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Förord 
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Abstract  

This qualitative study "It’s all about catching the possibilities” by Erica Mogel and Josefine 

Ekenstein investigates the reasons why the respondents continue to travel on backpacker trips 

and how they experience personal development in connection with travelling. The empirical 

material was collected through interviews where the interviews were formulated through two 

questions that were based on the theoretical framework used in the study. The theoretical 

frameworks used are Pearce’s (2005) Travel Career Ladder and theories of identity creation 

by Giddens (1997) and Durkheim. Finally, the most frequent driving forces are presented to 

the repeated backpacking as well as how the individual experiences developing during the 

trips. The study reveals that personal development in connection with travelling can be 

manifested in many different ways. The greatest development among the interviewees in this 

study has taken place socially. The main motives for continued travel were to find a sense of 

freedom that the interviewees thought could only be experienced when travelling. The 

interviewee’s premises at home enabled this type of recurring travelling. 

Keywords: Backpacking, motivation, identity, traveller, tourism 

 

Sammanfattning  

Denna kvalitativa studie “Det gäller att passa på när man kan” av Erica Mogel och Josefine 

Ekenstein undersöker motiven till varför intervjupersonerna fortsätter att åka på 

backpackerresor samt hur de upplever personlig utveckling i samband med resorna. Det 

empiriska materialet samlades in genom intervjuer där intervjuguiden tagits fram via två 

frågeställningar som skapats utifrån de teoretiska ramverk som använts i studien. De 

teoretiska ramverken som använts är Pearce (2005) Travel Career Ladder samt teorier om 

identitetsskapande av Giddens (1997) och Durkheim. Avslutningsvis presenteras de mest 

återkommande drivkrafterna till det upprepande backpackerresandet samt hur individen 

upplever sig utvecklas under resorna. Studien kommer fram till att den personliga 

utvecklingen kan visa sig på många olika sätt men att den största utvecklingen sker socialt. De 

främsta motiven till fortsatt resande var att finna en frihetskänsla som intervjupersonerna 

menade endast kunde upplevas på resande fot. Intervjupersoneras förutsättningar hemma 

möjliggjorde denna typ av återkommande resande.   

Nyckelord: Backpacking, motivation, identitet, resenär, turism 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet avser att ge läsaren en presentation om studien. Bakgrunden redogör för 

begreppet backpacking och hur resandet har växt fram till att bli en livsstil för en del 

individer. I problematiseringen beskrivs hur dessa livsstilsresenärer tidigare inte undersökts i 

samma utsträckning som backpacking generellt, och leder sedan till studiens två 

frågeställningar. 

1.1 Problematisering och bakgrund 

Rese - och turismbranschen anses vara en av de största näringarna globalt, och med sina 1133 

miljoner resor internationellt under 2014 så är turismbranschen en av de starkast växande 

industrierna i världen (UNWTO 2015). 

Det finns många olika sätt att resa på. Ett sätt är backpacking, som har blivit en form av 

subkultur inom turismen. Backpackers ser sig själv som motsatsen till en typisk turist och har 

andra motiv till att resa än en “vanlig” turist. En backpacker anser sig resa medvetet, 

exploaterar inte destinationerna och sätter sig in i destinationens kultur (Welk, 2004, s. 77-

91).  

Att resa för att finna sig själv har det länge skrivits om. Vissa påstår att backpackers reser 

huvudsakligen för att finna dem själva, och att den typen av resa möjliggör upplevelser och 

erfarenheter som många anser är självdefinierande (Cohen, 2010). 

Enligt Cohen (2010) har individers livsstil blivit allt viktigare i det moderna sociala livet. 

Backpackers beskriver ofta resandet som en övergångsfas till ett annat stadium i livet, men 

vissa tar det ett steg längre, och gör detta resande till en livsstil. Cohen (2010) menar även att 

det finns ett litet antal individer som återkommande åker ut på längre backpacker resor, och 

att detta blir en egen typ av livsstil. Författaren menar att dessa resenärer är svåra att 

lokalisera och att de inte ofta är föremål för forskning, författaren kallar dessa individer 

“livsstils resenärer”. 

Denna studie ämnar tillföra ny kunskap till detta mindre utforskade område inom 

backpacking-forskningen genom att fokusera på individer som backpackat två eller flera 

gånger. 

1.1.2 Definition: Backpacking 

Enligt Andersson (1999, s. 41-43) är det karaktäristiskt för en resenär att de definierar sig 

negativt, att de inte är “vanliga” charterturister. De kallar sig för travellers, backpackers, 

lågbudgetturister, luffarturister eller resenärer. Om resenären inte vill definiera sig som en 

“vanlig” turist så definierar resenären istället sig med en äldre typ av resande; äventyrare eller 

upptäcktsresande. 
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Det finns en form av romantisering av den ensamme resenären som är först på plats, som 

dokumenterar och tar med information hem. I resekulturens ursprungsmytologi är denna figur 

vanligt återkommande. En speciell form av resande som utvecklades i Europa under 1600-

talet var The Grand Tour som främst var en bildningsresa för unga män. The Grand Tour 

banade vägen för modern turism kulturellt sett och i form av infrastruktur (Andersson, 1999, 

s. 37-38). 

Som nämnt tidigare vill backpackern distansera sig mot den “vanliga” turisten, att backpacka 

blir en form av kamp mot tiden för att hinna upptäcka resmålet innan massturismen tagit över. 

Även att spendera så lite pengar som möjligt är en viktig identitetsmarkör för backpackern 

(Andersson, 1999, s. 41). 

En backpacker i denna studie definieras av en person som rest runt utanför Europa i minst en 

månad. Denna avgränsning av backpackerbegreppet är gjord för att nå ut till intervjupersoner 

med liknande erfarenheter. I denna studie kommer begreppet backpacker användas för att 

beskriva en resenär med ovanstående karaktärsdrag. 

 

1.2 Disposition 

Denna studie börjar med att presentera bakgrund av forskningsämnet samt en 

problematisering. Därefter anges syftet och de mer specifika frågeställningarna. Vidare följer 

ett avsnitt där tidigare forskning presenteras för att redogöra viktiga aspekter av den tidigare 

forskningen inom forskningsämnet samt vad som saknas och kommer att hanteras i denna 

studie. Därefter följer en presentation av de teoretiska ramverken som används i studien. 

Dessa teorier används för att analysera det insamlade empiriska materialet samt att ta fram en 

intervjuguide. Vidare presenteras studiens forskningsstrategi, och därefter studiens resultat 

som analyseras med hjälp av de teoretiska ramverken och den tidigare forskningen inom 

ämnet. Studien avslutas med en diskussion där frågeställningarna besvaras, och till sist ges 

förslag till framtida forskning inom området. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Tidigare studier visar på att unga backpackers upplever en personlig utveckling under 

backpackerresor. Syftet med denna studie är att undersöka varför vissa backpackers fortsätter 

att åka på backpacker resor och hur det är möjligt för dessa unga vuxna att åka på flera 

backpackerresor samt vad personlig utveckling innebär för dessa individer. Vi har valt att ta 

reda på detta genom att använda oss av frågeställningarna nedan; 

● Hur upplever backpackers sin identitet och personliga utveckling av en längre resa? 

 

● Vilka är de främsta motivationsfaktorerna att fortsätta åka ut på backpackerresor? 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till att undersöka backpackers som är från Sverige och har varit på 

backpackerresor utanför Sverige två eller fler gånger. Studien inriktar sig på att undersöka 

personer mellan 20 och 30 år. Detta åldersspann har valts till denna studie då Tomazos (2016) 

menar att backpacking idag är en ritual för många unga vuxna, innan det “riktiga” vuxenlivet 

börjar.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses väsentlig för denna studie. Den 

tidigare forskningen är till för att presentera forskningen som finns och vad som kan 

utvecklas inom ämnet. Först presenteras tidigare forskning om motivation till 

backpackerresor. Vidare presenteras en studie om hur identitetsskapande är kopplat till 

backpackerresor. Kapitlet avslutas med en studie gällande resors betydelse för den 

personliga utvecklingen.  

Ett stort akademiskt intresse har vuxit inom de senaste åren för forskning inom backpackers 

beteenden gentemot varandra samt backpackers personliga utveckling (Ganghua et. al. 2014). 

Backpacking har idag blivit en livserfarenhet i de flesta moderna samhällen och utgör således 

en unik form av personlig utveckling parallellt med det formella utvecklingssystemet. 

Självförverkligande, att utvecklas som person och lära sig nya sätt att leva är några av de 

starkaste motiven bakom att göra en backpackerresa. Backpacking kan liknas en typ av 

informell utbildningskanal för personlig utveckling och kan användas för att ta itu med 

personliga problem (Ganghua et. al. 2014). Denna undersökning är relevant för att förstå 

andra individers motivation till att påbörja en backpackerresa då denna studie ämnar 

undersöka individers motivation för fortsatt backpackerresande. 

2.1 Att söka efter sig själv 

Desforges (2000) har gjort en studie som visar hur längre resor påverkar resenärernas 

identitetsskapande och är kopplat till tre olika aspekter. Den första aspekten är hur en 

backpackerresa påverkar identitetsskapandet hos en individ, den andra avser vilken betydelse 

det har för backpackern att genomföra resan i ung ålder då individens identitet är mer formbar 

än i äldre dagar. Den tredje aspekten är resans betydelse för individens egen livshistoria och 

hur historien återberättas. I studien framförs det att individer ofta åker ut på backpackerresor i 

samband med en identitetskris, det vill säga när en individ inte har det självklart för sig vem 

man är. Detta kan vara i samband med exempelvis en avslutat utbildning eller skilsmässa. 

Denna tidigare undersökning är aktuell att ta upp då vår studie berör samma ämne och 

Desforges (2000) studie kan användas för att förstå varför individen beslutar att åka på 

backpackerresa samt hur identitetsskapandet påverkas av en resa av backpackerkaraktär.  

Som Desforges beskriver tidigare menar även Cohen (2010) att avslutade kapitel i personers 

liv kan vara motiv för att backpacka, så som när meningsfulla sociala relationer upphör är en 

relevant faktor. Ett annat starkt motiv var att komma bort från den dagliga rutinen i livet och 

finna känslan av frihet, anonymitet och upprätthålla avstånd. Resor kan vara ett alternativ för 

att hantera övergångar mellan nya och gamla sätt att leva när man kommit till ett nytt skede i 

livet. I Cohens (2010) studie av livsstils resenärer uppfattades en romantiserad bild av en 

strävan av att finna sitt “sanna jag”. Även Cohens (2010) studie är relevant för vår studie då 

den berör de bakomliggande motiven till resandet. Dock är vår studie fokuserad på att 

undersöka backpackers som upprepar backpackerresor så motiven vi ämnar undersöka är 

alltså motiven till varför resandet fortsätter till skillnad från Cohen (2010) som fokuserar på 

motiven till en första resa. 
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Tomazos (2016) menar att det skett en utveckling inom backpacking de senaste 50 åren, från 

att domineras av hippies och äventyrare har det utvecklats till att idag vara en ritual för många 

ungdomar innan de börjar vuxenlivet med ansvar och allt vad det innebär. Dock har forskning 

på senare tid identifierat ett ökande antal äldre backpackers som reser senare i livet. 

2.2 Före, under och efter avresa 

Tomazos (2016) beskriver en modell som illustrerar backpackers erfarenheter utifrån tre steg; 

avresa, initiering och retur. En backpackerresa börjar med en äventyrslust vid avresa. De 

främsta pushfaktorerna enligt författaren var möjligheten att resa innan de behöver kliva ut i 

vuxenlivet, studera och arbeta. Väl på plats, initieringen, så har backpackern en tendens av att 

kliva ut ur sin “comfortzone” och pröva på saker som backpackern inte kunna tänka sig innan. 

Det kan vara extremsporter, droger, alkohol och sex som frestar. På plats var 

insideinformation om vilka resmål och aktiviteter som borde testas ovärderligt, tidigare 

backpackers spelade en stor roll och gav användbar kunskap till förstagångsbackpackers. Vid 

det tredje steget, retur, när backpackern återvänder hem och skall återvända till vardagslivet är 

det vanligt att uppleva olust över detta. Väl hemkomna uppskattade backpackerna i Tomazos 

(2016) studie sitt ökade självförtroende och oberoende, förbättring av sin karaktär och 

personlig utveckling. 

(Andersson, 1999, s. 197-198) försöker urskilja de sociala aktörerna som har betydelse för 

luffarturistens sammansättning av den ideala reseupplevelsen. De olika aktörerna som blir 

synliga är tre stycken huvudgrupper. Den första är luffarturisterna själva, den andra är de 

”vanliga turisterna” som luffarturisterna inte vill identifieras med och den tredje 

huvudgruppen är lokalbefolkningen. Det är utifrån dessa tre grupper som det extraordinära 

resandet skapas. (Andersson, 1999, s. 197-198) menar dock även att det krävs en viss distans 

samtidigt. Spänningen mellan distans och närhet tydliggörs i det sociala spelet mellan resenär, 

turist och lokalbefolkningen. Resenären vill identifiera sig med lokalbefolkningen för att 

uppnå det extraordinära. Samtidigt som resenären försöker upprätthålla en distans till den 

”vanliga turisten” måste resenären ändå acceptera att gränsen mellan ”dem och ”vi” är 

flytande på grund utav att resenären fortfarande är en främling gentemot lokalbefolkningen, 

vilket måste upprätthållas för att resan ska vara extraordinär (Andersson, 1999, s. 196-197).  

Andersson (1999) menar att en viktig markör i detta avståndstagande är pengar. Att spendera 

så lite pengar som möjligt är viktigt del i luffarkulturen. En annan viktig markör för att få 

resan att vara extraordinär är kulturella skillnader. Ju mer avlägsen en kultur är, geografiskt 

eller kulturellt desto bättre (Andersson, 1999, s. 197-198) 

Den tidigare forskningen har presenterat olika studier inom backpacking, som berör både 

motivation samt identitetsskapande och personlig utveckling. Den tidigare forskningen har 

berört backpackers i allmänhet, vår studie kommer dock att fokusera på individer som har 

backpackat två eller fler gånger samt inom åldersspannet 20-30 år.  
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Motivationsfaktorerna enligt de tidigare undersökningarna pekar på att individen åker ut på 

backpackerresor för att finna sig själv, ofta i samband med en identitetskris. Andra motiv som 

författarna nämner är att finna frihetskänsla samt att komma bort från något. De tidigare 

undersökningarna som lyfts fram hjälper oss att få förståelse för de aktuella ämnena, både 

motivation och identitetsskapande hos backpackers. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa teorier skall ligga till 

grund för analysen av det insamlade empiriska materialet. Det presenteras två olika teorier 

om identitetsskapande. Det introduceras även en teoretisk modell av Pearce (2005) som 

presenterar olika stadium av motivation till att resa. De teoretiska ramverken som används är 

utvalda för att kunna fungera som ett verktyg att besvara studiens frågeställningar. 

3.1 Identitetsskapande 

Avstånden har minskat i det moderna samhället i och med globaliseringen. Internet och 

telefoner har gett möjligheten att dygnet runt kunna ta del av händelser från hela världen, utan 

att fysiskt behöva resa till platsen. Enligt Giddens (1997) är globaliseringen oundviklig, den 

handlar inte endast om ekonomiska förhållanden mellan länder utan är en viktig del av hur 

sociala interaktioner sker idag, något som författaren menar har inverkan på individens 

identitetsskapande (Giddens, 1997, s. 32-34).  

Människan föds inte med en identitet, utan Giddens (1997) menar att identitet är något som 

skapas genom att interagera med människor i sin omgivning. Detta kallas för reflexiv 

identitet. Den reflexiva identiteten innebär att individen står fast vid och formar individens 

egen historia gentemot de situationer individen upplever. I dagens samhälle där det mesta är 

föränderligt och sker snabbt vilket kan upplevas som osäkert för individen, behöver individen 

dels kunna lita på sin egen identitet samt på historien om sig själv, där svar om vem man är 

kan finnas. Denna syn på identitetsskapande kommer i denna studie att användas för att 

förklara respondenternas identitetsutveckling under resorna (Giddens, 1997, s. 94-97).  

Durkheim menar att människors medvetande skapas genom hela livet i möten med andra 

människor, detta fenomen kallas socialisationsprocessen. Det är en process där erfarenheter, 

beteende och lärdomar samverkar. Denna process är nödvändig för att en individ ska fungera i 

samhället och ser olika ut från person till person. Processen bidrar till samhällets existens och 

säkerställer att olika kulturer förs över till andra samhällen och generationer. Grundbulten för 

denna process börjar i ett tidigt skede i en individs liv och förändras i takt med de olika 

faserna i livet. Individer lär sig vad som är rätt och fel genom att socialisera sig med andra 

individer. Individens identitet formas av det som individen lärt sig genom uppväxten. En 

meningsfull källa till individens trygghet är kulturmöten, språkanvändning och världsbild. 

Socialisationsprocessen kan ses som en inre resa där individen inte bara finner ett sätt att leva 

utan ett sätt att tänka (Stier, 2009, s. 95-98). Dessa teorier om identitetsskapande är relevanta 

för denna studie för att kunna förklara intervjupersonernas personliga utveckling och syn på 

identitetsskapande genom sitt resande. 

I denna studie har Giddens och Durkheim socialkonstruktionistiska infallsvinkel på 

identitetsskapande valts att tillämpas. Socialkonstruktionistisk vetenskapssyn betyder att 

kunskap och betydelse bildas av en social gemenskap med hjälp av språket (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 104). Det finns dock andra syner på identitetsskapande, se 

exempelvis Kroger (2007) som har ett socialbehavioristiskt perspektiv och beskriver identitet 

som att vara samma person i olika sociala situationer på olika platser och över tid.  
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3.2 Motivation 

Pearce (2005) presenterar en modell som beskriver hur resemotivationen ökar desto mer 

individen har rest. Denna modell kallas TCL, Travel Career Ladder. TCL modellen är till för 

att skildra resenärers motivation och utgår ifrån fem olika steg. Längst ned på stegen finner vi 

avkopplingsbehov som sedan följs av säkerhetsbehov. Därefter kommer relationssteget och 

vidare självförtroende/utvecklingsbehov samt det sista steget som är självförverkligande. För 

att resenären skall bli motiverad till att resa kan flera steg ha påverkan, men det finns ofta ett 

visst steg som har större påverkan än de andra stegen. De steg som påverkar motivationen till 

att resa kan förändras under individens liv, då förändring är ständig under en livstid. Ju högre 

upp på stegen resenären befinner sig, visar på att resenären är väl berest. Med det menas att 

väl på den högsta stegen uppfyller resenären det högsta stegen som är självförverkligande, 

och det är enligt denna modell det mest givande motivet till att resa (Pearce 2005). Nedan 

presenteras en egen illustration av Travel Career Ladder. 

 

        Figur 1. 

Travel Career Ladder beskriver olika nivåer som skildrar individens resemotivation. Modellen 

kommer att användas för att analysera intervjupersonernas motiv till att resa och på så sätt få 

en större förståelse av bakgrunden till resemotivationen. 
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4. Forskningsstrategi  

Nedan presenteras och motiveras det metodval som använts i studien. Metodkritik, 

tillförlitlighet och relevans samt de forskningsetiska aspekterna diskuteras. 

4.1 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsinriktning. Genom intervjuer och 

observationer samlas information in för att få en djupare förståelse av det problem som 

efterforskas (Holme & Solvang 1997, s. 100-110). Det finns olika intervjumetoder som kan 

användas för den kvalitativa forskningsmetoden. I denna studie har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer, vilket går ut på att respondenterna får besvara frågor utifrån en 

intervjumall som är skapad utifrån det teoretiska ramverket. Korrespondenterna har även 

möjlighet att följa upp respondenternas svar med följdfrågor (Aspers, 2011, s. 137). I denna 

studie har en kvalitativ metod tillämpats då en kvantitativ metod anses ge för allmän och inte 

tillräckligt djupgående information som krävs för studiens frågeställningar. Genom att 

använda oss av en kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer ges möjlighet till att få 

mer djupgående information från ett mindre antal intervjupersoner då vi i denna studie 

intresserar oss för det unika och säregna kring det specifika ämnet. Genom att använda en 

kvalitativ metod öppnar det även upp för en bättre uppfattning kring den intervjuades 

livssituation och ger goda möjligheter för att göra relevanta tolkningar av informationen som 

skaffas genom intervjuer (Holme & Solvang 1997, s. 78-83). Den intervjumall som använts 

finns bifogad som bilaga 1, och har utformats utifrån den tidigare forskningen och teorierna 

som använts i studien. Utifrån frågeställningarna gjorde författarna bedömningen att det inte 

hade gått att utföra en kvantitativ studie då resultatet hade blivit för allmänt och att en 

kvalitativ studie behövdes för att få en djupgående relevant information. 

4.1.1 Vetenskapsteori 

Denna studie utgår från konstruktionism som ontologisk ståndpunkt. Objektivism innebär att 

vi i vardagen är opåverkade av sociala aktörer, att de inte har påverkan då vi inte är medvetna 

om det. Ett exempel ur vardagen är hur människor anpassar sig till sociala koder och normer 

utan att reflektera kring det avsevärt. I en annan ontologisk ståndpunkt, konstruktionism, ses 

däremot verkligheten på ett annat sätt och ifrågasätter objektivismen. Konstruktionismen 

anser att den sociala strukturen ständigt formas medvetet i det vardagliga samspelet. I denna 

studie används det konstruktionistiska synsättet då studien utgår ifrån intervjupersoners 

agerande och motiv till att backpacka upprepande gånger. Detta synsätt lägger vikt kring hur 

individen uppfattar och tolkar verkligheten vilket i denna studie är centralt kring ämnet. 

Genom att använda det konstruktionistiska synsättet kan författarna fokusera på hur 

intervjupersonerna ser på den sociala verkligheten. (Bryman & Bell 2005, s. 306-309).  

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter är personer som har varit ute på backpackerresa två eller fler gånger. 

Dessa har valts ut av ett så kallat icke-sannolikhetsurval, som innebär att urvalet inte valts ut 

slumpmässigt utan att författarna till denna studie har medvetet valt ut just dessa respondenter 
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(Holme & Solvang 1997, s. 181-195). Sju personer har intervjuats inom åldersspannet 20 till 

30 år. Skälet till varför detta åldersspann har valts är på grund av att studien fokuserar på 

identitetsskapande och tidigare forskning menar att en individs identitet är mer formbar i ung 

ålder (Desforges, 2000) samt att backpacking idag har blivit en sorts ritual för många unga 

vuxna innan vuxenlivet börjar (Tomazos, 2016). Intervjupersonerna är inte jämnt fördelade 

över kön men detta anses inte vara av relevans då personliga egenskaper hos 

intervjupersonerna inte är av betydelse då fokus är på erfarenhet inom backpacking. Dessa 

intervjupersoner är från början utvalda bekanta via ett bekvämlighetsurval och förde sedan 

med sig andra intervjupersoner genom ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att 

intervjupersoner rekommenderar andra personer som är lämpliga intervjuobjekt. Efter dessa 

sju intervjuer upplevdes mättnad i det insamlade empiriska materialet. Mättnad innebär att 

ingen ny information kom fram efter de utförda intervjuerna. När ingen ny information 

tillkom ansågs materialet uppnått mättnad då nya intervjuer inte hade tillfört något nytt som 

var av relevans för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 206-207). 

4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

Här presenteras intervjupersonerna. Vi har valt att presentera intervjupersonernas ålder, hur 

många gånger de varit på backpackerresa samt deras boendesituation. Anledningen till att 

boendesituationen presenteras är då den ekonomiska situationen har stor påverkan och 

möjliggör resandet. 

Jenny 

23 år, varit på två backpackerresor i Asien. Bodde hemma hos föräldrar under resorna och 

idag.  

Carina 

25 år, varit på två backpackerresor i Australien och Asien. Bodde hemma hos föräldrar under 

resorna men inte idag. 

Molly 

26 år, varit på fyra backpackerresor i Asien, Australien och Sydamerika. Bodde hemma hos 

föräldrar under resorna och idag. 

Anna 

28 år, varit på tre backpackerresor i Asien, Australien och Sydamerika. Bodde hemma hos 

föräldrar under resorna och idag. 

Linn 

25 år, varit på tre backpackerresor i Asien. Bodde hemma hos föräldrar under resorna men 

inte idag. 

Felicia 
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27 år, varit på två backpackerresor i Asien. Bodde hemma hos föräldrar under resorna men 

inte idag. 

Emil 

28 år, varit på två backpackerresor i Asien och Australien. Bodde hemma hos föräldrar under 

resorna och inte idag. 
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4.3 Praktiskt genomförande 

Då några av intervjupersonerna redan var bekanta med författarna var det enkelt att få kontakt 

med dem och boka in intervjuer. De som vi sin tur kom i kontakt med via ett snöbollsurval var 

även dem enkla att få tag på då kontakten förmedlades direkt via tidigare intervjupersoner. 

Det var svårt att boka in alla intervjuer på en och samma dag och plats och på så sätt få 

liknande förutsättningar, istället blev fallet att intervjupersonerna själva fick välja tid och 

plats. Två av intervjupersonerna hade inte möjlighet att fysiskt träffas vilket ledde till att det 

blev två inspelade telefonintervjuer med dessa. De resterande fem intervjuerna skedde på 

olika caféer i centrala Stockholm. Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från 

intervjupersonerna. De etiska övervägandena presenterades för respektive intervjuperson. 

Samtliga intervjuer kändes avslappnade till följd av den semistrukturerade intervjuguiden som 

öppnade upp för en dialog. Även faktumet att en tidigare bekantskap, eller gemensam 

bekantskap fanns med intervjupersonerna spelade förmodligen roll i varför intervjuerna blev 

så pass lättsamma, och det öppna diskussionsklimatet upplevdes bidra till att information som 

annars kunde hållits tillbaka kom fram under intervjuerna. Samtliga intervjuer skedde i början 

av april år 2017 och pågick mellan 30 till 45 minuter. 

4.4 Bearbetning av material 

Efter att samtliga intervjuer utförts lyssnades inspelningarna igenom ett flertal gånger. Efter 

det transkriberades intervjuerna, stycken som ansetts irrelevanta har strukits då de inte ansetts 

tillföra något till studien. Trost (2010) menar att fullständig transkribering kan bli för 

tidskrävande och få med onödig information, därför är det inte alltid tvunget att transkribera 

hela intervjuer (Trost, 2010, s. 150). När intervjuerna transkriberats delades de in i två olika 

teman, identitetsskapande och personlig utveckling samt motivation, för att lättare få en 

överblick över det insamlade empiriska materialet inför analysen. 

4.5 Forskningsetik 

Av etiska skäl är det av vikt att ta hänsyn till individskyddskravet. Vid samtliga intervjuer har 

individskyddskravet beaktats. Individskyddskravet består huvudsakligen av fyra punkter, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet - Detta innebär att vid insamlingen av det empiriska materialet till studien 

informerades respondenten om att materialet endast kommer att användas i denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckeskravet - Respondenterna har gett sitt samtyckte att medverka i denna studie av fri 

vilja. Samtliga av respondenterna är privatpersoner över 18 och därmed myndiga 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet - innebär att respondenten skall informeras om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten kan avbryta sitt deltagande under studiens gång 

om den önskar det (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Konfidentialitetskravet - Inga obehöriga personer kommer att ta del av personuppgifter utan 

respondenternas personuppgifter behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjupersonerna har godkänt att deras namn används i studien, dock har vi valt att använda 

oss av fingerade namn då det inte är relevant för studien att nämna intervjupersonerna vid 

namn.  

4.6 Metodkritik 

Författarna har strävat efter en objektiv studie, dock så kan det vara svårt att ha en fullständig 

objektivitet då hur man tolkar olika saker skiljer sig från olika individer. En semistrukturerad 

intervjuform valdes för att intervjupersonerna skulle få utrymme för egna tankar. Det går 

aldrig att säkerhetsställa att intervjupersonerna talar sanning, speciellt då studien rör individen 

på ett så pass personligt plan kan det vara lätt att välja bort att berätta viss känslig 

information. Dock har vi upplevt ett förtroendeingivande intryck från intervjupersonerna och 

utgår därför att de inte medvetet undanhållit information. 

Båda författarna medverkade vid de fysiska intervjuerna. För att underlätta vid 

telefonintervjuerna fick en av författarna föra samtalet.  

Författarna till denna studie anser att antal intervjuer har räckt till för att uppnå mättnad i det 

empiriska materialet då det till slut inte uppkom nya teman vid intervjuerna. Hade en önskan 

om ett mer generaliserbart material funnits hade studien istället använt sig av en kvantitativ 

forskningsinriktning.  

Urvalet består till störst del av kvinnor, detta har dock inte setts som ett problem då kön och 

personliga egenskaper har någon central roll i studien, utan det som är av relevans är att 

intervjupersonen varit på minst två backpackerresor och är inom det utvalda åldersspannet.  

 

4.7 Tillförlitlighet och relevans 

I kvalitativa studier talar man om tillförlitlighet och relevans (Hjerm et. al. 2014, s. 82-83). 

Tillförlitlighet innebär att författarna tydligt har presenterat hur studien är utförd. Författarna 

till denna studie har även diskuterat problematiken med metodvalet för att uppmärksamma 

läsaren på eventuella brister.  

Relevansen i studien ligger i att tidigare forskning inom området har gåtts igenom för att finna 

mindre utforskade områden inom fältet. Författarna har utgått från frågeställningarna och haft 

dem i åtanke vid val av material används i studien (Hellevik, 1984, s. 93-94). 
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5. Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Det empiriska materialet analyseras 

därefter med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som används i studien. Inledningsvis 

introduceras de kategorier som utifrån bearbetning av det empiriska materialet tagits fram 

för att göra materialet mer hanterbart. Kategorierna som används är “Identitet och Personlig 

utveckling” samt “Motivation”.  

5.1 Presentation av kategorier 

De teoretiska ramverken som används i denna studie berör individers identitetsskapande i 

samband med sociala interaktioner samt faktorer som påverkar resemotivationen. Dessa 

teoretiska utgångspunkter ligger till grund för de kategorier som används för att dela upp det 

empiriska materialet. De två kategorierna motivation samt identitet och personlig utveckling 

kommer att användas vid presentation av empiri och analys. 

Kategori 1: Motivation 

I denna kategori presenteras intervjupersonernas motiv och drivkrafter till det återkommande 

backpackerresandet. Det empiriska materialet kring motivation kommer sedan främst att 

analyseras med hjälp av Pearce TCL modell som handlar om resemotivation. 

 

Kategori 2: Identitet och personlig utveckling 

I denna kategori lyfts intervjupersonernas syn på identitetsskapande och personlig utveckling i 

relation till deras backpackerresor fram. Detta diskuteras i relation till Giddens och 

Durkheims socialkonstruktionistiska perspektiv på identitetsskapande samt den tidigare 

forskningen inom ämnet.   

 

5.2 Motivation 

En backpacker är en person som lever i resväskan och är ute och reser under en längre tid med 

en låg budget. – Felicia 

En backpacker är en person som inte reser med en rullväska, de har en ryggsäck, sparsamt 

med packning, ekonomisk, man får inte vara kräsen, man måste kunna vara spontan då man 

inte planerar så mycket utan kan ändra planer från dag till dag, då är det bara att packa ihop. – 

Linn 

Dessa citat beskriver två av intervjupersonernas definition av en backpacker, och alla 

intervjupersoner har liknande beskrivningar av vad som definierar en backpacker. 

Ryggsäcken beskrivs som en tydlig markör för backpackers och skiljer dem från “vanliga 

turister”. Samtliga intervjupersoner uppger att backpacking varit ett sätt att se så mycket som 

möjligt så billigt som möjligt. Detta har format intervjupersonernas livsstil både hemma i 

Sverige och på resorna. I Sverige tillämpas det genom ett mycket sparsamt liv med mycket 
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arbete för att snabbt få ihop pengar. När de sedan rest så har intervjupersonerna försökt få 

pengarna att räcka så länge som möjligt för att vara på resande fot under en längre tid. 

Intervjupersonernas beteende har sedan upprepats för att senare möjliggöra flera resor.  

Alla intervjupersoner, utom Carina som var 22, åkte på sin första backpackerresa efter att ha 

avslutat studier på gymnasiet och var då 19-20 år gamla. Den gemensamma nämnaren till 

varför de åkte just då var att intervjupersonerna upplevde en frihet då studierna var avslutade 

och de inte hade något som hindrade dem att åka. Carina däremot hade precis kommit ut ur en 

längre relation, hade inget fast arbete samt bodde hemma hos sina föräldrar. Detta ledde till att 

hon upplevde en sorts identitetskris som motiverade henne till att resa iväg för att ”finna sig 

själv”. 

Jag hade precis gjort slut med min kille, kände att jag typ behövde börja om. Sen bodde jag 

också hemma och var timmis så det var inga problem att åka iväg. – Carina 

Jag hade ingenting som höll mig kvar i Stockholm, jag pluggade inte och ströjobbade på en 

restaurang. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra härnäst. – Felicia 

I citatet ovan reflekterar Felicia kring varför hon åkte, och resterande intervjupersoner 

upplevde de samma rotlöshet.  

Jag har alltid gillat att resa, sen när jag tog studenten så kände jag att jag inte riktigt visste vad 

jag ville göra. Då fortsatte jag helt enkelt att jobba på mitt extrajobb och sparade ihop pengar 

för att resa. Jag blev inspirerad av äldre vänner som tidigare åkt på liknande resor. – Jenny 

Jag ville ut och se världen, hade aldrig varit i Asien, sen hade mina systrar varit ute och rest 

och det verkade otroligt roligt så det var något som även jag ville uppleva. – Felicia 

Jag hade en kompis som hade gjort en liknande resa och det verkade som en härlig upplevelse 

och blev då själv inspirerad av att resa. – Molly 

Som intervjupersonerna nämner ovan var en stor motivation till att resa berättelser från vänner 

och familj som tidigare gjort liknande resor. Detta blev en stor inspirationskälla och bidrog till 

att intervjupersonerna valde att backpacka. Även förändringar i livet, så som avslutad 

utbilning, avslutade relationer samt saknad av fast anställning var motivationskällor till att 

resa och fortsätta resa för intervjupersonerna. 

Samtliga av intervjupersonerna har åkt på minst två backpackerresor. Nedan följer tre citat 

som beskriver intervjupersonernas motiv till att åka iväg igen. 

Anledningen till att jag åkt på flera backpackerresor är för att man blir fast, man vill se mer. 

Man vill se hela världen! Och backpacking är det mest prisvärda sättet att uppleva. – Anna 

Jag trivdes väldigt bra utomlands, och mådde väldigt bra när jag var borta så därför vill jag 

åka igen. – Emil 

Jag åkte igen för att direkt när jag kom hem från min första resa så kände jag bara att jag 

måste åkte igen. Jag fick som panik, nästan ångest när man kom hem från att ha levt som en 

dröm och göra vad och när man vill och uppleva massa saker och bara klimatet och hänga med 

tjejerna och bara göra roliga saker så kommer man hem och ska börja jobba igen och Sverige, 
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vardagslivet blev väldigt ångestladdat man ville bara komma iväg och leva, för det var där 

man levde på riktigt kändes det som. – Jenny 

Som ovanstående citat visar upplevde intervjupersonerna en stor glädje och välmående när de 

befann sig på deras resor. Detta välmående är något som de sökte efter när de kommit hem, 

vilket resulterade till att de gav sig ut på fler backpackerresor. Några av intervjupersonerna 

berättade att de hade svårt att finna denna känsla hemma i Sverige, och att det blev 

”ångestladdat” att komma hem då de visste att denna frihetskänsla skulle försvinna. 

En stor bidragande faktor till att samtliga intervjupersoner haft möjlighet till att åka på 

backpackerresor är då intervjupersonerna bott hemma hos sina föräldrar i Sverige under 

perioden de har rest. Detta har bidragit till att intervjupersonerna har kunnat spara pengar 

snabbt då utgifterna minimeras när de bott hemma hos sina föräldrar. Endast en av 

intervjupersonerna, Emil, betalade hyra hemma hos sina föräldrar och det var en mindre 

summa på 1500 kronor i månaden. De av intervjupersonerna som idag har flyttat hemifrån, 

Carina, Linn, Felicia samt Emil, berättar att de är klara med backpackerlivet och att det idag 

inte hade varit möjligt att resa på det sättet med tanke på allt ansvar och utgifter de har 

hemma. För de som inte flyttat hemifrån än, Molly, Anna och Jenny, är backpacking 

fortfarande en stor del av deras liv. Molly och Anna planerar nästa resa redan i år och har inga 

planer på att flytta hemifrån än då det hade försvårat deras möjligheter till att resa. Molly fick 

förra året ett erbjudande om en lägenhet men tackade nej då det skulle leda till för stora 

kostnader för att åka på denna typ av resor. Jenny studerar för tillfället men planerar att ta upp 

resandet efter avslutade studier och har därför inte flyttat från sina föräldrar än.  

Jag är inte redo att starta ett seriöst vuxenliv än och tänker resa så mycket som möjligt medan 

jag är ung. – Anna 

Det är perfekt att bo hemma när man är ute och reser, jag är ändå knappt hemma i Sverige så 

då är det onödigt att ha massa kostnader. – Molly 

När jag bodde hemma och reste så var det ju superskönt att kunna släppa allt hemma när man 

var iväg så det inte var stress med räkningar och sådant. – Jenny 

Samtliga intervjupersoner har någon gång backpackat i Asien. Asien var den vanligaste 

destinationen på den första backpackerresan och Thailand var då den vanligaste 

utgångspunkten. Anledningen till att just Asien var mest populärt bland intervjupersonerna 

var en kostnadsfråga, i Asien kan man få en relativt hög levnadsstandard för en mindre 

summa än exempelvis Nordamerika. Två av intervjupersonerna, Molly och Anna, är några av 

de mest erfarna backpackerresenärerna av intervjupersonerna i denna studie. De har testat på 

andra resmål än Asien, som bland annat Bahamas men har rest tillbaka till Asien då de 

upplevt att pengarna inte räcker lika långt i exempelvis Bahamas som i Asien.  

Alla mina tre backpackerresor har jag utgått ifrån Thailand, den längsta resan var i tre 

månader och då var jag i Thailand, Laos, Kambodja och Indonesien men annars har jag typ 

bara varit på samma ställen. – Linn 

De jag kände som rest innan mig hade varit i Asien så det kändes tryggt att resa till samma 

ställe och så kunde man få lite tips på vart man skulle åka och vad man skulle göra. – Felicia 
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Reslängden varierade hos intervjupersonerna, men var oftast tre till fyra månader. Asien var 

som tidigare nämnt den mest populära destinationen för backpacking bland 

intervjupersonerna. Vid intervjupersonernas andra backpackerresa var Australien vanligt 

förekommande. De två intervjupersonerna som hade mest backpackererfarenhet hade även 

besökt Sydamerika. Intervjupersonerna berättar att backpackerresandet skett frekvent under 

de aktiva åren med högst ett år mellan resorna. 

Av intervjupersonernas svar ser man att de planerat backpackerresorna på plats. De väljer en 

utgångspunkt och har en ungefärlig bild av vart de vill åka, men bestämmer detaljer under 

resans gång. Innan de åkt på resorna har de samlat information om ett område, exempelvis 

Sydostasien. Sedan har de bokat en enkelbiljett, och då har den vanligaste startpunkten varit 

Bangkok i Thailand. Utifrån Bangkok, eller en annan startpunkt bestämde de sedan nästa 

stopp. Så fortsatte resorna för de flesta av intervjupersonerna, de bestämde sig utefter resans 

gång. 

Jag bestämmer alltid på plats hur jag ska åka, man vet inte innan vart man vill åka eller hur 

länge, så det tar man som det kommer. När man är trött på ett ställe åker man vidare. – Anna 

Det fanns många olika drivkrafter till att intervjupersonerna valde att resa. Efter första resan 

fanns det ännu fler motiv till att resa. Efter att ha upplevt det positiva med att resa fann 

intervjupersonerna i just denna studie många motiv som i sin tur ledde till upprepat 

backpackerresande.” 

5.3 Identitet och personlig utveckling 

Samtliga intervjupersoner upplevde en förändring i deras beteende under resorna i jämförelse 

mot deras normala beteende hemma.  

Jag tror absolut man uppträder annorlunda, det blir en helt annan attityd, speciellt när man 

exempelvis åker ner till Asien det är sån himla chill atmosfär, det mesta är accepterat och det 

känns som det är mer stelt hemma i Sverige. – Jenny 

På mina resor har jag nog varit mer framåt än vad jag är annars, speciellt när jag reste själv då 

man var tvungen att vara social på ett annat sätt. Annars på hemmaplan är jag ganska blyg. – 

Emil 

Absolut, jag tycker att jag betedde mig annorlunda på resorna än i vanliga fall, man är typ lite 

häftigare, gladare, mer nyfiken än man är hemma när man ofta är lite instängd och bara gör 

sitt. – Anna 

Som citaten ovan visar upplevde intervjupersonerna sig mer öppna och fria under resorna. 

Några av intervjupersonerna nämner även att brist på rutiner och att inte behöva anpassa sig 

efter tider påverkade detta då man kunde slappna av på ett annat sätt än hemma.  

Man vågar lite mer, dels med klädsel, man går ju inte klädd hemma som jag gjort när jag varit 

ute och rest, barfota med en sarong typ o någon ful hängväska. – Linn 

Inte bara beteendet förändras under resan, flera intervjupersoner berättade om hur deras 

klädstil förändras under resorna.  
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Man kan göra vad som helst när som helst och det är ingen som reagerar, inget är konstigt, 

man kan gå runt med konstiga byxor med elefanttryck, och barfota, ingen bryr sig. – Jenny 

En gemensam nämnare för samtliga intervjupersoner var att de upplevde sig kliva ut utanför 

sin “comfortzone.” De beskriver hur de i nya möten och situationer behövt utveckla sin 

sociala förmåga och på så sätt knyta kontakter med personer som de i vanliga fall inte hade 

umgåtts med. Förutom att lämna sin sociala “comfortzone” så beskriver ett flertal 

intervjupersoner hur de vågat göra vissa aktiviteter som de aldrig kunnat tänka sig göra innan, 

som exempelvis extremsporter så som bungyjump och fallskärm. Flera av intervjupersonerna 

berättar även hur de testat på droger då det varit så lättillgängligt och öppet under resorna. 

Detta är något som intervjupersonerna berättar att de inte skulle gjort hemma men när 

situationen uppstod kändes det inte lika fel, de föll för lockelsen då det upplevde att det var en 

del av backpackerkulturen.  

Ja absolut, jag gick ur min “comfortzone”, jag hoppade bungyjump och dök och sådant som 

jag aldrig gjort innan och inte skulle gjort hemma i Sverige, utan man gjorde det för att man 

var inne i ett stim typ yolo. – Jenny 

När jag var i Australien provade jag fallskärm, vilket är något jag aldrig skulle gjort hemma i 

Sverige. – Carina 

De flesta intervjupersoner upplever att de utvecklats som personer under deras resor. De har 

blivit mer sociala, självständiga och öppna. De upplever även att de har lärt känna sig själva 

bättre. Samtliga intervjupersoner utom en berättade att de utvecklats mest som person under 

den första resan, när allting var nytt. En gemensam uppfattning hos intervjupersonerna är att 

de växt som person av alla nya upplevelser. 

Molly däremot upplevde en större personlig utveckling under sina andra resor, då hon inte 

upplevde att hon hade samma säkerhet under de andra resorna som den första. Under den 

första resan reste hon med många vänner från Sverige och hade en större trygghet, hon 

upplevde att utan den tryggheten under de andra resorna så tvingades hon att utvecklas mer 

och ställas inför tuffare utmaningar. 

Två av intervjupersonerna upplevde att en faktor till att de utvecklats mest under den första 

resan var då allt inom backpackervärlden var nytt.  

Det var stor skillnad på resorna, alltså man kan ju aldrig uppleva saker för första gången fler 

gånger, första gången var ju första steget typ ut i vuxenlivet efter studenten och så, den resan 

var verkligen och jag kan än idag säga att det var några av de bästa månaderna i mitt liv. – 

Jenny 

Första resan är ju allting nytt, man visste ju inte riktigt vad man höll på med. Mycket nya 

intryck och sådant, såklart var det på de andra resorna också men då hade man ju en helt annan 

koll och visste mer hur man ska leva och vad man skulle leta efter. – Anna 

Flera av intervjupersonerna nämner att de upplevt en förändring i sin personlighet under 

resan, och som de även upprätthållit när de kommit hem. Några exempel av vad 

intervjupersonerna sagt kommer nedan: 
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Ja, det skulle jag nog säga, jag tror att jag att vissa egenskaper jag har idag är tack vare att jag 

var ute och reste. Att jag är mer öppen, att jag kanske inte är så dömande mot folk, och jag tror 

att man förändras lite under resans gång och att jag tagit med det hem också. – Carina 

Jag blev säkrare i mig själv, och det har suttit kvar, men det tror jag att man alltid blir och 

utvecklas när man gör något man inte gjort förut. – Felicia 

Två av intervjupersonerna däremot kände inte att de tog med sig den personen de var på resan 

hem.  

Nej, så fort jag sätter min fot på Arlanda känner jag att jag är tillbaka till samma gamla person 

igen, det är som om att ingenting förändrats utan allt är som vanligt. – Anna 

Man går snabbt tillbaka, man är ju anpassningsbar, det går snabbt att falla tillbaka till gamla 

rutiner när man kommer tillbaka. Här hemma måste man på något sätt ha rutiner, det behöver 

man inte när man är utomlands och det är det som kanske gör att man tycker det är så bra 

utomlands. – Linn 

Flera av intervjupersonerna upplevde att de lärde sig nya saker om sig själva. En vanlig 

förekommande lärdom var hur intervjupersonen fungerade i grupp. Att umgås och bo 

tillsammans så intimt som de som reste med sällskap gjorde, ledde till att tålamodet växte.  

Man fick lära sig tålamod och även vad man inte tyckte om hos de andra, utifrån dem betedde 

sig till exempel. – Jenny 

Hur jag reagerar i olika situationer, och även lite mer vad för typ av människor jag vill umgås 

med blev lite klarare för mig. – Felicia 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att de fått en ökad förståelse för andras kulturer och 

levnadssätt efter resorna. Flera av intervjupersonerna berättade om kulturkrockar som uppstått 

men menade att dessa kulturkrockar bidrog till ökad kunskap för lokalbefolkningens kultur. 

Vi var ju gäster eller vad man ska säga så man får ju acceptera hur det är men asså 

identitetsskapande, jag vet inte riktigt, men man skulle väl säga att när man upplevt allt på 

plats att man blir lite mer förstående för dem och hur det påverkar mig det vet jag inte men 

man har väl fått lite mer ögonöppnande erfarenheter och kan sätta sig in mer i andras 

situationer vissa lite mer acceptans och tålamod till exempel. – Jenny 

5.4 Analys av motivation 

Pearce (2005) modell Travel Career Ladder beskriver resenärers motivation till att resa. De 

grundläggande behoven är avkopplingsbehov och säkerhetsbehov. Utifrån 

intervjupersonernas svar kan författarna se att dessa grundläggande behov redan är uppfyllda 

då de inte reser för att koppla av eller finna trygghet, utan de söker efter äventyr (Pearce, 

2005). Intervjupersonerna tog avstånd från att sammankopplas med ”vanliga charterturister” 

vars primära mål med resandet är avkoppling. Intervjupersonerna antydde att 

backpackerturismen stod över charterturismen som även Andersson (1999, s. 41) beskriver. 

Intervjupersonerna i denna studie ville uppleva äventyr och frihet som förknippas med 

backpacking och man kan därför anta att avkoppling och säkerhetsbehovet är uppfyllt hos 
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intervjupersonerna då de sökte efter motsatsen till det. 

Avkopplingsbehovet som innebär att resenären endast åker för avkoppling och återhämtning 

är inget som intervjupersonerna kan relatera till. De vanligaste drivkrafterna till att 

intervjupersonerna valde att åka var att de inte hade något hemma som höll fast dem, de ville 

uppleva nya platser och få nya erfarenheter. Ingen av intervjupersonerna nämnde något om att 

avkoppling och återhämtning var en viktig drivkraft till sitt resande.  

Säkerhetsbehovet, som innebär att resenären har en trygghet under resan, i form av en 

minimerad nivå av stress, säkerhet på destinationen och att undvika främmande situationer 

kan relateras till en typisk charterresa. Charterturism är något som backpackers vill undvika 

att associeras med (Andersson, 1999, s. 41-43) och intervjupersonerna i denna studie ville 

distansera sig ifrån dessa charterturister. Intervjupersonerna till denna studie hade inget behov 

av säkerhet utan sökte efter äventyr, vilket definierar en backpacker (Andersson, 1999, s. 41-

43). 

Det tredje steget, relationssteget, innebär att underhålla och skapa nya relationer samt känna 

delaktighet. Alla intervjupersoner uttryckte att de utvecklats socialt vid de nya mötena under 

resorna. Samtliga berättade även hur de knutit nya kontakter från hela världen under deras 

resor, och många har kontakt än idag. Genom att intervjupersonerna skapat nya relationer i 

andra delar av världen har de kunnat använda detta nätverk när de sedan varit ute på resor. 

Intervjupersonerna har tack vare nyfunna kontakter på resor kunnat använda dem vid senare 

tillfällen genom att exempelvis att få bo gratis och få tips om resmål. Genom att umgås med 

lokalbefolkningen upplever de resmålen från ett lokalbefolkningsperspektiv och 

intervjupersonerna har då lyckats komma undan ”den vanliga charterturisten”.  

Nästa steg i Travel Career Ladder är självförtroende och utvecklingsbehov. Detta steg innebär 

kompetensutveckling, speciella intressen samt respekt av andra. Flera av intervjupersonerna 

berättar hur möten med nya kulturer har gett dem mer förståelse för andra kulturer. Detta har 

bidragit till en ökat anpassningsförmåga i sociala sammanhang med andra kulturer, som i sin 

tur genererar en ömsesidig respekt mellan resenär och lokalbefolkning. Flera av 

intervjupersonerna fann nya intressen, exempelvis extremsporter som dykning och 

fallskärmshoppning. Tre av intervjupersonerna som fortfarande bor hemma än idag berättar 

hur de hemma i Sverige inte har några specifika intressen eller karriärmål. De upplever att de 

utvecklas som mest när de är ute och reser och lägger därför ingen energi på att bygga upp sitt 

liv utifrån dagens normer hemma i Sverige, utan “spar” sig tills de är ute och reser. De har 

istället valt att arbeta så mycket som möjligt och spendera så lite pengar som möjligt hemma, 

för att sedan ”leva livet” när de är ute på resor. Intervjupersonerna har nämnt att de upplever 

sitt vardagsliv i Sverige som tråkigt och händelsefattigt, vilket inte är förvånande när de väljer 

att leva på detta äventyrliga och händelserika sätt. Samtliga intervjupersoner har uppgett att de 

upplever starkast och snabbast utveckling av sig själv när de är på resande fot. Detta kan 

också bero på deras ”tråkiga” levnadssätt, som innebär att de endast arbetar och sparar pengar 

hemma och då inte har möjlighet till att utvecklas på samma sätt. 

Det sista steget, självförverkligande, innebär att förstå sig själv, uppfylla sina drömmar och att 
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finna ett inre lugn. Av intervjupersonernas svar upplevs det som om att de flesta har uppnått 

självförverkligande under resorna. Alla intervjupersoner har berättat om hur bra de mådde 

under sina resor, i jämförelse med hur de mår när de är hemma i Sverige. Flera upplevde en 

frihetskänsla som de menar är nästintill omöjlig att uppnå på hemmaplan, då 

intervjupersonerna upplevde att vardagslivet styrs av klockan och rutiner. Denna frihetskänsla 

som de uppnådde var även den vanligaste förekommande drivkraften till varför de valde att 

åka ut på en resa av backpackerkaraktär igen. Med att känna frihet menade intervjupersonerna 

att de kunde göra vad de ville när de ville samt att de inte var bundna till en viss plats och att 

miljön var ombytbar. Den flexibiliteten som intervjupersonerna haft under resorna menar de 

inte skulle vara möjlig att ha hemma i Sverige. Enligt Ganghua et. al. (2014) är 

självförverkligande att utvecklas som person och lära sig nya sätt att leva några av de 

starkaste motiven bakom att göra en backpackerresa. Självförverkligande utifrån denna 

studies intervjupersoner har visat sig i form av de lärt känna sig själva bättre, är mer 

självständiga, sociala och öppna samt att de växt och utvecklats som person. Likt TCL 

modellens sista steg självförverkligande samt intervjupersonernas svar verkar detta stämma då 

samtliga intervjupersoner har upplevt någon typ av självförverkligande och därefter följer en 

strävan att få uppleva det igen vilket har lett till ett fortsatt resande för denna studies 

intervjupersoner.  

Desforges (2000) beskriver i sin studie att individer ofta åker på backpackerresor när 

individen är osäker på sin identitet exempelvis i samband med avslutad utbildning. Alla 

intervjupersoner utom en reste på sin första backpackerresa efter avslutad 

gymnasieutbildning. Intervjupersonen Carina däremot reste några år efter gymnasiet, hon 

definierar den största motivationen till varför hon åkte som en identitetskris. Carina hade 

precis avslutat en längre relation, bodde hemma hos sina föräldrar samt hade ingen fast 

anställning. Detta ledde till en identitetskris och ett behov att åka iväg för att finna sig själv.  

Även Cohen (2010) menar att avslutade kapitel är ett starkt motiv till att backpacka. Cohen 

(2010) skriver även att ett starkt motiv är att komma bort från den dagliga rutinen. Även det 

kan liknas med denna studies intervjupersoner har haft att komma bort från rutiner som en 

stor drivkraft till att åka. När de väl kommit bort från rutinerna på resorna så är den upplevda 

frihetskänslan som tidigare nämnt en av den starkaste drivkraften hos intervjupersonerna till 

att resa igen. En drivkraft till att intervjupersonerna haft möjlighet till att åka på 

backpackerresor är då de under reseperioden har bott hemma hos sina föräldrar. Detta har lett 

till att de inte haft några större fasta utgifter hemma och då haft möjlighet att snabbt spara 

ihop pengar att resa för i samband med timanställning där de kunnat jobba mycket och på så 

sätt få ihop pengar snabbt. Detta har möjliggjort det upprepade resandet bland denna studies 

intervjupersoner. Intervjupersonerna har åkt på deras backpackerresor med max ett års 

mellanrum, då de haft möjlighet till att minimera utgifterna i Sverige samt arbeta mycket för 

att snabbt få ihop pengar att resa för. 

5.5 Analys av identitet och personlig utveckling 

Giddens (1997) menar att identitet skapas genom att interagera med människor i sin 

omgivning. Detta kallas för reflexiv identitet, vilket innebär att individen utvecklas och skapar 
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sin identitet genom de situationer som upplevs (Giddens, 1997, s. 95-97). De flesta 

intervjupersonerna upplevde sig utvecklas som person genom att vara mer sociala, 

självständiga och öppna under resorna och att de växt som person av alla nya upplevelser. De 

upplevde denna utveckling genom att interagera med människor från andra kulturer och i 

sammanhang som inte annars skulle varit aktuella har intervjupersonerna utvecklats socialt. 

Intervjupersonerna menade att hemma i Sverige utsattes de inte för liknande situationer, och 

kunde välja vilka de ville umgås med på ett annat sätt. På resorna kunde de ibland behöva ta 

hjälp eller fråga om råd från både lokalbefolkning och andra backpackers som de i en annan 

situation än på resan inte hade tagit kontakt med. Författaren menar även att individen inte 

föds med en identitet, utan att den ständigt utvecklas (Giddens, 1997, s. 94–97). 

Intervjupersonernas upplevelser stämmer överens med detta påstående då de upplevde att de 

förändrades personlighetsmässigt under varje resa. Dock var det två av intervjupersonerna 

som inte går att tillämpa till Giddens (1997) resonemang. Detta då de menade att de 

förändrades endast för att de anpassade sig efter situationen, och att de inte tog med denna 

förändring när de kom hem från resorna. 

Likt Giddens (1997) menar Durkheim att människors medvetande skapas genom hela livet 

genom möten med andra människor, detta kallas för socialisationsprocessen (Stier, 2009, s. 

95-98). Flera av intervjupersonerna nämner att de upplevt en förändring i sin personlighet 

under resan, som de även upprätthållit när de kommit hem. Ett exempel på hur en 

intervjuperson förändrats under resorna kommer nedan: 

Ja, det skulle jag nog säga, jag tror att jag att vissa egenskaper jag har idag är tack vare att jag 

var ute och reste. Att jag är mer öppen, att jag kanske inte är så dömande mot folk, och jag tror 

att man förändras lite under resans gång och att jag tagit med det hem också. – Carina 

 

De flesta intervjupersonerna upplevde dock att den personliga utvecklingen var som störst vid 

den första resan, då allting var nytt och upplevdes för första gången. Vid de senare resorna var 

det många situationer som intervjupersonerna redan hade upplevt och bidrog alltså inte lika 

mycket som de situationer som uppstod för första gången under den första resan.  

Durkheim menar att socialisationsprocessen bidrar till samhällsexistens och säkerhetsställer 

att olika kulturer förs över till andra samhällen och generationer (Stier, 2009, s. 95-98). 

Intervjupersonerna berättade att de inte planerat resrutten innan avresa, utan förlitade sig 

istället på andra backpackers som tipsade om ställen som de besökt tidigare. På så sätt kan 

man se hur backpackerkulturen sprids via generationer. Även Tomazos (2016) berättar hur 

information på destinationen från tidigare backpackers är ovärderligt för 

förstagångsbackpackers.  

Andersson (1999) beskriver hur backpackers vill distansera sig från “vanliga turister” och 

framställer turister som något negativt. Detta var även viktigt för intervjupersonerna i denna 

studie som tydliggjorde att en backpacker skiljer sig mycket från ”vanliga turister” och tog 

avstånd från detta sätt att resa (Andersson, 1999, s. 41-43).  

En betydelsefull del av vad en backpacker definieras som var enligt denna studies 
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intervjupersoner själva ryggsäcken. Den blev som en markör och skiljde backpackers från 

“vanliga turister”. I och med ryggsäcken så är det tydligt vem som är backpacker och vem 

som inte är det. Att skilja sig från ”vanliga turister” var som tidigare nämnt av vikt för 

intervjupersonerna, och genom denna markör, ryggsäcken, så kunde de skilja sig från dessa 

tydligt. 

Desforges (2000) redogör resenärers identitetsskapande kopplat till tre olika aspekter. Den 

första aspekten, hur en backpackerresa påverkar identitetsskapande hos en individ, kan liknas 

med hur intervjupersonerna berättat att de har utvecklat sin identitet genom sina resor och alla 

nya möten som uppstått. Det andra steget avser vilken betydelse det har att backpackern 

genomför resan i ung ålder, då individens identitet är mer formbar. Det absolut vanligaste 

bland intervjupersonerna var att åka på backpackerresa året efter studenten. 

Intervjupersonerna motiverade beslutet att åka just då med att de inte hade något ansvar 

hemma och att ingenting höll fast dem. Då intervjupersonerna har varit så unga vid deras 

resor kan det antas att det är på grund av detta deras identitet varit så formbar och mottaglig 

för en så stor utveckling. Den tredje aspekten, är resans betydelse för individens egen 

livshistoria, och hur historien återberättas. Utifrån denna aspekt innebär det att 

intervjupersonerna upplever att många av de egenskaper de har idag är på grund av deras 

upplevelser under resorna. De ansåg att de utvecklats så mycket under resorna då de var 

tvungna till det genom att möta alla nya situationer och tvingas lösa problem utan att ha den 

trygga hemmiljön bakom sig. 

Även Tomazos (2016) menar att backpacking är ritual för många ungdomar innan vuxenlivet 

börjar. Tomazos (2016) beskriver en modell som illustrerar backpackers erfarenheter utifrån 

tre steg; Avresa, initiering och retur. Vid avresan upplever backpackern en äventyrslust och en 

möjlighet innan ansvar och vuxenliv börjar. Detta är ett återkommande tema bland 

intervjupersonerna för denna studie. De valde att resa efter gymnasiet då det fanns möjlighet 

och många blev inspirerade av vänner och bekanta som tidigare gjort liknande resor, och fann 

en äventyrslust.  

Det andra steget, initiering, är resenären på resan. Där kliver backpackern ofta ut ur sin 

“comfortzone”, genom att prova saker de inte kunnat tänka sig innan. Alla intervjupersoner 

berättar att de klivit ut ur sin “comfortzone” under resorna på olika sätt. Den sociala 

“comfortzonen” berörde alla intervjupersoner, då de tvingades till att interagera med 

människor och kulturer som de annars inte skulle interagerat med. Många av 

intervjupersonerna beskriver även hur de testat på olika extremsporter så som bungyjump, 

fallskärmshoppning och dykning. Detta var något som intervjupersonerna funderat på att testa 

innan, utan det kom spontant under resans gång då de upplevde att de var i en sorts “yolo-

stim” som en av intervjupersonerna uttryckte sig. Flera av intervjupersoner uppger hur de 

testat olika sorters droger under resorna. De betonar att de inte skulle testat på hemma utan 

när de var utanför sin “comfortzone” på resorna så föll det naturligt då det var så vanligt bland 

backpackerkulturen.  

Det tredje steget, retur, handlar om när backpackern återvänder hem och skall återvända till 

vardagslivet. Tomazos (2016) menar att väl hemkomna har backpackern fått ökat 



24 
 

självförtroende, förbättring av sin karaktär samt utvecklats som person men de kan även 

uppleva en viss bitterhet av att vara hemma. Två av intervjupersoner säger emot detta då de 

upplever att de snabbt återvänder till gamla mönster och återgår till sitt gamla jag när de 

kommit hem från resorna. En av intervjupersonerna berättar att så fort hon landar på Arlanda 

så återgår hon till sitt gamla jag. Resterande intervjupersoner kan liknas med Tomazos (2016) 

ståndpunkt. De har upplevt att de kommit hem som “nya människor” och upplevt en stor 

personlig utveckling. Samtliga intervjupersoner upplevde en sorts bitterhet av att komma 

tillbaka till sitt vardagsliv. Detta är det som gjort att de fortsatt sitt resande, då de upplevde att 

de kunde vara sig själv på resorna. Alla intervjupersoner har haft max ett år mellan sina 

backpackerresor, vilket de menar är på grund av att de inte kan återgå till sitt vanliga liv när 

de upplevt hur bra det kan vara. En av intervjupersonerna beskriver en illvilja över att starta 

ett “vuxenliv” enligt de normer som råder i Sverige och berättar att hon önskar att resa så 

länge det är möjligt.  
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6. Avslutande diskussion 

 I detta kapitel diskuteras studiens resultat mot de teoretiska ramverk och den tidigare 

forskningen som används i studien. Studiens frågeställningar kommer även att presenteras. 

Denna studies bidrag till fältet inom backpackerforskning har varit att undersöka upprepande 

backpackers då det inte forskats lika mycket om just dessa individer som om backpacking i 

allmänhet.  

Studies syfte har varit att undersöka varför vissa backpackers fortsätter att åka på 

backpackerresor och vad personlig utveckling innebär för dessa. Detta undersöks genom 

frågeställningarna nedan. 

● Vilka är de främsta motivationsfaktorerna att fortsätta åka ut på backpackerresor? 

● Hur upplever backpackers sin identitet och personliga utveckling av en längre resa? 

 

Ganghua et. al. (2014) beskrev i sin studie att självförverkligande, personlig utveckling samt 

att lära sig nya sätt att leva är några av de starkaste motiven till att göra en backpackerresa. I 

denna studie har fokus varit på de som upprepar backpackerresor. Efter att ha analyserat 

intervjupersonernas svar tyder det på att det är liknande drivkrafter att åka på fler 

backpackerresor som drivkrafterna till att åka på den första resan.  

De skillnader som framkommit från att åka på den första resan till de senare är att vid den 

första backpackerresan hade de flesta intervjupersonerna någon form av identitetskris, 

majoriteten hade precis avslutat en utbildning, eller ville finna sig själv med hjälp av en resa. 

Väl på resorna upplevde intervjupersonerna en stor frihetskänsla, och ett välbefinnande. 

Samtliga intervjupersoner upplevde sig även gå utanför sin “comfortzone” och på så sätt 

upplevde de en stark personlig utveckling genom alla nya erfarenheter.  

Dessa känslor av välmående, självförverkligande och personlig utveckling var något 

intervjupersonerna längtade tillbaka till när de kommit hem. De upplevde att dessa känslor var 

svåra att finna hemma i Sverige då vardagslivet var så styrt av rutiner och klockan. Detta 

ledde till en stor längtan tillbaka till backpackerlivet och samtliga intervjupersoner hade svårt 

att acceptera det styrda livet hemma. Detta var grunden till att intervjupersonerna valde att ge 

sig ut på fler backpackerresor. Samtliga intervjupersoner bodde hemma hos föräldrarna i 

Sverige under resorna vilket möjliggjorde att de kunde resa så mycket och ofta. Genom att de 

minimerade utgifterna i Sverige kunde de lägga nästan all inkomst på sitt resande. Samtliga 

intervjupersoner upplever backpacking som ett billigt resande, vilket är en tydlig markör för 

backpacking (Andersson, 1999, s. 41–43). Detta kan upplevas motsägelsefullt då billigt är en 

definitionsfråga samt att intervjupersonerna behövde bo hemma hos sina föräldrar för att ha 

råd med denna livsstil.  

En intressant aspekt av detta är att alla utom en intervjuperson uppgav att de upplevde störst 

personlig utveckling under sin första backpackerresa. Detta leder till funderingar kring vad 

som gjorde att flera av intervjupersonerna gav sig ut på en tredje och även fjärde 

backpackerresa, då de beskrev att det var stor skillnad på första resan och de senare. Den 
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första resan när allt var nytt upplevdes ge större personlig utveckling just för att de tvingades 

ut i situationer de aldrig upplevt. Vid de senare resorna hade de en sorts rutin och visste mer 

hur och vad de sökte efter. En annan anledning till att intervjupersonerna upplevt en stor 

personlig utveckling under sina resor kan vara då deras levnadssätt hemma inte varit 

utmanande eller utvecklande. Detta då de endast försökt spara ihop pengar att resa iväg för så 

snabbt som möjligt och på så sätt bortsett från livskvalité så som eget boende och att finna 

arbeten som är utvecklande och intressanta. Genom detta skulle intervjupersonerna kunna få 

en känsla av att bidra med något istället för att alltid vara fokuserade på att få ihop många 

timmar på deras arbete för att snabbt få ihop pengar. Intervjupersonernas stora kontraster i 

livsstilen hemma i Sverige och på deras backpackerresor är så stora att det inte blir 

förvånande att de upplever en så stor känsla av personlig utveckling när de är på sina resor.  

Författarna upplever att de som fortsätter att resa om och om igen inte har som primärmål att 

utvecklas längre utan att den främsta anledningen till att de fortsätter att resa är en form av oro 

för att påbörja vuxenlivet hemma i Sverige. I Tomazos (2016) studie beskrivs det hur 

backpackers ofta upplever en stor olust av att återvända till vardagslivet. Detta anser 

författarna är den främsta drivkraften till att fortsätta åka på backpackerresor efter att ha 

analyserat intervjupersonernas svar. Detta då drivkrafterna till att åka på den första 

backpackerresan såsom personlig utveckling, självförverkligande och att lära sig nya sätt att 

leva inte är lika aktuella på de senare resorna då intervjupersonerna upplever att dessa 

drivkrafter upplevdes starkast under den första resan. En annan intressant aspekt kring 

intervjupersonernas resande, var hur de på grund av ekonomiska skäl ofta återvände till 

samma destination, oftast Asien. Detta stärker vårt resonemang kring att det faktiskt inte är 

upplevelsen av nya platser som är i fokus längre på de senare resorna, utan snarare resan i sig. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att deras beteende förändrades under resorna i jämförelse 

mot deras normala beteende hemma. Dock var det inte alla som upplevde att denna förändring 

följde med hem. 

Alla intervjupersoner upplevde att de gick utanför sin “comfortzone” under resorna. Med 

detta menar de att de gjort saker som de inte annars är bekväma att göra. Alla upplevde att de 

utmanades socialt, då de hamnade i sociala situationer där de tvingades att interagera med 

olika typer av människor för att överhuvudtaget kunna ta sig fram under resorna.  Detta 

upplevde intervjupersonerna att de blev mer öppna och fick en attitydförändring av. Denna 

öppenhet och den nya attityden tog sedan intervjupersonerna med sig hem, med undantag av 

två intervjupersoner som inte upplevde att de tog med sig den personen de blev på resan hem. 

Dessa två intervjupersoner förklarade anledningen till att de inte tog med sig den personen de 

utvecklades till under resan hem var att de var anpassningsbara, och anpassade sig endast efter 

situationen. Dessa två intervjupersoner som inte kände att de har uppnått personlig utveckling 

under resorna är bland de som har rest mest av intervjupersonerna. Detta upplever författarna 

som en intressant aspekt kring varför dessa två intervjupersoner, som inte upplever personlig 

utveckling av resorna, väljer att åka på backpackerresor om och om igen. Men kan förklaras 

av tidigare resonemang om att några av intervjupersonerna väljer att resa igen då de inte är 

redo att påbörja “vuxenlivet”. En annan förklaring till varför de som rest mest är de som trivs 

minst i Sverige och inte känner att de tar med sig sina erfarenheter hem kan vara att de inte 
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värderar livskvalité hemma. De tänker alltid på nästa resa, istället för att försöka skapa ett, 

enligt dem, givande vardagsliv. Istället för att fokusera på att skapa ett liv som de trivs med, 

så värderar de resorna så högt att de offrar livet hemma för några månaders backpacking. 

Vardagslivet i Sverige blir då istället endast en kamp för att få ihop resekapital, och aktiviteter 

som skapar mervärde i vardagen så som restaurangbesök och aktiviteter läggs åt sidan. 

Samtliga intervjupersoner upplevde en sorts äventyrslust på resorna. Äventyrslusten väcktes 

redan innan intervjupersonerna reste iväg, då tidigare backpackers återberättat deras 

erfarenheter och upplevelser vilket väckte intresset hos intervjupersonerna. Äventyrslusten 

levdes inte bara ut genom att besöka olika destinationer och uppleva olika kulturmöten, utan 

tog sig även i uttryck genom mer vågade former så som extremsporter och droger. Detta var 

något som intervjupersonerna uppger att de inte kunnat tänka sig testa hemma i Sverige, eller 

haft i åtanke att testa innan resan. Väl på destinationen upplevde intervjupersonerna det som 

en del av backpackerkulturen varav dessa aktiviteter föll sig naturligt för intervjupersonerna.  

De som upplevde att de blev förändrade efter sina resor, alla utom två intervjupersoner, 

upplevde förändring i sin personlighet på ett flertal olika sätt. Öppenhet och säkerhet i vem 

man är var ett återkommande tema bland intervjupersonerna. De upplevde att genom alla 

dessa nya möten och upplevelser har de lärt sig att hantera främmande situationer, föra sig 

socialt bland olika typer av människor samt att de fått en ökad förståelse kring olika kulturer 

och fått ett bättre tålamod gentemot andra människor. 

Sammanfattningsvis har denna studie lett fram till att de främsta motiven till fortsatt resande 

är känslan av välmående och självförverkligande. Dessa känslor vill intervjupersonerna 

uppleva igen. Detta i kombination med en oro för att starta “vuxenlivet” och ha ett vardagsliv 

i Sverige motiverar intervjupersonerna till fortsatt backpackerresande.  

De personliga egenskaperna som intervjupersonerna främst känner att de utvecklat under 

resorna är deras sociala kompetenser och en trygghet i sig själv. De flesta intervjupersonerna 

upplevde störst personlig utveckling under den första backpackerresan. De egenskaper som 

intervjupersonerna utvecklat under resorna är något som de flesta intervjupersoner inte bara 

upplevt under resorna, utan även tagit med sig hem. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt unga vuxna som backpackar. En studie som berör äldre 

backpackers som är över denna studies åldersspann 20-30 år hade varit av intresse. Detta då 

individernas identitet kan antas vara mer välutvecklad och inte lika formbar. 

Identitetsskapande är en av de största drivkrafterna till att unga vuxna åker på 

backpackerresor och fortsätter att åka, därför hade det varit av intresse att se om det finns 

skillnader i motiv beroende på ålder. Även klassaspekten bland backpackers hade varit 

intressant att forska kring i framtiden. Intervjupersonerna i denna studie upplevs ha det gott 

ställt då de haft möjlighet att resa i denna utsträckning. Genom att studera backpacking utifrån 

klassperspektiv hade andra motiv till resandet kunnat komma fram och eventuellt även andra 

resonemang kring sin personliga utveckling kan tänka sig finnas beroende på om man är mer 

eller mindre berest. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

Ålder? 

Hur gammal var du när du gjorde din första backpackerresa? 

Vart reste du? 

Hur länge reste du? 

Hur kom det sig att du åkte? 

Hur många backpackerresor har du gjort? 

 

Vart åkte du och hur länge var du borta? 

Hur lång tid var det mellan resorna? 

 

Vad anser du är en backpacker? 

Hur kom det sig att du åkte ut på backpackerresa igen? 

Har du rest ensam eller hade du resesällskap? 

Hur finansierades resorna? 

Var resrutten planerad innan avresa? 

Upplevde du att du uppträdde annorlunda under resorna gentemot hur du uppträder hemma? 

Om ja, på vilket sätt? 

Gick du utanför din “comfort zone” under resan? Exempel? 

 

När du kom hem från resorna, upplevde du en förändring i din personlighet? 

Om ja, upprätthålls denna personlighetsförändring när du kom hem igen? 

Knöt du nya kontakter under resan? 

Upplevde du att du föll tillbaka i gamla mönster när du kom hem?  

Lärde du dig något nytt om dig själv under resorna - om ja ge exempel? 

Var det någon skillnad på den första resan än de andra? Vad? 



 

Utvecklades du lika mycket som person under den andra resan som den första? 

Hade du någon kulturell kunskap om destinationen innan då åkte? 

Ändrades den efter hemkomst? 

Upplevde du någon gång en kulturkrock, om ja, kan du ge exempel? 

Upplevde du att ditt identitetsskapande utvecklats efter de nya kulturmötena under resorna? 

 

 

 

 

 

 

 

 


