenär som har påverkat henne, men att 
två TV-serier, båda inspelade i Australien, kan ha fungerat som inspiration:  
 

[8] Ja… Home and away.  Det är inspelat på Guldkusten, där borta vid Byron Bay så 
att… Där var jag ju! Grannar som är en gammal TV-serie som spelades in i 
Melbourne, så dit åkte jag ju och tittade… Så det hade man lite i huvudet.  
 

En annan aspekt av mediering kan vara att olika erfarenheter eller förväntningar medieras för 
backpackers oavsett om de vill låta sig inspireras eller inte. Strävar resenären efter att inte 
efterfölja tips och råd får resan en karaktär som också präglas av vilka källor de har tagit del av, 
men alltså inte vill efterfölja. Detta kan ta sig uttryck i att platser eller upplevelser som har 
rekommenderats undviks. Louise berättar, i samband med detta, hur hon tror att man kan styras 
av guideböcker, och förklarar varför hon inte använder dem i så hög utsträckning: 
 

[7] Man kan få en stereotyp bild av folk som bor i landet man ska besöka… En bok 
om Kuba som innehåller cigarrer och stränder känns så himla… stereotypt… och de 
är ju aldrig värderingsfria heller/…/Jag hade väl ganska starka åsikter innan… Jag 
försöker vara öppen, men självklart är det omöjligt att bli blank och sudda ut sin 
europeiska bakgrund…  
 

Det kan i anslutning till backpackers användning av informationskällor vara av intresse med ett 
resonemang kring vad artefakters medierande funktion kan ha för betydelse för backpackers som 
utgörande av en social praktik. I analogi med vad Andersson Cederholm menade ovan (1999, s. 
46) kan användandet av guideböcker, det vill säga artefakter eller medierande redskap, ses som 
sammanhållande inom gruppen samt stärka backpackers identitet som ”rätt” slags resenär, 
kanske därför att många backpackers använder sig av samma källor. Detta kan i sin tur relateras 
till den distinktion, som backpackers gärna gör mellan sig själva och till exempel charterturister, 
som tidigare har beskrivits. Nedan följer två citat för att belysa hur denna distinktion kan 
uttryckas. Det första citatet kommer från Lonely Planets guide till Thailand (2003) och det andra 
från en respondent. 
 

One may need to bargain hard in heavily touristed areas since the one-week, all air-
con type of visitor often pays whatever is asked, creating an artificial price zone 
between the local and tourist market that the budgeter must deal with. (Cummings 
2003, s. 69) 

 
Louise som har rest på Cuba och Jamaica, berättar:  
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[7] För mig innebär backpacker-grejen att se bortom det organiserade, ”feel good”-
grejen med exempelvis charter… För mig handlar resande om att verkligen känna 
alternativa sätt att leva, lära känna länder och människor och de villkor de lever 
inom, i motsats till att ligga på en strand och köpa souvenirer, det känns mer fake. 
Mitt mål med att resa är att försöka se nya perspektiv på livet och världen, att lära 
känna människor med ett så öppet sinne som möjligt. Att resa för att sola och äta gott 
intresserar mig inte ett dugg.  
 

För att relatera detta till reseinformation som medierande redskap kan det eventuellt vara så att de 
källor som olika slags resenärer tar del av styr vilka upplevelser som anses vara de korrekta. 
Detta genom att källorna visar vad som är acceptabelt inom den sociala praktik som resenären för 
tillfället verkar inom. Detta stämmer i så fall överens med vad Säljö menar då han skriver att det 
är sammanhanget, den sociala praktiken, som avgör vad som lämpar sig att göra eller ej. Detta 
medför att individens handlingar blir situerade i den sociala praktiken (Säljö 2000, s 128ff.). Med 
andra ord är det tänkbart att resenären agerar mot bakgrund av vad omgivningen, implicit eller 
explicit, utsänt för signaler angående accepterat handlande. Dessa signaler eller erfarenheter 
skulle, med utgångspunkt i att olika artefakter medierar delar av resan för backpackern, kunna 
komma från just reseinformation vilket i så fall vittnar om att backpackers interagerar med olika 
informationskällor. Detta i analogi med vad Levy kallar för att mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer samspelar med varandra (Levy 2001, s. 27ff.). I relation till citatet ovan blir detta 
intressant då olika turister eventuellt upplever samma resmål på olika sätt beroende på vilken 
reseinformation de tagit del av, genom att olika intryck och upplevelser i förväg har medierats för 
dem. Detta öppnar för tanken om att det finns ett slags samspel mellan backpackers och olika 
informationskällor och dokument, vilket diskuteras utförligare i följande avsnitt. 
 

6.4 Backpackers interagerande med informationskällor 
Den tredje och sista frågeställningen som ovan formulerats lyder: hur ser en presumtiv 
interaktion mellan backpackers och de informationskällor och dokument de har konsulterat ut? 
Detta eventuella samspel, samt hur backpackers beskriver detsamma, belyses återigen med hjälp 
av respondenternas utsagor som fortlöpande relateras till det sociokulturella perspektivet. Citaten 
i följande avsnitt är medvetet något längre än i de två tidigare, då dessa utsagor ofta är av det mer 
resonerande slaget.   
 
Som ovan nämnts krävs det både aktiv tolkning samt kreativitet för att olika artefakter skall få 
mening inom den sociala praktik inom vilken de tillhandahålls. Annorlunda uttryckt måste 
individen inom aktuell social praktik skapa relationen till artefakten, då denna inte uppstår 
automatisk (Säljö 2000, s. 129). Levy tangerar samma sak då han menar att trots att människor 
har skapat artefakter och tillskrivit dem särskilda uppgifter fungerar det även åt andra hållet; att 
artefakter formar människors handlingar genom att fungera som ett slags representanter. Levy 
menar med detta att det finns ett slags interaktion mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer 
och belyser detta genom att påpeka att varje artefakt, till exempel olika dokument, är särskilt 
utformade för att bära en viss sorts information samt fungera inom en specifik mänsklig aktivitet 
(Levy 2001, s. 27ff.). Denna interaktion illustreras här med hjälp av hur backpackers samspelar 
med olika artefakter. Nedan följer några citat som kan ge stöd för denna tanke. I det här fallet 
tycks den information som respondenterna tagit del av ha påverkat deras val av destination, både 
vilka de väljer att resa till men också vilka de hellre avstår ifrån, vilket kan ge uttryck för ett 
samspel med olika artefakter. Hanna säger till exempel såhär:  
 

[2] Sydamerika har aldrig lockat mig… Eller lockat… Det verkar farligt. Man hör 
mycket om brott och gäng och knark och ligor och sådant. Verkar riktigt otrevligt. 
Colombia och Brasilien och sådär… Det är säkert jättefint där, men folk verkar 
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farliga, dit vill jag inte. Har mest hört dåliga saker om det stället, faktiskt. Eller ja 
hört… Läst har jag gjort. I tidningar och böcker, typ Lonely Planet och så: ” Gå inte 
dit när det är mörkt” och ”res inte som ensam tjej” och ”akta er för de och de 
områdena”… Eller slummen då/…/Jag fattar ju att det finns fina ställen där och att 
alla inte är tjuvar och våldtäktsmän typ men… Det är klart att det påverkar. Jag 
skulle inte vilja åka till Sydamerika efter allt jag har hört. Det överväger liksom det 
som kanske skulle vara positivt… 

 
Felicia nämner ett annat resmål som hon skulle undvika, nämligen Västindien, och baserar det på 
samma farhågor som Hanna gjorde ovan: 
 

[1] … Sedan tror jag inte att jag hade rest till Västindien och så heller för man har 
hört så mycket kriminella saker som man skulle vara rädd för… 

 
Respondenten Isak skulle undvika destinationer på grundval av både vad andra turister har 
berättat för honom och egna erfarenheter. I hans fall handlar det om Turkiet: 
 

[5] … Turkiet tror jag inte att jag kommer resa till igen, inte för att uppleva kulturen 
i alla fall, det tror jag inte. Jag skulle i och för sig behöva slå död på den teori jag har 
(skratt) som jag fick då när jag var i den här turiststaden Alanya/…/I sådana här 
turiststäder så upplever man ju inte det rätta Turkiet liksom, utan man skulle väl ut 
på landsbygden egentligen för att träffa det riktiga folket. För man blir väl både lurad 
och bedragen och… Det var inte alls en trevlig stad. Det har jag hört flera som reser i 
de där länderna omkring där säga att man måste passa sig hela tiden och kvinnor då 
kanske framför allt har lite problem där nere på flera sätt. De vill att man ska anpassa 
sig efter vissa regler… 

 
Även Sunny Beach i Bulgarien skulle Isak, trots att han aldrig har besökt platsen, undvika: 
 

[6] Jag har i och för sig inte varit där men jag har hört så många tråkiga 
reseberättelser om Bulgarien och just den där Sunny beach som är jätteturistigt.  

 
Här skymtar en uppfattning som bland flera respondenter, men även i delar av 
litteraturunderlaget till denna uppsats, framstått som viktig, närmare bestämt att undvika platser 
med mycket turister. Ett tydligt exempel på detta urskiljs i följande citat, där det ter sig som 
eftersträvansvärt att framstå som något annat än turist:  

 
[2] Ja, det var ju några som hade varit vid något tempel eller så nere i södra Bali så 
jag åkte ju dit för att titta men… Nej, det var verkligen bara en massa turister och så 
jag då… Det var inte mycket att ha. Templet var inte så märkvärdigt som jag hade 
trott… Eller så kanske det var det bara det att jag störde mig så himla mycket på alla 
turister som var i vägen. 
 

Citatet belyser hur en tydlig distinktion görs mellan respondenten som backpacker och de andra 
turisterna. Naturligtvis kan det inte med visshet konstateras att en sådan åtskillnad är inspirerad 
av, eller härstammar från, olika informationskällor. Det ligger dock nära till hands att associera 
till hur bland annat Lonely Planets reseguider, som ofta vänder sig direkt till backpackers, kan 
göra en skarp åtskillnad mellan dessa och ”andra turister”. Detta illustrerades inte minst i citatet 
ovan (sida 37) från Lonely Planets guide till Thailand (Cumming 2003, s. 69 ) där författaren gör 
en tydlig åtskillnad mellan backpackers (”budgeter”) och andra turister (”the one-week, all air-
con type of visitor”). Guidebokens författare tycks således vinnlägga sig om att distansera sig 
från turister som inte reser som backpackers, vilket blir mycket påtagligt då backpackers 
exempelvis uppmanas att undvika vad Lonely Planet kallar för ”tourist ghettos” (ibid., s. 68). 
Rekommendationer av boende på olika destinationer är ett annat exempel på hur guideböckers 
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tidvis styrande framställningar eventuellt kan leda backpackern till att välja ett särskilt boende 
framför ett annat. Respondenten Jill berättar enligt följande: 
 

[8] Ja alltså när man till exempel använder Lonely Planet som exempel… Det är ju 
en bok där det till exempel står att om man ska boka hostels, eller boende då att: ”Åh 
att det här stället ligger långt ifrån centrum” eller ”det här är väldigt stökigt” eller 
vad som helst. Det blev väldigt lätt att man åkte till de ställen som fanns i den boken. 
 

När Jill tillfrågas om hon erfor detta som positivt eller negativt svarar hon att det upplevdes som 
väldigt positivt, men att det kanske inte alltid blir som planerat:  

 
[8] I den här Lonely Planet-boken står det om ett boende som skulle vara riktigt bra 
och så vidare och jag hade bokat in mig där och det höll på att sluta i total katastrof 
faktiskt!/…/För när jag väl kom dit så fanns det ingen bokning på mig som jag hade 
gjort och personalen var otroligt nonchalant och dessutom så resulterade det i att jag 
väldigt sent på natten inte hade något boende/…/Men jag hade inte hittat det boendet 
utan Lonely Planet det tror jag inte så att… På det viset har jag ju styrts av vad som 
stod där. 

 
Ytterligare tre respondenter, Hanna, George samt Karolin ger sin syn på hur olika 
informationskällor kan ha en styrande inverkan: 
 

[2] Antagligen ville jag ju åka just till Indonesien för att jag sett och läst och hört så 
mycket härligt därifrån. Sett på TV och läst i typ Vagabond och så… Det var nog 
mycket därför. Och under själva resan så åkte jag ju jätteofta till ställen som det 
stod… ja, bra saker om i böckerna och så… Det är klart att man inte åker till ett 
ställa där det står att det är hög risk att bli rånad eller att det bara är en massa turister 
där. Man vill ju se det äkta… Inte bara massa turister. 

 
[4] Om du har en väldigt målande beskrivning av en plats och någon som är helt 
salig: ”Åh, det var så vackert” och ”det här var det bästa jag har gjort i hela mitt liv”, 
det är klart att man blir nyfiken och vill uppleva det själv. Så det är lite skillnad om 
man jämför Willma och Lonely Planet. Nu kommer jag inte ihåg vilket som var 
vilket, men… Jag har fått för mig att det var Willma som har lite mer levande 
berättelser, än Lonely Planet. Lonely Planet är lite mer fakta, Willma är lite mer 
personlig.  

 
[6] Blir man avrådd från något man tänkt göra ändrar sig säkert många och väljer 
istället något guideboken rekommenderar/…/Man får nog säkert se saker som är 
värda att se, men många gånger kanske man gör detta och missar något man 
egentligen ville. 

 
Ytterligare en utsaga, den här gången av Måns som rest runt i Europa, kan vittna om hur även 
tips backpackers emellan kan ha en avgörande betydelse för vilka platser som väljs bort: 
 

[3] Vi hade redan en ganska konkret plan innan Interrail-resan, dock hade vi bestämt 
oss för att inte åka till Bergen, eftersom några människor vi mötte hade sagt att det är 
väldigt dyrt där. 

 
Det fanns, bland respondenterna, även de som använde sig av olika informationskällor i så liten 
utsträckning som möjligt, främst ville de undvika guideböcker. Både Felicia och Louise tycker 
att många guideböcker förmedlar en felaktig bild av olika resmål till läsaren. Felicia säger:  
 

[1] Många sådana böcker som Lonely Planet och sådär de ger ju väldigt fel bild utav 
de olika ställena för dem som skriver i boken har ju en syn på hur det är och vad de 
har upplevt… Jag vet att vi hade jätteskilda åsikter om vissa ställen. Det var ett ställe 
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som hette Porto Viejo som alla rekommenderade och alla resenärer som vi träffade 
sa ”åkt dit” och ”det var så bra” och det hade han skrivit i den boken också. Men 
vi… Usch… Total… Nej det var verkligen… Vi sov där en natt men sedan… Nej, en 
natt och sedan åkte vi därifrån. 

 
Vidare menar Felicia, som bland annat har rest i Mellanamerika, att andra informationskällor än 
guideböcker måste konsulteras för att på det sättet undvika platser dit enbart turister reser: 
 

[1] Nej, alltså du kommer ju verkligen till turisthaken när du läser en sådan bok. För 
att komma utanför dem måste man ju söka information på andra ställen också. 

 
Louise, som tillsammans med Karolin reste runt på Cuba och Jamaica, läste en guidebok om 
Jamaica men upplevde det som att den gav en förvrängd bild av resmålet då boken bland annat 
beskrev landet och människorna som farliga, medan respondenten fick motsatt intryck: 
 

[7] Jag lånade väl någon bok om Jamaica på bibblan… Någon guidebok, The rough 
guide to Jamaica tror jag den hette… den var dock inte speciellt användbar… den 
beskrev Jamaica som farligt och det stod att man till exempel skulle undvika att åka 
downtown och vissa delar av Kingston… Som jag sa var de flesta, även i Trench 
Town, otroligt vänliga trots den fattigdom de ändå lever i.  
 
[7] Nja, nej jag tror inte att det går att få tillräcklig information från böckerna. Det är 
bara att åka till platsen. Böckerna kan lätt kännas koloniala när de ska beskriva hur 
ett land ser ut och hur folk generellt ”är”. Jag hittade väl lite hostels och hotell och 
så… mer ville jag som sagt inte veta… jag fick snarare en snedvriden bild av 
Jamaica när jag läste The rough guide… Fick intrycket av att det är så farligt där och 
att man ska akta sig för folk…  
 

Tidigare under intervjun har dock samma respondent sagt nedanstående vilket kan vittna om att 
guideboken hon tagit del av kanske trots allt fått henne att känna ”en viss oro på grund av 
fattigdomen och våldet”:  
 

[7] Kingston ville jag besöka mycket på grund av mitt intresse för reggae… Men 
även för att det ligger så nära Kuba och ändå är så annorlunda… Där fanns dock en 
viss oro på grund av fattigdomen och våldet, men det visade sig att folk i allmänhet 
var välvilligt inställda till oss, även om vi stack ut och jag har all förståelse i världen 
för att man kan känna skepsis mot folk som kommer från Europa… Med tanke på 
historien och så vidare.…  
 

Detta exempel kan eventuellt fungera som en indikation på att oavsett om backpackern vill låta 
sig påverkas eller inte av informationskällor, så är detta oundviklig, då denna påverkan tycks 
kunna ske även omedvetet. Ovan citerade respondent säger själv följande angående hur denna 
påverkan kan te sig i praktiken:   
 

[7] Om man till exempel tänker att det ska vara farligt på Jamaica så hör man bara 
polissirener och om man gillar Fidel så tittar man bort när man ser fattigdom… 

 
Ett annat, i detta sammanhang, betecknande citat gällande backpackers interaktion med 
informationskällor är följande: 
 

[2] Eftersom jag hade tagit del av så mycket så kände jag mig väl förberedd när jag 
väl kom ner dit [Indonesien] och såg hur det var… det var många gånger precis så 
som jag läst eller hört, vilket var kul.  

 
Hanna berättar således om hur resan motsvarade vad hon tidigare hade hört eller läst om 
destinationen. Citatet kan på ett tydligt sätt beskriva hur backpackers interagerar med olika 



 48 

informationskällor genom att det understryker att informationskällorna ibland tycks fungera som 
ett slags mall för hur destinationen kan, eller bör, upplevas. Detta öppnar i sin tur för tanken om 
att backpackers, via denna reseinformation, har bildat sig en åsikt om vad som inom 
ifrågavarande sociala praktik anses vara det korrekta eller genuina att uppleva och se på resmålet 
där de befinner sig, vilket rimligen kunde tänkas påverka vad de under resan ägnar sig åt. Ett 
exempel på detta, som även kan relateras till vad Elsrud skrev i sin avhandling beträffande 
utmaningar och risker i backpacker-resande (2004, s. 96), ger respondenten George:  
 

[4] Det är ju den där backpacking-kulturen egentligen… Det är ju bra att ha gjort så 
strapatsfulla resor som möjligt och tagit sig dit där det är jobbigt och det är svårt och 
det är farligt, då får man lite status, inom den kulturen. 
 

Genom samspel med olika artefakter, men även genom samtal med andra backpackers, är det 
följaktligen tänkbart att resenären leds in i ett särskilt sätt att se på sin resa angående vilka 
reseupplevelser som är att betrakta som värdefullare än andra, vad som är ”rätt” saker att se eller 
göra vid särskilda destinationer eller vad som skall anses vara genuint och så vidare.  
 
Då det tycks finnas ett slags samspel backpackers och olika informationskällor emellan kan en 
möjlig invändning mot att i så hög grad samspela med dessa vara att en del av den information 
som tillhandahålls kan upplevas som stereotyp eller som förmedlande av felaktiga 
föreställningar. En annan invändning är att förmågan att ta in nya intryck möjligtvis minskar, om 
de medierande redskapen har levererat färdiga föreställningar om en plats eller upplevelse. Ett 
tydligt exempel på hur artefakter på detta sätt kan verka determinerande ger Hanna: 
 

[2] Jag följer ju tips och råd ur guideböcker ganska noga eftersom jag tycker det är 
smidigt och lätt och skönt att göra det men… Alla gör kanske inte det. Men visst kan 
man styras, framför allt vilka ställen man väljer att åka till och vilka man inte åker 
till. I Lonely planet står det ju väldigt bra om olika ställen att sova på… Vissa får ju 
verkligen usla omdömen och dit åker man ju inte… Jag var tyvärr tvungen att sova 
på ett ställe en gång som Lonely Planet hade skrivit ner totalt. De skrev att det var 
smutsigt och att man fick betala alldeles för dyrt för det stället… Och det kan jag nog 
tycka att det var. Fast det var ganska rent men de kanske hade städat just då… 
 

I anslutning till detta, kan, avslutningsvis, ett exempel ges på hur guideböcker emellanåt öppet 
kritiserar exempelvis olika boenden. Följande citat illustrerar detta tämligen väl. En formulering 
enligt det följande kan sannolikt tänkas påverka läsarens val av logi:  
 

On the side road to the botanical gardens you’ll find the ugly and overpriced Losmen 
Mawa Indah, which asks 15,000 rp but should take less. On another side road from 
the same junction, look for Dahlia Indah/…/a neat new place which charges 20,000 
rp for a room with no breakfast and no hot water, but at least it’s clean. (Lyon 1997, 
s. 308) 

 
Ovanstående citat och tillhörande kopplingarna till ett sociokulturellt perspektiv kan belysa hur 
backpackers interagerar med olika informationskällor och dokument. Att guideböcker, framför 
allt från förlaget Lonely Planet, är de källor som det under intervjuerna talats mest om är kanske 
föga förvånande. Mer förvånande var i så fall att upptäcka dessa guideböckers starka inflytande 
över vissa respondenter, framför allt vad det gäller vilka platser de väljer att besöka och vilka 
som, på grund av dåliga omdömen i guideboken, väljs bort. Detta skulle kunna sättas i samband 
med vad Patrick Wilson menar i Second Hand Knowledge- an Inquiry Intro to Cognitive 
Authorithy (1983) angående kognitiv auktoritet då olika informationskällor tycks ha olika status 
inom backpacker-kulturen beroende på varifrån informationen kommer. Något förenklat kan 
kognitiv auktoritet sägas innehas av människor som framstår som att de vet vad de talar om, och 
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därför upplevs som trovärdiga i vad de säger. Wilson menar att människor är mer benägna att tro 
på information som kommer från experter inom ett visst område, men poängterar att det finns en 
tydlig skillnad mellan att inneha kognitiv auktoritet och att vara en expert på ett visst ämne, och 
att detta inte alls är samma sak (Wilson 1983). I analogi med begreppet kognitiv auktoritet 
framstår det exempelvis som om Lonely Planet, i det empiriska underlaget till denna studie, 
besitter en påtaglig kognitiv auktoritativ egenskap, då det är denna och inte andra 
informationskällor som främst konsulteras bland backpackers.  
 
Ovan beskrivna samspel backpackers och olika informationskällor emellan blir påtagligt på flera 
olika sätt, inte minst genom hur respondenterna har influerats av dessa, ibland även omedvetet. 
Backpackers och olika informationskällor tycks dessutom ömsesidigt påverkar varandra genom 
att informationskällor ofta tycks forma backpackers handlingar under resan, samtidigt som det 
flera gånger är resenärer som författar dessa, till exempel guideböcker (Reid 2004, s. 8). Denna 
interaktion blir dock ännu tydligare då olika webbforum och bloggar betraktas, detta då det ofta 
är backpackers som både publicerar samt konsulterar information via dessa forum, både vad det 
gäller inlägg i diskussionsforum, bilder samt restips.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Slutsatser och diskussion 
I nedanstående kapitel jämförs tidigare forskning, vilken presenterades i avsnitt tre, med 
ovanstående analys och resultat. I avsnittet summeras också vad som framkommit då insamlat 
material analyserats och de frågeställningar uppsatsen fokuserat på besvaras där med mer 
koncentrerat i detta avsnitt. Efter att frågeställningarna dryftats var för sig följer ett övergripande 
resonemang kring hur vald teori och metod, vilka redogjordes för i avsnitt fyra respektive fem, 
har påverkat studien. I anslutning till detta återfinns också tankar kring uppsatsens styrkor och 
svagheter. Även studiens upplägg och genomförande diskuteras här. Avslutningsvis ges förslag 
till fortsatt forskning. 
 

7.1 Backpackers och olika artefakter 
Uppsatsens första frågeställning handlar om vilka artefakter i betydelsen informationskällor och 
dokument backpackers väljer att konsultera samt inspireras av. Den i uppsatsen använda 
definitionen av vad informationskällor och dokument kan anses vara är medvetet mycket vid, 
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vilket lämpat sig väl då respondenterna under intervjuerna talat om vitt skilda slag av 
information. Särskilt intressant i samband med backpackers användning av informationskällor 
har Levys tankar kring olika artefakters sociala dimensioner varit. Detta då hans tankar ligger 
helt i linje med studiens ambition att undersöka backpackers användning av information som ett 
socialt verktyg.  
 
I ovanstående analys- och resultatavsnitt blev det tydligt att respondenternas utsagor följer ett 
gemensamt mönster i så måtto att de flesta har velat ha mycket information, i synnerhet inför sin 
resa, för att sedan sovra. Det tycks dessutom som om de flesta tänkbara informations- samt 
inspirationskällor kan stimulera till att resa, allt ifrån musik och politik till skönlitterära verk och 
upptäcktsresande. Resonemang kring guideböcker från förlaget Lonely Planet var dock, under 
intervjuerna, allestädes närvarande, vilket tolkas som att dessa guideböcker har en särställning 
bland backpackers, vilket överensstämmer med vad både Andersson Cederholm och Elsrud 
menat. Elsrud skriver som bekant bland annat att Lonely Planets guideböcker stundom läses och 
följes slaviskt samt att dessa emellanåt, av backpackers, kallas för ”the Bible” eller för ”the 
Book” (Elsrud 2004, s. 152). Dessa benämningar kan vittna om ovan nämnda särställning och 
även i insamlat intervjumaterial till denna studie har flera respondenter ansett dessa guideböcker 
vara de bästa. Även vad det gäller de respondenter som valt att inte följa Lonely Planet kan 
paralleller dras till Elsrud då hon menar att också detta är ett symboliskt agerande som syftar till 
att beteckna självständighet, vilket många backpackers anser höjer resans status (ibid., s. 155-
156). Om möjlighet funnits att intervjua fler respondenter samt ställa fler frågor hade eventuellt 
fler artefakter i betydelsen informationskällor och dokument omnämnts då backpackers tycks 
influeras från flertalet olika håll. Kanske hade då även Lonely Planets särställning framstått som 
antingen ännu starkare eller fått stå tillbaka till förmån för andra informationskällor, förslagsvis 
webbsidor av olika slag.  
 
För att summera vad som framkommit i anslutning till uppsatsens första frågeställning kan sägas 
att ett stort antal och vitt skilda informations- och inspirationskällor framkommit. Föga 
förvånande var guideböcker av olika slag, särskilt från förlaget Lonely Planet, de 
informationskällor eller artefakter som omnämndes, och användes, flitigast. Även 
Internetbaserad information av olika slag har av de flesta respondenter berörts. Sökmotorn 
Google har använts av flera, tätt följt av olika diskussionsforum för resenärer, delvis särskilt 
riktade till backpackers. Beträffande olika inspirationskällor som framkommit var skönlitterära 
verk samt tidskrifter de vanligaste. Även musik och politiskt intresse förefaller kunna inspirera 
till att resa, liksom TV-serier.  
 

7.2 Backpackers användande av artefakter som medierande redskap 
Den andra frågeställningen som ovan formulerades handlar om på vilket sätt backpackers 
använder dokument och andra informationskällor som medierande redskap inom ifrågavarande 
sociala praktik. I ovanstående avsnitt för tidigare forskning beskrivs informationsanvändning 
som själva nyttjandet av information och Sundin tar i sin avhandling upp att samma dokument 
kan användas på olika sätt, och nämner bland annat att ett dokument kan lyftas fram i en social 
bemärkelse, på så vis att det är dokumentets symboliska innebörd som framhävs och inte primärt 
dess innehåll (Sundin 2003, s. 21). Ovan exemplifierades detta med att guideböcker från Lonely 
Planet ibland av backpackers kan användas som symboler, varpå guideböckernas symboliska 
innebörd framstår som viktigare än deras faktiska textmässiga innehåll. Detta kan i sin tur 
relateras till vad som framkommit i uppsatsens analys- och resultatavsnitt där flera respondenter 
tycks ta avstånd ifrån Lonely Planets guideböcker, vilket eventuellt kan ha med guideböckernas 
status inom backpacker-kulturen att göra. Eventuellt är det så att användandet av dem kan 
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framställa backpackern som osjälvständig vilket kan te sig motsägelsefullt då backpacker-
resandet helst framställs som självständigt. Att inte använda guideböcker kan, i relation till detta, 
följaktligen ses som att böckernas symboliska innebörd hindrar användandet, och inte böckernas 
innehåll som sådant. 
 
Alexandersson och Limberg skriver att hur människor söker och skaffar information har blivit 
mer studerat än hur de använder densamma (Alexandersson & Limberg 2004, s. 23). I analogi 
med detta kan föreliggande uppsats, som är ett slags användarstudie, eventuellt vara av värde, 
men kanske i ännu högre grad då backpackers som grupp, i synnerhet vad som influerar dem att 
resa inte har blivit lika ingående studerat som andra typer av turister (Richards & Wilson 2004, s. 
135). Ytterligare ett värde som studien eventuellt kan tillföra är det faktum att en viss typ av 
dokument (reseinformation av olika slag) här placeras i en social kontext (backpacker-resande) 
och ses som verktyg snarare än som enbart information. Således tolkas backpackers användande 
av reseinformationen som ett socialt fenomen. I analogi med detta kan det sociokulturella 
perspektivets term mediering komma väl till pass då denna handlar om att en individs sätt att 
betrakta en företeelse alltid är påverkad av tidigare kunskaper eller erfarenheter. Artefakter kan 
sägas ha medierat för individen vilket medför att denne inte står i otolkad kontakt med omvärlden 
(Säljö 2005, s. 27, 81). Mediering har i ovanstående analys- och resultatavsnitt relaterats till olika 
informationskällor och dokuments förmåga att för-tolka en destination eller upplevelse åt 
backpackern. I anslutning till detta kan det eventuellt vara så att flera artefakter besitter makt nog 
att förmedla, eller mediera, felaktiga föreställningar om olika turistmål och dess befolkning 
beroende på hur exempelvis tips på sevärdheter eller beskrivningar av platser och människor är 
formulerade. Risken finns att dessa beskrivningar, istället för att ge relevant information, 
förmedlar något helt annat. Flera gånger har beskrivningar återfunna i guideböcker närmast fört 
tanken till ett kolonialt synsätt. Ett exempel på detta ges i det följande, där människor, till synes 
helt obehindrat, beskrivs utifrån sitt yttre: 
 

Sasakerna är företrädesvis bergsfolk med mörkbrunt skinn, långt, lockigt svart hår 
och höga kindben (Lindblad & Westby 2002, s. 368).  

 
Denna formulering upplevs som mycket nedsättande och jag ställer mig frågande inför denna 
”informations” relevans. Dock är detta bara ett av flera exempel på värderande tankegångar som 
återfunnits i litteraturunderlaget till denna uppsats. Det ligger här nära till hands att associera till 
Elsruds resonemang angående problemet med reproducerande samt konserverande av stereotyper 
i exempelvis guideböcker (Elsrud 2004, s. 44f). Hon framför även att det tycks finnas en 
omisskännlig och tätt sammanflätad relation mellan olika slags reseinformation och dess läsare 
och menar att denna relation kunde utgöra grunden till att förändra de ofta stereotypa och ibland 
nedsättande sätt på vilka invånarna på turistdestinationer beskrivs: 
 

With such an intimate relationship as they have with their readers, informing 
tourists on the when, where, how and who of backpacking, they could have the 
potential to actually influence the construction processes in travelling. (ibid., s 
206). 

 
Ett annat, i detta sammanhang, betecknande uttalande gällande hur olika informationskällor 
eventuellt kan ha medierat en viss destination för backpackern gavs ovan av respondenten Hanna 
(se 6.4). Hanna berättar således om hur resan motsvarade vad hon tidigare hade hört eller läst om 
resmålet. Frågan som väcks av det citatet är huruvida destinationen verkligen var som 
respondenten hade läst eller hört, eller om hon bara såg det hon ville se, det vill säga det som 
olika artefakter hade medierat?  
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För att summera vad som framkommit beträffande uppsatsens andra frågeställning om mediering 
kan sägas att vad olika informationskällor och dokument har förmedlat tycks vara mer eller 
mindre närvarande i backpackers resande. Det förefaller som om informationskällor i allmänhet 
och guideböcker i synnerhet besitter förmågan att mediera en viss bild av ett resmål för läsaren. 
Härigenom blir en del av resan, kanske en viss destination eller upplevelse, i förväg tolkad åt 
backpackern. En annan aspekt av mediering som framkommit kan sägas vara att olika 
erfarenheter eller förväntningar medieras för backpackers oavsett om de vill låta sig inspireras 
eller inte. Detta genom att backpacker-resor där resenären strävar efter att inte använda 
exempelvis en guidebok också styras av den information de har tagit del av, men alltså inte vill 
följa, vilket i sin tur påverkar resans karaktär. Det förefaller således som om information 
stundom används instrumentellt av backpackers, på så vis att olika informationskällor blir till 
redskap som kan bistå backpackers i deras resande. Denna instrumentella användning kan bland 
annat hjälpa backpackers att förflytta sig, välja boende och så vidare. Associationen till olika 
informationskällor, återigen främst guideböcker, som ett slags instruktionsböcker ligger här nära 
till hands. Ett annat sätt på vilket backpackers kan sägas använda information instrumentellt kan 
sägas vara då de tydligt, via exempelvis vilket val av guideböcker de gör, visar vilken grupp av 
turister de tillhör för att på detta sätt distansera sig från andra slags resenärer. I detta 
sammanhang kan således olika informationskällor och dokument även betraktas som symboler 
eller verktyg vilka förenar gruppen backpackers.  
 

7.3 Backpackers interagerande med informationskällor 
Litteraturen som har refererats i avsnittet för tidigare forskning ger en bild av att det tycks finns 
ett slags interaktion mellan backpackers och olika informationskällor. Bland annat påpekas i 
skriften The global nomad: Backpacker travel in theory and practice detta då de bland annat 
skriver om hur olika skönlitterära författare inte bara inspirerar backpackers val av destination, 
utan även formar deras självbild samt sätt på vilket de väljer att resa (Richards & Wilson 2004, s. 
123-124). Detta talar för att backpackers i viss utsträckning interagerar med de olika 
informationskällor de tagit del av. Detta påvisades även i uppsatsens analys- och resultatavsnitt 
där flera respondenter talade om hur olika författare och skönlitterära verk har inspirerat dem till 
att resa. Kanske är det också så att vissa författare, i detta sammanhang, kan utgöra källor till 
inspiration och andra inte. Detta diskuteras av Richards och Wilson då de skriver om vad de 
kallar för ”backpacker icons” (2004, s. 127) och nämner, föga förvånande, i sammanhanget 
Ernest Hemingway, vilken även en av respondenterna talade om då hon beskrev vad som 
inspirerat hennes Cuba-resa. Även Elsrud menar att backpackers många gånger samspelar med 
informationskällor, kanske framför allt guideböcker, vilket framkommer tydligt då hon beskriver 
en tät sammanflätad relation mellan guideböcker och dess läsare, samt en tanke om att denna 
relation skulle kunna utgöra grunden till att förändra de schablonartade och kränkande 
beskrivningar som ibland återfinns i guideböcker. Med tanke på dessa kan det ses som olyckligt 
att backpackers ibland väljer att följa dessa guideböcker så tätt i spåren, då detta kan leda till att 
felaktiga föreställningar fortplantar sig och lever vidare, istället för att kritiskt granskas och 
förkastas och i förlängningen kanske dö ut.  
 
En annan aspekt av den täta relationen mellan backpackers och olika informationskällor är att då 
det förefaller som om många backpackers låter sig ledas, och ibland kanske till och med styras, 
av reseinformation, blir tanken om ett självständigt resande till en illusion då många av dem 
följer till exempel Lonely Planets guideböcker. Guideböckerna vägleder således ett stort antal 
backpackers till ett självständigt resande, eller som Elsrud uttrycker det, apropå Lonely Planets 
guideböcker: ”guiding masses to independence” (Elsrud 2004, s. 147). Med detta sätt att betrakta 
saken blir det självständiga sättet att resa följaktligen paradoxalt när det ställs mot att flertalet 
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backpackers verkar använda samma informationskällor och följaktligen guidas till samma 
destinationer eller upplevelser. Detta kan demonstreras med hjälp av vad respondenten Felicia, 
efter att intervjun avslutats och bandspelaren stängts av, berättar om en resa hon gjorde för längre 
tid sedan, och som alltså faller utanför uppsatsens avgränsningar, men som ändå kan tjäna som 
ett gott exempel. Felicia berättar att hon, tillsynes slumpmässigt, träffade flera personer från 
samma stad som hon på olika platser i Thailand, och hon menar själv att detta berodde på att alla 
hade guidats till samma orter via guideböcker, och syftar då främst på Lonely Planet. Detta kan 
eventuellt vittna om hur närvarande olika typer av informationskällor är i backpackers resande, 
vilket i sin tur bereder väg för tanken om en interaktion dem emellan. Även flera av 
respondenternas utsagor i ovanstående analys- och resultatavsnitt kan fungera som stöd för detta, 
kanske framför allt angående relationen mellan vad backpackers tar del av för information och 
vilka destinationer de sedan väljer att besöka. I förlängningen skulle detta måhända kunna leda 
till ett slags kanon vad det gäller vilka platser backpackers väljer att resa till, vilket kan medföra 
att backpackers blir överrepresenterade på platser och sevärdheter som i guideböcker beskrivs 
som trevliga. Detta kan relateras till vad som tidigare nämnts beträffande hur backpackers träffas 
i skilda delar av världen (Andersson Cederholm 1999, s. 45-46) vilket förefaller ske av 
tillfällighet, men eventuellt ger detta istället uttryck för ett tydligt samspel mellan backpackers 
och informationskällor, då dessa leder dem till vissa platser, snarare än andra, exempelvis till 
Khao San Road i Bangkok, Thailand (ibid, s. 45-46).  
 
För att summera vad som framkommit med avseende på uppsatsens tredje frågeställning kan 
sägas att det i hög grad förefaller finnas ett slags interaktion mellan backpackers och de 
informationskällor och dokument de konsulterat. Detta styrks inte minst av flera respondenters 
utsagor ovan gällande vilka destinationer de valt, eller valt bort, men även vad det gäller hur de 
upplever resmålet utifrån använda informationskällor. Kanske kan backpackers resande avspegla 
sig i informationskällorna och vice versa. Detta då backpackers ofta, mer eller mindre troget, 
följer olika informationskällor, vissa guideböcker i synnerhet, samtidigt som det flera gånger är 
resenärer som författar dessa. Även vad det gäller Internetbaserad information som återfinns 
bland annat via backpackers webbforum och bloggar kan denna interaktion tydligt urskiljas då 
det är backpackers som både skriver samt tar del av publicerad information. Detta kan i sin tur 
leda till att det blir ett slags rundgång av information bland backpackers, det vill säga att samma 
information upprepas gång på gång inom backpacker-kulturen. Beträffande vad som ovan 
framkommit kring förekomsten av en del koloniala och stereotypa framställningar inom sådan 
information kan denna rundgång ses som allvarlig då den förmodligen bidrar till att sådana 
skildringar blir mer ihärdiga. Liksom konstaterats i anslutning till uppsatsens andra frågeställning 
kan även här sägas att denna interaktion ter sig instrumentell genom att olika informationskällor 
blir till verktyg som tycks bistå backpackers i deras resande, både vad det gäller praktiska saker 
såsom val av logi men också som en identitetsmarkör gentemot andra typer av resenärer.  
 

7.4 Tankar kring vald teori 
Då det sociokulturella perspektivet har fungerat som teoretisk utgångspunkt för hela uppsatsen 
kan det vara lämpligt att diskutera några grundläggande drag inom detta perspektiv. 
Inledningsvis kan konstateras att det sociokulturella perspektivet har fungerat väl som teoretisk 
utgångspunkt då ambitionen här har varit att undersöka backpackers socialt situerade val av 
informationskällor. Dock är det sociokulturella perspektivet mycket brett och inte enhetligt som 
sådant, vilket bidragit till att ett öppet förhållningssätt antagits samt att bara valda delar av den 
sociokulturella teorin här nyttjats, det vill säga termer som mediering, artefakter samt social 
praktik. Detta kan eventuellt ses som en svaghet i uppsatsen då ett mer omfångsrikt användande 
av detta perspektivs teorier och termer eventuellt hade kunnat belysa backpackers som utgörande 
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av en social praktik eller informationsanvändning som en sociokulturell aktivitet än tydligare. 
Emellertid kan de tre sociokulturella begrepp som stått i centrum i studien anses vara de mest 
relevanta i detta sammanhang, och det sociokulturella perspektivet har likväl varit fruktbart 
genom dess fokus på artefakter som medierande redskap och samspelet artefakter och människor 
emellan inom en viss social praktik.  
 
Vidare har fokus i föreliggande uppsats hamnat på vilka informationskällor och artefakter 
respondenterna sagt sig använda samt inspireras av. Detta har varit nödvändigt för att, via dessa, 
komma åt samt beskriva interaktionen backpackers och informationskällor emellan. Dock kan 
denna fokus på informationskällor emellanåt möjligen uppfattas som uppradande, men utan att 
känna till vilka informations- samt inspirationskällor respondenterna valt hade heller inget 
kärnfullt kunnat sägas om interaktionen dem emellan.  
 
Det hermeneutiska, eller tolkande, sättet att analysera insamlat intervjumaterial har tillämpats på 
så vis att materialet inte har fått tala för sig själv utan har förståtts utifrån de frågeställningar 
uppsatsen har som utgångspunkt, samt naturligtvis utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vid 
analys av insamlat intervjumaterial har den hermeneutiska spiralen hållits i åtanke genom att de 
nedskrivna intervjuerna först har studerats i sin helhet för att därefter tematiseras utifrån 
uppsatsens frågeställningar, vilket underlättat för ovanstående analys. Därpå betraktades de 
transkriberade intervjuerna återigen i sin textomgivning, varpå studiens resultat kunde framträda 
på ett tydligare sätt.  
 

7.5 Tankar kring vald metod  
Vald metod för insamling av material, nämligen intervjuer, har fungerat väl då detta öppnat för 
friare samtal och följdfrågor kunnat ställas, företrädesvis tangerande uppsatsens tre 
frågeställningar. Intervjuguiden har överlag utgjort ett gott verktyg, dock finns en risk att 
respondenterna till viss del blivit styrda av denna, framför allt vad gäller källor som nämnts. 
Annorlunda uttryckt kan respondenterna ha styrts att tänka på särskilda informationskällor då de, 
under intervjun, inledningsvis gavs exempel på vad som i uppsatsen betraktas som 
informationskällor. Med andra ord kan dessa beredda exempel ha styrt respondenten att tänka på 
just dessa och där med finns risken att andra typer av informationskällor har uteslutits av 
respondenterna. Detta får anses vara en svaghet i uppsatsen då olika informationskällor här har 
varit av stort intresse. Trots att det i uppsatsen finns en väldigt vid definition av vad 
informationskällor kan anses vara så har det naturligtvis varit omöjligt att vara heltäckande.  
 
Vad det gäller insamlat intervjumaterial och respondenternas validering av detta har ingen velat 
ändra eller stryka något som framkommit under intervjun, vilket medförde att ovan beskrivna 
metodologiska problem angående respondentvalidiering (se 5.4.2) aldrig uppstod. En tänkbar 
anledning till att respondenterna inte hade några invändningar beträffande respektive 
transkribering kan vara att inga känsliga ämnen har berörts under intervjuerna.  
 
Även vad det gäller studiens reliabilitet och validitet, eller de alternativa kriterier som här 
använts, kan några aspekter diskuteras. Då studien är av det retrospektiva slaget kan vissa 
skevheter i resultatet uppstå, företrädesvis i form av minnesbrister. Detta kan leda till att en inte 
helt tillförlitlig bild av respondenternas informationsanvändning här återges, vilket heller inte har 
varit ambitionen. Denna har istället varit att försöka ge en förståelse för backpackers 
informationsanvändning utifrån den kontext, eller sociala praktik, inom vilken de verkar. Även 
vad det gäller överförbarhet är uppsatsens ambition mycket liten, då det är en studie av det 
kvalitativa slaget som genomförts har det primära syftet varit att ge en kontextuellt bunden bild 
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av respondenternas verklighet och inte någon generell bild av gruppen backpackers och deras 
informationsanvändning. Dock kan möjligen uppsatsen ge en antydan om hur backpackers som 
grupp använder samt inspireras av olika informationskällor och dokument.  
 

7.6 Förslag till fortsatt forskning  
I detta uppsatsens sista avsnitt ges förslag till vidare forskning på området backpackers och 
informationsanvändning. Inledningsvis kan sägas att förhoppningen med denna uppsats är att ett 
intresse kan väckas för hur backpackers, men förmodligen även turister av andra slag, använder 
samt interagerar med olika informationskällor. Möjligen har studien verkat tankeväckande i så 
måtto att den ger exempel på hur backpackers samspelar med informationskällor samt vilka 
praktiska uttryck detta kan ta sig. Förutom att det vore intressant med en mer djupgående studie 
kring hur backpackers samspelar med informationskällor är det ovanstående resonemang kring 
värderande tankegångar som återfunnits i uppsatsens litteraturunderlag, i synnerhet i 
guideböcker, som gett uppslag till vad kommande forskning skulle kunna komma att behandla. I 
relation till detta kan det, utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, 
resoneras kring bibliotekens urvalskriterier och kvalitetsbedömning vad det gäller införskaffandet 
av guideböcker men även restidskrifter som också de, i analogi med vad Elsrud ovan menat, kan 
bidra till att reproducera eller konservera myter (Elsrud 2004, s. 196).  Då detta inte undersökts i 
denna uppsats är det svårt att säga något substantiellt om det. Emellertid föreslås att innehållet 
granskas både beträffande skriftlig information och vad som uttrycks implicit, exempelvis genom 
bilder. Detta för att biblioteksanvändaren skall erhålla så relevant och objektiv information som 
möjligt. Då en medvetenhet finns kring att det naturligtvis existerar andra guideböcker än från de 
förlag som här nämnts ställs, slutligen, frågan om det bland dessa finns bättre alternativ som 
sakligt och objektivt beskriver resmål utan värderande och till synes koloniala tankegångar? En 
annan fråga som väcks i sammanhanget är huruvida sådana budskap skulle kunna förekomma, 
och stå oemotsagda, i annan litteratur än exempelvis guideböcker på ett bibliotek? Vikten av att 
inköpsansvariga på olika typer av bibliotek förmår att sålla i den strida ström av guideböcker som 
årligen ges ut bör därför, avslutningsvis, understrykas. 
 
 

8. Sammanfattning  
 
I denna uppsats har så kallade backpackers informationsanvändning undersökts. Detta utifrån en 
förförståelse om att backpackers många gånger i sitt resande låter sig influeras av olika 
informationskällor såsom guideböcker, skönlitterära verk, tidskrifter, filmer och så vidare. 
Framför allt behandlas i studien guideböcker. Ambition i uppsatsen har varit att försöka förstå 
samt analysera denna typ av resande utifrån backpackers socialt situerade val samt användande 
av informationskällor.  
 
Syftet med studien var således att studera vilka informationskällor och dokument backpackers 
väljer att konsultera samt inspireras av. Vidare ämnade studien till att undersöka huruvida det 
finns ett samspel mellan backpackers och dessa informationskällor och dokument. Studien utgick 
från frågor gällande vilka medierande redskap (artefakter) i betydelsen informationskällor och 
dokument backpackers väljer att konsultera samt inspireras av, hur backpackers använder 
dokument och andra informationskällor som medierande redskap (artefakter) inom den sociala 
praktik inom vilken de verkar samt hur en presumtiv interaktion mellan backpackers och de 
dokument och informationskällor de har konsulterat ser ut.  
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I studien har det sociokulturella perspektivet, inspirerat av Roger Säljö, fungerat som 
huvudsaklig teoretisk utgångspunkt. Begrepp inom detta perspektiv såsom artefakt, mediering 
och social praktik har stått i fokus och vid konkret tillämpning av det sociokulturella perspektivet 
har en hermeneutisk eller tolkande ansats intagits. 
 
Metoden för insamlandet av empiriskt material har varit av det kvalitativa slaget, då åtta semi-
strukturerade intervjuer med backpackers har genomförts. Insamlat intervjumaterial har 
transkriberats och de nedskrivna intervjuerna har varit föremål för analys utifrån den 
sociokulturella teorin.  
 
I uppsatsens analys- och resultatavsnitt gjordes en tematisk genomgång av intervjumaterialet, 
utefter studiens frågeställningar. Respondenternas utsagor har här citerats för att, parallellt med 
idéer från ett sociokulturellt perspektiv, belysa intressanta aspekter av backpackers 
informationsanvändning. Allmänt kan sägas att den, bland respondenterna, mest använda källan 
till information var guideböcker från förlaget Lonely Planet, tätt följt av webbsidor och 
webbforum av olika slag. Även tidskrifter, skönlitterära verk, andra resenärer samt musik har 
nämnts bland respondenterna som källor till information och inspiration. Något annat som har 
framkommit av studiens resultat är att olika informationskällor ibland tycks mediera för 
backpackern i så måtto att exempelvis olika destinationer undviks på grundval av föreställningar 
som förmedlats till respondenterna via de informationskällor de tagit del av. Vidare tycks det 
finnas ett slags interaktion mellan respondenterna och de informationskällor och dokument de 
har tagit del av. Detta yttrar sig på så vis att resan flera gånger tycks ha motsvarat vad 
respondenterna har hört eller läst om destinationen, vilket kan tyda på att informationskällorna 
ibland fungerar som ett slags mall för hur destinationen har upplevts. 
  
I uppsatsens avsnitt för diskussion och slutsatser har en samstämmighet med tidigare studier 
genomförda av Erika Andersson Cederholm samt Torun Elsrud framgått vad det gäller 
backpackers användande av, men framför allt interaktion med, olika informationskällor. I detta 
avsnitt har det även poängterats att backpackers även omedvetet tycks influeras av de olika 
informationskällor de tagit del av samt att interaktionen dem emellan stundom ter sig 
instrumentell. Detta då olika informationskällor blir till verktyg som bistår backpackers i deras 
resande. Uppsatsens avsnitt för diskussion och slutsatser avslutas med att förslag till vidare 
forskning ges. Här understryks vikten av att bland annat guideböcker granskas vid inköp till 
bibliotek då dessa ibland ger uttryck för värderande och nedsättande tankegångar, bland annat 
kring olika resmåls invånare. 
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Källförteckning 
 
Otryckta källor: 
 
Muntliga uppgifter i författarens ägo 

Intervjuer med 8 backpackers, genomförda mars-april 2007 
Felicia, 22 år [1] 
George, 28 år [4] 
Hanna, 20 år [2] 
Isak, 33 år, [5] 
Jill, 26 år [8] 
Karolin, 22 år [6] 
Louise, 21 år [7] 
Måns, 21 år [3] 
 
Samtliga respondenter återfunna via: 
www.backpacking.se [2007-01-27] [2006]  
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Intervjuguide   
  
I denna  intervju vill jag prata om den 
information du sökte och använde både 
inför och under din resa som backpacker.   
  
Med information skällor  menar jag här 
alltifrån guideböcker, tidskriftsartiklar, 
skönlitteratur till filmer och TV -  program, 
men ä ven till exempel webbsidor eller 
muntliga tips och råd från exempelvis 
andra backpackers.   
  
Intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och i uppsatsen kommer det 
inte att framgå vilka som medverkat eller 
vem som sagt vad.   
  
Några frågor innan vi börjar?   
  
Om backpackern   
Kön   
Ålder   
Antal backpacker -  resor   
Vad innebär det, för dig, att vara en 
backpacker?   
  
Om senaste resan   
-   Berätta om resan!  Reste du 
ensam/tillsammans ?   
-  Hur väcktes ditt intresse för detta sätt att 
resa?   
-  Hur valde du resmål?   
-  Vi lket var syftet med resan?   
-  Om du skulle resa på samma sätt igen, 
finns det resmål du skulle undvika? 
Varför?   
  
Om att söka information   
-  Sökte du information speciellt inför din 
resa?   
-  Vilken information ville du ha ?   
-   Vad ville du använda informationen  till?   
-  Fanns det information du ville ha som du 
inte hittade?   
  
  
  
  
  

  
  
Om att använda information   
-  Vilk a   information skällor  använde du dig 
av inför  din resa?   
-  Vilka informationskällor använde du dig 
av under resan?   
-  Påverkade denna information ditt val av 
destinationer  eller annat under resan ?  Hur?   
-  Finns det någon informationskälla ( bok, 
film, tidskrift, hemsida osv) som influerat 
dig särskilt mycket?   
-  Finns det någon författare eller resenä r 
som särskilt inspirerat dig?   
-  Utbyter backpackers tips och råd med 
varandra?   
-  Använde du någon gång guidebok?   
Varför/varför inte?   
-  Finns det någon guidebok du tycker är 
särskilt bra?  Varför?   
-   Kan man som resenär styras av de 
informationskällor man tagit del av tror 
du?   
-  Hur noga följer du tips du hittar i eller 
fåt t av andra backpackers?   
-  Finns det information du undviker? 
Varför?   
  
Finns det något Du vill tillägga innan vi 
avslutar?   

Bilaga 1   
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Missivbrev                                                                                              Bilaga 2 
 
Hej! missiv 
 
Mitt namn är Sofie Johansson, jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan 
i Borås och skriver nu min D-uppsats. Det ämne som jag har valt för uppsatsen är ”Backpackers 
informationsanvändning”, vilket innebär att jag är intresserad av hur backpackers använder 
information inför samt under en resa.  
 
Jag skulle nu behöva Din hjälp då jag söker personer, som har rest som backpackers, för en 
intervju. Jag söker resenärer som har rest runt ensamma eller i mindre grupp under en längre 
sammanhängande tid (minst 3 veckor) och som kom hem från senaste resan för max 1 år sedan.  
 
Intervjun beräknas ta mellan 40-60 minuter. Under intervjun kommer jag att ställa frågor som rör 
vilken information Du sökte och använde inför och under Din resa och om det fanns några 
böcker, tidskrifter, webbsidor och så vidare som inspirerade Dig. Jag är särskilt intresserad av hur 
Du använde och resonerade kring Dina informationskällor.  
Det skulle vara till mycket stor hjälp för mig om Du hade tid/lust att medverka! 
       
Din medverkan är naturligtvis frivillig och intervjumaterialet kommer givetvis att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Är Du intresserad av att, under en intervju, berätta om Din/Dina resor för mig, eller har Du 
frågor? Vänligen kontakta mig:  
 
Telefon: 
E-post: 
 
Tack för din tid! 
 
Vänliga hälsningar 
Sofie Johansson 
 
 


