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 Förord 

Denna studie har utförts under våren 2018 på Södertörns Högskola. Författarna till uppsatsen 
har samarbetat med att skriva alla delar i uppsatsen, dock så har fördelningen skett enligt 
följande: 
Sammanfattning/Abstract - Mekhelif och Sakho 
Inledning - Mekhelif och Sakho 
Metod - Mekhelif och Sakho 
Teoretisk referensram - Mekhelif och Sakho 
Empiri - Mekhelif 
Analys - Sakho 
Slutsats - Mekhelif och Sakho 
 
 
Vi vill tacka vår handledare Gustaf Onn, som fanns där för att vägleda oss i rätt riktning, 
samtidigt som han lämnade plats för oss att själva hitta lösningar och på så sätt utveckla vår 
egna kompetens inom undersökning och uppsatsskrivande. Även ett stort tack till våra 
opponenter som hjälpte oss att förbättra vår uppsats. 
 
Vi vill även tacka alla respondenter som deltog och gjorde det möjligt för oss att genomföra 
detta arbete. Vi vill tacka för er tid och ert engagemang, och hoppas att ni som bett att sedan 
få läsa resultatet känner er nöjda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The purpose of this study is to examine backpackers motivation to choosing this type of 
tourism, and to see if there is a homogenous group. 
 
Travel motivation is something that has been discussed and researched about within tourism. 
Backpacking is a form of tourism that has a been in controversial discussion regarding 
whether it is a positive or negative type of tourism, and why people choose to do it. A 
qualitative method was used in this study, we sent out 23 interview questions to our 12 
respondents. Due to a far distance between us and some of the respondents we chose to do all 
of the interviews over e-mail. We sent e-mails back and forth to our respondents to make sure 
that they understood everything. We used different authors in our theory section, such as 
Pearce and Loker-Murphy. When comparing previous studies and looking at different types 
of backpacker categories this study reveals that backpackers main motivation is to explore 
new cultures and get away from their everyday life. Most backpackers have the same key 
features and mostly a similar motivation, some motivated by self-development, others are 
motivated by new experiences.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka backpackers motivation till denna typ av turism, vi 
kommer även att undersöka om det finns en homogen grupp.  
 
Resemotivation är något som har diskuterats och forskats om inom turism. Backpacking är en 
typ av turism som är ett kontroversiellt ämne att diskutera då det medför både positiva och 
negativa aspekter. Det diskuteras även om varför människor väljer att utföra den typen av 
turism. En kvalitativ metod användes i denna studie, vi skickade ut 23 intervjufrågor till våra 
12 respondenter. Eftersom att många av respondenterna befann sig längre bort så valde vi att 
göra alla intervjuer över e-post. Vi e-postade fram och tillbaks med våra respondenter för att 
se till att de förstod allt. I teorin använde vi oss av olika författare såsom Pearce och 
Loker-Murphy. När backpacking jämförs med tidigare studier och det tittas på olika typer av 
backpacker kategorier, visar denna studie att den största motivationen som backpackers har är 
att undersöka nya kulturer och att komma bort från sitt vardagsliv. De flesta backpackers har 
likadana nyckelegenskaper och för det mesta en likadan motivation. Vissa är motiverade av 
självutveckling medan andra motiveras av nya erfarenheter. 
 
Nyckelord: Motivation, turism, backpacking 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar, samt problemformulering för 
denna studie.  
 
1.1 Bakgrund 
Backpacking är ett fenomen som blivit populärt bland svenska ungdomar. Enligt  Svenska 
Turistföreningen så betraktas det som en social rörelse. Detta är dock något som kan skilja sig 
bland olika resenärer. För en del blir resandet en livsstil, att den mobila och kosmopolitiska 
tillvaron är i fokus. För andra är själva äventyret det som blir en livsstil, där de fysiska och 
mentala utmaningarna står i fokus. Resan beskrivs som en väg mot vuxenlivet. En resa som 
ger unga resenärer en chans att öva på självständighet, där de blir tvungna till att skapa och 
hålla sig till en budget.  Ett ytterligare mål med resan är att den blir en världslig bildning där 1

resenären inte bara får lärdom om andra kulturer och språk, utan även om sig själv. Resan blir 
ett sätt att hitta och förstå sin egen identitet.  Svenska Turistföreningen  har i en upplaga 2

presenterat olika berättelser om backpacking. En resenär berättar att det är en speciell känsla 
att bege sig oplanerat ut i världen med bara en ryggsäck. Målet med resan är att uppleva det 
oplanerade, annorlunda och exotiska. Detta liv beskrivs som ”den stora friheten”.  Dessa 3

resor kan pågå i flera månader eller år.  4

 
Enligt Camille O'Reilly är individuellt resande något som inte alltid har varit det självklara 
valet för att uppleva frihet och personlig utveckling.  O'Reilly nämner även resenärers 5

identitet i sin forskning och diskuterar hur människor kan återfinna den genom resande 
utifrån två olika nivåer, den kollektiva nivån  och den individuella nivån. Den individuella 
nivån handlar om att förstå sin identitet utifrån den egna självuppfattningen medan den 
kollektiva nivån kan utgå ifrån till exempel klass. Backpacking anses vara en aktivitet för 
medelklassen och O’Reilly påpekar att denna form av turism kan anses vara ett sätt för 
medelklassen att temporärt ändra på sin klassposition. Hon menar att under resans gång 
undviker en person från medelklassen sitt ordinära liv och strävar istället efter att känna av 
den lägre klassen, men endast tillfälligt. En sådan resenär söker sig till att uppleva livet av en 
lägre klass samtidigt som den har ett skyddsnät av nödvändigheter, exempelvis pengar, om 
det skulle behövas. O'Reilly har dragit sina egna slutsatser om att resenärer efter resan 
använder detta för att bygga på deras sociala status och att det på så sätt ger dem bättre 
förutsättningar i fortsatta livet, både gällande karriär och självutveckling.   6

 

1 Andersson, P & Cederholm, A. E. m.fl, 2003, Resenär - Inte turist! - om ungdomar, resor och 
drömmar, s. 27 
2 Andersson, P & Cederholm, A. E. m.fl, 2003, s. 28 
3 Andersson, P & Cederholm, A. E. m.fl, 2003, s. 26 
4 O'Reilly, C.C,Tourist or traveller? Narrating Backpacker identity, 2005, s. 150 
5 O'Reilly, C.C, 2005, s. 150 
6 O'Reilly, C.C, 2005, s. 159 
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Inom turismen diskuteras resemotivationen en hel del. Flera forskare har tagit upp ämnet och 
på detta sätt gjort det möjligt för turistföretag att skapa paketresor och utveckla produkter till 
flera typer av människor. Att förstå att alla resenärer inte är lika och att de inte utför turism på 
samma sätt är något som är viktigt för att utveckla besöksnäringen. De forskare som ofta 
återkommer i diskussioner kring utveckling av turism är bland annat Abraham Maslow och 
Stanley Plog. Maslow har tagit fram en behovstrappa som förklarar hur individer först 
försöker tillfredsställa de primära behoven och sedan arbetar sig vidare upp mot andra 
prioriteringar i livet. Prioriteringen varierar dock och behovet av de olika nivåerna från 
person till person. En individ behöver inte vara fullt tillfredsställd i en nivå innan den går 
vidare till nästa. När individen är redo att gå vidare till nästa nivå handlar om individens egen 
uppfattning.  Denna teori har blivit använd av olika forskare för att förstå valet av destination 7

och typ av turism. Plog talar mycket om hur individer kan delas upp i två olika primära 
grupper baserat på personlighetsdrag och utifrån detta går det att förstå en individ, dess 
motivation, val av destination och behov på ett djupare sätt.   8

 
1.2 Problemdiskussion 
Backpacking är ett kontroversiellt ämne att diskutera då det innehåller både positiva och 
negativa aspekter. En del backpackers anser att de är de ”riktiga ” resenärerna i jämförelse 
med massturister. Massturister söker sig till områden som har skapats och utvecklats för 
turism. Några exempel på dessa områden är kända gator, hotellområden, attraktioner, guidade 
turer med mera. Detta påstående grundar sig i att backpackers menar att de själva utforskar 
destinationer på djupet och får en annan uppfattning samt upplevelse i jämförelse med andra 
turister som på ett ytligt sätt utforskar destinationen.   9

 
Cohen tar upp att besöksnäringen inte delar denna ovan nämnda uppfattning, utan ser 
backpackers som exploatörer av fattiga lokalbor eftersom de strävar efter att leva billigt utan 
att tänka på kulturella och traditionella regler. O'Reillys teori om hur en rör sig mellan olika 
klasser syftar bland annat på detta.  Detta är den ofta förekommande negativa uppfattningen. 10

Det finns dock forskare som diskuterar positiva aspekter av backpacking vilket bland annat är 
den ekonomiska aspekten. Backpacking bidrar till ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen 
i olika u-länder genom att resenärerna handlar och lever lokalt. Detta är inte lika 
framträdande när det kommer till exempelvis charterturism eller annan typ av massturism där 
den mesta konsumtionen sker bland turistföretag.  11

 
Den delade bild som finns om backpacking leder till funderingar kring backpackers 
resemotivation. Tidigare studier kring samma ämne har oftast resulterat i en resemotivation 
som grundar sig i att komma bort från det ordinära livet. Philip L. Pearce tar upp hur det är ett 

7 Hsu, C.H.C. & Huang, S, 2008, ”Travel Motivation: a Critical Review of the Concept’s Development”, 
Tourism management, 2008, s. 15  
8 Woodside, G.A & Martin, D. (2008) Tourism Management: Analysis, Behaviour, and Strategy, s. 23 
9 Cohen, E. Backpacking: Diversity and Change, 2003, s. 95 
10 O'Reilly, C, 2005, s. 159 
11 Cohen, E, 2003, s. 95 
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resultat som fått mycket uppmärksamhet inom turismforskning. Detta är den mest 
framträdande faktorn när det kommer till resebeteende och har upptäckts i ett flertal 
empiriska studier.  Problematiken med detta är då att turismindustrin inte studerar 12

backpackers utifrån deras individuella egenskaper och behov, utan att de placerar alla i 
samma fack och har förutfattade meningar om dem. Frågor som forskare bör ställa sig är om 
det endast finns en homogen grupp när det kommer till backpacking eller om det finns flera 
olika typer av backpackers. En annan sak som kan undersökas är hur backpacking har växt 
för turistföretag. Även om backpacking anses vara en fri typ av turism finns det turistföretag 
som nu anordnar backpackingresor i form av paketresor med mer inslag av turism.  Detta 13

leder till en mer turistisk typ av backpacking med mer planerade aktiviteter. Detta gör att det 
ännu en gång väcker funderingar kring om de bilder som finns av backpacking samt huruvida 
det finns en homogen grupp eller inte. 
 
Tidigare studier tar även upp vikten av att förstå de psykologiska faktorerna som turism 
innehar, som till exempel att förstå de sociala aspekterna av turism. Med detta menas det att 
turisten skapar en bild av sig själv med sin attityd, sina värderingar och livsstil. Eftersom 
turism bland annat handlar om mötet med andra människor, kan kulturella konflikter uppstå 
utifrån den bild som en individ skapat av sig själv.  Efter att ha studerat tidigare forskning 14

kring dessa ämnen har författarna observerat att de flesta studier är gjorda med resenärer som 
befinner sig på en specifik plats och inte är hemkomna efter resan. Studier utförs även med 
människor från olika platser och inte en grupp med samma hemvist.  
 
I denna studie kommer det att undersökas hur svenska resenärers resemotivation ser ut. Detta 
genom att intervjua resenärer med hemvist i Sverige, som tidigare backpackat och sedan 
analysera deras motivation utifrån olika psykologiska faktorer och kategorier. Författarna vill 
få en förståelse av vad det är som lockar människor att välja just denna typ av turism och om 
dessa förutfattade bilder stämmer in på respondenternas förmedlade avsikt. Varför författarna 
finner ett intresse i att undersöka resenärer som befinner sig på hemmaplan efter sin resa, är 
eftersom det är i hemmastadiet som en resenär börjar reflektera och förstå mer av resan. Efter 
resan har resenären fått en helhetsupplevelse, i jämförelse med om intervjuer skett med 
personer som befinner sig på resande fot. Anledningen till detta är att de inte hunnit få det 
fulla intrycket av backpacking som form av turism samt hur den passar dem som individer 
när de är ute och reser.  
 
Denna studie kommer gå djupare in på backpackers motivation och identitet eftersom 
författarna ansåg att det fanns ett kunskapsgap när det kom till att att jämföra flera olika typer 
av motivationsfaktorer och hur dessa samspelar. 
 

12 Pearce, L. P, Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes, 2005, s. 58 
13 Loker-Murphy, L, ”Backpackers in Australia”, 1997, s. 25 
14 Simkova, E, ”Psychology and its application in tourism”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
2014, s. 317 
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1.3 Syfte & frågeställning. 
Syftet med denna studie är att undersöka backpackers resemotivation och utifrån  detta studera 
om det finns en homogen grupp. 
 
Studien utgick utifrån dessa frågeställningar: 

- Vad är resenärers motivation till att backpacka? 
- Vad finns det för olika identitetsgrupper bland resenärerna? 
- Vad finns det för samband mellan olika typer av motivationsfaktorer? 

 
1.4 Avgränsning 
Denna studie har avgränsat sig till att endast undersöka svenska resenärer som någon gång 
utfört en backpackingresa. Denna avgränsning gjordes baserat på den tid som fanns att utföra 
studien på, samt tillgängligheten i form av avstånd. Med detta menas det att författarna 
befann sig i Sverige och därför utgick studien från detta område. Backpacking anses vara 
känt för att vara populärt bland unga.  Författarna har därför vid sökandet efter respondenter 15

förhållit sig till en yngre målgrupp  men ingen bestämd eller  specifik ålder. Målgruppen för 
denna studie har avgränsats till människor mellan 21-29 år. Författarna strävade efter att finna 
deltagare med en maxålder på 30 år, för att hålla sig inom ramarna för det som författarna 
själva anser vara en yngre målgrupp. 
 
Inga specifika avgränsningar gjordes kring vad som definierades som ”backpacking” eller 
vem som är en ”backpacker”. Deltagare som identifierade sig själva som backpackers fick 
delta. 
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det inledande kapitlet är en introduktion där läsaren får en 
förståelse för ämnet samt information om vad som ska undersökas. Därefter kommer syfte 
och frågeställningar. I metodavsnittet som följer presenteras metodval med motivering, 
materialinsamling, urval och metodkritik. Därefter kommer teorikapitlet där teorier 
presenteras som grund för arbetet. Dessa presenteras utifrån indelade kategorier som är; 
motivation och backpacking, samt en avslutande sammanfattning för att förklara hur teorierna 
knyts samman och är relevanta för arbetet. I det empiriska kapitlet presenteras det insamlade 
resultatet från de kvalitativa intervjuer som genomförts. Dessa analyseras sedan tillsammans 
med teorierna i analyskapitlet. Analyskapitlet är uppdelat i de primära utgångspunkterna som 
är; motivation och backpacking kategorier samt även ett resultatkapitel där analysen 
sammanfattas. Därefter följer slutsatser för att knyta ihop arbetet och förslag på vidare 
forskning diskuteras. 
 

15 Andersson, P & Cederholm, A. E. m.fl, 2003, s. 28 
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1.6 Definitioner 
 
Backpacker/Backpacking - En person som reser med alla sina tillhörigheter i en ryggsäck. 
Backpacking består av oftast längre resor med en lägre budget.  16

 
Resenär  - En person som åker på en resa, oavsett vad resans längd, vistelsetid eller syfte är.   17

 
Turist - En person som reser eller vistas utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett 
år, för fritid, arbete eller andra syften.   18

 
Resemotivation  - motivation till att resa, varför människor väljer att resa. Turismmotivation är 
en kritisk variabel och en drivkraft för resebeteendet.  19

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 English by Oxford Dictionaries - Backpackpacker 
17 Tillväxtverket, Turismens begreppsnyckel - Internationellt rekommenderade begrepp och 
definitioner för turism, 2016, s.7 
18 Tillväxtverket, ”Turismens begreppsnyckel”, 2016, s. 6 
19 Hsu, C.H.C. & Huang, S., 2008, s. 14 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod används som ett övergripande begrepp för alla metoder som utgår från 
intervjuer och observationer. Kvalitativ forskning lägger fokus på ord istället för kvantifiering 
under insamling. Den har även ett induktivt tillvägagångssätt där fokuset läggs på generering 
av teorier medan kvantitativ forskning  lägger fokuset på prövningen av teorier. Inom 
kvantitativ metod ingår en objektivistisk vetenskapssyn och inom kvalitativ metod ingår en 
konstruktivistisk vetenskapssyn.  I denna studie används en kvalitativ metod då denna anses 20

vara relevant utifrån undersökningens syfte. För att förstå resenärers motivation anser 
författarna att en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer ger mer grundat material än 
vad en kvantitativ metod skulle gjort. Syftet är inte att arbeta med siffror och förstå resultatet 
utifrån statistiska synvinklar, utan att förstå personliga åsikter.  
 
Inom kvalitativa metoder finns det strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Den strukturerade intervjun ska ha en tydlig plan som ska följas. I en ostrukturerad 
intervju kan temat vara brett och där kan intervjun ta olika vändningar.  I en 21

semistrukturerad intervju har intervjuaren en intervjuguide, det vill säga en lista med teman 
som kommer att beröras under intervjun. Samtidigt så kan respondenterna forma svaren och 
frågorna på sitt eget sätt. Frågorna i intervjuguiden behöver inte komma i samma ordning och 
intervjuaren kan även ställa frågor som inte finns i guiden, som exempelvis följdfrågor eller 
fördjupa frågorna. Hela intervjuprocessen kan alltså vara flexibel.  Samtidigt som processen 22

är flexibel kan den även vara väldigt begränsad.  23

 
2.2 Intervjuer 
I denna undersökning användes semistrukturerade e-postintervjuer eftersom det ansågs vara 
den mest effektiva metoden för att kunna samla in så många svar som möjligt. Flera av våra 
respondenter hade inte möjlighet till att delta i personliga intervjuer på grund av arbete, 
studier och långt avstånd. Valet att intervjua alla deltagare över e-post gjordes för att ge alla 
respondenter samma förutsättning till att delta i intervjun. Genom e-postintervjuer fick de tid 
för att tänka igenom svaren på frågorna och besvara dem när de hade tid. 
 
För att samla in den primära datan användes en kvalitativ metod. Metoden utgår från 
semistrukturerade intervjuer som empiriskt material. En semistrukturerad intervju ansågs vara 
relevant för denna undersökning eftersom den var tillräckligt begränsad för att svaren inte 
skulle bli alldeles för djupa men samtidigt inte bli för korta. Det valdes även eftersom målet 
var att säkerställa att respondenternas svar skulle kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. 

20 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2018, s. 39-40 
21 Alvesson, M, Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet, 2011, s.16 
22 Bryman, A, 2018, s. 563 
23 David, M. & Sutton, C.D, Samhällsvetenskaplig metod, 2011, s.114-115 
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I en semistrukturerad intervju så har intervjuaren teman som ska tas upp under intervjun men 
intervjun ska också vara tillräckligt flexibel så att respondenten kan fördjupa sina svar. En 
fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan studera respondenten och läsa 
av personens kroppsspråk. Detta är en fördel som inte nyttjats i detta arbete då intervjuerna 
skedde över e-post och kroppsspråket ej kunde studeras. Alvesson skriver att det finns både 
för- och nackdelar med graden av struktur som finns i en intervju. En hög grad struktur kan 
göra så att intervjuaren får de svar den söker vilket även gör det lättare att jämföra och 
analysera den data som samlas in. En lägre grad av struktur kan göra så att intervjuaren får en 
större inblick på hur respondenterna tänker, detta kan även ge svar som inte förväntas. En 
nackdel med detta är att i en låg grad av struktur så kan respondentens svar vara irrelevanta 
för temat som intervjun utgår ifrån.  24

 
Fördelen med en e-postintervju är att den sparar tid och även pengar. Om personen som ska 
intervjuas bor en bit bort kan det vara svårt för båda parterna att kunna bestämma en tid och 
plats som skulle passa för båda. Det kan även hända att deltagare avbokar intervjun i sista 
minut eller inte dyker upp alls. Detta går att undvika med en e-postintervju eftersom man då 
endast skickar ut ett e-postbrev och sedan inväntar ett svar.  Detta underlättar även om det är 25

många personer som ska intervjuas.  På så sätt transkriberas även intervjuerna omgående 26

genom att personen svarar på frågorna direkt i brevet. En fördel för vissa forskare är även att 
de kan undvika personlig kontakt med den som ska intervjuas, detta kan dock likaledes vara 
en nackdel. Enligt Eriksson och Hultman är det en stor fördel att intervjuaren kan läsa av 
respondentens kroppsspråk och situationen som respondenten är i.  Intervjuaren kan även 27

klargöra saker som är oklara under intervjun och ställa följdfrågor eller be respondenten att 
utveckla sitt svar.  
 
2.3 Urvalsmetod 
En teoretisk urvalsmetod har tillämpats i denna studie. Teoretisk urval är en form av målstyrt 
urval som görs för att upptäcka kategorier och deras egenskaper och visar hur ömsesidiga 
relationer kan ingå i en teori.  Denna metod valdes då författarna anser att arbetet är målstyrt 28

med syfte att förstå motivationen och se om det finns olika identitetsgrupper när det kommer 
till backpacking. Personer som valdes till intervjun är mellan 21-29 år gamla och som någon 
gång i sitt liv genomfört backpacking. Respondenterna hittades via sociala medier såsom 
Facebook, där efterfrågan av deltagare skedde i privata backpacking-grupper. Grupperna 
valdes utifrån antal medlemmar och aktiviteten i gruppen, därefter valdes respondenter ut 
efter de som visade intresse av att delta i studien. 
 
 

24 Alvesson, M, 2011, s.62 
25 Ryen, A. Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 2004, s.198 

26 Ryen, A. 2004, s.197 
27 Eriksson, L, T & Hultman, J. Kritiskt tänkande, 2014, s. 
28 Bryman, A, 2018, s. 498-499 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
För att söka efter relevanta teorier så användes bland annat sökord i Google men även i andra 
tjänster såsom Söderscholar, Google Scholar och DIVA. Sökord som användes var till största 
del ”backpacking”, ”motivation”, ”identitet” och ”turism”. Dessa sökbaser användes för att 
söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter samt tidigare forskning relaterat till 
ämnet. Eftersom en större förståelse för de kunskapsgap som finns i den tidigare forskningen 
behövs, samt en bas att grunda arbetet på. I studien har tidigare kurslitteratur varit användbart 
för att förstå begrepp samt strukturera upp hur de olika kapitlen ska se ut. När alla relevanta 
teorier hade blivit använda i studien så påbörjades hanteringen av empirin.  
 
Formuläret som skickades ut bestod av 23 intervjufrågor, som var indelade i 3 kategorier. 
Dessa kategorier hade rubrikerna ”allmänt om dig”, ”motivation” och ”resan”. Svaren på 
dessa frågor används senare som empiriskt material för att undersöka ämnet. Se bilaga 1. För 
att komma i kontakt med respondenter till studien så lades det upp inlägg i olika 
Facebookgrupper för backpackers där deltagare efterfrågades. Valet av Facebookgrupper 
gjordes utifrån de som hade flest medlemmar. 12 personer visade intresse om deltagande och 
fick därefter mer information om studiens syfte och vad som efterfrågades av deltagarna. 
Intervjuer skedde via e-post då detta ansågs vara det smidigaste sättet för både deltagarna och 
författarna. Eftersom e-postintervjuer gjordes, såg författarna till att hålla en öppen 
e-postkontakt med respondenterna för möjlighet att svara på uppkommande frågor och 
liknande. Inga följdfrågor ställdes eftersom svaren som respondenterna skickade var 
tillräckligt, tydliga och besvarade i detalj.  Likaså behövde ingen påminnelse sändas ut då 
svaren skickades in i god tid. Respondenterna svarade på alla frågor som ställdes, några 
respondenter gav längre svar än andra, vilket gjorde att vissa svar var mer eller mindre 
detaljerade. Efter att allt empiriskt material blev insamlat så påbörjades analysen av empirin 
och teorin. 
 
2.5 Analysmetod 
I denna uppsats har författarna valt att använda sig av ”the constant comparative method” 
som är en kvalitativ analysprocess, denna process har ännu inget svenskt namn. Som det låter 
i namnet så utgår denna analysprocess utifrån att forskaren alltid jämför de mönster som 
hittats med den nya data som bearbetas. Den jämförs även med tidigare forskning inom 
området som undersöks och de teoretiska perspektiven som används.  Analysprocessen delas 29

upp i tre steg: 
 

1. Reduktion av data (kodning) 
2. Presentation av data (tematisering) 
3. Slutsatser och verifiering (summering)  30

 

29 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2014, s.33 
30 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.34 
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Det första steget i denna process är kodning. Kodning är en process som organiserar och 
sorterar insamlad data för att på så sätt kunna tolka och finna ett mönster.  I denna studie så 31

kodades intervjuerna för att hitta och jämföra mönster i respondenternas svar, författarna ville 
se om svaren liknande varandra eller om respondenterna hade olika erfarenheter och åsikter. 
Med hjälp av kodord så var der enklare att jämföra dessa svar. De kodord som kom att 
användas i studien var sådana som beskriver motivation och upplevelse. Exempel på dessa 
ord är frihet, upptäcka, lärdom, komma bort, självutveckling.  
 
Det andra steget är tematisering. Detta steg går ut på att sortera koder. Denna del i processen 
är viktig eftersom det är genom denna som författarna hittar de olika mönster som sedan 
kommer att användas. Här jämförs även koderna med varandra för att se om det finns något 
samband mellan dem, om det finns några relevanta mönster.  32

 
Det tredje och sista steget i processen är summering. Detta innebär att författarna ska gå 
igenom de resultat som de har och kommer fram till en slutsats från tematiseringen. I detta 
steg är det viktigt att författarna studerar den data de fått på djupet för att kunna analysera det 
utan att missa något.   33

 
2.6 Metodkritik  
Eftersom intervjuerna utfördes över e-post kan detta leda till en del kritik. Utan synen av 
kroppsspråk eller möjligheten till att förtydliga frågor och svar direkt, kan detta leda till 
brister i respondenternas svar. Detta kan leda till att resultatet skiljer sig från hur det hade sett 
ut om det varit personliga intervjuer. Det går heller inte att veta vilken miljö som 
respondenterna befinner sig i när de besvarar frågorna. Eftersom intervjun skedde över e-post 
så har även vissa respondenter svarat mer utförligt än andra. Detta kan påverka resultatet på 
det sättet att vissa motivationer framhävs mer än andra. Respondenterna kan även ha skrivit 
om sina erfarenheter och upplevelser i en mindre skala.  
 
Fördelen med de semistrukturerade e-postintervjuerna som användes i studien är att de gav 
respondenterna tid att tänka och ge detaljerade och relevanta svar till frågorna som ställdes.  34

Denna metod ansågs passande eftersom den fungerade för alla som skulle delta. Anledningen 
till detta var att många respondenter var upptagna med studier och arbete samt att flera bodde 
en bit bort. Denna metod gav dem tid att besvara frågorna när de kunde och när de befann sig 
i en bekväm miljö. 
 
 
 

31 Ahrne, G. & Svensson, P. Handbok i kvalitativa metoder, 2011, s. 224 
32 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s. 63-65 
33 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.73 
34 Ryen, A. Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 2004, s.198 
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2.7 Etik  
Den 1 januari 2004 infördes en etikprövningslag som innebär att all undersökning som avser 
människor är underordnad etikprövning av etikprövningsnämnden.  När en kvalitativ studie 35

genomförs finns det en del etiska aspekter att gå efter. Etikprövningen består i huvudsak av 4 
områden som är relevanta för denna typ av undersökning. Dessa är: Samtycke, information, 
konfidentialitet och nyttjande. 
 
Informationskravet handlar om att forskare ska informera deltagarna om undersökningens 
plan, syfte och de metoder som används. Deltagarna ska informeras om de följder och risker 
som forskningen kan orsaka och vem som är forskningshuvudman. De ska även informeras 
om att deltagande i forskningen är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan.  36

 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt till att bestämma sin medverkan, att 
detta är frivilligt och att personen själv måste samtycka till undersökningen för att 
undersökningen ska få ske. De som medverkar i undersökningen ska ha rätt till att samarbeta 
på sina egna villkor, alltså får de bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. 
Deltagaren ska kunna avsluta sin medverkan utan konsekvenser.  37

 
Konfidentialitetskravet  innebär att alla uppgifter från deltagare behandlas med 
konfidentialitet. Obehöriga har inte tillgång till dessa uppgifter och deltagare har även rätt att 
hålla sig anonyma.  
 
Nyttjandekravet  behandlar hur deltagarnas uppgifter endast ska användas för forsknings 
ändamålet.   38

 
När deltagarna hörde av sig och visade intresse för studien över Facebook så fick de 
information om undersökningens syfte, samt vilka typer av frågor som skulle komma att 
ställas. Deltagarna fick möjligheten att ange ifall de ville vara anonyma och blev även 
informerade om att deras uppgifter är konfidentiella och att svaren endast är till 
undersökningssyfte och inget annat. Deltagarna blev även informerade om att de kan avbryta 
sin medverkan när som helst utan konsekvenser. Inga specifika etiska problem uppstod då 
deltagarna fick tillgång till all information på en gång och hade möjlighet att ställa frågor om 
så behövdes, inga respondenter hade frågor under studien. 
 
 
 
 

35 Dalen, M. 2015, s.24 
36 Dalen, M., 2015, s.26 
37 Dalen, M., 2015, s.25 
38 Bryman, A., 2018, s. 170-171 
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3. Teori 
3.1 Motivation 
Studier inom psykologi undersöker människors beteende, upplevelser och relationer. Den 
sociala psykologin studerar det inflytande en grupp av människor kan ha på en individ. 
Miljöpsykologi hanterar inflytandet fysiska inställningar har på det mänskliga beteendet. När 
det kommer till turism är miljö- och socialpsykologi något som används för att förstå 
turisternas beteende och motivationer.  Studien kommer därför att grundas på olika teorier 39

som utgår från dessa psykologiska faktorer. 

3.1.1 Tidigare forskning 

Ett flertal forskare och författare har beskrivit flera sätt för att förstå resenärers motivation 
utifrån olika typer av kategoriseringar. Populära sådana inom turismen är Plogs modell om 
allocentrism och psykocentrism. Plog beskriver att allocentriska resenärer är de som söker sig 
till exotiska destinationer och väljer ostrukturerade resor. Psykocentriska resenärer känner 
trygghet i att välja bekanta destinationer som erbjuder mer turism. Dessa planerar i förväg 
och väljer gärna paketresor.  40

 

 
Figur 1, Allocentrism/psychocentrism distrubution, Plog (2001).  41

 
Plog undersökte varför vissa reste mer än andra och kom fram till att de olika grupperna som 
studerades hade gemensamma personlighetsdrag. Modellen ovan visar hur en resenär kan 
vara psykocentrisk eller allocentrisk i olika nivåer och att den även kan befinna sig på en 
neutral nivå i mitten där personligheten har delar av båda sidorna.  Inom studier om turism 42

kan denna modell komma till hands. Anledningen till detta är bland annat för att förstå 

39 Simkova, E., ”Psychology and its application in tourism”, 2014, s. 317 
40 Pizam, A. & Mansfed, Y. (1999) Consumer Behaviour in Travel and Tourism. s. 10 
41 Woodside, G. A. & Martin, D. (2008), s.23 
42 Woodside, G. A. & Martin, D. (2008), s. 23 
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resenärens behov, personlighet och vad denne söker sig till, samt utefter detta kunna förstå 
vilken typ av destination och upplevelse resenären är ute efter. 
 
En annan teori som ofta förekommer i studier inom turism där identitet, personlighet och 
motivation har en roll är Pearces teori Travel Career Ladder. Detta är en teori som har blivit 
använd mycket när det kommer till forskning kring resemotivation som är baserad bland 
annat på Maslows behovstrappa. Den beskriver resenärers motivation utifrån fem olika 
nivåer: behov av avslappning, behov av säkerhet, relationsbehov, självförtroende och 
utvecklingsbehov samt behov av tillfredsställelse. Grunden i denna teori är att resenärers 
motivation förändras i samband med deras erfarenhet. Därför uttrycks det att resenärer har en 
resekarriär som då är ett mönster av resemotiv som förändras enligt deras livslängd och 
erfarenhet av resande. Denna teori har dock fått en del kritik då termen karriär blir 
problematisk eftersom förflyttningen i denna stege är individuell och inte endast beror på en 
persons erfarenhet inom resande. Ekonomiska och fysiska faktorer kan vara sådant som 
påverkar en människas plats i stegen. Därför har det senare istället utvecklats en Travel 
Career Pattern teori som på ett bättre sätt förklarar resemotivation utifrån olika mönster som 
reflekterar och definierar karriärer.  43

 
Travel Career Pattern  modellen utgår istället ifrån 14 kärnfaktorer som beskriver 
resemotivation. Dessa är:  Nya upplevelser, flykt och avslappning, relationer, självständighet, 
sökande efter natur, självutveckling(kontakt med värdfolk, destinationen), stimulation, 
självutveckling(personlig), tillhörighet, självförverkligande, isolation, nostalgi, romans och 
till sist status.  För att få fram dessa utförde Pearce en undersökning med både intervjuer och 44

enkäter där det började med 143 motivationsfaktorer som sedan minskade under 
undersökningens gång. Motivationskategorierna har olika vikt för resenären men 
undersökningen visade att det fanns några huvudkomponenter som var viktiga för alla 
resenärer och utgör grund för modellen. De viktigaste är  fly och avslappning, att uppleva 
något nytt  och relationer. Utöver dessa tillkom även en till viktig motivationsfaktor vilket var 
självutveckling  och dessa fyra tillsammans anser Pearce vara en grund för resemotivation och 
resekarriärsmönstret.   45

 
Fly och avslappning , innefattar viljan att fly, vilket innebär att en person vill komma bort från 
sitt vardagsliv. Att uppleva något nytt innefattar faktorer som att ha roligt, uppleva något nytt 
och annorlunda samt uppleva själva semesterkänslan. Relationer handlar om att göra saker 
med familjen, träffa nya personer och skapa starkare band mellan människor. Självutveckling 
handlar om att finna inre ro, lära känna sig själv och även bygga upp självsäkerhet.  46

 

43 Pearce, L.P, Lee, U, ”Developing the Travel Career Approach to Tourist Motivation”,2005, s. 227 
44 Pearce, L. P, 2005, s. 58 
45 Pearce, L. P, 2005, s. 58-65 
46 Pearce, L. P, 2005, s. 70-71 
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Det som visade sig vara minst viktigt var romans , nostalgi och status . Romans handlar om 
strävan efter romantiska relationer och umgänge. Nostalgi  innebär reflekterande över gamla 
minnen och status. Att resa för att kunna berätta för andra att den varit där, upplevt lyx och 
besökt trendiga platser.  Denna teori visar hur motivation kan grunda sig i ett flertal olika 47

faktorer och att en sak inte borde uteslutas för en annan. 

 
Figur 2, Travel Career Pattern konceptet.  48

 
Modellen ovan visar hur resekarriärsmönstret kan illustreras som tre lager av resemotivation 
där varje lager består av olika resemotiv. Delen i mitten visar de viktigaste och vanligaste 
motiven vilket är fly och avslappning, relationer och att uppleva något nytt. Nästa lager 
består av måttligt viktiga resemotiv som förändras från inre riktade resemotiv till externt 
orienterade motiv i takt med att en resekarriär utvecklas ( sökande efter natur,  självutveckling 
- kontakt med värdfolk, destinationen, självförverkligande).  Det yttre lagret består även av 
vanliga och relativt stabila resemotiv, dessa är dock mindre viktiga (nostalgi, isolation).  
 
Det finns skillnader när det kommer till motivationsmönster beroende på kultur. Medan 
betoningen på individuella motivationsfaktorer kan variera mellan kulturer är det 
övergripande mönstret av resemotivation och dess förändring i enlighet med utvecklingen av 
resekarriär, strukturen är liknande. Pearce föreslår att när det kommer till nöjesresor påverkas 
alla resenärer, oavsett deras karriärnivå av det viktigaste och centrala resemotiven (att 
upptäcka något nytt, fly och avslappning och relationer), i takt med att deras resekarriärsnivå 
utvecklas. I och med att de blir äldre och samlar allt mer kunskap inom resande kommer 
deras viktiga resemotiv att flyttas från internt riktade behov, till externt inriktade behov.   49

47 Pearce, L. P, 2005, s. 72 
48 Pearce, L. P, 2005, s. 79 
49 Pearce, L. P, 2005, s. 79 
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3.1.2 Push- & Pull-faktorer 
Turister reser eftersom de drivs av interna motiv och dras av de externa krafterna i en 
destination. De flesta ”push” faktorerna är ursprungsorienterade och representerar interna 
behov för den individuella resenären. Dessa behov är oftast frihet, relationer och att umgås 
med familj. Destinationer representerar påtagliga funktioner som motiverar människor att 
resa till en viss destination. Exempel på pull-faktorer är klimatet, naturen, exotisk arkitektur 
och strandaktiviteter. Turister har behov som endast kan uppfyllas i specifika destinationer. 
När turister presenteras med många destinationsalternativ måste  de välja den destination som 
uppfyller deras behov mest. Om en resenär exempelvis vill åka till en destination för att 
inhämta historisk kunskap så kommer resenären endast att besöka en destination som 
uppfyller resenärens historiska behov.   50

 
En populär strategi för att förstå individers resemotivation är att studera push- och 
pull-faktorer. Push-faktorer definieras som interna motiv eller dragkrafter som får turister att 
söka efter aktiviteter för att tillfredsställa sina behov. Pull-faktorer är destinations genererade 
dragkrafter och den kunskapen som turister har angående en destination. Push-faktorer är för 
det mesta motivation som ökar behovet av att lämna sin nuvarande plats. Det handlar om att 
turister söker sig iväg från sin ordinära vardag och vill komma bort till en lugnare plats för 
avkoppling, äventyr och nya sociala interaktioner. Pull-faktorerna baserar sig i attraktiviteten 
på en destination, detta genom till exempel stränder och kulturella attraktioner.  Sådant som 51

företag använder sig av för att marknadsföra destinationer. Dessa två faktorer samspelar med 
varandra genom att ”putta bort” turisten från det ordinära och ”dra” turisten till det 
efterlängtade. Inom resebeteende är motivation en av de viktigaste variablerna och det ger en 
förståelse för resenärens val, vad resenären föredrar samt vad den har för behov. Genom att 
studera push- och pull-faktorerna kan turisters resemönster förstås, vilket ger en förklaring till 
varför de agerar på ett visst sätt.  52

 
3.1.3 Word-of-Mouth  
När turister planerar en resa behöver de information om destinationer och hotell för att kunna 
göra ett val som ska vara rätt för dem. Rekommendationer från vänner, familj eller bekanta är 
en faktor som väger tungt när turister står inför ett val. Mun-till-mun som är mer känd utifrån 
den engelska översättningen word-of-mouth, innebär att information sprids från en person till 
en annan och sedan vidare på samma sätt. Enligt Brown och Reingen så är word-of-mouth en 
viktig informationskälla och kan påverka en resenärs beteende och köpbeslut.  Vad gäller 53

backpackers så är word-of-mouth något som anses vara viktigt, många backpackers vill höra 
vad andra som har backpackat har att säga om destinationerna som de besökt. Word-of-mouth 

50 Michael, N, Wien, C & Reisinger, Y, ”Push and pull escape travel motivations of Emirati nationals to 
Australia”, 2017, s. 276 
51 Hsu, C.H.C. & Huang, S., 2008, s. 18 
52 Chan, K. L. Jennifer, & Baum, Tom, ”Motivation Factors of Ecotourism in Ecolodge Accommodation: 
The Push and Pull Factors”, 2007, s. 350 
53 Brown, J.J, and Reingen, P.H. ”Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior”, 1987 
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påverkar även en backpackers attityd och beteende. Backpackers litar oftast mer på vad 
personer som tidigare backpackat har att säga och rekommendera än information som sprids 
genom kommersiella källor. Backpackers använder sig av word-of-mouth som 
informationskälla för att hitta bra och billigt boende, transport och aktiviteter. 
Word-of-mouth används även för att backpackers ska bestämma sig för om de ska gå en rutt 
eller om de ska undvika den rutten.  54

3.1.4 Backpacking 

För att förstå denna långvariga typ av turism, kan man titta på hur backpacking som fenomen 
sett ut genom historien. Tidigare forskning baseras till stor del på ”The Grand Tour” som ett 
fenomen vilket kan ha varit en uppstart till dagens backpacking. O'Reilly beskriver 
fenomenet som ett fokus på att samla kunskap och åtråvärda egenskaper genom exponering 
av klassisk kultur.  Under 1700-talet utförde adeln från norra och västra Europa 55

bildningsresor. Resorna sträckte sig till Neapeltrakten, Herculaneum och Pompeji, dessa resor 
kallades för ”The Grand Tour”. Under 1800-talet började fler från den övre medelklassen resa 
till södern.  Syftet med dessa resor var att studera och upptäcka antiken och har med åren 56

utvecklats till en vanligare form av turism som fler människor utför. Loker-Murphy och 
Pearce skriver: ”One influence on contemporary backpacking stems from the travel behavior 
of the affluent, well-educated youth of the late Victorian period who set out on adventure 
trips to experience the hidden, strange, and exotic life of far away countries and unknown 
people.” 
 
Dessa äventyrare volonterade i strapats som ett sätt att utbilda sig själva och ge en ökad 
världsbild och social medvetenhet.  Vidare kan det dras en koppling till att backpacking kan 57

ha rötter i de tidigare europeiska upptäckandet. Förutom ”The Grand Tour” så kan det 
huvudsakliga resandet under 1700-1800-talet vara kopplat till den moderna turismen. Den 
europeiska expansionen och koloniala dominationen ledde till en hel del upptäcktsresande 
och vistelse av ”de andra” och ”det okända”. O'Reilly menar att det alltid funnits en 
otillfredsställelse med den egna kulturen och att människor alltid söker sig ut för nytt, 
annorlunda och något anses vara orört av modernitet.  58

 
Inom besöksnäringen är backpacking ett fenomen som växer och blir allt mer populärt. 
Företag satsar mer på denna typ av turism och utvecklar paketresor för backpackers för att ge 
turister den ultimata upplevelsen. Den växande marknaden leder till en del konkurrens, för att 
kunna utveckla denna industri krävs det fler undersökningar kring vad som lockar turister att 
välja just backpacking. Loker-Murphy menar att backpackers skiljer sig från den typiska 
turisten, särskilt från massturisten. Detta leder till att företag sätter backpackers i ett fack 

54 Alves, S, Abrantes, J.L, Antunes, M.J, Seabra, C, Herstein, R, ”WOM antecedents in backpacker 
travelers”, 2015, s. 1851-1856 
55 O'Reilly, C. C., ”From Drifter to Gap Year Tourist. Mainstreaming Backpacker Travel”, 2006, s.1004 
56 Cullhed, M., ”Den klassiska traditionen: om antiken efter antiken”, 2010, s.4 
57 Loker-Murphy, L. & Pearce L., P. ”Young Budget Travelers: Backpackers in Australia”, 1995, s. 820 
58 O'Reilly, C.C. 2006, s. 1004 
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istället för att studera och forma paket för den individuella backpackern. Företagen utgår från 
att backpackers har behov av billigt boende och sociala interaktioner och på så sätt skiljer sig 
från de övriga turisterna som väljer mer organiserade resor med guideturer. Loker-Murphy 
menar att företag som antar att backpackers tillhör en homogen grupp av resenärer, utan att 
studera dem individuellt kan vara problematiska. Detta då det leder till att alla inte blir 
tillfredsställda och hamnar ”utanför”.  59

 
3.2 Kategorier och resenärstyper 
Inom turismen finns det många teorier som beskriver olika typer av turister. Laurie 
Loker-Murphys och Philip L. Pearces olika teorier och kategorier varit till användning i 
tidigare studier kring backpacking. Jonas Stier har även tagit upp olika typer av resenärer, 
som kan användas för att undersöka backpackers motivation. 

3.3.1 Nyckelegenskaper 

Loker-Murphy och Pearce utförde en undersökning där fem olika kategorier sammanfattades 
som nyckelegenskaper hos en backpacker. Dessa egenskaper var att backpackers söker 
budgetboende; betonar att träffa nya människor; en självständig flexibel resplan; längre 
snarare än kortare resor; och en tonvikt på informella och deltagande rekreationsaktiviteter.  60

Dessa kategorier ifrågasätts dock med nyare forskning då kortare resor blir allt mer populära, 
även inom backpacking.  61

3.3.2 Loker-Murphys fyra backpacker kategorier  

Enligt Loker-Murphy så är en backpacker främst en ung resenär som är på en långsemester. 
Dessa unga resenärer föredrar ett budgetboende, en flexibel och informell resplan och lägger 
tonvikt på att träffa människor och att delta i aktiviteter.  En undersökning på australienska 62

backpackers gjordes av Loker-Murphy. I undersökningen tar hon upp fyra olika typer av 
backpackers som hon utgår ifrån. Dessa typer, eller kategorier är; Avkopplaren, sociala 
spänningssökaren, självutvecklaren och  den målmedvetna (Escapers/relaxers, social 
excitement seekers, self-developers, achievers ).  63

 
Den första kategorin är den sociala spänningssökaren  och är den som vill  träffa nya 
människor genom att socialisera med lokalbefolkningen och andra backpackers.  
Den andra kategorin som är avkopplaren, åker iväg för att kunna koppla av och ta det lugnt. 
De vill fly sin vardag och besöka en ny plats, de gillar att umgås med människor de bryr sig 
om och det är inte viktigt för dem att lära känna kulturen de besöker eller söka nya 
upplevelser. Den tredje kategorin kallas den målmedvetna och är motiverad av en längtan 
efter spänning och äventyr. Den målmedvetna motiveras även av viljan att utvecklas och 

59 Loker-Murphy, L., 1997, s. 25 
60 Loker-Murphy, L. & Pearce, P. 1995, s. 830-831 
61 Zang, J. m.fl., 2018, s. 527 
62 Loker-Murphy, L. ”Backpackers in Australia: A Motivation-Based Segmentation Study”, 1997, s.25 
63 Loker-Murphy, L. 1997, s.23 
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uppnå sina mål och sina ambitioner. Den vill träffa lokalbefolkningen, de vill förbättra sina 
kunskaper destinationens natur, kultur och historia. Den fjärde och sista kategorin är 
s jälvutvecklaren, denna resenär vill utvecklas och förbättra sina kunskaper om andra länder 
och kulturer. De besöker destinationer som är omtalade och uppmärksammade och de vill 
uppleva och njuta av miljön som de befinner sig i.  64

 
Loker-Murphys undersökning om backpackers i Australien visade att det inte fanns en 
specifik homogen grupp, då alla hade sin individuella motivation. Det visade sig dock att 
kategorin  avkopplare var den kategori som hamnade längst ner i Pearces karriärstege. På 
nästa nivå kom sociala spänningssökare  och i de högre nivåerna var det självutvecklaren  och 
den målmedvetna.  65

3.3.3 Fyra idealtypiska resenärer  

Stier skriver att människor på sina fysiska, mentala, sociala eller kulturella resor bär med sig 
upplevelser, erfarenheter, ambitioner, kunskaper och sin kultur. Hur människor tolkar och tar 
in det de ser och hur deras bemötande mot andra är under resan kan variera. Vilket är 
anledningen till att Stier har delat in dessa människor i fyra olika grupper, dessa är; den naiva 
upptäcktsresanden, den taktiska upptäcktsresanden, den likgiltiga turisten och den medvetna 
resenären.  66

 
Den naiva upptäcktsresanden  
Denna resenären gillar att se nya saker och upptäcka det okända och annorlunda, resenären 
gör det med glädje och är entusiastisk över att upptäcka. Resenären brukar undersöka och 
upptäcka utan att reflektera över sin kultur, sina tolkningar eller upplevelser. Denna typ av 
resenär lever i nuet och ställer gärna frågor om den inte förstår något. Resenären känner sig 
inte hotad av att vara i det obekanta och det annorlunda utan känner att det bidrar till sitt 
självförtroende att vara ute i världen. I vissa fall så kan denna resenär anses som okänslig och 
naiv, såsom att den kan bemöta andra kulturer med en exotiserande attityd.  
 
Den taktiska upptäcktsresanden  
Denna resenär studerar och utforskar andra kulturer och den nya destinationen som ska 
besökas i förväg på ett strukturerat och väl förberett sätt. Resenären vill ha allt förberett så att 
resan blir lyckad. Detta är anledningen till att den planerar allt i förväg och läser på om 
kulturen, den vill exempelvis inte begå några misstag som den naiva resenären kan begå. 
Denna typ av resenär studerar inte en kultur på djupet för att förstå de underliggande 
aspekterna av kulturen, resenären läser endast det som är nödvändigt för att undvika 
eventuella kulturkrockar. 
 
 

64 Loker-Murphy, L. 1997, s.35 
65 Loker-Murphy, L. 1997, s. 42 
66 Stier, J., Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier, 2009, s. 148 
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Den likgiltiga turisten  
Denna turist är inte lika fördomsfri som de tidigare turisterna. I möte med främmande 
kulturer kan denna turist tycka att dessa kulturer är annorlunda och konstiga. Turisten läser 
inte på om destinationen eller kulturen, de kunskaper som den har är ofta bristfälliga och 
ytliga. Känslor som kan uppkomma när denna turist är ute och reser är ofta rädsla, 
avståndstagande och hos vissa kan det även uppkomma känslor av stark främlingsfientlighet. 
Turisten använder sig av guidade turer och håller sig borta från lokalbefolkningen.  
 
Den medvetna resenären 
Denna resenär beger sig ut i den nya kulturen med kunskaper om miljöns skillnader och 
likheter med hemmet. Resenären är entusiastisk, engagerad och nyfiken till att undersöka och 
upptäcka nya saker i den nya kulturen och miljön. Den medvetna resenären är ödmjuk och 
nyfiken och anser att avsky, rädsla och fördömande är ett hinder för personlig utveckling.  67

 
3.4 Sammanfattning av teorikapitlet 
Den tidigare forskningen presenterar vad som tidigare undersökts när det kommer till att 
förstå hur resenärer och turisters motivation undersöks. Detta tillsammans med 
motivationsfaktorer som push och pull, samt word-of-mouth ger en förståelse för vad det är 
som påverkar resenärernas val och beslut. Sist i avsnittet presenteras de olika kategorier och 
typer av resenärer, vilket i denna studie används som ett sätt att förstå de olika mönster som 
finns hos varje enskild backpacker.  
 
Med hjälp av Loker-Murphys nyckelegenskaper samt de fyra backpacking kategorierna, kan 
författarna undersöka respondenternas motivation utifrån existerande kategorier. Stiers teori 
kommer att användas för att få en större förståelse till hur respondenternas identitet och 
resebeteende ser ut och hur detta kan ha en koppling till dess resemotivation. Författarna 
anser att dessa kategorier kombinerade med tidigare studier gjorde det möjligt att besvara 
syftet och frågeställningarna. 
 
 
 
 
 
 

 
 

67 Stier, J. 2009 s.149-150 

18 



 

4.Empiri 
Författarnas empiriska material består av 12 intervjuer som utfördes via e-post. Dessa 
intervjuer kommer nedan att sammanställas utifrån det som författarna ansett varit mest 
relevant för arbetet. Respondent 8 samt 9 har begärt att få vara anonyma, därav benämns 
dessa personer som ”Jack” och ”Lisa”. Samtliga respondenter har givit sitt medgivande till 
att deras svar får användas i empirin. 
 
4.1 Respondenter 

Respondent 1: Emma, 21 år 

Emma utförde en backpackingresa i fyra månader när hon var 18 år gammal, detta efter sin 
gymnasiala utbildning. Emmas intresse för en backpackingresa väcktes till liv i samband med 
att hennes vänner diskuterade en sådan resa. Hon beslutade att följa med sina vänner på resan 
på grund av att hon motiverats av nyfikenheten och möjligheten att se nya platser i världen 
som hon aldrig sett förr. Att lära sig om olika kulturer, träffa människor från dessa kulturer, 
planera sin egen tid, åka till nya platser och kunna njuta av friheten var ytterligare 
anledningar till varför Emma valde backpacking. Resvägen som Emma tog kallar hon ”en 
klassisk resväg” men kan även kallas för ”the gringo trails” på grund av mängden 
backpackers som tar just denna rutt. Hon reste runt i Sydamerika och besökte då Argentina, 
Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia och Panama. Emma köpte reseguider för de olika 
destinationerna från hemsidan Lonely Planet  och läste dessa innan avresa. Under resans gång 
handlade de på marknader, bodde lokalt på olika hostel och åt lokalt. På grund av att Emmas 
motivering var att se nya platser planerade hon en budget på 15 000 kr i månaden som skulle 
räcka för mat, boende, transport och aktiviteter. 

Respondent 2: Sofia C, 21 år 

När Sofia var 19 år bestämde hon sig för att genomföra sin första backpackingresa. Hon drevs 
av motivationen att se nya platser, att vara på färd samt av att backpacking var en populär 
form av turism. Detta förverkligades år 2016 då hon reste iväg med två vänner i fyra 
månader. Sofia berättar att valet av att backpacka var det mest gynnsamma ekonomiskt sett 
på grund av att målet med resan var att besöka flera destinationer. Sofia och hennes vänner 
backpackade i Sydamerika och Karibien, de reste genom Ecuador, Colombia, Panama och 
Kuba. De handlade, åt och bodde lokalt. Bemötandet av lokalbefolkningen var mycket 
positiv. 2017 utförde Sofia sin andra backpacking resa, denna gång med endast en vän. De 
reste genom östeuropa och resan varade i fem veckor. Resan började i Ryssland då vännerna 
lockades av St. Petersburg samt att det var kul att uppleva backpacking i en mindre skala, till 
skillnad från Sydamerika eller Asien. De tog sig sedan vidare till Prag och där de upplevde att 
det fanns alldeles för många backpackers samt att de flesta utförde samma aktiviteter. Denna 
upplevelse gav en känsla av ”brist” på utmaning och spänning vilket ledde till att de bytte rutt 

19 



 

och åkte tillbaka till öst. Ukraina, Rumänien, Moldavien och Serbien blev de nya 
destinationerna. Sofia upplever att hon fått upptäcka mycket nytt på båda sina resor och 
skulle rekommendera backpacking till andra eftersom att hon anser att det är något som är 
värt pengarna och tiden.  

Respondent 3: Jessica, 23 år 

Jessica åkte på sin backpackingresa när hon var 18 år gammal med tre av sina vänner, detta 
efter sin gymnasiala utbildning. Hon beskriver att motivationen för backpackingresan 
uppstod enligt följande ”Vi började prata om det första året i gymnasiet och sedan bestämde 
vi oss för att göra det för att fira studenten.” Vidare beskriver hon hur motivationen till att 
just välja backpacking, framför annan typ av turism, beror på att få möjligheten att uppleva 
något nytt. ”Vi ville göra något som ingen av oss hade gjort tidigare och se så mycket av 
Europa som möjligt, på en så liten budget som möjligt ” Resan gjorde det möjligt att se många 
nya destinationer på en gång samt att resan gav Jessica en känsla av frihet, hon beskriver det 
enligt följande ” det fanns inget som kunde stoppa mig” . Jessica backpackade genom 
Skottland, England, Frankrike, Italien, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Nederländerna och 
Danmark. De handlade, bodde och åt lokalt. Målet med resan var att uppleva så mycket av 
Europa som möjligt, samt lära sig om de olika kulturerna. Hon beskriver resan i sin helhet 
som en oförglömlig upplevelse men nämner även att känslan av att förhålla sig till en grupp 
var väldigt påfrestande och att det ofta ledde till en frustration. När det kommer till frågan om 
hon skulle utföra en sådan resa igen, eller rekommendera en sådan resa till någon annan, 
nämner hon att hon skulle göra det igen och hon skulle även rekommendera andra att göra 
det. 

Respondent 4: Sofia B, 28 år 

Sofia var 28 år gammal då hon valde att ta tjänstledigt för att resa jorden runt med sin 
pojkvän, Fredrik, som är 29 år gammal. Fredrik hade länge haft en dröm om att backpacka 
och föreslog därför att de bör göra det tillsammans. Fredriks dröm växte sig fast på henne och 
därefter påbörjades en planering för resan. Planeringen för resan tog flera år innan de 
slutligen kom iväg på sin resa.  
 
Under frågan som lyder ”Vad var motivationen till att välja just den formen av turism över 
annan turism, t.ex. charter?” svarar Sofia ” För att kunna vara borta en längre period och få 
se mer av länderna än bara det turistiga. Plus friheten. ” Hon berättar även att målet med 
resan var att uppfylla en dröm och att ”...känna friheten att bara vara och kunna göra vad vi 
ville.” Sofia fick en hemlängtan efter några månader och valde att åka hem, hon stannade 
kvar i Sverige i två månader och mötte sedan upp sin pojkvän för att fortsätta resan. Resan 
varade i ytterligare fem månader och denna gång uppstod ingen hemlängtan. Anledningen till 
att Sofia fick hemlängtan under första vändan var för att hon saknade rutiner, familj och 
vänner. Tillsammans lärde de sig vad det var som orsakade hemlängtan och kunde därefter ha 
det i åtanke. Resan tog Sofia och Fredrik över hela världen, de tog sig genom Centralamerika, 
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Peru, Colombia, USA, Japan, Bali, Kenya, Tanzania, Zambia, Sydafrika, Indien, Dubai och 
Sydostasien.  
 
På grund av att hon inte hade läst på allt för mycket om länderna de skulle besöka fick hon 
lära sig mycket under resans gång. Hon menar på att det var givande att backpacka eftersom 
att hon fick perspektiv på hur andra lever runt om i världen. Det var ett sätt för henne att lära 
sig uppskatta livet hemma.  
 
Respondent 5: Fredrik, 29 år 
Fredrik backpackade med sin flickvän i över ett år och tog sig till Centralamerika, 
Sydamerika, Nordamerika, Afrika och Asien, han besökte sammanlagt 23 länder. Fredrik 
berättar att han har velat resa jorden runt ända sedan har var 8 år gammal, så det är något som 
alltid varit en dröm. Han beskriver hur det är en viss frihet i resandet som lockar. Han 
skriver” Som backpacker har du lyxen av att vara så spontan och flexibel i ditt resande som 
du vill.” Under frågan hur han kom fram till valet av att välja just backpacking förklarar han 
att som backpacker så ska inte hotellvistelser och flyg bokas långt i förväg, utan att dagen ska 
tas som den kommer. Det är den typen av resande som han älskar. Det lämnar även en 
möjlighet att träffa och följa med nya personer eller resa ”off the beaten path” utan att ha 
planerat för det. Fredrik ville träffa nya människor, uppleva nya saker, upptäcka nya saker, 
äta ny mat och vara spontan. Han dra jämförelser med hippie livet under 60-talet och menar 
att backpacking är ett sätt att bryta sig loss från vardagslivet. Vägar korsas med folk man 
annars aldrig skulle träffa. Han berättade att det huvudsakliga målet inte enbart har varit att få 
se världen och uppleva allt som finns i den, utan också vem personen blir av resandet. Han 
skriver .”Att resa på lång sikt, ett års tid eller mer, gör att du förändras och blir mer mogen 
på ett sätt. Du får nya perspektiv på saker och ting och återvänder inte hem igen som samma 
människa.” Han berättar att backpacking formar en person. Han sammanfattar sitt mål och sin 
motivation bra genom att skriva  
 

 ...men jag tror att alla som väljer att resa jorden runt känner en viss hunger efter något annat. De 
vill ha något mer än det de får hemma. Något fattas. För andra handlar det om att bara komma 
bort från livet därhemma och starta ett ”nytt” liv för en period. Det är nyttigt och lärorikt. Jag 
känner att jag influeras från många håll och kanter och det finns en djup sanning i varför den 
typen av resande tilltalar mig så mycket som den gör. Mycket kan sammanfattas i ordet frihet.  

 
Fredrik nämner att backpacking är något som är värt att göra, att personen som reser lär sig 
mycket om sig själv och han påpekar även att ” en jorden runt resa är den bästa utbildningen 
du kan få ”. Förutom att Fredrik hamnade på sjukhuset på grund av matförgiftning och att han 
blev rånad så tyckte han inte att det fanns något negativt med resan. 

Respondent 6: Yasmine, 26 år  

Yasmine var 21 år gammal när hon åkte på sin backpackresa. Under frågan ”hur kom du fram 
till valet av backpacking?” så svarade hon  ”Dels hade min äldre syster gjort två liknande 
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resor, hon pratade väldigt gott om alla äventyr och den erfarenhet hon fått. Jag blev 
inspirerad av henne. Sedan var det en resa många ungdomar gjorde, jag tror man blev 
påverkad och kände att det är en resa man bör göra efter studenten för att ’alla’ gjorde det.” 
Motivationen till att välja backpacking över annan typ av turism var på grund av att hon och 
hennes fyra vänner ville resa i flertalet månader samt att de kunde resa billigt med 
backpacking vilket inte var möjligt vid exempelvis charter resor. De ville även njuta av 
friheten och ta dagen som den kommer. Yasmine och hennes vänner backpackade genom 
Asien. De besökte Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam och Indonesien. Målet med resan 
för Yasmine var dels att få slippa vinter i Sverige men även för att skaffa sig erfarenhet av 
andra länder och kulturer, hon ville träffa nya människor och upptäcka nytt. 
 
Yasmine handlade, bodde och åt lokalt. Hon berättar att hon lärde känna lokalbor och att de 
visade vilka ställen de skulle äta på. Lokalbor erbjöd även boende i sina gästhus, hon 
upplevde att hon verkligen lärde känna kulturen och landet på det sättet. Yasmine hade en 
budget som låg på 10 000 kr i månaden och detta ledde till att hon och hennes vänner ” gick in 
i rollen som backpackers och snålade och prutade rejält.” Detta resulterade i att de lyckades 
spendera mindre pengar. Backpacking är inte något som Yasmine planerar att göra igen inom 
snar framtid på grund av att hon idag arbetar heltid och har en lägenhet att ta hand om. 
Yasmine tycker att upplevelsen var fantastisk samt att hon rekommenderar backpacking till 
alla unga människor som har tid för det. 

Respondent 7: Aimen, 21 år 

Aimen var 19 år gammal när han och hans vänner bestämde sig för att resa till Sydostasien 
och Oceanien. Backpacking var något som han och hans vänner länge hade pratat om men det 
uppstod svårigheter i planeringen på grund av att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att 
förbereda allt inför resan. Detta löste sig dock då en bland vännerna har en äldre bror som 
tidigare hade åkt på en liknande resa och gav därför massvis med nyttig information. 
 
Motivationen till varför han valde backpacking var svårt att sätta fingret på men han upplevde 
att tidigare sol- och fest resor endast gav en ytlig bild av olika destinationer på grund av 
tidsbrist. Han ville även åka bort från Sverige under en längre period, ha kul med sina vänner 
och uppleva nya kulturer och därav kändes backpacking som rätt restyp. Aimen hade endast 
läst lite på förhand om destinationerna men hade även lagt tid åt att titta på filmklipp på 
Youtube om backpacking och destinationerna som de skulle besöka. Under resans gång åt de 
lokalt, ofta gatumat men även på olika restauranger för att prova på landets huvudrätter. De 
bodde lokalt på olika gästhus och hotell.  
 
Aimen hade en budget som låg på 9 000 kr i månaden vilket räckte för honom samt att det 
blev pengar över. Han och hans vänner handlade mycket mat istället för att allt för ofta äta 
ute. De delade på kostnaden för maten som de handlade vilket resulterade i att de sparade 
pengar. 
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Respondent 8: ”Jack”, 24 år 
Jack var 18 år gammal när han och hans vänner bestämde sig för att backpacka. De ville 
upptäcka Europa på grund av att många i kompisgänget tidigare inte hade rest mycket. Jack 
tyckte att backpacking lät enkelt, bekvämt och äventyrligt. Det huvudsakliga målet med Jacks 
resa var att han ville vara självständig och resa utan familjen. De läste om destinationerna och 
gjorde en plan för vad de var intresserade av att se samt hur de skulle dela upp sina dagar. De 
bodde lokalt och handlade mat. Jack nämner att detta är något han vill uppleva igen men på 
en annan världsdel som exempelvis Asien. Han rekommenderar andra att backpacka och 
menar att det bidrar till en större världsbild samt att det tillkommer många lärdomar under 
resans gång. 

Respondent 9: ”Lisa”, 26 år 

Lisa var 21 år gammal när hon och hennes vän bestämde sig för att backpacka. De ville 
tågluffa och då kändes backpacking som det mest praktiska. Idén var spontan och de ville 
testa på något som de tidigare inte gjort. Det huvudsakliga målet med resan var att utforska 
världen. Lisa och hennes vän backpackade genom Europa i 21 dagar för att de hade köpt ett 
21-dagars Interrail-kort. Hon berättar att hon hade läst på lagom mycket om de olika 
destinationerna innan avresa men att hon inte kunde tala de språk som talades i de länder hon 
besökte samt att hon inte förväntade sig att folket hon skulle stöta på kunde tala engelska.  

Respondent 10: Åsa, 22 år 

Åsa var 20 år gammal när hon bestämde sig för att backpacka. Hon backpackade med sin 
pojkvän från norra till södra Vietnam. Hennes motivation till att backpacka var att hon vill 
uppleva mer av landet och kulturen samt att det är en upplevelse att bege sig ut i världen utan 
att veta vad som väntar en. Hon nämner även att charterresor är något hon vill göra när hon är 
äldre och har familj då backpacking inte anses vara ett alternativ. Målet med hennes resa var 
att få uppleva en ny destination och en ny kultur. 
 
Åsa ville åka till en destination där hon kunde uppleva stränder, städer och natur. Hon hade 
läst i en guidebok för att inte gå miste om sevärdheter samt att hon träffade människor under 
resans gång som berättade platser hon bör besöka. Åsa och hennes pojkvän åt gatumat och 
handlade oftast på lokala småbutiker. De bodde oftast på hostel men även hotell eller gästhus. 
Hon hade ingen fast budget då hon hade sparat mycket pengar, kostnaderna landade på cirka 
15 000 kr inklusive flyg. När de bodde på olika ställen fick de träffa människor från olika 
delar av världen, vilket hon hade hoppats få göra då detta var en motivation för att backpacka. 
Åsa berättar även att hon har gjort fler backpacking resor sedan dess samt att hon ska åka 
iväg på ytterligare resor när det är möjligt. 

Respondent 11: Camilla, 21 år 

Camilla var 20 år gammal när hon åkte på en backpackresa med sin pojkvän, under den tiden 
då hon tagit ett sabbatsår. Hon berättade att hon alltid har fascinerats av östasiatiska länder 
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och har drömt om att få se och uppleva dem på nära håll. Hon blev även mer motiverad till att 
backpacka när hon fick höra en kollegas erfarenheter. Motivationen bakom att välja 
backpacking över charter var att hon alltid har känt att kombinationen av spontanitet och 
riskvilja gör att hon får ut mer av resan. Hon menar att hon oftast råkar ut för de mest 
värdefulla erfarenheterna under dessa omständigheter. Hon säger att de hade valt charter om 
deras syfte var avslappning, men i detta fall så var de mer ute efter äventyr. Det huvudsakliga 
målet och det som drev motivationen, var att få uppleva en orörd världsdel, att få se vackra 
ställen och samla på sig oförglömliga minnen. Camilla och hennes pojkvän reste genom 
Asien, de började i Vietnamn och tog sig sedan till Indonesien genom Kambodja och sedan 
till Thailand, Malaysia och Singapore. Hon gillade att få uppleva nya kulturer och prova på 
mat som hon aldrig provat förr, hon berättar även att hon hade läst på en del om de olika 
destinationerna innan avresa men att hon lärde sig som mest på plats.  

Respondent 12: Mona, 21 år 

Mona var 19 år gammal när hon åkte på sin backpackingresa. Hennes kompis hade precis 
kommit hem från en backpackingresa och hade berättat att hon hade haft en jättebra 
erfarenhet och att hon hade lärt sig mycket nytt. Mona hade även sett massor med bilder på 
olika stränder i Sydamerika. Hon var på den tiden i en väldigt dålig plats i sitt liv, hon kände 
sig stressad och visste inte vad hon ville göra i framtiden. Hon bestämde sig för att åka på en 
backpackingresa med hopp om att få en större inblick i sig själv och hon ville även utvecklas. 
Hon åkte med 3 personer som hon hade träffat genom en backpacking grupp på Facebook 
och de valde att åka iväg i 5 månader till Sydamerika. Utöver att hon motiverades av en vilja 
att utvecklas, så ville Mona även se nya saker och upptäcka världen. Hon ville se så många 
nya ställen som möjligt på så kort tid och billigt vilket var varför hon valde backpacking. Hon 
hade även blivit uttråkad i Sverige och ville åka bort ett tag och ha kul samtidigt som hon 
upplevde ett nytt ställe. Hon åkte igenom Brasilien, Argentina, Colombia och Guyana. Hon 
berättar att hon inte visste så mycket om de olika länderna eftersom att hon inte hade läst på 
innan. Hon ville bli överraskad och valde därför att inte undersöka så mycket i förväg. Mona 
hade en budget på 9 000 kr i månaden, hon berättade att hon åt, handlade och bodde lokalt 
eftersom att hon ville leva som lokalbefolkningen och komma in i deras kultur. Hon berättade 
att hon skulle rekommendera backpacking till andra, speciellt ungdomar. Hon sa att hon fick 
ett bättre perspektiv på världen och att hon lärde sig mycket om sig själv. 
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5. Analys 

För att besvara våra frågeställningar; Vad är resenärers motivation till att backpacka? 
Finns det någon gemensam identitets grupp för dessa resenärer? Vad finns det för samband 
mellan olika typer av motivationsfaktorer? Ska det empiriska materialet analyseras 
tillsammans med den valda teorin samt tidigare forskning. Detta kommer att göras utifrån 
valda kategorier nedan för att på ett strukturerat sätt få en klar bild av resultatet. 
 

5.1 Motivation 

5.1.1 Psykologi 

Självutveckling och tillfredsställelse är typiska motivationer som diskuterats i samband med 
backpacking. Fredrik nämner att han anser att backpacking var ett sätt att finna sig själv och 
utvecklas, något som är högst relevant i Pearces teori om Travel Career Pattern . Tre av 
respondenterna nämner identitet och självutveckling som en motivation. Övriga respondenter 
hade motivationen att komma bort och uppleva något nytt och spännande, att tillfredsställa 
sig själva.  
 
Att utvecklas som person i samband med resan, är något som enligt respondenterna anses 
vara positivt men som inte varit ett syfte för resan. Fler av respondenterna nämner dock 
någon sorts utveckling eller insikt i sina intervjuer. ”Jack” är en av respondenterna som 
uttryckte att han valde att utföra en backpackingresa för att bli mer självständig, vilket är en 
form av personlig utveckling. Mona berättade att hon ville få en inblick i sig själv och Fredrik 
tar upp hur backpacking är ett sätt att lära känna sig själv. En del av respondenterna reste 
även med sina nära vänner eller partners, vilket skulle kunna leda till en möjlig 
självutveckling i par eller i grupp. Detta också gör att ett individuellt självutvecklande inte 
ligger i fokus. Det kan dras likheter till det som Pearce diskuterade angående de 14 
kärnfaktorerna. En av de viktigaste var relationer och handlar om hur en resenär strävar efter 
att stärka band mellan människor, eller göra saker tillsammans med sin familj.  I Pearces 68

teori finns modellen, Travel Career Pattern , där fly och avslappning, att uppleva något nytt 
och relationer är de viktigaste faktorerna.  
 
Utifrån respondenternas svar i denna studie kan det dras kopplingar till att fly och 
avslappning  samt att uppleva något nytt  är viktiga faktorer för motivationen, det är även 
självständighet  och personligt självutvecklande . Tre av respondenterna nämner att de ville 
komma bort.  Samtliga respondenter nämner att de vill uppleva något nytt. Tre respondenter 
nämner frihet som en del av deras vilja att komma bort. 
 

68 Pearce, L. P, 2005, s. 70-71 
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Att studera personlighetsdrag hos respondenter är något Plog betonar och utifrån hans teori 
faller samtliga respondenter åt det allocentriska hållet på grund av att exotiska destinationer 
är i fokus samt att det är ostrukturerade resor. Ingen av respondenterna tar upp att paketresor 
eller turistaktiviteter har varit ett alternativ, de ville upptäcka destinationerna på egen hand.  

5.1.2 Push & Pull 

Push- och pull-faktorer tas ofta upp i diskussioner när det kommer till val av destination. 
Dessa faktorer kommer att användas för analysera valet av backpacking. Respondenternas 
svar visar att de faktorer som fått dem att lämna landet som de befinner sig i (push) och 
bidragit till viljan att backpacka är behovet av att uppleva något nytt. Att lämna det ordinära 
livet och få uppleva en viss frihet som inte finns i den ordinära vardagen är lockande. 
Pull-faktorer ligger i det destinationerna har att erbjuda. Respondenterna reste olika rutter och 
besökte olika delar av världen med motivationer för sina resor. Camilla nämner att hon alltid 
har fascinerats av östasiatiska länder och ville därför se och uppleva länderna. Mona nämner 
att hon ville komma bort från Sverige för att minska den vardagliga stressen samt för att 
upptäcka nya destinationer. Yasmine nämner att hon ville samla på sig erfarenhet samt att 
lära sig mer om andra kulturer. Camilla, Mona och Yasmine hade pull-faktorer att besöka 
specifika destinationer för att lära sig, förstå och utforska nya kulturer och orörda områden.  
 
I samband med ”The Grand Tour” nämner O’Reilly att backpacking förr var en form av 
bildningsresa.  Respondenternas svar visar att backpacking än idag betraktas som en 69

bildningsresa. Samtliga respondenter nämner någon form av lärdom, vare sig det handlar om 
att klara sig själv, lära sig mer om världen eller lära sig om nya kulturer. O'Reilly nämner att 
den europeiska expansionen och koloniala dominationen ledde till en hel del resande och ett 
intresse att undersöka det okända och orörda.  Detta synliggörs i respondenternas svar. Att 70

lämna det ordinära är en stark motivation vilket O'Reilly uttrycker som ”en otillfredsställelse 
med den egna kulturen”.  Detta väcker intresset för att upptäcka något nytt och intressant. 71

Resenärer vill uppleva det som är orört av modernitet. Respondenten Camilla nämner att det 
huvudsakliga målet med resan var att få uppleva ”en orörd världsdel”. 

5.1.3 Word-of-Mouth 

Samtliga respondenter hade ett behov av att komma bort samt att de sökte spänning i livet 
och ville utforska världen. En del respondenter valde backpacking på grund av ekonomiska 
fördelar medan andra ansåg backpacking som ett smidigare sättet att ta sig runt. 
Respondenterna reste med vänner eller en partner, ingen begav sig ut ensam. Fyra av 
respondenterna nämnde att word-of-mouth var en faktor som spelade in i deras val att 
backpacka. Yasmine berättar följande: ”Dels hade min äldre syster gjort två liknande resor, 
hon pratade väldigt gott om alla äventyr och den erfarenhet hon fått. Jag blev inspirerad av 

69 O'Reilly, C.C. 2006, s.1004 
70 O'Reilly, C.C. 2006, s. 1004  
71 O'Reilly, C.C. 2006, s. 1004 
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henne. Sedan var det en resa många ungdomar gjorde, jag tror man blev påverkad och kände 
att det är en resa man bör göra efter studenten för att ’alla’ gjorde det”. Yasmine berättar 
även att hennes syster hade inflytande i hennes val att backpacka genom att berätta om 
positiva upplevelser som inspirerade henne till att vilja åka på en backpackingresa.  
 
Respondenten Aimen nämner word of mouth som en faktor för inspiration. En i 
resesällskapet har en broder som tidigare utfört backpacking resor och kunde därmed ge 
information och tips som ökade motivationen att vilja genomföra resan. Respondenten 
Camilla nämner att en kollega till henne nyligen hade kommit tillbaka från en 
backpackingresa. Kollegan berättade om sina erfarenheter från resan som motiverade henne 
till att genomföra resan. Respondenten Mona blev inspirerad av sin kompis som hade kommit 
hem från sin backpackingresa och då berättat om hennes positiva erfarenheter. En del 
respondenter nämner att de själva skulle rekommendera backpacking för andra och på så sätt 
föra vidare sina erfarenheter genom word-of-mouth. 
 

5.2 Backpacking kategorier 

Studien utgår ifrån Loker-Murphy’s fyra kategorier; Avslappnaren ( Escapers/relaxers), 
sociala spänningssökare (social excitement seekers), självutvecklaren (self-developers) och 
den målmedvetna (achievers) samt Stiers fyra resenärstyper; den naiva upptäcktsresanden, 
den taktiska upptäcktsresanden, den likgiltiga turisten och den medvetna resenären. 
 
Respondenterna passar in under kategorierna avslappnaren och sociala spänningssökare på 
grund av att motivation till självutveckling inte var det huvudsakliga förstnämnda målet. 
Övriga kategorier kan även kopplas till respondenterna. Självutvecklaren vill utvecklas och 
förbättra sina kunskaper om andra länder och kulturer. Att lära sig mer om andra kulturer, 
länder och språk är i sig något som bidrar till en utveckling på ett personligt plan. På detta vis 
motiveras respondenterna till ett självutvecklande. Detta går även ihop med den 
målmedvetna , då denne är motiverad av en längtan efter spänning och äventyr som samtliga 
respondenter antyder i sina intervjuer.  
 
Den målmedvetna motiveras även av viljan att utvecklas, uppnå sina mål samt ambitioner. 
Detta är något som Fredrik nämner, han berättar att utveckling är en viktig del av resan. Han 
menar att resan formar en person och att det är en viktig del av själva resan. Efter en sådan 
resa återvänder en hem och ser saker ur ett annat perspektiv. Den målmedvetna  vill träffa 
lokalbefolkningen, förbättra sina kunskaper om destinationens natur, kultur och historia. Detta 
går att finna i respondenternas svar då tre respondenter nämner att träffa nya människor som 
en motivation samt att sju respondenter nämner att lära sig mer om kultur som en motivation 
för att resa. Detta kan relateras till självutvecklaren  som vill samla på sig kunskap för att 
utveckla sin egen kompetens och få mer förståelse för omvärlden. Detta är något 
respondenterna nämner då de velat utforska, se nya platser och upptäcka andra kulturer.  
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Att planera resor i förväg är en egenskap som förekommer i mer strukturerade resor som 
exempelvis charter. Bland respondenterna visas det att fyra respondenter hade läst på om sina 
destinationer i förväg. De hade läst på för att bilda sig en uppfattning om destinationerna, 
kulturerna men även för att ta reda på vad de inte fick gå miste om. Två respondenter nämner 
att de ville ”ta dagen som den kommer”  och vara mer spontana. Fredrik berättar att han anser 
att backpackers inte ska planera allt för mycket i förväg då detta leder till att resorna blir 
begränsade. Att boka flygbiljetter för tidigt eller planera en fast budget kan leda till att 
resenären hindrar sig själv från att utvecklas och uppleva resan fullt ut. Fredrik och Sofia B 
hade endast en planerad budget. 
 
Respondenternas svar visar att alla respondenter hör till typen den naiva upptäcktsresande. 
Det är turisten som vill upptäcka nytt och räds inte det plötsliga som kan komma att ske. Som 
tidigare nämnt har en del respondenter den taktiske upptäcktsresande  i sig. Respondenten Åsa 
berättar om hur hon läste på i förhand för att se till att hon inte missar något. Respondenterna 
Fredrik och Sofia anses vara taktiska av anledningen att de under en lång tid planerade resan 
och såg till att få ihop en budgeten innan de till slut kom iväg. Den medvetne resenären  är 
även en typ som påminner om de två tidigare nämnda respondenterna. Att de begav sig ut i 
nya miljöer med kunskap om skillnader och likheter med hemmets miljö är framträdande då 
majoriteten av respondenterna nämnt att det inte studerade miljöerna allt för mycket innan 
avresan. Respondenten Mona nämner till exempel att hon inte studerade de länder hon skulle 
besöka på grund av att hon ville bli överraskad. Respondenten Sofia är ensam bland 
respondenterna att lyfta fram miljöns skillnader genom att säga att resan fick henne att 
uppskatta det hon har hemma. 
 
Ingen av respondenterna passade in under kategorin den likgiltiga turisten,  av anledningen att 
alla vill lära sig nytt om de olika kulturerna, de ville ut i världen och upptäcka. Samtliga 
respondenter prövade på olika maträtter som de olika länderna hade att erbjuda. Den 
likgiltiga turisten beskrivs på följande sätt: ”Turisten läser inte på om destinationen eller 
kulturen och de kunskaper som den har är ofta bristfälliga och ytliga” Detta är inget som 
framkommer i respondenternas svar då alla är öppna för att ta lärdom. 
 
Loker-Murphy och Pearce tog fram nyckelegenskaper hos en backpacker och dessa är; att 
backpackers söker budgetboende; betonar att träffa nya människor; en självständig flexibel 
resplan; längre snarare än kortare resor; och en tonvikt på informella och deltagande 
rekreationsaktiviteter. Respondenternas svar tyder på att budgetboende och att träffa nya 
människor är de två egenskaper som är primära i denna studie. Förr var det vanligare att 
backpacking resor varade i flertalet månader eller år till skillnad från idag där en 
backpackingresa kan vara i en månadsperiod. Majoriteten av respondenterna i denna 
undersökning reste under en kortare period och kan därför inte identifieras med dessa 
nyckelegenskaper. En flexibel resplan är inte heller framträdande. Detta kan bero på att 
respondenterna är unga till åldern. Flertalet respondenter hade precis tagit studenten när resan 
genomfördes vilket gjorde att det kändes säkrare att planera en resväg än att bege sig ut 
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oplanerat. En del respondenterna valde att byta resväg på grund av olika anledningar. Detta 
tyder på att en viss flexibilitet fanns men att det inte var ett uppenbart framträdande. 
Deltagandet i rekreationsaktiviteter är inget som framträder i respondenternas svar men detta 
är något som blir allt mer populärt. Turistföretag arbetar idag med ett utvecklande av 
backpacking paket för att ge resenären möjligheten att kunna välja mellan olika typer av 
gruppaktiviteter att utföra.   72

 
5.3 Resultat 
Att påstå att alla backpackers är likadana och tillhör samma homogena grupp är att dra en 
alltför bred slutsats. Sett till respondenternas svar drivs deras motivationer av liknande 
faktorer; att lära sig något nytt, upptäcka och komma bort från det ordinära livet. 
Loker-Murphy nämner i sin forskning, att det är viktigt att uppmärksamma att alla 
backpackers skiljer sig från varandra på ett individuellt plan. Att inte studera backpackers 
individuellt blir problematisk när det kommer till turistindustrin. Inom besöksnäringen är 
målet alltid att tillfredsställa så många som möjligt och därför är det viktigt att ständigt 
undersöka och öka förståelsen för olika individer för att inte utesluta någon. 
 
Svenska backpackers huvudsakliga motivation är att utforska nya kulturer och komma bort 
från det vardagliga livet. Majoriteten backpackers har samma nyckelegenskaper och ofta en 
liknande motivation. Självutveckling är framträdande men sökandet efter nya erfarenheter är 
en större motivationsfaktor. Åtta olika typer av turister undersöktes och respondenterna 
hamnade under sju av dessa åtta typer. En del av respondenter var målmedvetna, en del åkte 
för att slappna av och komma bort, en del reste för att arbeta med sig själva och utvecklas 
samt att en del ville träffa nya människor och socialisera med dessa. 
 
De som åkte för personlig utveckling hade olika motivationer. En respondent hade som mål 
att bli mer självständig medan en annan respondent ville få en större inblick i sig själv och 
utvecklas därifrån. Pearces 14 kärnfaktorer studerades för att se om dessa även passade in 
bland respondenterna. De fyra viktigaste faktorerna: fly och avslappning, att uppleva något 
nytt och relationer gjorde det. Självutveckling  som var en annan viktig faktor passade även in 
bland respondenterna. Dessa faktorer är de mest framträdande faktorerna i all typ av turism 
för grund motivationer. Sedan har faktorerna olika betydelser från individ till individ och på 
så sätt är motivationen individuell. 
 
Word-of-mouth är en viktig faktor och har en stor roll inom backpacking. Många av 
respondenterna kände sig inspirerade och motiverade av andra i sin närhet. Detta ledde till att 
respondenterna bestämde sig för att boka liknande resor för att kunna uppleva något liknande. 
Respondenterna har även varit motiverade av faktorer som fått dem att lämna landet de 
befinner sig i och bidragit till att resenärerna känt ett behov att backpacka. Att lämna det 
ordinära livet och få uppleva en viss frihet som inte finns i det ordinära. Individers olika 

72 Loker-Murphy, L.1997, s. 25 
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motivationsfaktorer samspelar med varandra på olika sätt. Pull-faktorer i form av olika rutter, 
att besöka olika delar av världen samt motivationen till varför respondenterna valde just dessa 
destinationer samspelar med viljan att komma bort. Den huvudsakliga motivationen är att 
komma bort från det ordinära och detta är något som alla respondenter har gemensamt.  
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6. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Backpacking är en form av turism där majoriteten av resor utförs av unga resenärer som vill 
upptäcka mer av vad världen har att erbjuda. Kultur, språk, mat och nya miljöer är sådant 
som lockar och väcker en viss spänning hos unga som blir motiverade till att göra sin resa. 
Den delade bild som finns kring backpacking väcker funderingar kring motivationen och 
frågor om det finns en sorts problematik med backpacking. Teorier om att backpackers 
exploaterar kulturer och använder sina resor som ett sätt att lämna sin medelklass för att 
frivilligt känna av den lägre livsstandarden är sådant som gör turismen i sig till ett 
kontroversiellt ämne. Det finns flera perspektiv att utgå ifrån och att få en korrekt bilden av 
hur det är kan vara svårt då resenärer inte alltid drivs av samma motivation.  
Frågeställningarna som arbetet utgått från är; 

- Vad är resenärers motivation till att backpacka? 
- Vad finns det för olika identitetsgrupper? 
- Vad finns det för samband mellan olika typer av motivationsfaktorer? 

 
Slutsatsen av studien är att backpackers motiveras av att upptäcka nya platser, träffa nya 
människor och fly vardagen. Dessa är motivationer som är vanliga inom tidigare forskning. 
En del anser att självutveckling är en viktig del i resandet medan andra inte har det som ett 
huvudsakligt mål. Backpacking i sig själv leder till en utveckling hos en person. Konceptet att 
bege sig ut, klara sig själv, lösa problem och allt som backpacking innefattar leder till en form 
av självutveckling. Målet att lära sig om andra kulturer är även en del av självutveckling då 
lärandet leder till en utveckling av kunskap. 
 
En djupare inblick på identitet och självutveckling är något som framtida forskning skulle 
kunna lägga fokus på. Att undersöka om konceptet ”att hitta sig själv” är den nya trenden 
inom turism och hur turister väljer att göra detta. Forskning kring hur backpacking påverkar 
kultur, natur och lokalbefolkning är även ett intressant ämne. Detta kan undersökas av 
forskare med möjlighet att resa, för att få ett större perspektiv på hur stor roll backpacking har 
i besöksnäringen, samt hur hållbart det är både för natur och i sociala sammanhang. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till dem som har backpackat 
 
Namn: Kön: 
 
Allmänt om dig: 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur gammal var du när du åkte? 
3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (idag, samt under tiden resan skedde) 
4. Vem backpackade du med? (själv, i grupp, med vänner, familj osv.) 

Motivation: 
5. Hur kom du fram till valet av backpacking? (t.ex. tips från andra, reklam, annat) 
6. Vad var motivationen till att välja just den formen av turism över annan turism, t.ex. 

charter? 
7. Kände du någon gång under resan att du ville avbryta och åka hem? 
8. Vad ville du få ut av resan? Vad var det huvudsakliga målet? 

Resan: 
9. Vart backpackade du?(världsdel/land) 
10. Var det en populär resväg? 
11. Fanns det många turister runt om? 
12. Vilka åldrar var turisterna ni stötte på? 
13. Vad var det positiva med din resa? 
14. Vad var det negativa med din resa? 
15. Hur mycket kunskap hade du om resmålet före avresa? 
16. Hur var bemötandet av lokalbefolkningen och varför tror du att bemötandet var som 

det var? 
17. Handlade, bodde och åt du lokalt? 
18. Hur såg din budget ut? Räckte den? Om inte hur gjorde du då? 
19. Studerade du språket/ språken innan du åkte? Förväntade du dig att lokalbefolkningen 

skulle kunna engelska? (kunde de eller kunde de inte?) 
20. Stötte du på några problem under resan? 
21. Vad var höjdpunkten med din backpackresa? 
22. Är backpacking något du planerar att göra igen, och är det något du skulle tipsa andra 

att göra? Varför/ Varför inte? 
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