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Sammanfattning
Studien ämnar undersöka huruvida backpackers på Khao San Raod i Bangkok, 

Thailand, etablerar nya kontakter med andra medresenärer. Syftet är att utifrån 

begreppet socialt kapital undersöka varför relationer initieras samt varför vissa 

relationer bibehålls men inte andra efter avslutad resa. Då samhället består av kluster 

som bildar nätverk utgör varje kontakt en resurs. Hypotesen är således att kontakter 

etableras eftersom de kan ge tillgång till resurser individen annars inte kommer åt.

   Uppsatsen har huvudsakligen en kvalitativ, teoriprövande design även om inslag från 

andra ansatser förekommer. Semi-strukturerade intervjuer har ansetts fördelaktiga som 

datainsamlingsmetod då deltagarnas egna tillskrivna mening ligger i fokus enligt 

kvalitativ tradition. Det empiriska materialet ackumulerades i två etapper varav den 

första på Khao San Road och den andra via e-post två månader efter respektive 

intervjupersons hemresa.

   Resultatet visar att kontaktuppgifter utbyts med 30% av alla nya bekantskaper men 

endast en tredjedel av de etablerade kontakterna förväntas vara fortsatt regelbundna 

efter hemresa. Det föreslås att relationer etableras på grund av deras positionella 

tillgångar men mattas av när dessa inte längre anses eftertraktade. Personliga tillgångar 

visar sig mer beständiga varför relationer med exempelvis emotionellt utbyte, såsom 

vänskap, har större sannolikhet att bestå över tid. Internetbaserade nätverkstjänster som 

Facebook underlättar möjligheten att bibehålla kontakter och en klar majoritet av 

intervjupersonerna menar att de skulle återuppta kontakt med gamla bekantskaper om 

det uppkom ett syfte. Detta bekräftar teorin om socialt kapital och dess betydelse för 

etablering av kontakter.

Nyckelord: nätverk, socialt kapital, kontakt, backpacker, Facebook
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1. Inledning
En tandborste och ett par tofflor är det enda som behövs. Framväxten av 

lågprisflygbolag har genererat billiga resealternativ även till platser långt hemifrån 

vilket har bidragit till en kommersialisering av backpackingfenomenet (Low cost 

airlines, 2011; Low-cost set for the long-haul, 2005). Då dessa backpackers befinner sig 

i temporära, okända miljöer när de reser antas det att de har större behov av information 

från sina medresenärer avseende exempelvis resmål, lokala omständigheter, färdmedel 

och logi (Adkins & Grant, 2007; Richards & Wilson, 2004). Av denna anledning 

förefaller subkulturen intressant att studera ur ett nätverksteoretiskt perspektiv.

   I kombination med att olika sociala nätverkstjänster, såsom Facebook och Twitter, har 

vuxit explosionsartat de senaste åren har en ny typ av världsomspännande nätverk 

formats (Facebook breder ut sig över världen, 2011; Social Network Stats: Facebook, 

MySpace, Reunion., 2008). Facebook är en internetbaserad mötesplats där människor 

kan hålla kontakt och uppdatera varandra oavsett eventuella distans- eller tidsbarriärer 

som förr i tiden kunde utgöra problem. I november 2011 passerade företaget enligt egen 

utsago fler än 800 miljoner aktiva användare och tjänsten finns idag på 70 olika språk 

(Statistics, 2011). Den lätta åtkomsten är i synnerhet nödvändig för backpackers som 

endast har korta visiter per destination innan de söker sig vidare till nästa resmål.

   Teorin om socialt kapital är ett frekvent återkommande inslag i nätverksforskningen. 

Begreppet antyder att individer befinner sig i kluster som tillsammans bildar nätverk. 

Olika aktörer besitter olika tillgångar, exempelvis tjänster och information (Wellman, 

1988). Således utgör aktören själv en resurs vilket innebär att en individs sociala kapital 

står i relation till dennes kontakter i nätverket (Bourdieu, 1995; Lin, 2001).

   Människor har egentligen alltid i alla tider nätverkat. Dock är förutsättningarna idag 

annorlunda (Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997). Att nätverka genom 

internetbaserade tjänster vidgar begränsningarnas horisont extremt i jämförelse med 

traditionella metoder såsom post och telefon. Denna tillgänglighet har stort inflytande 

på hur många kontakter som numera behålls av det enkla skälet att de kan behållas, 

vilket medför att kontaktuppgifter ibland utbyts med fler personer än de individen 

faktiskt vill ha kontakt med (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). En väsentlig 

anmärkning är här att även relationer som inte är regelbundna finns kvar i Facebooks 

vännerlista latent vilket innebär en möjlighet att kontakta dem i en framtida situation 

exempelvis för utbyte av tjänst eller information.
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   Baserat på egna erfarenheter verkar det som att majoriteten av de backpackers som lär 

känna varandra på resande fot övergår till flyktiga relationer som en tid efter hemresa 

upphör att hålla kontakt. Några vetenskapliga studier som grävt djupare i denna gruva 

av kunskap har inte påträffats varför jag finner det intressant att själv ta spaden i ena 

handen och förstoringsglaset i den andra.

   Vad är det då som påverkar hur många nya relationer som etableras på resande fot? 

Vilka mekanismer styr huruvida en kontakt bibehålls eller inte efter ett par månader? 

Hur ser det ut för de relationer som inte är aktiva men trots allt ligger latenta på en 

individs kontaktlista? Detta är sociologiskt relevanta frågor jag hoppas kunna besvara 

genom en studie med backpackers utförd i Bangkok, Thailand.

1.1 Syfte

Uppsatsen ämnar studera huruvida ensamresande backpackers på Khao San Road i 

Bangkok initierar relationer med avsikt att ackumulera socialt kapital. Hypotesen är att 

kontakter etableras eftersom deras potentiella resurser eftertraktas.

1.2 Frågeställning

− Hur frekvent utbyter ensamresande backpackers kontaktuppgifter med varandra?

− Hur många av de kontakter som etableras under resan bibehålls två månader 

efter resenärens hemresa?

− Finns det en implicit eller explicit idé hos backpackers, i linje med teorin om 

socialt kapital, att kontakter etableras eftersom de utgör en resurstillgång?

1.3 Avgränsning

Begreppet regelbunden kontakt har inte vidare specificerats eftersom det kan tolkas 

olika av intervjupersonerna. Om studien varit kvantitativ hade möjligtvis en siffra 

definierat regelbundenheten men eftersom undersökningen lägger fokus på den mening 

som ges av intervjupersonerna själva har en öppen definition föredragits. Att höras en 

gång per dag eller en gång per månad kan betyda regelbundet för två olika personer, se 

avsnitt 2.2.2. Då exakt tidsintervall mellan kontakt är mindre relevant i detta 

sammanhang godtas varje intervjupersons respektive tolkning av begreppet.

   Utbyte av kontaktuppgifter används i uppsatsen synonymt med utbyte av en individs 

kontaktuppgifter på Facebook. Detta beror i första hand på att internetbaserade 
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nätverkstjänster är mer användarvänliga ur ett multinationellt perspektiv, i synnerhet för 

backpackers vars telefonkort skulle behöva bytas för varje land personen besöker. 

Vidare bidrar Facebooks globala popularitet, i kontrast till exempelvis MySpace vars 

arena främst består av USA, till att sannolikheten är större att de backpackers som 

intervjuas faktiskt innehar ett Facebookkonto (Facebook breder ut sig över världen, 

2011; Social Network Stats: Facebook, MySpace, Reunion, 2008; The Rise and 

Inglorious Fall of MySpace, 2011).

1.4 Disposition

Nedan ges ett teorikapitel där jag redogör för backpacking som fenomen samt den 

sociologiska nätverksteorin. Nästföljande avsnitt beskriver tillvägagångssättet för 

datainsamlingen och det material som har genererats. Metodologiska överväganden 

samt etiska riktlinjer tas i beaktande. Därefter presenteras resultaten och avslutningsvis 

diskuterar jag frågeställningarna och de slutsatser uppsatsen kan bistå med.

2. Teoretisk bakgrund
Kapitlet inleds med en redogörelse för fenomenet backpacking och de som ägnar sig åt  

denna aktivitet, nämligen backpackers. Därefter ges en överblick av den sociologiska  

nätverksteorin med förklaring av grundläggande begrepp för att inviga även ovana 

läsare i ansatsen. Ett djupare spadtag grävs i begreppet socialt kapital då uppsatsens  

frågeställningar utgår härifrån. Slutligen diskuteras kritik mot de nämnda teorierna.

2.1 Backpacking

Sedan mitten av 1990-talet har allt fler börjat intressera sig för att besöka andra länder 

och kulturer, ryggsäcksturismen är idag ett etablerat fenomen. I och med den växande 

efterfrågan har även utbudet av resmål successivt ökat (Backpackers drar åt samma håll, 

2007). Allt ifrån båtresor i Sydeuropa till bussresor i Afrika och Australien till bilresor i 

Nordamerika och äventyrande i Asien finns att välja på (Richards & Wilson, 2004). 

Även om backpackers går att hitta i alla världsdelar är fenomenet främst västerländskt, 

en påfallande orsak är förstås den ekonomiska aspekten (Elsrud, 2004). Andelen män 

och kvinnor som hungrar efter kultur, äventyr eller bara sol och bad uppskattas vara 

jämnt fördelad (Locker-Murphy & Pearce, 1995; Richards & Wilson, 2004; The 

Backpacker Market in Britain, 2001).
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2.1.1 Backpackers

Begreppet backpacker kommer från engelskans ryggsäck, packalternativet som till 

skillnad från en stor resväska på hjul möjliggör ett mer praktiskt sätt att resa. En exakt 

definition av vem som är en backpacker eller hur en typisk backpacker bör vara är svår 

att ge då det varierar oerhört, det går dock att urskilja ett par karaktäristika som gör 

denna form av turism distinkt från den mer konventionella.

   Adkins och Grant (2007) skriver att strävan efter självständighet är ett återkommande 

kännetecken hos ryggsäcksturisterna. Att själv kunna bestämma var man ska åka, när 

man ska dit och med vilket färdmedel är något som lockar i kontrast mot de 

fullchartrade flygplan och hotellresort som erbjuds av de traditionella resebyråerna.

   Även val av lågbudgetalternativ såsom buss framför flyg samt vandrarhem före hotell 

är något som backpackers tenderar att föredra. En förklaring till detta kan vara deras 

sökande efter kultur bortom den som står i guideböckerna, vilken anses kunna 

införskaffas bland annat genom umgänge med lokalbefolkningen och på levnadsvillkor 

som är mer lika deras (Adkins & Grant, 2007; Elsrud, 2004). Ytterligare en förklaring 

kan vara att de flesta i denna kategori av turister har varit ungdomar mellan 20-25 år 

med lägre disponibel inkomst än de flerbarnsfamiljer som attraheras av finare hotell och 

mer bekväma färdmedel. Under de cirka 15-20 åren som backpackingfenomenet har 

funnits går det dock att se en tilltagande medelålder där de senaste årens backpackers 

bedöms vara alltifrån 15-45 år (Locker-Murphy & Pearce, 1995).

   Min uppfattning är att lågbudgetalternativen prioriteras av backpackers då många som 

reser på detta sätt ofta är ute längre än de vanliga en- eller två-veckors semestrarna, 

några månader upp till ett eller ett par år är inte ovanligt (Elsrud, 2004; Richards & 

Wilson, 2004). För att kunna vara på resande fot all denna tid krävs antingen att turisten 

har en rejäl summa pengar sparad innan avresa eller möjligtvis börjar arbeta på de 

platser som besöks. I vilket fall innebär en åtstramad levnadsbudget att resan, om så vill, 

kan förlängas. Ett antagande är att personen har för avsikt att resa en längre tid vilket 

inte behöver stämma in på alla backpackers, dock känns slutsatsen inte helt orimlig.

   Förutom ovanstående särdrag framhävs det även att backpackers föredrar ett relativt 

aktivt resande (The Backpacker Market in Britain, 2001). Att endast åka och besöka en 

sevärdhet är ofta otillräckligt, på samma resa kläms gärna volontärarbete samt 

extremsporter som bungy-jump in. Inte enbart olika aktiviteter utan även olika länder är 

vanligt att besöka på samma gång. Denna multinationella attityd visar dels på turisternas 

inställning till att anamma nya kulturer i respektive land, dels ett öppet förhållningssätt 

gentemot andra backpackers med annorlunda bakgrund än den egna.
4



   De karaktärsdrag som tas upp ovan är dem som återges i befintlig forskning. Min egen 

uppfattning om stereotypen av en backpacker stämmer till stor del överens med den som 

har beskrivits. Dock bör stereotypen just ses som en stereotyp, en föreställning av en 

mer renodlad backpacker som inte helt behöver överensstämma med ryggsäcksturisten 

som är ute och reser idag. Även om dessa signalement är typiska för många backpackers 

innebär det inte att alla tycker och beter sig likadant.

2.2 Nätverksteori

Inom nätverksteori ser forskare de sociala relationerna mellan människor som ett 

strukturerat nätverk i vilket det går att urskilja olika sociala aktörer (Edling & Rydgren, 

2007). Dessa aktörer kan variera från att vara en enskild individ till en etablerad 

institution och antas ha givna positioner i nätverket beroende på hur deras länkar till de 

övriga ser ut. Vidare samverkar nätverken med andra nätverk som i sin tur bildar större 

nätverk. Exempelvis består en resebyrå av ett nätverk av anställda men resebyrån kan 

även ses som en aktör i ett nätverk av resebyråer. Genom att analysera kopplingarna 

aktörerna emellan går det att studera sociala beteenden och på så sätt få en djupare 

förståelse för exempelvis varför specifika samhällsfenomen ser ut som de gör. För att 

underlätta förståelsen för hur ett nätverk kan se ut ritas här ett sociogram:

Figur 2:1. Ett sociogram med tio aktörer och olika typer av relationer (heldragna 

och streckade, pilar anger relationernas riktning). En aktör är isolerad. Relationen 

mellan de två röda aktörerna bildar en brygga som binder samman två kluster. Aktör 

A är en mellanhand för transaktioner mellan B och C. (reviderad, ursprungligen från 

Edling & Rydgren, 2007, sida 282.)
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För att ge ett backpackerrelaterat exempel med hjälp av figur 2:1 kan vi föreställa oss att 

A arbetar på en agentur som förmedlar ett resepaket mellan flygbolaget B och klienten 

C. Aktörerna B och C har ingen koppling sinsemellan varför deras kontakt går via 

researrangören A. Olika sorters relationer, exempelvis arbetsrelaterade eller privata, 

illustreras med streckade eller heldragna linjer. Pilarna anger riktning, en linje med pilar 

åt båda hållen visar en ömsesidig relation.

2.2.1 Dyader och utbyten

Relationer går att studera utifrån dyader, triader eller nätverk. Den mest grundläggande 

formen av relation är den mellan två aktörer, en dyad. Edling och Rydgren (2007) menar 

att det ur ett nätverksteoretiskt perspektiv blir intressant först när triader uppstår 

eftersom det då går att urskilja strukturella fenomen såsom maktutövning. Länken 

mellan de två röda aktörerna i figur 2:1 förbinder den gröna triaden med den blå, 

exempelvis en internationell reseagentur med en lokal resebyrå. I denna studie har det 

varit svårt att identifiera triader varför större fokus har lagts på relationers intensitet och 

riktning.

   Relationer handlar nästan alltid om någon form av utbyte, de har ett innehåll. Det kan 

exempelvis röra sig om information, tjänster eller känslor såsom vänskap och kärlek 

(Edling & Rydgren, 2007). En förutsättning är att den ena aktören besitter, eller tros 

besitta, en resurs som den andra aktören vill ha del av. Exempelvis kan en turist behöva 

information om ett resmål från en lokalguide, turister kan tänkas utbyta tjänster 

sinsemellan eller så kan det i en vänskapsrelation handla om att spendera tid med någon 

man tycker om.

2.2.2 Intensitet, riktning och balans

De olika relationerna kan i sin tur variera i intensitet. Granovetter (1973) beskriver hur 

intensiteten är en produkt av den tid och det emotionella engagemang som investeras i 

relationen samt den tillit och ömsesidighet som finns inom den. Han menar att svaga 

länkar, bekanta, kännetecknas av lågintensiva relationer medan starka länkar, nära 

vänner, har högre intensitet avseende ovan nämnda faktorer. Vidare skriver Garton, 

Haythornthwaite och Wellman (1997) att relationer kan ha en riktning, se pilarna i figur 

2:1, med beskrivningen där en person ger emotionell support och den andra personen 

får support. En sådan relation kallas även asymmetrisk (Edling & Rydgren, 2007). I 

kontrast finns oriktade relationer där två personer kan vara vänner utan någon specifik 

riktning, båda ger och tar. En oriktad relation är dock inte synonymt med en ömsesidig 

relation. Reciprocitet uppstår först när en oriktad relation är balanserad, båda aktörerna 
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ger lika mycket som de får. Vidare kan fallet fortfarande vara att den ena aktören ger 

mer och den andra tar mer (Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997). Detta indikerar 

en obalanserad relation men behöver i sig inte vara något negativt så länge båda parter 

är tillfredsställda. Två backpackers kan tycka om att resa med varandra även om den 

ena uppskattar den andras sällskap något mer.

   Ömsesidighet utgör ett viktigt element eftersom en relation där endast ena aktören 

anstränger sig sannolikt inte kommer att bestå. I undersökningen har dock denna 

inverkan varit svår att studera då bara ena parten har intervjuats. Det skulle även 

innebära en metodologisk problematik att be informanten gissa varför en kontakt inte 

hör av sig då svaret endast skulle vara spekulativt. Begreppet har således inte 

inkluderats i intervjuguiden och utrymmet har istället lämnats till socialt kapital.

   Som ovan nämnt förknippas nära relationer oftast med hög intensitet (Granovetter, 

1973). Då tidsmässigt och emotionellt engagemang utgör två av byggstenarna påverkas 

det naturligt av distansförhållandet mellan aktörerna där längre distans medför mindre 

engagemang och följaktligen lägre intensitet (Gullahorn, 1952). Anmärkningsvärt är 

dock att Granovetters och Gullahorns studier är genomförda i en tid utan internet. Idag 

ser verkligheten som bekant annorlunda ut, engagemang utgör fortfarande en central 

aspekt men interaktion inbegriper även sådan som sker via internetbaserade 

nätverkstjänster. Caldwell och Peplau (1982) har visat att vänskap värdesätts utifrån fler 

faktorer än enbart öga-mot-öga kontakt och med hjälp av bland annat tjänster som 

Facebook kan en vänskap på långdistans fortfarande innebära stort engagemang och 

därmed hög intensitet (Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997).

2.3 Socialt kapital

Inom den samhällsvetenskapliga disciplinen har socialt kapital studerats utifrån olika 

ansatser vilket lett till att definitionen varierat beroende på författare och 

forskningssyfte. Generellt syftar ordet kapital på en investering som i framtiden 

förväntas ge återbäring. Coleman (1988; 1990) menar att socialt kapital är något som 

existerar inom sociala relationer och som underlättar aktörernas handlande. Han ger 

exemplet där sydkoreanska studenter utvecklade en särskild gemenskap i sina 

studiecirklar, något som under 80-talet bidrog till att omvandla individuella protester till 

organiserade uppror. Bourdieu (1986; 1995) tar inte avstånd från Coleman men studerar 

istället begreppet som en utav tre kapitalformer. Enligt han är det sociala kapitalet, i 

relation till det ekonomiska och kulturella kapitalet, summan av de resurser som en 

aktör har tillgång till genom sitt sociala nätverk. Ytterligare ett steg ut i den 

7



nätverksteoretiska riktningen tas av Lin (2001; Lin, Cook & Burt, 2001) som avgränsar 

begreppet till de resurser som kan mobiliseras givet en aktörs inflytelseram där 

relationer till andra inom nätverket utgör en central aspekt. Han anser att socialt kapital 

inte direkt kan kontrolleras av aktören men förmågan att kunna mobilisera resurserna, 

genom interaktion med andra aktörer, ger en möjlighet till indirekt påverkan.

   I denna studie används socialt kapital som ett begrepp främst länkat till 

nätverkssociologin varför Lins definition således är närmast till hands. Detta innebär 

inte att de andra står i motsättning utan deras definitioner, i synnerhet Bourdieus, kan 

ses som komplement till den som ges av Lin. Av vikt att anmärka är att socialt kapital 

beskrivs från ett strukturalistiskt perspektiv av Bourdieu medan Lin intar ett mer 

individualistiskt förhållningssätt. Båda menar dock att aktören själv har ett, i viss mån 

begränsat, handlingsutrymme att påverka sina relationer och således även omfattningen 

av sitt sociala kapital. Denna aspekt är högst relevant i uppsatsen eftersom 

kontaktuppgifter som utbyts av backpackers på resande fot kan förbli latenta även utan 

ansträngning eller vidare engagemang.

2.3.1 Relation som resurs

Befintlig forskning om socialt kapital fokuserar på en aktörs olika relationer som 

resurser. Som beskrivits i avsnitt 2.2 existerar relationer i kluster som bildar nätverk 

vilket medför att en kontakt i nätverket utgör, förutom en direkt resurs, även en indirekt 

sådan eftersom den kan antas ha egna relationer till andra aktörer (Bourdieu, 1986). Lin 

(2001) väljer att benämna individen själv som ego medan personens kontakter beskrivs 

som alter. Emellertid är även alter själva individer med egna relationer till andra alter. 

Ponera att ego har 100 direkta kontakter. Om varje alter också har 100 kontakter ger det 

ego ett potentiellt kontaktnät på 100 x 100 = 10 000 kontakter. En lägre siffra är dock 

mer realistisk då sociala nätverk tenderar att överlappa vilket ger färre unika kontakter. 

Ego och alter besitter på detta sätt olika typer av resurser som skiljer sig åt med 

avseende på exempelvis hur den ackumuleras eller vad resursen egentligen består av.

   Enligt Lin (2001) kan socialt kapital både syfta på alters personliga tillgångar och 

dennes positionella tillgångar. Till personliga tillgångar inräknas bland annat materiella 

ting, exempelvis att kunna låna socker av grannen eller få skjuts med bil av mamma till 

affären. En nära vän som kan skratta eller gråta med dig kan klassificeras som en alter 

med emotionella, personliga tillgångar.

   Ur nätverksperspektiv är dock de positionella tillgångarna mer intressanta. En alter 

med ett stort kontaktnät ger även ego ett, indirekt, större kontaktnät. När en person 
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exempelvis söker arbete kan det tänkas att en direkt kontakt inte har tillgång till någon 

sådan information. Kontakten kan i sin tur höra efter hos sina alters och på så sätt 

tillhandahålla information till den arbetssökande. Detta medför att alters kontaktnät inte 

enbart är en resurs för alter utan indirekt även för ego.

   En positionell tillgång innebär förutom resursen i sig även de privilegier som kommer 

med positionen. Två personer som är redaktörer för varsin tidskrift varav den ena 

arbetar på en skoltidning och den andra på Dagens Nyheter kommer sannolikt ha 

liknande arbetsuppgifter till grunden men skilda förmåner. Positionen ger dels tillgång 

till resurser i organisationen men medför även de karaktäristika som kännetecknar 

organisationen själv, exempelvis avseende makt och status (Lin, 2001). Vidare befinner 

sig även organisationerna i nätverk vilket ger redaktören indirekt tillgång även till 

resurser i andra organisationer.

   I och med informationsteknologins framväxt är det idag inte svårt att få tag på en e-

postadress till någon, exempelvis ansvarig utgivare på en dagstidning, på så sätt är 

internet sannerligen ett stort nätverk där vi alla är länkade. Emellertid är det skillnad på 

att enbart upprätta kontakt genom e-post och att få en tjänst utförd. Här är vi tillbaka på 

definitionen av socialt kapital där Bourdieus förhållningssätt är mer övergripande 

medan Lin specificerar till resurser som kan mobiliseras. E-post och andra 

internetbaserade nätverkstjänster kan underlätta etablering av nya kontakter men 

behöver inte vara synonymt med att faktiskt kunna mobilisera resurser. Om hänsyn tas 

till aspekter såsom distans och riktning, se avsnitt 2.2.2, samt organisationens 

karaktäristika kan det således tänkas att redaktören på Dagens Nyheter har större 

möjligheter att publicera en gemensam debattartikel med en annan rikstäckande tidning 

än redaktören för skoltidningen.

2.3.2 Att bibehålla resurser

Givet att olika aktörer besitter personliga och positionella tillgångar, skriver Lin (2001), 

är det tydligt att individer etablerar kontakter med strategiska motiv. Han menar att det 

finns två primära syften i aktörers handlingar, att skydda existerande resurser samt att 

ackumulera nya resurser1. Genom att bibehålla egna resurser möjliggörs även 

ackumulering av nya, på så sätt kan handlingarna emellanåt överlappa.

   Putnam (2000) menar att en av de vanligaste orsakerna till att relationer bryts är att 

ena parten flyttar till en annan plats. Detta verkar dock mer sannolikt i en tid utan 

1. Ett antagande som görs är att handlingar är rationella, vilket det finns delade åsikter om, se kapitel 2 i 

Edling och Rydgren (2007). En djupare diskussion kring rationella val är dock mer lämplig i en annan 

uppsats varför den utelämnas här.
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internet, idag är vi som bekant sammanlänkade på en helt annan nivå (Garton, 

Haythornthwaite & Wellman, 1997). Således är det inte längre svårt att bibehålla 

kontakten, oavsett demografiska barriärer. Ekonomiska aspekter, exempelvis brev och 

telefonavgifter, kunde förut utgöra hinder men har idag minimal påverkan. Undantagen 

finns i ekonomiskt utsatta länder men eftersom backpacking främst är ett västerländskt 

fenomen är det inte relevant i denna uppsats. Det kan stämma att flytt fortfarande är en 

vanlig orsak till avbrutna relationer men det verkar i så fall inte bero på de demografiska 

skillnaderna utan snarare att engagemanget hos en eller båda parter är för lågt.

   Det intressanta med Facebook är att kontakter som etablerats finns kvar på ens 

vännerlista om inte personen aktivt tar bort dem. Detta resulterar i att många kontakter 

är tillgängliga trots att endast ett litet urval har regelbunden kontakt (Ellison, Steinfield 

& Lampe, 2007). Med socialt kapital i åtanke är det plausibelt att många låter kontakten 

finnas kvar latent för att först i framtiden överväga om personen ska bort.

   Det förväntas att backpackers träffar en mängd olika människor och därför har 

möjligheten att etablera många nya kontakter på sin resa. Frågan är hur många som 

byter kontaktuppgifter samt med vilket syfte? Är dessa motiv implicita eller explicita? 

Avseende relationer utan regelbunden kontakt, elimineras de efter hemresa eller finns 

möjligheten att kontakta dem i framtiden? Utgör de med andra ord latenta resurser?

2.4 Kritik

Nätverksteorin har kritiserats för att vara en metod snarare än en teori men som Edling 

och Rydgren (2007) menar är det tydligt att starka teoretiska inslag går att urskilja. 

Granovetters The Strength of Weak Ties (1973) är ett exempel på att det finns en högre 

abstraktionsnivå än enbart den metodologiska. Även Wellman (1988) visar att 

nätverksteori kan utgöra ett verktyg vid datainsamling såväl som vid teoretisk analys. 

Det förhållningssätt som framläggs av Bourdieu (1995) om kapitalformer och fält kan 

likaså kopplas till nätverksanalysens teoretiska styrka.

   Socialt kapital har kritiserats för att vara ett begrepp utan adekvat avgränsning och 

således för diffust (Baron, Field & Schuller, 2000). En förklaring till detta kan vara att 

begreppet har använts i olika vetenskapsdiscipliner och därför haft olika definitioner 

beroende på syftet med studien samt vem som utfört den. Att göra en distinkt 

avgränsning i den egna specifika undersökningen är således viktigt. Vidare är min åsikt 

att ett begrepp med så stort tillämpningsområde utgör en fördel eftersom det då kan 

belysa flera aspekter av samhället. Bourdieus strukturalistiska perspektiv och Lins 

individualistiska står inte i motsättning till varandra, de studerar socialt kapital ur olika 
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synvinklar. Liksom världen kan begripas utifrån såväl en sociologisk som en ekonomisk 

ansats kan socialt kapital appliceras på en verklighet ur olika förhållningssätt beroende 

på den definition som ges.

3. Metod och data
Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens metodologiska ansats för att därefter  

övergå till djupare analyser i respektive delkapitel. Förstoringsglaset förs över  

områdena datainsamlingsmetoder, urval samt avgränsningar som gjorts. Vidare 

diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.

3.1 Design och ansats

Det centrala i kvalitativ forskning är den mening aktörerna själva tillskriver ett socialt 

fenomen (Creswell, 2007). I denna studie har pannlampan riktats mot varför kontakter 

etableras samt varför vissa kontakter finns kvar men inte andra. Intervjupersonernas 

egna förklaringar har till stor del legat till grund för de slutsatser som dras. Dessa 

faktorer gör att undersökningen hamnar inom den kvalitativa ramen. Emellertid har data 

i studien kvantifierats för att underlätta jämförelser mellan exempelvis antal etablerade 

kontakter och antal kontakter som bibehålls efter hemresa. Jag anser att så länge det 

kvalitativa och kvantitativa datamaterialet inte blandas ihop kan de gott komplettera 

varandra. Genom att jämföra kvalitativa svar, såsom varför specifika kontakter finns 

kvar, med kvantitativa, exempelvis hur många som faktiskt finns kvar, går fenomenet 

att belysa från flera vinklar. Om vi går in i ett mörkt rum med en eller två ficklampor är 

det uppenbart att vi kommer se mer av rummet när båda ficklamporna är tända.

   Vidare finns det en tradition inom sociologi och andra samhällsvetenskaper att en 

kvalitativ design förknippas med en induktiv ansats och kvantitativa studier ofta är 

deduktiva (Aspers, 2007; Bryman, 2002). I denna studie förekommer dock både 

induktiva och deduktiva inslag. På grund av att fältet som skulle studeras förefallit 

relativt bekant, jag har själv backpackat i Asien och Australien samt återvänt till 

Bangkok flera gånger, många av mina nära vänner likaså, har ett deduktivt angreppssätt 

ansetts fördelaktig. Detta innebär att frågeställningarna har utformats med särskilda 

nätverksteoretiska begrepp i åtanke, i synnerhet socialt kapital. Begreppen har även 

integrerats i intervjuguiden i form av operationaliserade frågor. Trots det deduktiva 

förhållningssättet har induktiva inslag kontinuerligt fått påverka arbetet, exempelvis har 

intervjuguiden reviderats flera gånger efter samtal med lokalbefolkningen samt 
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genomförda testintervjuer. På så sätt har processen varit relativt öppen och fördelen 

ligger i att empirin i stor utsträckning har kunnat påverka det pågående arbetet (Aspers, 

2007). Att backpackers nätverkar i någon form har ansetts självklart (Adkins & Grant, 

2007; Locker-Murphy & Pearce, 1995) men hur och varför var frågor som fortfarande 

behövde besvaras.

   Syftet med studien är inte att framlägga en ny teori utan snarare att bidra med 

uppdaterade forskningsresultat genom att pröva hypoteser på ett område som, till min 

kännedom, inte har behandlats tidigare. I detta avseende skiljer sig studien från ett rent 

induktivt arbetssätt som eftersträvar att generera nya teorier. Bryman (2002) menar att 

teoriprövande kvalitativa undersökningar visserligen strider mot traditionen men borde 

ses som en metodologisk utveckling i rätt riktning. Aspers (2007) tillägger att en 

forskare som är medveten om bristerna i såväl kvalitativ som kvantitativ forskning har 

en större möjlighet att kompensera för dem.

   Sammanfattningsvis präglar en kvalitativ design denna studie även om kvantitativa 

inslag förekommer. Ansatsen är i hög grad deduktiv, dock med induktiva influenser. 

Genom ett sådant arbetssätt kan det bästa från de fyra perspektiven integreras och 

metoderna komplettera varandra. Eftersom varje undersökning är unik finns en given 

fördel i att anpassa inslag från alla fyra synsätt för en adekvat applicering i denna 

specifika studie.

3.2 Datainsamling

I uppsatsen har egeninsamlat empiriskt material såväl som tidigare forskning använts. 

Primärdatan består av en undersökning i två etapper varav den första utfördes i Bangkok 

och innebar kortare intervjuer med främst backpackers men även personer från 

lokalbefolkningen. Genom att intervjua både backpackers och icke-backpackers har en 

mer nyanserad helhetsbild av fenomenet backpacking kunnat frambringas. Andra 

etappen, uppföljningen, genomfördes via e-post med informanterna två månader efter 

deras hemresa. Befintlig forskning omfattar böcker och vetenskapliga artiklar som 

behandlar begreppen nätverk och socialt kapital, vilka utgör studiens teoretiska ram.

   Bryman (2002) skriver att det vid insamling av primärdata underlättar om forskaren 

redan innan besitter kunskap om det aktuella fältet, även om det inte behöver vara ett 

obligatorium. Ökad förförståelse kan gynna forskaren avseende exempelvis 

kommunikation och undvikande av kulturkrockar, nackdelen är att förutfattade 

meningar lätt kan uppkomma som inskränker datainsamlingens potential (Aspers, 

2007). Problematiken kring att eftersträva helt ofärgade glasögon, exempelvis enligt 
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fenomenologin och Grounded Theory (Bryman, 2002; Creswell, 2007), ligger i att hur 

mycket vi än vill så kommer en viss grad av förförståelse alltid finnas kvar. Samtidigt 

som omvärlden målas upp av våra livserfarenheter färgstänks även glasögonen vi bär av 

vad som är rätt och fel, normalt och avvikande. Min åsikt är att siktet följaktligen borde 

ställas in på att medvetandegöra förförståelsen snarare än att komma ifrån den. I denna 

uppsats har därför transparens varit ett vägledande begrepp vid redogörelse av den 

metodologiska verksamheten.

   Samtidigt som datainsamlingsprocessen har arbetet med den faktiska uppsatsen 

genomförts parallellt, bland annat har inledningen och metodavsnittet delvis färdigställts 

under pågående datainsamling. På så vis minskas risken för att information ska gå 

förlorad och genom detta iterativa arbetssätt integreras de olika delarna i uppsatsen på 

ett fördelaktigt sätt (Aspers, 2007; Bryman, 2002).

3.2.1 Första insamlingsetappen

Arbetet med att samla in data initierades i Bangkok på backpackertäta Khao San Road 

med intervjuer vars syfte var att undersöka varför samt hur frekvent nya kontakter med 

andra backpackers etablerades. Intervjupersonerna kontaktades när de promenerade på 

gatan genom att jag presenterade mig själv och studien. De som blev intresserade ställde 

upp på intervjun medan andra valde att fortsätta vidare. På Khao San Road finns även 

en mängd försäljare av olika slag och det är möjligt att några nekade intervjun då de 

misstog mig för att vilja sälja dem något. En backpacker som går runt på stan ensam 

behöver inte nödvändigtvis resa själv varför de även tillfrågades om de hade 

resesällskap eller inte. Frågan ställdes dock längre in i intervjun eftersom ”reser du 

ensam?” som första fråga nästan kan likställas med ”är du singel?”.

   Intervjuerna har varit semi-strukturerade och utgått från en intervjuguide där 

begreppen som redogjorts i teorikapitlet ovan har operationaliserats. Ambitionen har 

genomgående under intervjuerna varit att få till en så avslappnad och lättflytande 

konversation som möjligt, bland annat genom att variera frågorna och sättet att ställa 

dem på så att samtalet inte riskerar att likna ett korsförhör. Beroende på personkemi och 

omständigheterna runtomkring löpte intervjuerna från ungefär 5-40 minuter. De flesta 

intervjuer genomfördes ute på gatan men ett par av de längre fortsatte på ett café i 

närheten. En röstinspelare medtogs till Bangkok men den omgivande ljudnivån visade 

sig alltför hög varför den övergavs och mer vikt lades vid att anteckna för hand vad som 

framkom i intervjun. Merparten av intervjuerna nedtecknades med stödord medan citat 

som ansågs viktiga noterades ordagrant. Becker (1998) menar att minnet är tillförlitligt 
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inom en mycket begränsad tidsram varför anteckningar eller andra hjälpmedel 

rekommenderas i såväl längre som kortare intervjuer. Eftersom röstinspelaren inte 

kunnat användas har anteckningarna gåtts igenom efter intervjun, eller senast samma 

kväll, för att notera detaljer som inte hann skrivas ner.

   I denna insamlingsetapp ackumulerades även data som beskriver intervjupersonernas 

kön, ålder, land, sysselsättning samt reselängd. Vidare fick de predicera hur många 

kontakter de trodde sig ha regelbunden kontakt med två månader efter sin egen hemresa 

med syftet att urskilja om det fanns implicita eller explicita förväntningar på hur en 

relation skulle utvecklas.

3.2.2 Andra insamlingsetappen

Två månader efter att intervjupersonerna hade avslutat sin resa kontaktades dem igen 

via e-post med avsikten att följa upp hur många kontakter som var kvarstående samt 

huruvida socialt kapital kunde utgöra en bidragande faktor till detta. Således ombads 

deltagarna att svara så öppet som möjligt på frågor avseende exempelvis varför vissa 

kontakter fanns kvar men inte andra. Även i denna etapp föredrogs intervjuer som 

metod eftersom tanken var att generera ett brett material (Creswell, 2007). Eftersom 

intervjuerna av praktiska skäl inte hölls i realtid ställdes strukturerade frågor istället för 

semi-strukturerade, som annars hade föredragits.

3.2.3 Tidigare forskning

Inför och under arbetet med intervjuerna har böcker och vetenskapliga artiklar studerats. 

Då de flesta artiklar är granskade av andra forskare samt böckerna publicerade av 

välkända förlag anser jag materialet trovärdigt. En del internetbaserade källor finns dock 

med i syfte att belysa särskilda fenomen inom backpacking. De har valts att användas 

eftersom informationen överlag överensstämmer med annan forskning, dock är ett 

kritiskt förhållningssätt förstås rekommenderat.

3.3 Urval

Totalt intervjuades 42 backpackers varav 26 var män och 16 kvinnor. Ytterligare nio 

män och åtta kvinnor tillfrågades på Khao San Road men valde att inte delta i 

undersökningen. Jag delar Richards & Wilsons (2004) uppfattning om att 

könsfördelningen bland backpackers generellt är symmetrisk, den snedfördelning som 

påträffades här kan bero på att endast ensamresande inkluderades. Det är möjligt att fler 

män än kvinnor väljer att resa själva. Ålder varierade mellan 18-35 år där 80% av de 
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tillfrågade var 26 år eller yngre vilket överensstämmer med den beskrivning som ges av 

Locker-Murphy och Pearce (1995). 22 personer uppgav studier som sysselsättning.

   Intervjupersonerna kom ifrån sammanlagt 14 olika länder med en stor andel från 

Europa och flest från ett enskilt land var England med tolv personer. Tyskland, 

Nederländerna, Irland, Norge och Sverige representerades med ytterligare tolv stycken 

tillsammans. Vidare kom sex personer från Nordamerika samt fyra personer från 

Australien. Endast två personer kom från Asien, en från Sydamerika och ingen från 

Afrika. Likt tidigare forskning (Adkins & Grant 2007; Richards & Wilson, 2004) verkar 

fenomenet backpacking även i denna studie vara västerländskt.

3.3.1 Urvalsmetod

För att få tag på intervjupersonerna har ett bekvämlighetsurval använts i denna studie. 

Bryman (2002) skriver att metoden är vanlig i fält där informanter är svåra att få tag på, 

exempelvis om någon restriktion har ställts upp som begränsar antalet potentiella 

deltagare. Bekvämlighetsurvalet innebär då att forskaren samlar in data från de källor 

som finns tillgängliga. Då studien avgränsats till ensamresande backpackers har 

bekvämlighetsurvalet föredragits framför exempelvis ett teoretiskt urval som dessutom 

skulle kräva mer tid. Datainsamlingen utfördes i Bangkok under en begränsad period 

vilket gjorde det teoretiska urvalet inaktuellt.

   Snöbollsurval, där informanter tipsar om andra personer som kan tänkas deltaga 

(Aspers, 2007; Bryman, 2002), var påtänkt som en kompletterande metod men de 

kontakter som gavs som förslag visades befinna sig i andra länder varför metoden 

ansågs för omständlig.

   Bekvämlighetsurvalets nackdelar ligger i att forskaren själv inte kan kontrollera vilka 

som intervjuas varför det insamlade materialet bör granskas ur ett kritiskt 

förhållningssätt. Det finns en risk att intervjupersonerna ger en marginaliserad bild som 

inte överensstämmer med den generella verkligheten vilket är bra att ha i åtanke. Jag 

anser dock att den data från de 42 intervjupersoner som behandlas i denna studie är 

tillförlitlig då urvalet är relativt stort för en kvalitativ ansats. Bekvämlighetsurvalet har 

dessutom såväl tids- som kostnadsmässiga fördelar.

3.3.2 Bortfall

Av de 42 personerna som intervjuades svarade samtliga på frågor om ålder, kön och var 

de kom ifrån. När frågorna blev mer ingående visade det sig att två personer inte förstod 

engelska särskilt bra varför intervjuerna var tvungna att avbrytas. För fyra personer var 
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det första dagen på resan och det var således inte meningsfullt för dem att svara på hur 

många kontakter som hade etablerats eller hur många de trodde sig ha kvar efter 

hemkomst. Deras e-postadresser sparades men när de kontaktades senare blev tyvärr 

inget e-postmeddelande returnerat. De har emellertid inte uteslutits helt från studien 

eftersom den information som gavs angående ålder, kön och var de kom ifrån likväl har 

varit användbar. Antalet bortfall uppgår till sex personer och resultatet som beskriver 

varför och hur många kontakter som etablerades är följaktligen baserat på 36 personer.

   I den andra datainsamlingsetappen, uppföljningen via e-post, valde 23 personer att 

svara. Detta ger ett bortfall på 13 personer exklusive de sex som nämndes ovan. Två 

personer avslutar sina resor först nästa år och två andra personer uppgav e-postadresser 

som visade sig vara inaktiva. Resterande nio valde att inte svara av anledningar som 

endast de själva vet. Resultatet från andra etappen, vilket bland annat ligger till grund 

för diskussionen kring socialt kapital, är således baserat på 23 personer. En utförligare 

analys av bortfallens betydelse finns i den metodologiska diskussionen nedan.

3.4 Metodologisk avgränsning

Khao San Road i Bangkok har ansetts optimal för datainsamling eftersom det är en gata 

fylld av restauranger, barer, vandrarhem, resebyråer och shopping specialiserade på 

ryggsäcksturismen och utgör knutpunkt för backpackers i Sydostasien (Khao San Road 

in a Nutshell, 2011; Literal Backpacker's Mecca, 2011). Det är således sannolikt att en 

person som reser i Asien någon gång under resan kommer att passera Bangkok.

   Backpackers har valts som studieobjekt då de befinner sig i en temporär, ofta okänd, 

miljö när de reser. Ett antagande som görs är att de i sådana situationer är mer beroende 

av människor som kan bidra med information om exempelvis resmål, logi och 

färdmedel. Således är de i större behov av att söka nya kontakter i jämförelse med 

individer med en mer permanent vistelseort där en etablerad vänskapskrets redan finns. 

   Vidare är undersökningen avgränsad till att endast undersöka backpackers som reser 

själva. Initialt var tanken att även inkludera de som reser två och två. Det märktes dock 

efter ett par testintervjuer att de som redan hade en resekamrat från början var mindre 

benägna att söka nya kontakter, således ansågs det mer intressant att fokusera på 

ensamresande. Bryman (2002) skriver att fördelen med en homogen urvalsgrupp är att 

representativiteten är god, till skillnad från heterogena urval som kräver fler deltagare 

eftersom sannolikheten är stor att även populationen är heterogen.
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3.5 Metodologisk diskussion

Till att börja med krävs en reflektion angående bortfallen i den andra 

insamlingsetappen, 13 av 41 innebär en andel på nästan 31%. I försök att minimera 

bortfallet har påminnelser skickats ut upprepade gånger. E-postmeddelandet, inkluderat 

frågorna, har även utformats så koncist så möjligt för att inte vara för tidskrävande och 

på så sätt avskräcka intervjupersonerna från att medverka.

   Ett relativt stort bortfall förväntades dock redan innan eftersom första datainsamlingen 

utfördes när intervjupersonerna var på resande fot. Väl hemma i vardagsrytmen, med 

annan sinnesstämning och rutiner, kan det tänkas att andra prioriteringar väntade varför 

svarsfrekvensen hämmades. Emellertid har 23 personer ändå valt att deltaga vilket är ett 

relativt stort urval för en kvalitativ studie (Bryman, 2002). Materialet anses därför 

tillräckligt adekvat för att slutsatser ska kunna härledas.

3.5.1 Validitet och reliabilitet

Problematiken kring bortfall ligger i att om de som lämnar undersökningen skiljer sig 

markant från dem som stannar kvar blir gruppen inte längre representativ, således 

inskränks studiens externa validitet. Representativiteten har garderats genom 

avgränsning till en homogen urvalsgrupp samt val av plats för datainsamling.

   Bryman (2002) nämner att en vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att 

generaliserbarheten är låg då många fenomen förefaller unika för det specifika fältet. 

Han menar vidare att generaliseringen dock inte bör riktas mot en population utan 

snarare teori. I och med denna studies deduktiva ansats har ambitionen inte varit att 

generera ny teori, dock kan prövning av existerande begrepp likväl utgöra ett 

meningsfullt bidrag till forskningsfältet.

   En frekvent återkommande diskussion i samhällsvetenskapliga metodavsnitt angår 

tillförlitlighet som syftar på huruvida den verklighet som beskrivs i datamaterialet 

återges på ett trovärdigt sätt i uppsatsen (Bryman, 2002). Begreppet motsvaras av intern 

validitet i den kvantitativa ansatsen. I försäkran om att intervjupersonernas skildringar i 

denna studie avspeglas korrekt har respondentvalidering erbjudits vilket innebär att de 

själva får ta del av anteckningarna och rätta eventuella missförstånd (Brinkmann & 

Kvale, 2009; Bryman, 2002). Då e-postadresser utbyttes har möjligheten även funnits 

att i efterhand bekräfta svar samt reda ut oklarheter.

   Inom kvalitativ forskning talas det ofta om en studies pålitlighet vilket motsvaras av 

begreppet reliabilitet i kvantitativa undersökningar (Bryman, 2002). I denna studie står 
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främst intervjuguiden i fokus eftersom den är fundamental för att det insamlade 

datamaterialet ska kunna bli adekvat. Som redan nämnts i 3.1 har mallen reviderats efter 

testintervjuer med såväl backpackers som icke-backpackers för att säkerställa att de 

områden som berörs faktiskt är relevanta. Vidare har ambitionen varit att redovisa 

metodavsnittet så transparent som möjligt med syftet att underlätta extern granskning.

3.5.2 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra aspekter som bör beaktas inom 

samhällsvetenskaplig forskning, dessa redogörs nedan. Informationskravet handlar om 

att undersökningsdeltagare får reda på syftet med studien och villkor för medverkan. 

Vid datainsamlingen har min egna och studiens bakgrund presenterats, det har även 

betonats att intervjun när som helst kan avbrytas, av dem, utan vidare konsekvenser. 

Enligt samtyckekravet har intervjupersonerna sedan fått ta ställning till om de vill 

medverka eller inte, detta gällde även i den andra insamlingsetappen via e-post. 

Konfidentialitetskravet innebär att åtgärder för att värna deltagarnas anonymitet bör 

vidtas. Efternamn har undvikits men förnamn alternativt smeknamn har ansetts 

nödvändiga och samtidigt tillräckligt anonyma att spara i råmaterialet, i den skriftliga 

uppsatsen används inga namn på intervjupersoner överhuvudtaget. Den information 

som ackumulerats i studien är endast avsedd för vetenskapligt bruk och kommer i linje 

med nyttjandekravet inte att spridas till kommersiell eller annan tredje part.

4. Resultat
Kapitlet behandlar huvudsakligen intervjupersonernas egna resonemang vilka belyses  

med deskriptiv statistik. Tabeller och citat har putsats fram för att underlätta  

förståelsen av det resultat som presenteras.

4.1 Kön, ålder och reselängd

Reselängden varierade mellan två veckor upp till två år med ett genomsnitt på två 

månader enligt medianvärdet. Det aritmetiska medelvärdet blir högt eftersom 

förhållandet mellan de högsta och minsta reselängderna är oproportionerligt, 0,5-2 

månader för första och andra kvartilen i jämförelse med 2-24 månader för tredje och 

fjärde. Medianen rekommenderas före medelvärdet även i de andra tabellerna nedan. De 

flesta, nio stycken, av intervjupersonerna var ute i en månad innan det var dags för 

hemresa. Resultatet bekräftar den uppfattning som återges i befintlig forskning (Elsrud, 
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2004; Richards & Wilson, 2004).

   Även kön och ålder liksom backpacking som ett västerländskt fenomen 

överensstämmer i stort med tidigare undersökningar, se avsnitt 3.3. Vanligaste platserna 

att träffa andra var i vandrarhem samt i transit, exempelvis de många timmar som 

spenderas ute i ingenstans i väntan på att byta från båt till buss.

Tabell 4:1. Deskriptiv statistik över kön, ålder och reselängd (i månader).

En student från England, 20 år, berättar att han under en månads resa träffat på flera från 

hans gamla skola samt väldigt många från England överhuvudtaget:

”I've only been here for a month but I've already met so many people 

from my high school in Leeds! … It seems to me that there are heeps 

of English people here, maybe it's the time of the year.”

4.2 Etablering av kontakter

Det förefaller som så att backpackers i denna studie har träffat en hel del människor på 

sina respektive resor. Antalet nya möten, i intervjuguiden haft ett samtal med, varierar 

mellan 6-4000 personer, se tabell 4:1. I materialet finns två outliers som uppgivit 1000 

respektive 4000 nya möten vilket förvränger medelvärdet, medianen på 50 nya möten 

kan istället användas som riktmärke. Inom andra och tredje kvartilen befinner sig 

backpackers som haft 30-100 nya möten.

   En 23-årig kvinna från Tyskland menar att det även när hon hade bestämt sig för att 

spendera tid för sig själv blev det så att hon träffade andra backpackers som hon började 

umgås med:

”...when traveling you just meet all kinds of crazy people, sometimes I 

feel like spending time on my own but even then I hook up with 

people. I guess... it's hard not making new friends, really.”
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Kön Ålder Reselängd
N 42 42 42

Median 22 2
Man 26 Medelvärde 23,21 4,72
Kvinna 16 Standardavvikelse 4,21 5,30



Etablerade kontakter syftar på de som har bytt kontaktuppgifter på Facebook och 

varierar mellan 0-400 med en median på 15 etablerade kontakter. Resultatet visar att 

kontaktuppgifter inte utbyts med varje ny bekantskap vilket visserligen var väntat. 

Majoriteten av de intervjuade uppgav att de bytte Facebookinformation med personer 

som verkade trevliga.

Tabell 4:2. Deskriptiv statistik över huruvida kontakter etablerats. Medelvärdena 

påverkas av extremvärden vilket standardavvikelserna indikerar. Medianen ger en 

mer rättvis bild av fördelningen.

En svensk 20-åring berättar att när hon ville byta kontaktuppgifter med en person men 

andra också var närvarande blev det så att alla gav ut till alla istället:

”Jag ville verkligen försöka hålla kontakt med honom men när jag 

frågade om hans Facebook hörde även hans kompis det och föreslog 

att alla skulle skriva sin e-mail på en lista. Även om jag inte skulle 

frågat själv hade jag ingen anledning att säga nej, alla var ju så 

trevliga. Istället för en fick jag alltså sju nya vänner på Facebook.”

Två personer menade att de skulle varit mer återhållsamma med att ge ut sina 

kontaktuppgifter om det inte var så att den andra personen hade resebilder som de ville 

ha tillgång till. I ett sådant resonemang är det tydligt att det finns resurser som är 

tillgängliga om relationen bibehålls men inte annars. En 20-åring från England 

förklarar:

”We had some good times but I enjoyed her friend's company more 

than her's to be honest. I only planned to keep in touch with (the 

friend) but she had all the pictures! Well, then I had to add her too.”

När intervjupersonerna fick uppskatta hur många kontakter de fortfarande skulle 

bibehålla regelbunden kontakt med var det en person som trodde sig ha kontakt med 

samtliga 400 stycken, ytterligare en person uppgav 300 på både etablerade och 

predicerade. Dessa två personer bidrar till en snedfördelning som påverkar de statistiska 
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Kontakter Nya möten Etablerade Predicerade Bibehållna
N 36 36 36 23

Median 50 15 5 5
Medelvärde 238,31 56,14 22,56 8,74
Standardavvikelse 673,95 90,89 66,35 8,52



värdena varför en omräkning har gjorts efter att de exkluderats, se tabell 4:3. Utan dem 

varierar resultatet från 0-50 istället för 0-400 och medelvärdet på predicerade kontakter 

sjunker från 22,56 (standardavvikelse 66,35) till 12,00 (standardavvikelse 15,05). 

Medianen ligger oförändrad på 5 stycken. 75% av de tillfrågade uppskattade att de 

skulle ha kontakt med 15 eller färre två månader efter hemresa.

Tabell 4:3. Statistik över huruvida kontakter etablerats. Resultat efter exkludering 

av två outliers. Notera förändringarna i medelvärde och standardavvikelse.

Det vanligaste skälet som gavs till varför deltagarna predicerade som de gjorde var att 

de kontakter som förväntades kvarstå hade rest tillsammans med intervjupersonerna 

under längre tid. Avseende de kontakter som inte förväntades vara kvar efter hemresa 

hade majoriteten inget specifikt svar. En 21-årig man från England uppskattade att han 

skulle ha kontakt med 3 av de 15 han bytte kontaktuppgifter med:

”The thing is that, you know, you give your Facebook to some people 

and get from others, there's no reason really, that I won't contact most 

of them, I just won't, I don't really expect them to either.”

Två månader efter respektive intervjupersons hemresa gjordes en uppföljning för att ta 

reda på hur många de faktiskt hade kontakt med. Detta resultat varierar från 0-30 med 

en median på 5 bibehållna kontakter. 75% av de intervjuade behöll 10 stycken eller 

mindre. En klar majoritet menade att skälet till att det just var dessa och inte andra som 

behölls var att de hade spenderat längre resor tillsammans.  Tre personer hade inte 

kontakt med någon av de backpackers de hade bytt kontaktuppgifter med. Likt de 

predicerade kontakterna gavs inga specifika skäl till varför de andra hade uteslutits. 

   Ett intressant resultat är att nästan alla uppgav att de skulle kontakta de icke-

regelbundna kontakterna igen om det uppkom en speciell anledning. Endast tre personer 

menade att de definitivt inte skulle återuppta kontakten. Det vanligaste skälet som 

ansågs bidra till att kontakten återupptogs var om de skulle resa igen och behövde någon 

att resa med eller bo hos(!). En 21-årig man från Australien berättar:
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Kontakter Nya möten Etablerade Predicerade Bibehållna
N 34 34 34 22

Median 50 15 5 5
Medelvärde 105,26 38,85 12,00 8,88
Standardavvikelse 130,86 55,40 15,05 8,63



”I always keep people's contact info that I meet during travels and I 

feel like I will contact these people when I am in their area and can 

catch up (even in 5 years down the road). So even if I don't keep in 

regular contact it is good to have these people on file. I would quite 

like it if someone I met along my travels contacts me to catch up in a 

year or two.”

En 23-årig kvinna från Tyskland som delvis hade jobbat på sin resa menade att hon 

skulle kontakta sina före detta arbetskamrater igen om hon behövde söka nytt arbete:

”I might contact them if I need information jobwise etc. As many of 

them are travellers it is always good to exchange expereinces.”

Frågan om de var benägna att ta bort oregelbundna kontakter ställdes tyvärr inte under 

intervjuerna men baserat på att de allra flesta ansåg att en framtida kontakt var möjlig 

antas det att även de oregelbundna relationerna finns kvar som Facebookvänner. Således 

kan slutsatsen dras att kontakter i hög grad finns kvar latenta med syftet att i framtiden 

kunna utnyttjas.

5. Diskussion
I kapitlet analyseras resultatet med de teoretiska referensramarna som verktyg.  

Frågeställningarna besvaras och begreppet socialt kapital appliceras. Kritik mot  

litteratur och metodologiska aspekter berörs men kommer i huvudsak inte att tas upp 

här då det redan diskuterats i det egna kapitlet, se 2.4 för teori och 3.5 för metod.  

Alternativa tillvägagångssätt framförs liksom förslag på framtida forskning. Med sista  

spadtaget presenteras den slutsats som studien vill tillföra fältet.

5.1 Analys

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida ensamresande backpackers på 

Khao San Road utbyter kontaktuppgifter med andra resenärer. Avseende de relationer 

som skapats på resande fot har studien ämnat ta reda på varför just dessa etablerades 

men inte andra. Vidare undersöktes hur många kontakter som bibehölls två månader 

efter intervjupersonernas hemresa samt om det fanns implicita eller explicita 

anledningar till detta.
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   Det kan i resultatet urskiljas att nya möten i hög grad ägt rum på resorna, emellertid 

har inte kontaktuppgifter utväxlats med alla som träffats på. Baserat på medianvärdena 

har intervjupersonerna i genomsnitt bytt kontaktuppgifter med 30% av personerna som 

de har haft ett samtal med. Detta skulle kunna tyda på att knappt en av tre initiala samtal 

utvecklas till en tillräckligt mogen relation för att kontaktuppgifter ska utbytas.

   Att den andra personen verkade trevlig uppgavs som vanligaste anledning till att en 

kontakt etablerades. Trevlig är ett ord med flera innebörder men en mer adekvat 

definition kunde inte ges då intervjupersonerna själva inte kunde sätta ord på exakt vad 

som uppfattades trevligt. Icke desto mindre kan denna egenskap klassificeras som en 

alters personliga tillgång vilken har visat sig tillräckligt eftertraktat för att etablera 

förbindelser. Som Edling och Rydgren (2007) skriver kännetecknas relationer alltid av 

någon typ utbyte, i detta fall förslagsvis med emotionellt innehåll. En 22-årig man från 

Australien tyckte att han hade träffat många trevliga människor på resan:

”We met in transit in Bangkok and when we arrived over 16 hours 

later at Koh Tao I've decided that he seemed nice enough to travel for 

some time with. When he went to the the west coast I asked about his 

Facebook so that maybe we could catch up again later.”

Två personer svarade att de antagligen inte skulle givit ut sina kontaktuppgifter om det 

inte var så att den andra personen hade bilder som de ville åt. Det är tydligt i dessa 

exempel att något annat än karaktären hos individen är drivande i skapandet av 

relationen. Båda intervjupersonerna menade att de antagligen inte skulle kontakta sina 

alter igen efter att bilderna utväxlats, om de inte skulle ut och resa en gång till. Av detta 

påvisas det att även när två personer saknar kemi kan relationer uppstå om det finns 

andra resurser som anses viktiga att få tillgång till. Vidare kan det diskuteras huruvida 

riktningen i relationen ser ut. Om båda parter har bilder som den andra vill få tillgång 

till kan relationen anses oriktad (Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997). 

Emellertid är det i detta fall kontaktpersonen som har tillgång till bilderna medan 

intervjupersonen vill ha tillgång till dem varför relationen är riktad.

   Av alla backpackers som intervjupersonerna träffat byttes kontaktuppgifter med i 

genomsnitt 30%. Av de kontakter som förväntades behållas får ytterligare två tredjedelar 

skalas bort: 5 / 15 = 0,333. Återigen är detta baserat på medianvärdet eftersom 

medelvärdet anses snedvridet. Här kan det konstateras att endast 10% av de initiala 

samtalen förväntas fortvara som relationer efter hemresan: (nya möten)  x 0,3 / 3 = 

predicerade kontakter = 0,1 (nya möten). Anmärkningsvärt är att prediceringarna är 
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gjorda under pågående resa, deltagarna har med andra ord redan innan avslutad resa 

förväntningen att endast 10% av kontakterna skulle bestå. En kanadensisk 25-åring 

menade att det vore orealistiskt att tro att alla kontakter skulle finnas kvar:

”I'm not stupid enough to think that all of the people I've met on this 

trip will be my best friends a couple of months from now. Still, I won't 

deny someone who wants to add me on Facebook. I guess it's a mutual 

thing... that these relationships won't last forever.”

Ingen av de intervjuade menade att detta är något uttalat, snarare har de inställningen att 

det skulle vara underförstått. Således kan en implicit aspekt urskiljas i etableringen av 

kontakter där hela 90% av alla ny möten inte förväntas vara mer än flyktiga. Då 

genomsnittet baseras på alla intervjuade kan det tänkas att även deras alter har liknande 

inställning, vilket innebär att det även hos dem är implicerat att den relation som knyts 

på resan kommer vara temporär.

   Antal kontakter som faktiskt bibehölls efter hemresa uppgick till 5 stycken i 

genomsnitt, baserat på medianvärdet. Medelvärdet var 8,74 (standardavvikelse 8,52) 

exkluderat två outliers respektive 8,88 (standardavvikelse 8,63) med dem inkluderade. 

Det överensstämmer i stort med prediceringarna som hade 5 stycken i medianvärde och 

12,00 (standardavvikelse 15,05) i medelvärde exkluderat outliers. Detta påvisar att 

intervjupersonernas prediceringar dels varit sanningsenliga men även träffsäkra. En 25-

årig kvinna från USA behöll 3 kontakter av sammanlagt 30 nya möten:

”I'm gonna be honest with you. There's a lot of people I hanged with 

during the trip that I liked very much. But since this is my last day and 

I'm not going to travel again for some time I can't really see why I 

would keep in touch with (most of) them. I don't mean to sound like a 

bitch or anything but I've got friends at home waiting, I'm just trying 

to be realistic.”

Främsta anledningen till att just dessa relationer bevarades var att de reste längre 

perioder tillsammans, enligt de samlade intervjusvaren. Att resa tillsammans innebär 

relativt intensiva perioder av umgänge och går hand i hand med att det tidsmässiga och 

emotionella engagemanget trappas upp. Frågan är vilken som föregår den andra, är det 

resan som tvingar på relationen ökad intensitet eller ger den höga intensiteten en bra 

relation som bidrar till att resan tillsammans förlängs?
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5.1.1 Intensitet

Granovetter (1973) menar att starka länkar med hög intensitet kännetecknar långvariga, 

ofta äldre, stabila relationer. Backpackers hamnar dock i situationer där de kan behöva 

umgås intensivt med någon helt okänd, exempelvis personen i sätet bredvid på en 20-

timmars bussresa. Ett alternativ är förstås att inte säga något alls på 20 timmar men som 

bekant är de flesta backpackers utåtriktade, äventyrliga och spontana varför chansen att 

en konversation kan uppstå känns sannolik (Adkins & Grant, 2007; Richards & Wilson, 

2004). Av detta krävs det att såväl tid som emotionellt engagemang investeras från båda 

parter. Följaktligen kan relationens intensitet, åtminstone initialt, beskrivas som 

påtvingat.

   Studien föreslår att Granovetters resonemang om högintensiva relationer som 

utvecklas med tiden inte behöver vara korrekt. Förloppet sker visserligen över tid men 

även en relativt kort relation kan kännetecknas av starkt engagemang. Emellertid krävs 

tidsmässig och emotionell hängivenhet från båda parter för att förbindelsen ska bestå 

vilket är i linje med Granovetters tankegång.

   Det finns ytterligare en aspekt av intensiteten. Facebook och andra internetbaserade 

nätverkstjänster möjliggör idag att även långdistanskontakter kan vara högintensiva 

relationer (Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997). Att det geografiska avståndet, 

enligt Gullahorn (1952), skulle utgöra ett hinder är därför inte hela sanningen. Likväl 

var det ett par intervjupersoner som uppgav just distansen som anledning till varför en 

del kontakter inte bibehölls. En 21-årig kvinna från England resonerar:

”I do think I will still stay in contact with them in the future as it is 

easy to do so using Facebook, however it will not be regular which is 

a shame. … also it doesn't help that these people live in various places 

around the world so visiting/ reunions would be expensive!”

Uppsatsen föreslår att det geografiska avståndet visserligen ökar mellan två kontakter 

som bor på olika orter men framförallt är det känslan av att båda är separerade som 

hämmar den regelbundna kontakten. Då förbindelser via Facebook är lika lätt- eller 

svårtillgängligt oavsett om båda bor i samma eller annan stad innebär det att avstånd i 

längd inte kan anses vara en giltig anledning till avbruten relation. Således påvisas det 

att kontakter går att bibehålla om parterna väljer att anstränga sig. Däremot ökar även 

det emotionella avståndet vilket leder till att känslan av närhet minskar och det är denna 

faktor som antas begränsa kontakternas regelbundenhet. 
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   Att vissa kontakter, enligt denna studie i genomsnitt fem, faktiskt finns kvar trots den 

geografiska distansen är ytterligare ett argument för att avstånd i längd, i jämförelse 

med det emotionella avståndet, är ett inadekvat mått på om kontakter upprätthålls. Nära 

relationer som etablerats på resande fot verkar bibehållas även efter hemresa medan 

flyktiga relationer tenderar att rinna ut i sanden. Kontaktens intensitet och kvalitet innan 

avslutad resa är således väsentlig för huruvida förbindelsen kommer att fortlöpa.

   Sammanfattningsvis leder geografiskt avstånd till att även emotionellt avstånd ökar 

men det är den sistnämnda som påverkar relationens regelbundenhet. Emotionell närhet 

bidrar till att kontakter består medan minskad sådan ger motsatt effekt eftersom 

intensiteten blir lägre och förväntningarna på relationen minskar. Vidare har relationen 

större sannolikhet att behållas om den redan innan hemresa är högintensiv då avståndet i 

längd, genom det emotionella avståndet, tenderar att reducera relationens intensitet.

5.1.2 Socialt kapital

Bourdieu (1986; 1995) definierar det sociala kapitalet som resurser en aktör får tillgång 

till genom sitt nätverk medan Lins (2001;  Lin, Cook & Burt, 2001) avgränsning endast 

omfattar de resurser som kan mobiliseras. Båda författarna menar att individen i viss 

mån kan påverka sina relationer vilket implicerar att kontakter selekteras efter deras 

personliga och positionella tillgångar.

   Backpackers befinner sig ofta i temporära miljöer varför de i högre grad är beroende 

av sina alter för information om exempelvis nästa resmål. Även då en kontakt etableras 

men det senare visar sig att denne inte har reseinformation att bidra med kan personen 

icke desto mindre utgöra en emotionell tillgång som ressällskap. Andra resurser som 

medresenärerna potentiellt besitter är exempelvis bilder från resan. Således är det 

plausibelt att backpackers har ett nödvändigt behov av att etablera nya kontakter.

   Resultatet visar att intervjupersonerna redan innan hemresa förväntar sig att bibehålla 

kontakten med en tredjedel av dem vilka Facebookuppgifter har utväxlats med samt 

endast 10% av alla nya möten. Detta tyder på en tendens att utbyta kontaktuppgifter 

även med alter vars relation till ego inte förväntas bestå över tid. Studien föreslår att en 

implicit tanke om socialt kapital hos ego kan bidra till förklaring av detta fenomen. Att 

etablera kontakter kan bland annat underlätta ekonomiska, sociala och praktiska 

aspekter. Ensamresande backpackers som hittar en likasinnad har exempelvis någon att 

dela boende med, någon som kan fungera som emotionellt stöd eller blott hjälpa till att 

bära väskan. Således kan det tänkas att de söker kontakt med andra för att få tillgång till 

dessa resurser.
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   När resan har avslutats, båda parter befinner sig i olika länder, innebär det dock en fö 

rändring i utbudet av positionella resurser. De exempel som beskrivits ovan är knutna 

till de alter som reser eller kommer att resa med ego, resurserna är således bundna till 

den ställning medresenären har gentemot intervjupersonen. Efter hemkomst innebär nya 

positioner för båda att de resurser som fanns på resan inte längre är aktuella eller 

eftertraktade. Edling & Rydgren (2007) menar att alla förbindelser består av ett innehåll 

och något sorts utbyte baserat på resurserna relationen. Om innehållet, tillgångarna, inte 

längre existerar finns det inte heller något egentligt skäl att behålla relationen, vilket kan 

förklara att endast en tredjedel av de etablerade kontakterna förväntas kvarvara.

   I kontrast till de positionella tillgångarna är de personliga tillgångarna mer permanenta 

eftersom de per definition är knutna till personen i fråga och inte dennes position. 

Följaktligen har relationer baserat på personliga tillgångar större sannolikhet att bestå 

även efter avslutad resa. Studien visar att antalet kontakter som förväntades bibehållas 

och de som faktiskt bibehölls i stort sett överensstämmer. Vanligaste anledningen till att 

de bevarades var att personerna fick bra kontakt genom att resa längre perioder 

tillsammans. På så vis förändras innehållet i relationen från att baseras på positionella 

kriterier istället till ett utbyte av personliga resurser. Vänskap har med andra ord 

etablerats till skillnad från de flyktigare relationerna som främst är baserade på 

positionella tillgångar. Uppsatsen ämnar således argumentera för att positionella 

resurser visserligen bidrar till att relationer initieras, dock är det de personliga 

resurserna som utgör huvudsakliga faktorn till att kontakter bibehålls.

   Ytterligare en aspekt bör tas i beaktande, nämligen Facebook och andra 

internetbaserade nätverkstjänsters inflytande på huruvida kontakter etableras och 

behålls. Garton, Haythornthwaite och Wellman (1997) beskriver internets otvetydiga 

inverkan på möjligheten att kontakta sina vänner där lättillgängligheten innehar en 

central roll. Hos backpackers som kommer ifrån, reser i och träffar folk från olika länder 

är internet det överlägset smidigaste sättet att hålla kontakt. Emellertid kan detta även ha 

bidragit till att kontaktuppgifter utväxlades med fler än önskat då endast kännedom om 

personens namn eller e-postadress räcker för att söka upp någon på Facebook.

   Det intressanta med kontakter på denna nätverkstjänst är att alla relationer bibehålls 

om inte ego aktivt tar bort sina alter. Således krävs inte de tidsmässiga och emotionella 

engagemangen som Granovetter (1973) talar om. Även en relation som överhuvudtaget 

inte underhålls finns kvar som socialt kapital i egos nätverk, åtminstone enligt 

Bourdieus definition. Däremot är det troligt att ju längre tid som går utan kontakt blir 

möjligheterna sämre att kunna mobilisera alters resurser. Enligt Lins definition kommer 
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dessa alter därav inte längre kunna inkluderas i egos samlade sociala kapital.

   Alla utom tre intervjupersoner menade att de skulle återupprätta kontakt med alter 

som fanns latenta på Facebooks vännerlista om omständigheterna förändrades, 

exempelvis när en ny resa var aktuell. Detta påvisar att de i hög grad är medvetna om 

den resurs det innebär att bibehålla sina kontakter, även om de själva inte använder sig 

av de sociologiska termerna. Ur denna synvinkel kan det följaktligen förstås varför 

intervjupersonerna inte väljer att radera kontakter från vännerlistan utan behåller dem 

som latenta resurser. Detta förutsatt att de tillgångar som eftertraktas faktiskt går att 

mobilisera vid återupptagen kontakt..

5.2 Reflektion

Då teoretiska och metodologiska för- och nackdelar redan evaluerats i avsnitt 2.4 

respektive 3.5 presenteras här en reflektion främst avseende uppsatsen i helhet. 

Emellertid finns ett par frågor som inte behandlats tidigare varför de förtjänar viss 

uppmärksamhet i detta kapitel.

   Det finns en risk för att en del av de resterande kontakterna har bibehållits av det 

faktum att studien har genomförts. Intervjupersonerna visste att en uppföljning via e-

post var planerad två månader efter deras hemresa och detta kan ha bidragit till att de 

var mer måna om att hålla fortsatt kontakt med relationerna som etablerades på resan. 

Bryman (2002) kallar detta för den reaktiva effekten vilket syftar på att deltagarnas 

vetskap om att en studie utförs medför att de beter sig annorlunda än de skulle gjort om 

studien inte genomfördes. Problemet återfinns egentligen i alla samhällsvetenskapliga 

undersökningar där deltagarna är medvetna om att de är föremål för observation. 

Ytterligare ett exempel är då intervjupersonerna försöker analysera hur en önskvärd 

respons skulle se ut och svarar i enlighet med deras egna tolkning, som för det första 

kan vara helt felaktig och för det andra inte alls gagnar studien om svaret är 

manipulerat. Ett sätt att kringgå den reaktiva effekten är att undanhålla för deltagarna att 

de medverkar i en studie, detta strider dock mot såväl informationskravet som 

samtyckekravet, se avsnitt 3.5.2. Vidare var det i denna studie inte aktuellt då intervjuer 

som metod ansågs nödvändigt för att kunna ackumulera adekvat datamaterial. Enligt 

Bryman (2002) brukar dock reaktiva effekter avta en bit in i undersökningen då 

deltagarna blir mer bekväma i situationen. Intervjuerna i denna uppsats har genomförts 

med ambitionen att mer likna samtal än förhör med syftet att intervjupersonerna ska 

känna sig så trygga som möjligt, på så sätt reduceras risken för att svaren förvrängs.

   Ett önskemål nu i efterhand skulle vara att teorierna av Bourdieu och Lin jämfördes 

28



mer i uppsatsen. Givet att det i uppsatsskrivande finns en tidsram att förhålla sig till 

avgränsades syftet till att undersöka backpackers nätverkande, på bekostnad av 

jämförelsen mellan Bourdieu och Lins definition av socialt kapital. Även om studiens 

fokus alltjämt varit applicering av detta begrepp hade en mer djupgående jämförelse 

varit både intressant och relevant. Detta får anses vara en brist i uppsatsen och läggs på 

minnet som självkritik.

   Ytterligare en självkritisk reflektion avser att nätverksteorin fick ett mindre utrymme i 

uppsatsen än planerat. Socialt kapital kan visserligen ses som en gren ur nätverksteorin 

men det fanns även andra intressanta aspekter som fick utelämnas på grund av en snäv 

avgränsning. Om mer tid fanns till förfogande skulle det var önskvärt om nätverksteorin 

utvecklades mer i teorikapitlet samt integrerades djupare i metoden.

5.2.1 Alternativ teoretisk ansats

Initialt fanns i studien ytterligare en teoretisk ansats förutom socialt kapital, begreppet 

är likväl bekant inom nätverksteorin och kallas homofili. McPherson, Smith-Lovin och 

Cook (2001) har sammanställt över hundra artiklar om begreppet som kortfattat syftar 

på att aktörer med liknande bakgrund och värderingar har större sannolikhet att skapa 

samt bibehålla en relation. Det impliceras att genetisk, kulturell, materiell samt 

beteendemässig information som flödar i nätverk kommer att lokaliseras av personerna i 

nätverket. Den information som värderas högst är i regel den som personen besitter själv 

vilket leder till att individer med liknande egenskaper och som besitter liknande 

information tenderar att dras till varandra. Vidare innebär detta att oliksinnade hamnar 

längre ifrån varandra i nätverket vilket ger upphov till segregation aktörerna emellan.

   Homofili operationaliserades i intervjuguiden med hjälp av personlighetskategorierna 

enligt Big Five (Digman, 1990; Goldberg, 1993) samt genom att fråga 

intervjupersonerna hur mycket de tyckte att deras nyetablerade kontakter liknande dem 

själva, avseende bland annat bakgrund och intressen. Problemet var att eftersom 

relationerna nyligen hade formats kunde de inte uttala sig särskilt mycket om vännernas 

bakgrund och nästan ingen relevant information ackumulerades. Ytterligare ett försök 

gjordes i en tredje datainsamlingsetapp, via e-post, där intervjupersonerna ombads 

återge de närmaste kontakternas personlighetsdrag enligt Big Five. Syftet var att 

jämföra med deras egna personlighet för att på så sätt urskilja likheter som kunde 

härledas till homofili. Dock återkom endast tre svar varför underlaget kändes för litet 

och homofili exkluderades därefter från uppsatsen.

29



5.2.2 Alternativt tillvägagångssätt

Det var från början tänkt att både enkäter och intervjuer skulle ligga till grund 

uppsatsen. Planen var att den skriftliga enkäten skulle fyllas i först och efterföljas av en 

kortare intervju som på djupare nivå granskade de respektive relationerna som 

etablerats. Detta var tänkt att utföras på ett och samma ställe, exempelvis ett 

samlingsrum i ett vandrarhem, för att förhoppningsvis kunna urskilja länkar till andra 

personer på vandrarhemmet och inte minst kopplingar respondenterna emellan. Efter att 

ha sonderat fältet uppdagades dock en del svårigheter. I dessa samlingsrum, som kan 

liknas vid en ungdomsgård, umgås personerna redan i grupper, det är med andra ord 

svårt att veta vilka som reser ensamma eller inte. Ett alternativ var att gå fram till en 

grupp och fråga rätt ut men jag ansåg att det skulle vara för tidskrävande och möjligen 

även integritetskränkande för en backpacker som precis funnit nya vänner.

   Min största oro inför datainsamlingen var att enkät och intervju skulle kräva för 

mycket tid av respondenten. Jag ville inte skrämma bort potentiella 

undersökningsdeltagare genom att be dem fylla i en enkät och dessutom ställa upp på en 

intervju efteråt. Alternativet att utföra intervjun vid ett senare tillfälle övervägdes men 

när jag insåg att de flesta backpackers endast stannar i Bangkok och Khao San Road ett 

par dagar, för att sedan resa vidare, slopades det valet. När datainsamlingen initierades 

togs således beslutet att föra ihop frågorna från enkäten och intervjuguiden till en 

integrerad mall.

5.3 Slutsats

Studien har undersökt backpackers nätverksbeteende med fokus på vilka kontakter som 

etableras och bibehålls. Kontaktuppgifter utbyts med 30% av alla nya möten men endast 

en tredjedel av dessa förväntas vara fortsatt regelbundna efter hemresa, enligt 

intervjupersonernas prediceringar som gjordes innan resan avslutats. Således är de redan 

under resans gång medvetna om att många förbindelser inte kommer att bestå men 

väljer ändå att utväxla kontaktuppgifter. Det föreslås att relationer etableras med alter på 

grund av deras positionella tillgångar som medresenärer, exempelvis möjligheten att 

dela boende eller att ha någon att besöka sevärdheter med. När resan är över är dessa 

resurser inte längre eftertraktade varför innehållet och relationens utbyte minimeras. 

Dock är personliga tillgångar mer beständiga och studien visar att de kontakter som 

efter hemresa finns kvar är de som etablerat nära förhållanden, vänskap.

   Uppsatsen påvisar att det finns implicita idéer hos backpackers om att relationer 

formas med specifika motiv i åtanke, när syftet med relationen försvinner minskar även 
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utbytet och kontaktens regelbundenhet. Emellertid underlättar internetbaserade 

nätverkstjänster som Facebook möjligheten att bibehålla kontakter utan något riktigt 

engagemang. En klar majoritet av intervjupersonerna menar att de var benägna att 

återuppta kontakt om det uppkom ett syfte vilket ytterligare bekräftar teorin om socialt 

kapital och de resurser som finns att tillgå genom en aktörs sociala nätverk.

   En notering är att backpackers beskrivs som självständiga individer med egen agenda, 

icke desto mindre är de som andra människor likväl beroende av att etablera nya 

kontakter. Självständig är således inte synonymt med att vara ensamvarg vilket visar på 

att även individuella personer har nytta av sin flock. Då samhället består av kluster som 

bildar nätverk är det tydligt att de sociala relationerna är fundamentala för människan.

5.4 Framtida forskning

Ett par koncept som övervägdes från början uteslöts under arbetsprocessen och det 

skulle därför vara intressant att i kommande studier implementera dem. Således 

efterlyses en replikering, alternativt vidareutveckling, av denna studie med hänsyn till 

idéerna från avsnitten 5.2.1 och 5.2.2.

   Uppsatsen applicerar begreppet socialt kapital på fenomenet backpacking och dess 

utövare, emellertid finns det även andra subkulturer som skulle vara intressanta att 

studera från det nätverksteoretiska perspektivet. Förslagsvis elitgrupper i samhället eller 

extremistiska rörelser där nätverkande och det sociala kapitalets betydelse kan tänkas 

prägla aktörernas handlingsmöjligheter på ett mer komplicerat sätt än hos allmänheten.

   Det skulle även vara intressant med en mer ingående analys av det sociala kapitalets 

olika aspekter då begreppet är så pass mångtydigt. En jämförelse mellan definitionerna 

som givits av Bourdieu och Lin kan exempelvis vara en ansats. Pannlampan riktas nu 

vidare mot nästa utgrävning, med förstoringsglaset redo och spaden i högsta hugg!
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