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Tack!  
Vi vill passa på att tacka vår handledare Dennis Zalamans och vår arbetsgrupp som kommit 
med värdefull kritik och som bidragit till framväxten av vår sammanställda uppsats. Vi vill 
även rikta ett stort tack till alla respondenter som delat med sig av sin tid och bidragit med 
sina tankar och funderingar kring vårt forskningsämne. I och med dessa bidrag har vi fått 
möjligheten till att komma närmare svaret på våra frågeställningar.  
 
Stort tack! 
/Elin & Malin 

 



Sammanfattning 
Resandet har blivit en självklarhet i det moderna samhället där mötet med nya kulturer och 
människor är viktiga beståndsdelar. I och med detta har backpackerresor blivit ett vanligt 
förekommande fenomen där människor väljer att resa under längre tid till platser längre bort.  
Studien hoppas kunna bidra till turismforskningen genom att skapa en större förståelse över 
resemotiv vilket kan förutspå framtidens behov inom backpackerresandet. Studien syftar till 
att undersöka resemotiv till en backpackerresa och om nya kulturmöten bidrar till 
identitetsskapande hos individen. Nyckelorden som genomsyrar studien är resemotiv, 
identitet och kulturmöten. Studien använder ett kvalitativt tillvägagångssätt som består av åtta 
intervjuer med respondenter mellan åldrarna 20-30 år som har backpackat i Sydostasien och 
Australien. Intervjuerna transkriberades och bearbetades för att kunna analyseras tillsammans 
med de valda teorierna. Uppsatsens resultat stöds av teorier inom det aktuella 
forskningsområdet, där Abraham Maslows behovshierarki har hjälp till att styrka resemotiv. 
Erving Goffman, George Herbert Mead, Anthony Giddens och Émile Durkheims teorier har 
används för att förstå hur en identitet skapas. Edward Hall och Gert Jan Hofstede, Paul 
Pedersen & Geert Hofstede har används för att styrka kulturmötens betydelse i en individs 
utveckling. Resultatet i studien visar att motivet till en backpackerresa ligger i känslan av 
frihet och kravlöshet. Respondenterna har blivit stärkta av den aktuella backpackerresan men 
en identitetsförvirring kunde tydas efter resan. Identitetsförvirringen bestod i att 
respondenternas världsbild vidgats och att intrycken medförde en tvetydig syn på framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
Travel has become a matter of course in modern society, where the meeting with new 
cultures and people are important elements. Backpacking travels has become a common 
phenomenon in which people choose to travel longer to places further away. The study hopes 
to contribute to tourism research by creating a greater understanding of travel motives, which 
can predict future needs in the backpacking industry. The study aims to look into the motives 
of a backpacking trip and if cultural meetings contribute to a personal development for the 
individual. The keywords that permeates this study is travel motives, identity and cultural 
meetings. The study uses a qualitative approach which consists of eight interviews with 
respondents between the ages of 20-30 years old and who has been backpacking in Southeast 
Asia and Australia. The interviews were transcribed and processed to be analyzed together 
with the selected theories. Selected theories in the field of research have been produced to 
strengthen the results, where Abraham Maslow’s hierarchy of needs has helped to establish 
travel motives. Erving Goffman’s, George Herbert Mead’s, Anthony Giddens and Émile 
Durkheim's theories has been used to understand how identity is created. Edward Hall’s and 
Gert Jan Hofstede, Paul Pedersen & Geert Hofstede’s theories has been used to prove the role 
of cultural impact in an individual's personal development. The results of the study show that 
the travel motives for a backpacking trip is the feeling of freedom and permissiveness. The 
respondents have been strengthened by the backpacking trip, but an identity confusion could 
be deciphered after the trip. The identity confusion where laying in an enlarged worldview 
and an ambiguous view of the future of the respondent. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt introduceras ämnet som uppsatsen ska belysa. Avsnittet behandlar 
problemdiskussion, syfte och frågeställningar samt avgränsningar och definitioner för valda 
begrepp.  
 

1.1 Bakgrund 
Enligt World Tourism Organization (UNWTO) gjordes 1133 miljoner resor internationellt år 
2014. Rese- och turismbranschen är en av de starkaste växande industrierna i världen och 
anses som en av de största näringarna globalt. Enligt UNWTO’s långsiktiga framtidsprognos 
kommer internationella turistresor att öka med 3,3 procent per år, vilket skulle innebära 1,8 
miljarder internationella resor år 2030 (UNWTO 2015).  
 
Enligt Så reser svenskarna skriven av Andersson & Remvig i tidningen Vagabond (2013) 
visar en undersökning från Rese-och turistdatabasen att svenskarna år 2012 gjorde nästan 14 
miljoner semesterresor utomlands, vilket är en ökning med 6 procent från år 2011. Enligt 
samma undersökning valde 47 procent av svenskarna att utforma sina egna resor. Detta kan 
ha bidragit till ett ökat intresset för bland annat backpackerresor.  
 
Backpackerresor är mer värdefullt för lokalbefolkningen än annan turism, backpackers 
utforskar rurala miljöer i en större utsträckning än andra turister. Trots att backpackers väljer 
att leva inom en viss budgetavgränsning har forskning visat att vistelsetiden är längre än 
vanligt, vilket bidrar till mer ekonomiska resurser till platsen och lokalbefolkningen (Pearce 
1990, refererad av Thyne & Laws 2004, s.98). 
 
Resenärer från den västerländska kulturen åker ofta på längre resor och till nya platser för att 
komma bort från det familjära. Syftet till resorna är identitetsskapande och en chans till 
reflektion och omvärdering av sin egen livsstil. Mötet med andra kulturer som är motsatsen 
till ens egen, är en bidragande faktor i identitetsskapande. Detta stärks av tidigare forskning 
gjord av Cohen (2011), Hyde & Olesen (2011) och Galani- Mouta (2000). En individs 
identitet skapas i uppväxten och förändras i takt med olika faser i livet. Tillsammans och i 
relation med sin omvärld och genom mötet med andra människor och kulturer utvecklas en 
individs medvetenhet om sig själv. Identiteten skapas genom nya lärdomar, beteenden och 
erfarenheter och formar individens personlighet (Durkheim, refererad av Stier 2009, s. 95-
98).  

1.2 Problemdiskussion 
I den västerländska kulturen är det vanligt förekommande att söka sin identitet på långresor. 
Resan är en viktig del i en individs utvecklingsprocess, dock kan det vara problematiskt att 
söka sin identitet på en långresa (Cohen 2010). Individen ser en chans till personlig 
utveckling genom en flykt från vardagen (Maoz 2006). Forskning visar att resor kan hjälpa 
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till att skapa och utveckla en identitet hos individen gällande dennes självkännedom och 
förståelse. Resor behöver inte alltid förstärka individen utan kan även leda till en förvirring 
(Cohen 2011).  
 
Studien ämnar undersöka om backpackerresor bidrar till en personlig utveckling. En 
förståelse över hur individen skapar en identitet i förhållande till kulturmöten och resemotiv 
är viktigt i läran om sig själv och andra. Det är därför intressant att undersöka resenärers 
motiv till backpackerresor och förstå om det finns ett samband till identitetsskapande. Studien 
bidrar till att få en bredare förståelse till varför individen väljer att resa under en längre tid 
och bryta upp det vardagliga mönstret. Detta kan hjälpa researrangörer att tillgodose och 
förutspå framtidens turism.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syfte: Studien syftar till att undersöka resemotiv till en backpackerresa och om nya 
kulturmöten bidrar till identitetsskapande hos individen. 
 
Frågeställningar: 

- Återfinns ett mönster hos individen kring identitetsskapande i relation till resemotiv 
och nya kulturmöten?   

- Hur ser individen på identitetsskapande i förhållande till sin backpackerresa? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att undersöka privatresenärer som är bosatta i Sverige och som 
väljer att resa på en långresa med annat syfte än studier och arbete. Resenärerna definieras 
som backpackers. Målgruppen är män och kvinnor i åldrarna 20-30 år som varit på en 
långresa till Sydostasien och/eller Australien som varat längre än 5 veckor. Studien har inte 
tagit hänsyn till socioekonomisk bakgrund som klasstillhörighet, bostadsort, arbete eller 
etnicitet. Studien har inte heller belysts utifrån ett genusperspektiv.  
 
Avgränsningen till en långresa i mer än fem veckor, har gjorts eftersom resenären måste bryta 
det vardagliga livet i Sverige och frångå den “normala” lagstiftade semesterperioden som är 
på fem veckor (Semesterlag 2009:1439). Resenären behövde offra både tid och pengar för att 
åka på en långresa. Åldrarna 20-30 år har valts för att dessa är de mest förekommande på 
backpackerresor och är även i utvecklingsstadiet inför sin egen framtid. Studien fokuserar på 
resor till Sydostasien och/eller Australien för att dessa anses vara populära destinationer för 
just backpackerresor.  
 
Denna studie är avgränsad till Maree Thyne & Eric Laws (2004, s. 97) definition av 
backpackers och de sociala kriterierna som kännetecknar en backpackerresenär. Vilka är (1) 
föredrar budgetboende, (2) har en tonvikt på att möta andra resenärer, (3) har en självständig 
och flexibel resplan, (4) semesterresan är längre snarare än kortare, (5) har en tyngdpunkt på 
informella möten och en närvaro vid gemensamma aktiviteter. Enligt forskarna är den typiska 
backpackerresenären 18-30 år, den vanligaste längden på vistelsen är mer än 4 månader och 
resans syfte är semester (Loker 1991, refererad av Thyne & Laws 2004, s. 98).  
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1.5 Uppsats Disposition 
Studien är indelad i sex kapitel där första kapitlet presenterar uppsatsen, därefter kommer en 
problemdiskussion som leder till syfte och frågeställningar. Den andra delen belyser studiens 
metodval och tillvägagångssätt. Den tredje delen presenterar tidigare forskning inom aktuellt 
forskningsområde och därefter teorier som ska fungera som verktyg till studiens empiri. I den 
fjärde delen presenteras empirin som är indelad med hjälp av nyckelorden resemotiv, identitet 
och kulturmöten. Den femte delen presenterar analysen där teorierna hjälper till att tolka 
empirin. Den sjätte delen behandlar studiens resultat, avslutande diskussion och vidare 
förslag på fortsatt forskning inom det aktuella området. Den sjunde delen redovisar 
referenslistan som är indelad under rubrikerna elektroniska källor, tryckta källor och 
intervjukällor.  
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2. Metod 
I detta avsnitt redogörs vilket tillvägagångsätt som genomsyrar hela studien, samt valet av 
metod. Avsnittet kommer belysa vad en metod är, vilket synsätt studien inriktar sig på, hur det 
praktiska genomförande gått till och kritiken till valet av metod. 
 

2.1. Metodologi 
Enligt Alan Bryman (2011, s. 21) beskrivs en metod som ett samband mellan olika 
uppfattningar om hur den sociala verkligheten ska studeras. En metod är en struktur eller ett 
tillvägagångssätt som styr och vägleder hur forskarna konkret ska använda sig av en viss 
metod. Den beskriver hur data ska analyseras eller hur informationen ska tas fram (Bryman 
2011, s. 48).   
 
Enligt Bryman bör forskare genomföra projekt som är intressanta att undersöka samt aktuella 
i tiden som forskningen utförs. Bryman (2011, s. 88) anser även att forskning inte ska stressas 
fram och att ett tidsschema bör göras för att forskningen ska få den tid som krävs. Bryman 
(2011, s. 282-283) trycker även på vikten av att analysera det insamlade materialet på ett 
värdigt sätt och talar om innehållsanalys. Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som 
används för att kunna dra slutsatser av ett insamlat material.  
 
Begreppet ontologi betyder “läran om verkligheten” och Bryman (2011, s. 36-39) menar att 
det finns två olika synsätt att se verkligheten på, det objektivistiska respektive det 
konstruktivistiska synsättet. Objektivism innebär sociala företeelser i form av fakta som ligger 
utanför vårt medvetande, dessa kan vi inte påverka. Synsättet existerar oberoende och 
människor socialiseras in i värderingar, beteenden och kulturer som tillämpas på olika sätt. 
Det andra synsättet är konstruktivistiskt och handlar om något som ständigt skapas bland 
olika aktörer. Sociala företeelser och samspel är under konstruktion och kan arbetas fram 
genom erfarenheter. Den sociala ordningen är i ständig förändring och kultur ses som en 
verklighet som inte är något påtvingat. Studien har ett konstruktivistiskt synsätt eftersom den 
riktar in sig till att få en djupare förståelse över människors erfarenheter och hur dessa präglar 
det sociala livet (Bryman 2011, s. 36-39).  

2.2 Val av metod 
Denna studie använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa metoden syftar 
till att närma sig forskningsobjektet för att nå en djupare förståelse (Holme & Solvang 1997, 
s. 92-94). Kvalitativ metod definieras som  
 

“Ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den 
sociala verkligheten som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i 
växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa 
handlingars innebörder” (NE 2016).  

 
Det som skiljer den kvalitativa metoden mot den kvantitativa metoden är att forskare inte 
bara förklarar ett fenomen utan försöker förstå fenomenet på djupet (Holme & Solvang 1997, 
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s. 92-94). Studien är kvalitativ eftersom denna metod hjälper till att förstå hur en individ 
tänker och resonerar. Denna kunskap om individens tankar är inte möjligt att få fram med en 
kvantitativ metod. Denna studies metodval anses vara passande eftersom en förståelse för hur 
den enskilda individen tänker och ser på sitt eget agerande är av stor vikt. För att få fram en 
individs uppfattning om ett visst fenomen anses intervjuer som den bästa metoden.  
 
I en kvalitativ studie är teorins roll inte helt tydlig. En forskare kan använda sig av ett 
deduktivt forskningssätt; vilket innebär att forskaren utgår från teorier och därefter samlar in 
empirin. Forskaren kan även använda sig av ett induktivt forskningssätt; vilket innebär att 
forskaren samlar in empirin och därefter får fram teorier (Aspers 2011, s. 32). Denna studie 
använder sig av ett deduktivt forskningssätt eftersom den empiriska insamlingen baserades på 
redan framtagna teorier inom fältet som studerades. 
 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden används primära källor som är det material som 
forskarna själva genererar i form av intervjuer och som skapats utifrån forskarens 
frågeställningar. Därefter används även sekundära källor som är material som framställts av 
andra än forskaren själv, tillexempel textdokument (Aspers 2011, s. 167). Studiens primära 
källor består av intervjuer med utvalda respondenter och kompletteras med sekundära källor 
som tryckta böcker och tidigare forskning.  
 
Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna väljs ut eftersom de är relevanta för studiens 
syfte utifrån närhet och tillgänglighet (Aspers 2011, sid. 433). Enligt Aspers (2011, s. 143) 
kan en intervju vara semistrukturerad, där det finns möjlighet till att ställa följdfrågor och där 
en dialog kan uppstå mellan intervjuare och respondent. Respondenterna valdes ut via ett 
bekvämlighetsurval där åtta intervjuer genomfördes, varav sex stycken hölls separat och en 
gruppintervju med två respondenter genomfördes. Respondenterna valdes ut separat varav de 
inte reste med någon annan som intervjuats. Respondenterna intervjuades utifrån en 
semistrukturerad intervjumall av en eller två intervjuare.  
 
Fördelen med att hålla en intervju med två intervjuare är att större informationsmängd kan 
komma fram eftersom respondenten studeras utifrån fler perspektiv. Det är lättare att skapa 
en större förståelse över ett visst fenomen om två stycken delar detta, det är dessutom ett stöd 
för båda intervjuarna att ha den andre med. Ur respondentens synvinkel kan effekten däremot 
bli annorlunda. Respondenten kan känna sig kränkt och hamna i underläge, vilket är något 
intervjuarna ska ha i åtanke (Trost 2005, s. 46).   
 
Intervjuerna spelades in och därefter lyssnades av och transkriberades. Utifrån studiens 
nyckelord resemotiv, identitet och kulturmöten skapades nya underliggande teman. Dessa 
teman handlade om uppfattningar kring olika fenomen och känslor som uppkom före, under 
och efter resan som kopplades till respondenternas identitet.  
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2.3 Intervjuerna 
Nedan visas en tabell som ska förtydliga respondenternas intervjuer och deras 
backpackerresor. Namnen är fingerade på grund av konfidentialitet.  

Namn: Ålder: Datum: Intervjulängd: Destinationer: Reste ensam: Längd på resan:  

Maja 30 14 april 
2016 

31 min Thailand, 
Indonesien 
Singapore 

Nej 3 månader 

Olle 22 19 april 
2016 

39 min Australien, 
Singapore, 
Indonesien, 
Malaysia 
Thailand 

Nej 2 månader 

Lovisa 21 20 april 
2016 

36 min Thailand, 
Malaysia, 
Indonesien, 
Vietnam 
Kambodja 

Nej 3 månader 

Åsa 30 20 april 
2016 

58 min Indonesien 
Australien 

Ja 3 månader 

Alva 29 21 april 
2016 

57 min  Thailand, 
Singapore, 
Laos, 
Kambodja, 
Malaysia, 
Vietnam 
Indonesien 

Nej 3 månader 

Miranda 25  24 april 
2016 

38 min Thailand  Nej 7 månader 

Sara  23  24 april 
2016  

38 min  Thailand 
Kambodja  

Nej 1,5 månader 

Alice 30 24 april 
2016  

42 min Thailand, 
Vietnam 
Singapore  

Nej 4 månader 

 
Merparten av intervjuerna hölls i hemmamiljöer, antingen hos respondenten själv eller hos en 
av intervjuarna. Detta skapade en lugn miljö vilket bidrog till att respondenterna öppnade upp 
sig och intervjuerna fick ett bättre djup. En gruppintervju hölls med två respondenter och 
genomfördes på ett café. Hälften av intervjuerna hölls med en intervjuare och den andra 
hälften hölls av två intervjuare. Alla intervjuer spelades in i samtycke med respondenten.  
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2.4 Etisk diskussion  
Moral är något som alla människor bär inom sig men den behöver inte vara medveten. Etik är 
dock något som en individ inte kan ha utan är något reflekterat. Både etik och moral består av 
normativa antaganden och hjälper oss att förbjuda eller rekommendera olika beteenden, vilket 
gör att dessa fenomen hänger ihop (Vetenskapsrådet 2011, s. 15-16). Respekt för sina 
medmänniskor är grundläggande inom all typ av forskning, därför måste det säkerhetsställas 
att obehöriga inte får ta del av information om respondenterna. Det är viktigt att ta hänsyn till 
studiens berörda personers integritet och tillämpa åtgärder för att skydda dessa (Holme & 
Solvang 1997, s. 32).  
 
Studien använder sig av konfidentialitet vilken innebär ett skydd mot att obehöriga inte får ta 
del av de berörda personernas uppgifter som anges i studien. Studien garanterar inte 
anonymitet eftersom vi som forskare har tagit del av de berördas personuppgifter. Dock är 
dessa personuppgifter skyddade från alla som kan ta del av studien (Vetenskapsrådet 2011, s. 
67). 
 
Intervjuerna spelades in för att materialet lättare skulle kunna analyseras. Respondenterna 
blev informerade om att inspelningen endast skulle användas som ett föremål för forskningen 
och ett samtyckte mellan respondent och intervjuare genomfördes innan intervjuerna. Studien 
använder sig av kodnamn för att skydda respondenternas identitet. Respondenternas 
uttalanden som tas upp i studien i form av citat och argument, skyddas med hjälp av 
kodnamn.   
  

2.5 Trovärdighet 
För att få reda på om en studies samhällsvetenskapliga metoder är trovärdiga, görs en 
bedömning av tre kriterier. Dessa är reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet innebär 
med andra ord tillförlitlighet och rör frågan om resultaten från en studie blir detsamma om 
studien görs på nytt (Bryman 2011, s. 49). Replikation innebär upprepning och belyser om en 
studie går att upprepa eller inte. Om en forskare vill pröva att genomföra en annan studie 
igen, måste denna studie vara möjlig att upprepa. En forskare måste således beskriva sitt 
tillvägagångssätt för att detta ska bli så trovärdigt som möjligt (Bryman 2011, s. 49). Validitet 
kan definieras olika, de tre vanligaste sätten att definiera validitet är; Överensstämmelse 
mellan teoretisk definition och operationell indikator; Frånvaro av systematiska fel; samt att 
forskaren mäter det forskaren påstår sig mäta (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson & Wengnerud 
2007, s. 63).   
 
Studien kan inte uppnå kriterierna för reliabilitet. Reliabilitet kan inte uppnås eftersom 
studien har ett konstruktivistiskt synsätt vilket innebär en förståelse för individens egna 
upplevelser och tankar, varav resultatet från en ny studie kan variera. Studien är replikerbar 
eftersom ett väl utformat metodavsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt. Dock är inte 
respondenterna replikerbara eftersom respondenternas personuppgifter behandlas 
konfidentiellt. Studien kan även uppnå kriterierna för validitet eftersom rätt målgrupp har 
intervjuats efter syftet med studien. I och med ett tydligt presenterat metodavsnitt och 
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transparens i studien skulle en liknande studie kunna genomföras och denna studie har därför 
hög tillförlitlighet.   

2.6 Metodkritik  
Metoden att samla in data kan variera från studie till studie. Denna studie har en kvalitativ 
arbetsmetod där intervjuer används som verktyg. Intervjuareffekten tar upp kritik kring hur 
samspelet mellan respondenter och intervjuare kan ge utslag i studien på ett icke önskvärt sätt 
(Eriksson & Hultman 2014, s. 104). Denna effekt är den som kan ha en påverkan på vårt 
resultat från våra intervjuer. Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 
intervjuare och respondenter hade kännedom om varandra innan intervjun genomfördes. 
Detta kan ha påverkat intervjusituationen genom att respondenterna kände sig mer 
avslappnade och bekväma. Samtidigt som en negativ effekt kan vara att respondenterna 
anpassade sina svar till vad de trodde intervjuarna ville höra.   
 
Forskarna tar upp att de som håller intervjuerna i en studie ska vara medvetna om 
problematiken kring intervjufrågorna. Det vill säga hur frågorna ställs och i vilken ordning de 
ställs. Denna studie hade semistrukturerade frågor vilket bidrog till att intervjun styrdes av 
intervjuaren. Effekten av detta är att intervjuerna följde en viss ordning vilket kan ha påverkat 
respondenternas svar (Eriksson & Hultman 2014 s. 104).  
 
Intervjuerna som hölls i hemmamiljö och separat, gav djupare information när det kom till 
uppfattningar och känslor, vilket bidrog till ett bra empiriskt material. De intervjuer som hölls 
på ett café, var svårare att styra in på djupet och resultatet blev att svaren blev mer ytliga. 
Gruppintervjun bidrog till både negativa och positiva effekter. De negativa effekterna var att 
svaren blev något nedkortade medan de positiva effekterna blev att det uppstod ett mer 
avslappnat möte.  
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3. Tidigare forskning & Teori   
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet i form av 
artiklar och undersökningar. Avsnittet belyser även de teoretiska utgångspunkterna som 
ligger till grund för analysavsnittet. Teorierna behandlar ämnena resemotiv, identitet och 
kulturmöten.  
 

3.1 Tidigare forskning  
Luke Desforges (2000) menar att resenärers konsumtionsmönster behöver studeras för att 
förutspå framtidens turism. Han menar att resenärer som åker till långdistans destinationer är 
bra att studera eftersom de reser längre bort med syftet att uppleva och söka en ny identitet. 
Genom att studera identiteten hos dessa resenärer kan resmönster förstås. Enligt Desforges 
(2000) är turismkonsumtion är en stor del av människors liv och ett sätt att skapa nya 
relationer i form av arbetstillfällen. Resultatet av forskningen visar att det finns ett samband 
mellan identitet och långdistans destinationer. Det är bra att studera identiteten hos turister för 
att skapa en förståelse kring behov på turismmarknaden.  
 
Enligt Naomi R. White & Peter B. White (2004) finns det en möjlighet till att återskapa en ny 
identitet i samband med längre resor. Resenärer kan förena det gamla levnadssättet med ett 
nytt sätt att leva med hjälp av en långresa. Långresan ger möjlighet till rekreation och 
återanpassning eftersom den tar avstånd till vardagliga mönster och ansvar. Resultatet visar 
att den subjektiva åldern (hur gammal någon känner sig) kan användas för att förstå 
resenärernas motivation och beteende bättre än den kronologiska eller faktiska åldern.   
 
Scott A. Cohen (2011) har skrivit ett antal forskningsartiklar inom det aktuella 
forskningsområdet om backpacking, identitet och sätt att leva. Cohen (2011) menar att det 
blivit vanligt att resa på längre resor under långa perioder och att backpacking har blivit en 
livsstil för många. Hos dessa turister har resandet blivit en stor del av livet och en pågående 
aktivitet (Uriely 2005, refererad av Cohen 2011). Cohen (2011) belyser att backpacking 
utövar praktik på mikronivå hos resenärerna genom att dessa får bättre självuppfattning. På 
en makronivå bidrar denna typ av resor till en tydligare social identitet. Backpacking 
kännetecknas av att ständigt hålla sig i rörelse och bidrar till olika sätt att relatera till platser 
och förstå identiteter. Resa som en livsstil utmanar människor att upptäcka platser, andra 
människor och sig själva. Cohen (2011) menar att identiteten hos människor inte alltid 
behöver förstärkas under eller efter en backpackerresa utan kan i många fall leda till 
motstridiga tankar. Resenärerna möter nya livsstilar och kulturer vilket leder till att 
resenärerna blir förvirrade i sin egen identitet (Hottola 2004, refererad av Cohen 2011). I 
hemlandet står tiden still och ett alltför rutinmässigt beteende hemma gör att resenärerna vill 
bege sig ut på en ny resa (Cohen 2011).  
 
Cohen (2010) beskriver även i annan forskning att många resenärer har ett stort hopp om att 
finna sin identitet genom längre resor. Enligt forskningen söker individer från den 
västerländska kulturen ofta efter en personlig identitet. Syftet är att hitta en kulturell 
förklaring och integration med jaget (Gregen 1991, refererad av Cohen 2010). Artikeln tar 
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upp begreppet identitetskris myntat av Erikson (1968) samt begreppet multiphrenia myntat av 
Gregen (1991) i koppling till detta. Identitetskris beskrivs som att en individ befinner sig i en 
psykologisk limbo som oftast äger rum i det moderna västerländska samhället. Individen i 
fråga står i ett utvecklingsstadium i livet som medför en kris- och förvirringskänsla. Gregen 
(1991) skiljer begreppet multiphrenia något från identitetskris och menar att en individ inte 
behöver befinna sig i ett utvecklingsstadium för att känna kris eller förvirring, utan att 
stressfulla situationer och en otydlig livsstil kan vara förklaringen. Multiphrenia kan även 
skapas av känslan från äventyrslystenhet och expansion (Erikson 1968 & Gregen 1991 
refererad av Cohen 2010). Forskningen har kommit fram till att resandet kan vara en 
problematisk strävan mot att hitta sin identitet, men trots det viktig. Cohen (2010) menar att 
resandet istället är en del av utvecklingsprocessen i identitetsskapandet. Kulturintryck och 
upplevda känslor har istället bidragit till en identitetsförvirring och istället för att finna 
lösningar till sitt identitetsskapande har det uppstått fler obesvarade frågor.  
 
Darya Maoz (2006) argumenterar i sin forskning att backpackers vanligtvis beskrivs som 
resenärer med en strikt budget och äventyrslystna i syfte att besöka områden utanför 
turiststråken. Backpackers vill ofta se “lokala” ut till utseendet och motivationen till resandet 
är att möta nya människor (Cohen 1973, refererad av Maoz 2006). Många backpackers 
beskriver deras resor som övergående och att känslor som otillfredsställelse är vanligt i 
hemmamiljön på grund av den vardagliga pressen. Backpackers ser ofta sina resor som en 
form av flykt, chans till personlig utveckling och sökandet efter en mening (Ateljevic & 
Doorne 2000, refererad av Maoz 2006). Maoz (2006) menar att dagens backpackers har ett 
mindre intresse i att uppleva lokalbefolkningens livsstil, de reser istället för att känna frihet 
från sociala åtaganden. Den största motivationsfaktorn till att backpacka är ett begär efter en 
ny tillfällig identitet och resenärerna hoppas bli mer avslappnade, självständiga och modiga. 
De populäraste destinationerna att besöka för att hitta en ny identitet är mindre utvecklade 
länder. Besöka ett mindre utvecklat land än hemlandet gör att individen känner att identiteten 
omvandlas till en ny medelklassidentitet. Resenärerna kan utifrån turismen och personliga 
erfarenheter skapa en ny form av sig själv. De vill finna en plats för en mer självständig 
personlighet där friheten utan vuxna och auktoriteter spelar stor roll.  
 
Kenneth F. Hyde & Karin Olesen (2011) har i sin forskning påvisat att individer reser på 
semester för att finna jaget och ens självidentitet. Individen åker från en säker och familjär 
plats till en plats där möjlighet till reflektion finns, där individen kan omprioritera sin livsstil 
(Leeds 1991, refererad av Hyde & Olesen 2011). Vasiliki Galani- Mouta (2000) nämner i sin 
forskning att resenärer reflekterar över sin egen identitet genom mötet med andra. Genom att 
möta andra människor och få deras världsuppfattning skapas en egen uppfattning om sig 
själv. Möta och förstå motsatsen till sin egen världsbild är en diskurs som är vanlig i den 
västerländska kulturen och som gör anspråk på många resenärers upplevelser. Att reflektera 
kan ge en inblick i resenärens medvetenhet av sig själv i kontext till andra. Julia F. Hibbert, 
Janet E. Dickinson & Susanna Curtin (2012) undersöker i sin forskning identitetsskapande i 
förhållande till en resa samt betydelsen detta har i form av resmönster. Forskarna kommer 
fram till att resemotiv tydligt påverkas av relationer och identitet. Detta har att göra med att 
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identitet skapas i relation med andra och en stark drivkraft att åka på resor är för att 
upprätthålla relationer och sin identitet i förhållande till dessa. 
 
World Values Survey (2016) är en global undersökning om människors värderingar och 
uppfattningar om mänskliga rättigheter. Sverige beskrivs som ett land med positiv syn på 
öppenhet, tolerans, tillit och respekt för andra människor. De nordiska länderna, däribland 
Sverige ses som ett land med lägre tro på religion, familj och nationell identitet. Detta visar 
att Sverige skiljer sig och sticker ut från mängden i förhållande till andra länder. 

Inom den svenska forskningen på samma område visar Sofie Gottfridsson & Sara Holmström 
(2012) samt Elin Jörnek & Kim Lannelind (2014) att individer stärker sin identitet på 
backpackerresor genom att individen tvingas in i nya situationer och relationer vilket gör 
individen mer flexibel till förändring. Resultaten visar att resan används som statusmarkör i 
samspelet med omgivningen, individen har lättare att passa in i olika sociala sammanhang. 
Detta stärker individens uppvisande av sig själv. 

Sammanfattningsvis visar forskning både internationellt och nationellt inom det aktuella 
området att det finns ett samband mellan backpackerresor och identitet. Forskningen menar 
att det finns en strävan efter identitetsskapande i förhållande till backpackerresor. Identiteten 
kan bli förstärkt av resan, men kan även leda till identitetsförvirring eller identitetskris.  

3.2 Teori  

3.2.1 Resemotiv 
Behovsteorier har en lång tradition inom psykologin där ett centralt mål har varit att finna 
grundläggande behov som kan förklara det mesta som människor företar sig. Behovsteorier 
försöker förklara mänsklig motivation till social tillhörighet och individuella jagupplevelser 
(Maslow 1954, refererad av Kaufmann & Kaufmann 2010, s. 132). Behovshierarkin är en 
modell som utvecklats av Abraham Maslow (1954) som beskriver mänskliga behov. 
Behovshierarkin har fem huvudsakliga behovssteg de tre första stegen är bristmotiven och de 
sista två är växtmotiven. Maslow menar att bristmotiven måste tillfredsställas innan de högre 
växtmotiven aktiveras. Första behovssteget är de biologiska behoven av näring, husrum och 
syre. Det andra steget är behovet av trygghet som beskriver behovet av att undgå psykiska 
och fysiska faror och hot. Därefter följer det tredje steget, sociala behov som innefattar 
relationer med andra, anknytningar till vänner, livspartner eller kollegor. Enligt Maslow 
aktualiseras detta steg när de tidigare stegen har blivit tillfredsställda på ett grundläggande 
sätt. Nästa steg i behovshierarkin är behovet av uppskattning i form av uppskattning och 
respekt. När en person kommit till denna nivå i behovshierarkin hamnar personen i 
växtmotiven. En individs behov handlar här om möjligheten till personligt växande, 
självrespekt och att få andra människors uppskattning. Sista steget i hierarkin är behovet av 
självförverkligande som innebär en kapacitet att utveckla och förverkliga sina förmågor och 
egenskaper (Maslow 1954, refererad av Kaufmann & Kaufmann 2010, s. 132-134). 
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En kritik mot Maslows behovshierarki är att nyare forskning visar att vissa individer inte 
behöver tillfredsställa alla behov på ett steg för att komma till nästa steg, samt att en individ 
kan ”hoppa” mellan de olika behovsstegen. Dock är en viktig slutsats att den huvudsakliga 
uppdelningen mellan bristmotiv och växtmotiv tycks bekräftas (Kaufmann & Kaufmann 
2010, s. 135).   
 

 
Figur 1, Maslows behovshierarki av Kaufmann & Kaufmann. Illustrerad av Elin Strandell 

3.2.1.1 Resemotiv: Teorins roll i studien 
I ovan avsnitt behandlades Maslows behovshierarki för att få en förståelse för hur en individ 
ser på behov och motivation. Denna teori används för att få en kunskap till en individs 
resemotiv och hur denna utvecklar sin personliga identitet genom sin resa.  
 

3.2.2 Identitet 
Erving Goffman (2009, s. 28-31) skriver att en person framställer sig själv på ett sätt som kan 
liknas med hur en skådespelare vill göra intryck på sin publik, alla människor spelar en teater. 
Goffman (2009) använder ordet framträdande när han beskriver all aktivitet som en individ 
visar upp för andra och som har ett visst inflytande på andra människor, en slags fasad. En 
person använder sig av en fasad som är den del av individens framträdande som regelbundet 
definierar situationen denne befinner sig i. Fasaden är den expressiva utrustningen (uttryck) 
som personen avsiktligt eller oavsiktligt använder sig av under dennes framträdande. Under 
denna fasad finns inramningen som inbegriper bakgrundsinslag och scenarios och personlig 
fasad som innefattar de personliga detaljerna som kön, ålder, nationalitet, utseende, gester 
och talmönster. Goffman (2009) tar även upp begreppet Idealisering och menar att individens 
fasad och framställning socialiseras, formas och omformas för att passa in i samhällets olika 
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förutsättningar. Bilden som framkommer av individen i denna socialisationsprocess är en 
idealiserad/förfinad bild av sig själv. I och med detta kommer individens framträdande 
införliva och exemplifiera samhällets sanktionerade värden och även individens beteende 
Goffman 2009, s. 39). 
 
George Herbert Mead är en teoretiker som talar om samspelet mellan aktörer och världen och 
ser detta som en dynamisk process (Mead 1934/1976, refererad av Ritzer 2009 s. 288). Mead 
tar upp begreppet medvetandet och definierar detta som en process, en inre konversation som 
individen för med sig själv (Mead 1934/1976, refererad av Ritzer 2009, s. 295). Vidare 
definierar han Jaget vilket handlar om förmågan att se sig själv som ett objekt. Jaget uppstår i 
utvecklingen och genom sociala relationer och aktiviteter. Meads välkända begrepp den 
generaliserade andre är attityderna hos samhället som helhet och det är denna som inverkar 
på individens beteende och självmedvetande. För att utveckla ett fullständigt jag krävs ett 
socialt samspel med samhället (Mead 1934/1976, refererad av Ritzer 2009, s. 296-298). Mead 
tar även upp begreppen I och Me. I är en individs omedelbara respons till andra och är den 
oberäkneliga och oförutsägbara aspekten av Jaget. Me är den del av jaget som är medveten 
och som organiserar andras attityder som sen blir ens egna. Mead menar att specifika 
erfarenheter som en individ gör i sitt liv ger denne en unik blandning av I och Me. 
Medvetandet och jaget har uppkommit ur den sociala processen (Mead 1034/1976 refererad 
av Ritzer 2009, s. 299-300). 
 
Émile Durkheim (2009) är en sociolog som myntade fenomenet socialisationsprocessen, 
människors medvetande skapas i mötet med andra människor genom hela livet. Det fungerar 
som en process med beteende, erfarenheter och lärdomar. Det sociala samspelet ser olika ut 
från individ till individ och är nödvändig för att kunna fungera i samhället. Processen 
säkerhetsställer att olika typer av kulturer förs över till andra generationer och samhällen, den 
bidrar till samhällets existens. Grunden för processen börjar i uppväxten och förändras i takt 
med olika faser i livet. Genom att socialisera med andra människor från olika kulturer lär vi 
oss vad som är rätt och fel. Det som människor lärt sig genom uppväxten och genom det 
fortsatta livet formar individens identitet. Kulturmöten, språkanvändning och världsbild blir 
en betydelsefull källa till individens trygghet. Socialisationsprocessen kan ses som en inre 
referensram där individen inte bara finner ett sätt att leva, utan ett sätt att tänka (Stier 2009, s. 
95-98). 
 
Anthony Giddens (2014) teorier handlar om olika strukturer i ett samhälle, där begreppet 
strukturering används. Giddens (2014) förespråkade att den sociala strukturen i samhället 
ständigt omskapas och skapas. Strukturer finns i samhället genom att människor beter sig på 
ett visst sätt men handlar utifrån sin egen kunskap. Giddens (2014) menar att allt socialt 
handlande bidrar till en struktur i samhället (Giddens & Sutton 2014, s. 67). 
 
Giddens (1997) beskriver självidentitet som en individs bana genom livet. Moderna 
institutioner påverkar och påverkas av individens livscykel. Giddens (1997) använder termen 
modernitet när han talar om de beteendemönster och institutioner som etablerats i Europa. 
Han tolkar moderniteten som industrialiserad och refererar till de sociala relationer som 
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ligger bakom utvecklingen av materiella produkter. Moderniteten grundas på den 
teknologiska utvecklingens framgång och har utvecklats till ett komplext samhälle där 
samspelet mellan övervakning och industrialism har en stor betydelse.   
 

3.2.2.1 Identitet: Teorins roll i studien 
I ovan avsnitt presenterades identitetsskapande för att få en förståelse över hur en individ 
skapar en identitet genom mötet med andra och dennes egen uppfattning om världen. 
Teorierna ska stärka studien genom att ge en grundläggande förståelse för hur identiteten 
formas och skapas.  
 

3.2.3 Kulturmöten 
Edward T. Hall (1976) har utvecklat modellen The Culture Iceberg som beskriver en individs 
synliga och osynliga kulturella beteenden och levnadssätt. Hall (1976) beskriver att endast 
toppen på isberget befinner sig över ytan (den synliga delen) och den största nedre delen (den 
osynliga delen) av isberget är under vattenytan. Synliga delen av isberget är den del som alla 
kan se med egna ögon som beteende, klädsel och vanor. Den del av isberget som befinner sig 
precis under ytan symboliserar värderingar, synsätt, rätt och fel. Denna del går inte att se utan 
det krävs en ansträngning för att kunna tolka denna del. Sista och största delen av isberget är 
den del som är dold och symboliserar grundvärderingar, drömmar, religion, känslor och 
erfarenheter. Denna del är svår att förstå och tolka eftersom att det är en persons dolda del.  
 

 
 
Figur 2, The Cultural Iceberg av Edward T. Hall (1976). Illustrerad av Elin Strandell 
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LaRay M. Barna (1982) har tagit fram barriärer som kan uppstå i mötet av andra kulturer. 
Några av dessa är språkskillnader, icke-verbal kommunikation och förutfattade meningar. För 
att övervinna dessa barriärer krävs det lyhördhet och tolkning av den andres kultur och en 
utvärdering av sin egen. Observera olika typer av beteenden är viktigt för att utveckla en 
förståelse och en kulturell kompetens. Barna (1982) menar att det krävs engagemang och ett 
öppet sinne för att minska barriärerna (Barna 1982 se Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002, 
s.17-19).  
  
Gert Jan Hofstede, Paul Pedersen & Geert Hofstede (2002, s. 35) menar att identitet många 
gånger kan bli ett problem i mötet med andra kulturer. Industrialiserade länder har en tendens 
att övergå till ett individualistiskt tänk och utvecklingsländer tenderar att bli mer 
kollektivistiska. I industrialiserade länder kan människor ta hand om sig själva på ett mer 
självständigt sätt men tenderar att känna sig ensamma och isolerade vilket kan leda till 
antisociala beteenden. I utvecklingsländer är gruppens stöd viktigt men i dessa länder 
tenderar individernas identitet att skymmas. Det bör finnas en balans mellan individualism 
och kollektivism. 
 

3.2.3.1 Kulturmöten: Teorins roll i studien 
I ovan avsnitt presenterades det hur en individs kultur kan vara uppbyggd och hur denna ter 
sig i förhållande till andra kulturer. Dessa teorier ska tillhandahålla en grund i hur kultur kan 
förstås och bidra till identitetsskapande.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt sammanställs det insamlade materialet, undersökningen belyser teman 
resemotiv, identitet och kulturmöten. Det sammanställda materialet består av åtta intervjuer 
där viktiga beståndsdelar och citat utifrån intervjuerna presenteras.  
  
Respondenterna i studien var bortresta mellan sex veckor upp till sju månader. Resmålen 
varierade men alla besökte Sydostasien där länder som Thailand, Kambodja, Indonesien och 
Malaysia var populära. Australien var även ett resmål som många besökte.  
 

4.1 Resemotiv 
Våra respondenter förklarade vad en backpackerresa är och hade en gemensam uppfattning 
om att resan ska präglas av spontanitet och känslan av frihet, där inget schema ska följas 
förutom ur en budgetsynpunkt. 

  
“En backpackerresa för mig är att man är borta mer än en vanlig semesterresa, man åker 
runt och man har egentligen inte någon spikad plan” - Maja. 

 
Resan ska bestå av att besöka flertalet länder och städer under en kort period, där guideboken 
Lonely Planet är bibeln och backpackerryggsäcken är det självklara redskapet.   
 

“Att leva i en ryggsäck, inte ha någonting mer planerat än egentligen vart ska jag börja och 
vart ska jag sluta [...] vi hade en backpackerbibel med oss “lonely planet” som hjälpte oss 
massor “- Alva 

 
Respondenterna tog upp resemotiven till sin backpackerresa där ord som frihet, stilla behov, 
uppleva och se världen var gemensamma nämnare. Alla respondenter ville uppleva något nytt 
och bryta vardagens mönster för att tillgodose en inre längtan till att komma iväg och känna 
sig fria. Åsa berättade att hon ville resa iväg för att uppleva sin dröm och Alice valde att resa 
iväg för att få en känsla av frihet. Respondenterna upplevde en förväntan och nervositet innan 
resan, där de flesta kände en skräckblandad förtjusning och förvirring inför tanken på vad de 
skulle möta.   
 

“Att resa iväg var spännande och väldigt nervöst, det var ju faktiskt första gången jag skulle 
iväg på en långresa.”- Olle  

 
Alice berättar att hon arbetade hårt för att få ihop pengarna till resan och Åsa beskrev ett 
minne från sin egen hall, där hon stod med väskan packad och där en känsla av overklighet 
uppstod i och med tanken på att resa helt själv.  Respondenterna upplevde blandade känslor 
under sin tid borta men känslan av frihet, lycka och lugn var ord som uppkom under 
intervjuerna.  
 
“Total lycka rakt igenom, jag hade så kul, träffade så mycket roliga människor och gjorde så mycket 
roliga grejer”- Åsa 
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Dock berättade respondenterna att en känsla av avtrubbning infann sig och att det var svårt att 
uppskatta tiden borta förens personen var hemma igen. Även ordet chockartat beskrev 
upplevelsen under resan, där skillnaden mellan hemmet och utlandet blev ett starkt intryck.  
 

“När vi kom dit så var det ganska chockartat egentligen, man skulle leva under en viss 
budget, leva sådär enkelt. Men ju mer och mer man var där så blev man ju tuffare”- Alice 

 
Efter resan refererade många respondenter till en overklighetskänsla av att de varit borta, en 
sorg över att resan var slut och som gav ångest. Dock är alla respondenters gemensamma 
mening, att deras reseintresse startade under backpackerresan. Nyfikenheten och 
äventyrslystnaden blev stärkt och resan har bidragit till en motivation inför framtida resor. 
 

“Sorg, det var verkligen mitt livs resa, kommer aldrig göra en sådan känslomässigt stark resa 
igen, jag levde väldigt mycket i nuet när jag var där, tog tillvara på allting”- Åsa  

 
“Deppigt, man själv har upplevt så mycket när man varit borta, och så är det samma sak 
hemma, man lever kvar i gamla spår, och tror hela världen ska förändras, när man själv 
förändrats och upplevt så mycket”- Maja  

 

4.2 Identitet 
Identitet beskrevs av respondenterna som den man är och visar upp, en del av sig själv. Den 
skapas av många olika faktorer som uppväxt och umgänge. Det fanns en uppfattning av att 
ens identitet är nära förknippad till ens personlighet och att denna skapas i relation med andra 
som familj, vänner och bekanta. Respondenten Lovisa menade att identitet är när en person 
kommer till en punkt i livet där denne känner sig själv medan respondenten Alice tyckte att 
identitet är när en person vågar vara sig själv.  
 
Respondenterna upplevde att resan har varit en stor del i deras mognad till att bli vuxna och 
bidragit till nytt tänkande. Tankar om att hitta sig själv, stilla sina egna behov, mognad och 
självtillit var återkommande ord. Sju av åtta respondenter upplevde att det fanns utrymme för 
reflektion kring resan och att det är ett givet samtalsämne fler år efteråt. Dock ser de flesta 
respondenterna att backpackerresan är ett avslutat kapitel och att den formen av resande inte 
är aktuell igen. De ansåg att resor som idag lockar har ett större krav på bättre standard. 
Respondenterna utvecklade en motivation och nyfikenhet som avspeglas i otillfredsställelse 
och en känsla av att befinna sig i ett ekorrhjul. Att bryta dagens mönster är något som lockar 
de flesta respondenter, trots det är ingen villig att bryta mönstret för att göra om en liknande 
resa igen.  
 

“Varje dag, minst en gång i veckan drömmer jag om att sälja lägenheten, säga upp mig från 
jobbet och åka. Tror inte jag kommer åka, har en alldeles för bekväm sambo”- Alva  

 
“Jag är jättenöjd nu, jag skulle inte klara av en backpackerresa igen [...] det känns som att 
det gör man när man är yngre och den standarden vi hade då”- Alice  
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Respondenterna fick svara på vad de tror en identitetskris är, respondenterna anser att den 
starkaste orsaken till att hamna i en identitetskris är en förvirring kring sin egen livssituation. 
Ens tankar om hur livet ska vara kastas omkull eller om förutsättningar till att leva det liv 
som förväntas försvinner. Alva tog upp som exempel att om Sveriges gränser skulle stängas 
och någon skulle säga till henne att hon aldrig mer skulle få resa, skulle hon få panik och 
hamna i en identitetskris. Identitetskris beskrevs även som:  
 

“När livet inte uppfyller ens förväntningar”- Maja 
 
“Ja det är väl när man är lite svagare... och inte vågar tro på sig själv”- Alice 

 
Sex av åtta respondenter refererade till att de befunnit sig i en identitetskris eller 
identitetsförvirring någon gång i livet. Det fanns en koppling till att denna kris eller förvirring 
hade en relation eller samband till backpackerresan.  
 
Respondenterna fick beskriva hur de såg på backpackingfenomenet och om de kunde 
identifiera sig med detta. De flesta ansåg att fenomenet är någonting ungdomligt och en trend, 
men att det förändrats en del över tiden. Alva menade att backpackerresorna har förändrats på 
så sätt att standarden har höjts och resenärerna har en helt annan ekonomi idag, de reser 
dessutom mer komfortabelt. Alva ansåg att fenomenet i sig hänger kvar men att själva 
reseformen har förändrats. Respondenterna var överens om att de kunde identifiera sig som 
backpackers och att tiden som backpacker var en lärorik erfarenhet som bidrog till nya 
perspektiv på världen. 
 

“Det finns många kulturkrockar mellan olika nationaliteter, men så fort du blir en 
backpacker så bottnar allting i samma sak, man hittar sig själv i andra människor oavsett 
vilket kultur dem kommer ifrån, när vi möts på en sådan resa så är det nyfikenheten som styr, 
har vänner för livet från den resan, både backpackers och lokalbefolkning”- Åsa  

 
Respondenterna hade en gemensam tanke om att de blev förstärkta av sin resa, framförallt 
genom mötet med nya människor, nya upplevelser och kulturmöten. Respondenterna 
beskriver att det fick en bättre självkänsla, ett bredare perspektiv och en klarare självbild. De 
hittade nya sidor hos sig själva där äventyrslystenhet och mod togs upp.  

 
“Utan alla mina resor hade jag nog inte varit den jag är idag [...] jag tror resorna avspeglar 
mycket av min personlighet”- Alice 
 
“Den förstärkte nog den jag är idag”- Olle  

 
Många av respondenterna upplevde en frihetskänsla där möjligheterna var oändliga till 
skillnad mot hemma. Frihetskänslan bestod i att kunna skapa nya bekantskaper och möta 
andra personer eftersom det ansågs som att alla vara på samma nivå. Maja menade att hon 
passade på att vara någon annan eftersom hon såg sig själv som ett blankt blad där ingen hade 
förväntningar eller förutfattade meningar om varandra. Sju av åtta respondenter återberättade 
även om saker som de gjort i förhållande till sin identitet som de inte skulle gjort hemma. 
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Sara uttryckte att känslan av anonymitet bidrog till tanken om att göra vad som helst, 
eftersom ingen kände en personligen. Frihetskänslan av att släppa lös sina hämningar och sitt 
konsekvenstänk återfanns hos alla respondenter.  
 

“Jag körde moped på väg hem från full moon party… i 45 minuter, med en sarong som 
mantel... full av neonpaint, glimmande halsband och öron på huvudet. Det hade jag nog inte 
gjort här hemma!”- Alva 

4.3 Kulturmöten 
Respondenterna berättade vad de ansåg ett kulturmöte var och beskrev det som ett möte 
mellan olika individer där religion, boende, mat och synsätt spelade stor roll. Hur ett land 
eller en kultur är organiserad har även en betydelse, där värderingar och människouppfattning 
togs upp som begrepp. Majoriteten av respondenterna sökte inte någon information om 
kulturen de skulle möta innan de åkte på sin resa. Dock uttryckte några respondenter att deras 
starkaste minnen från resan, var från situationer där genuina kulturmöten ägt rum, till 
exempel i mötet med lokalbefolkningen.  
 

“Främst att träffa människor i den kulturen man kommer till och se hur dem är som personer. 
Mycket av min backpackerresa utspelas i Thailand, men jag tänker min backpackerresa som i 
Bali, det är där jag kommer ihåg mest. De som fanns på stranden liksom, träffa 
lokalbefolkningen och se hur deras vardag ser ut.”- Maja 

 
“Ett kulturmöte för mig, är när man får uppleva en viss situation som är sådär superlokal, 
den är inte så anpassad för att någon ska titta och se [...] du får uppleva något som är typiskt 
för det landet, och som egentligen sammanfattar det landet, någon som händer i vardagen 
där du råkar vara”- Alva  

 
Respondenterna fick beskriva vad en kulturkrock innebar där Alva uttryckte att en 
kulturkrock uppstår när en person inte anpassar sig till den lokala seden som råder. Personen 
har en avsaknad av empati för andra, vilket resulterar i att respekt och förståelse försvinner. 
Respondenterna nämnde att en kulturkrock ofta uppstår när det blir motsättningar i 
värderingar och synsätt där religion och normer nämns som bakomliggande faktorer. 
 
Många av respondenterna, som nämnt tidigare, sökte inte upp information om den kultur de 
skulle möta, men ansåg ändå att de var duktiga på att anpassa sig till nya kulturer. 
Uppfattningen om att svenskar i allmänhet var duktiga på att anpassa sig till andra kulturer 
utomlands fanns det delade meningar om bland respondenterna.  
 

“En kulturkrock för mig är när man har olika värderingar, och sätt att se på saker och ting”- 
Maja  
 
“Man har ju lärt sig mycket i skolan och så men det är annan grej när man verkligen får 
uppleva olika kulturer på riktigt!”- Olle 

 
Majoriteten av respondenterna kom till en större insikt både när det gällde sig själva och 
andra människor under resan. Åsa tyckte att mötet med andra kulturer berörde många känslor 
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och olika intryck bidrog till en medvetenhet om sin egen kultur. Respondenterna lärde sig 
hantera situationer som de inte upplevt tidigare, vilket skapade ett bättre självförtroende. 
Respondenterna ansåg sig själv vara priviligierade i förhållande till andra kulturer när det 
kom till materiella ting. Dock ansåg några av respondenterna att andra kulturer har ett bredare 
känsloregister där familj och vänner prioriterades bättre än hemma i Sverige. Lovisa nämnde 
att hon känner sig glad över att ha funnit andra människor som liknar henne under resan. 
Lovisa blev mer medveten om att problem som anses som stora i Sverige, är små i 
förhållande till andras problem. Hon tyckte att fler borde få den insikten.  
 
Respondenterna resonerade olika kring frågan om det uppstod en förvirring eller 
identitetskris efter resan. Miranda uttryckte att hon fått vetskapen om att det fanns någonting 
bättre “där ute” än vad hon var van vid. Hon kom fram till insikten att hon behövde bryta sitt 
vardagliga mönster och flytta från staden hon var uppväxt i. Det fanns ingen självklar 
koppling till identitetsförvirring bland respondenterna. De ansåg istället att upplevelser och 
nya intryck bidrog till mer insikt och en bredare syn på världen. Förvirringen bestod i 
möjligheten till utvidgning, vilket bidrog till nya tankar om arbete, resor och möten.  
 

“Mersmaken och nyfikenheten man fick efter resan, jag tänkte att det alltid finns någonting 
bättre därute, det handlar inte om materiella saker utan mer om dagliga möten, [...] har man 
redan brett ut sina vingar är det svårare att hitta vart man ska landa”- Alva  

 
Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att beslutet kring att åka på en backpackerresa 
präglades av känslan av frihet och lockelsen i att få nya upplevelser. Resan bidrog till ett 
identitetsskapande i relation med nya möten med nya kulturer, men även mötet med liknande 
människor. Resan bidrog i många fall till en stärkt identitet, eftersom självkänslan och modet 
utvecklades hos individen. Kulturmöten och kulturkrockar är något som alla upplevde på 
resan och en koppling till individens identitet fanns.  
 
Respondenterna uttryckte att upplevelserna på backpackerresan var väldigt annorlunda i 
förhållande till livet som utspelas hemma. Respondenterna ansåg att det kan bli problematiskt 
att söka sin identitet på resan eftersom den kan rubbas i olika situationer och en tvetydig bild 
kan uppstå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

5. Analys 
I detta avsnitt kommer det insamlade materialet att analyseras tillsammans med valda teorier 
och tidigare forskning. Analysen kommer behandla nyckelorden resemotiv, identitet och 
kulturmöten. 
 

5.1 Resemotiv 
Utifrån behovshierarkin utvecklad av Maslow (Maslow 1954, refererad av Kaufmann & 
Kaufmann 2010, s. 132-134) kan vi se ett mönster hos respondenterna att de utmanar det 
biologiska behovet, behovet av trygghet och sociala behov för att nå upp till de övre behoven 
av uppskattning och självförverkligande.  
 
I behovshierarkins lägsta nivå, biologiska behov, fanns det en koppling till respondenternas 
levnadsstandard där budgeten spelade en större roll i valet av boende istället för 
bekvämlighet. Denna koppling kan även ses i det andra steget, behovet av trygghet, där 
respondenterna valde att lämna tryggheten hemma för att söka frihetskänslan. Nästa steg i 
hierarkin, sociala behov, tillgodosågs genom mötet med andra och nya kulturer. Alla 
respondenter utom en reste i sällskap med någon, vilket kan kopplas till att respondenterna 
trots sin vilja att komma bort från livet hemma, valde att ta med sig en liten bit av sin 
trygghet på resan. Den respondent som valde att resa själv, upplevdes ha ett starkare intryck 
om identitetsskapande än övriga. Detta på grund av att hon inte kunde förlita sig på någon 
annan än sig själv. Behovet av uppskattning går att finna hos respondenterna efter deras resa.  
Sju av åtta respondenter fick möjlighet att reflektera över sin resa med familj och vänner och 
ser resan som ett återkommande samtal. Detta kopplas till att respondenterna finner att resan 
har gett upphov till nya sociala sammanhang, där de nu känner sig mer trygga än innan resan. 
I det sista steget, behovet av självförverkligande, kan det ses en stark koppling till 
respondenterna. Respondenterna ser att de själva har fått en högre självtillit och en känsla av 
att klara sig utan hjälp från andra. Det individualistiska tänket har förstärkts och 
respondenterna upplevs ha fått ett större självförtroende. Utmaningarna som uppkom på resan 
har bidragit till ett större mod och respondenterna har blivit mer lösningsorienterade.  
 

5.2 Identitet 
Utifrån teoretikerna Goffman (2009, s. 28-39), Mead (Mead 1934/1976, refererad av Ritzer 
2009, s. 288-300), Durkheim (Durkheim, refererad av Stier 2009, s. 95-98) och Giddens 
(1997) om hur identitet skapas och uttrycks kan vi se att det finns ett samband mellan 
identitet och backpackerresor. Hos respondenterna går det att finna att en fasad fanns under 
resan. Fasaden bestod i en känsla av befrielse där respondenterna upplevde att allt var tillåtet. 
Respondenterna uttryckte att de passade på att spela en roll, där de kunde vara någon annan 
och göra saker som de inte skulle gjort hemma. Som tidigare forskning av White & White 
(2004) påvisar har den kronologiska eller faktiska åldern en mindre betydelse och den 
subjektiva åldern där känslor tar över, spelar en större roll. Detta kan vi återse hos våra 
respondenter genom att dessa uppfattade resan som någonting ungdomligt och känslan av att 
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känna sig fri uppstod. Respondenterna kunde på så sätt identifiera sig som backpackers och 
en i mängden. 
 
Maja uttryckte att hon kände sig som ett blankt blad på sin resa eftersom ingen hade 
förväntningar på hur hon skulle vara. Goffman (2009) nämner begreppet idealisering och 
menar att fasaden kan formas och omformas för att denna ska passa in i samhällets kontext 
och förutsättningar. Cohen (2011) beskriver även i sin forskning att backpacka kännetecknas 
av att kunna relatera till olika platser vilket bidrar till att förstå andras identiteter på ett 
tydligare sätt. Respondenterna följde ett mönster utifrån deras uppfattning om vad en 
backpackerresa innebar och kunde därför identifiera sig med fenomenet. Åsa nämner att 
backpackerresan förenar människor oavsett kultur och nationalitet eftersom de gemensamma 
nämnarna hos backpackers är nyfikenhet och gemenskap.  
 
Mead nämner i sin teori den generaliserade andre där attityderna hos samhället som helhet 
har en inverkan på individens beteende (Mead 1934/1976, refererad av Ritzer 2009, s. 296-
298). Genom empirin kan det återfinnas att vänner och bekanta samt samhällets syn har en 
stor inverkan på valet av att resa som en backpacker. Olle nämner att han från början var 
skeptisk till en backpackerresa, men på grund av yttre påverkan från samhället, valde han 
trots det att backpacka.   
 
Respondenterna uttrycker att andra bör göra en backpackerresa, eftersom detta har en stor 
betydelse för ens personlighet. Detta kan kopplas till Meads begrepp I och Me, där I är ens 
inre tankar och instinkter och Me är den del av jaget som påverkas av andras attityder (Mead 
1934/1976, refererad av Ritzer 2009, s. 299-300). Hos respondenterna kan detta återfinnas 
där valet att åka på en backpackerresa har en relation till andras attityder och känslor (Me) 
som påverkar (I) och bidrar till beslutet av att åka på en resa. 
 
Hos respondenterna kan Durkheims (2009) begrepp socialisationsprocessen urskönjas. 
Människor socialiseras genom kulturmöten, språk och i relation med andras världsbilder 
(Stier 2009, s. 95-98). Respondenterna fick ett nytt sätt att tänka under resan och reflektioner 
till sin egen världsbild skapades. Alice uttryckte att resandet har påverkat den hon är och att 
detta återspeglas i hennes personlighet. Med hjälp av nya relationer och kulturmöten kunde 
respondenterna kritiskt studera sin egen kultur och ett nytt förhållningssätt uppstod. I och 
med de nya intrycken återfinns även en identitetsförvirring hos respondenterna. Den nya 
världsuppfattningen krockade med den gamla uppfattningen och det vardagliga livet när 
respondenten återvände hem.  
 
Giddens (1997) talar om den sociala strukturen och nämner begreppet strukturering när han 
talar om moderniteten. Samhällets struktur och den teknologiska utvecklingen i västvärlden 
bidrar till en känsla hos respondenterna att upptäcka mer och utveckla sig själv genom detta. 
Tidigare forskning gjord av Maoz (2006) visar att personer från västvärlden ofta väljer att 
resa till mindre utvecklande länder. Detta för att få en personlig utveckling och nya 
erfarenheter. Respondenterna valde att åka på sin backpackerresa till Sydostasien och 
Australien. Ett mönster kunde urskönjas hos respondenterna att de som besökte de mindre 
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utvecklade länderna i Sydostasien fick en bredare kunskap om kulturer och 
världsuppfattningar än de som reste till Australien.  
 
Cohen (2011) talar om identitetskris och identitetsförvirring multiphrenia i relation till 
backpackerresor. En identitetsförvirring multiphrenia kunde urskiljas hos respondenterna 
som uppstod i samband med resan. Miranda uttryckte att hennes världsbild hade blivit 
förstorad och att detta resulterade i förändringar på hemmaplan. Den modernitet 
respondenterna lever i hemma fick ett uppbrott i och med resan, och de nya intrycken på 
resan påverkade respondenternas världsbild. Nya upptäckta sidor hos respondenterna bidrog 
till identitetsförvirring. Respondenternas förvirring upplevs som positiv och har bidragit till 
en drivkraft att förverkliga nya ting. Denna drivkraft avspeglas i en motivation och 
nyfikenhet hos respondenterna där viljan att åka på nya resor har utvecklats.  
 

5.3 Kulturmöten 
Hall (1976) presenterar The Culture Iceberg där han talar om en individs synliga och osynliga 
kulturella beteenden och levnadssätt. Han beskriver att det krävs en större förståelse och 
engagemang för att komma in på djupet hos andra. Den synliga delen beskriver en individs 
beteende, klädsel och vanor och den osynliga delen beskriver en individs osynliga och dolda 
del där bland annat värderingar, synsätt och religion finns. 
 
Respondenterna som inte fick en närmare relation till lokalbefolkningen, upplevs ha ett 
svagare sinnesintryck av kulturmöten på resan. Detta kan kopplas till den synliga delen av 
isberget där beteende, klädsel och vanor är den del som är öppen och tolkningsbar för alla. 
De respondenter som umgicks med lokalbefolkningen menar att dessa möten var några av de 
starkaste minnena från resan. Detta kan kopplas samman med den osynliga delen av isberget 
där respondenterna fick ta del av det lokala. Genom att få en djupare förståelse för hur 
samhället de besökte var organiserat, hur lokalbefolkningens värderingar och synsätt såg ut 
bidrog till en ny insikt. Det krävdes en större ansträngning av respondenterna för att få ta del 
av det lokala, vilket genererade i ett starkare sinnesintryck. Åsa menade att mötet med andra 
kulturer bidrog till en större medvetenhet om sin egen kultur. Kontakten med 
lokalbefolkningen gav en större förståelse för andras levnadssätt. Den dolda delen av isberget 
som ingår i den osynliga delen finns det ingen koppling till hos respondenterna. Detta kan 
bero på att kulturmötet var spontant och tillfälligt och för att nå den dolda delen krävs mer 
personkännedom och tid.   
 
Barna (1982) talar om kulturella barriärer där språkskillnader och förutfattade meningar är 
vanliga barriärer vid mötet av en annan kultur. För att övervinna olika typer av kulturella 
barriärer krävs lyhördhet av den andres kultur, detta för att kunna utveckla sin kulturella 
kompetens. Respondenterna uttrycker ordet kulturkrock när de talar om kulturella barriärer. 
Dessa barriärer uppstår när en person saknar empati för andra kulturer och inte kan anpassa 
sig till kulturella seder. Respondenterna menar att de inte förberedde sig inför de kulturella 
mötena som de skulle uppleva under resan. Fokus låg i den egna säkerheten och andra 
praktiska förberedelser. De kulturella mötena blev sekundära eftersom respondenterna ansåg 
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att dessa upplevs och lärs under tiden på resan. Olle menar att det är annorlunda att uppleva 
andra kulturer i verkligheten än att bara läsa om dessa i skolböcker.  
 
Hofstede, Pedersen & Hofstede (2002, s. 35) beskriver att industrialiserade länder har ett mer 
individualistiskt tänk vilket också resulterar i mer anonymitet och isolering. I 
utvecklingsländer är gruppens stöd viktigare där en persons identitet tenderar att försvinna. 
Forskarna förtydligar att det behöver finnas en balans mellan individualism och kollektivism 
för att lösa kulturella barriärer. Det kan även tydas hos respondenterna att backpackerresan 
och sättet att leva med endast en ryggsäck bidrar till distanseringen från den materiella 
världen. Genom att distansera sig från det materiella levnadssättet har en större förståelse för 
andras levnadssätt uppstått. Respondenterna ansåg sig vara mer priviligierade när det gällde 
materiella ting gentemot andra kulturer och länder de besökte. Dock ansåg respondenterna att 
dessa kulturer värderar icke-materiella ting som familj och vänner högre. Respondenterna 
kom till en insikt om att omvärdera sin egna “problem” i förhållande till andras “problem”. 
“Problem” som ansågs som stora innan resan, omvärderades i mötet med en ny kultur och 
nya människor. Respondenterna fick nya perspektiv och kunde därför omvärdera sitt egna 
tankemönster.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån valda teorierna och de insamlade materialet. Här 
besvaras frågeställningarna som genomsyrar studien med hjälp av nyckelorden resemotiv, 
identitet och kulturmöten.  
 

6.1 Slutsats  
Resemotiv, identitet och kulturmöten är nyckelord som genomsyrat denna studie och 
tillsammans har varit viktiga delar i att förstå dagens backpackerresor. Syftet med denna 
studie var att undersöka resemotiv till en backpackerresa och om nya kulturmöten bidrar till 
identitetsskapande hos individen. Utifrån uppfattningar om resemotiv, identitet och 
kulturmöten har studien med hjälp av tidigare forskning och teorier kunnat tolka det 
empiriska insamlade materialet. I och med det ökande resandet i världen ökar intresset för 
andra kulturer och människor. Backpackerresor har blivit ett allt mer vanligt resealternativ för 
att uppfylla begär efter nya upplevelser.  
 
Utifrån studiens första frågeställning Återfinns ett mönster hos individen kring 
identitetsskapande i relation till resemotiv och nya kulturmöten? är de främsta resemotiven 
hos respondenterna känslan av frihet och självständighet. Känslan av frihet bidrog till att 
respondenterna fick ett lösningsorienterat tankemönster på resan för att kunna uppnå 
självständighet. Identitetsskapandet låg i att finna nya sidor hos sig själv där mötet med andra 
var en bidragande faktor. Kulturmötena var en viktig del i identitetsskapandet där 
respondenterna utvärderade sin egen kultur i mötet med en ny kultur. En medvetenhet kring 
sin egen identitet och kultur medförde nya perspektiv och nya tankemönster. Respondenterna 
har en större acceptans gentemot andra kulturer och mötena på resan kan vara en bidragande 
faktor till detta. Backpackerresan var en del i respondenternas identitetsskapande och de 
främsta motiven till resan var just att uppleva nya kulturmöten och stärka sig själv genom nya 
utmaningar.  
 
Utifrån studiens andra frågeställning Hur ser individen på identitetsskapande i förhållande 
till sin backpackerresa? kan det återfinnas hos respondenterna att resan förstärkt individens 
självbild och självförtroende. En nyfikenhet och motivation uppstod efter resan och dessa har 
en stark sammankoppling till mötet med nya kulturer och miljöer. Respondenterna uttryckte 
att de växt med hjälp av resan och att det har varit en stor del i deras utvecklingsprocess.  En 
identitetsförvirring återfanns hos respondenterna i samband med backpackerresan. Det tyder 
på att respondenterna kände en form av förvirring i relation till resan. Identitetsförvirringen 
grundades i en utvidgad världsbild med nya intryck och möten som stärkt identiteten. När 
denna “nya” identitet krockade med den “gamla” identiteten och det vardagliga, uppstod en 
förvirring. Respondenterna har fått mer kunskap och nya intryck som bidragit till den “nya” 
identiteten och att denna blev sekundär i den vardagliga miljön. Backpackerresan har varit av 
stort värde för respondenterna genom att synen på sig själv, på andra och på världen har 
utvecklats. Respondenterna ser backpackingfenomenet som ett avslutat kapitel men anser 
samtidigt att fenomenet bör leva vidare eftersom det har en positiv inverkan på en människas 
världsbild.  
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Studien har bidragit till en bättre förståelse kring identitetsskapande i relation till resemotiv 
och kulturmöten på en backpackerresa. Studien har avgränsat sig till Sydostasien och 
Australien vilket innebär att inga generella slutsatser om backpackerresor till andra 
världsdelar kan dras. Resultatet kan se annorlunda ut om studien skulle undersökt resor till 
andra delar av världen. Resultatet i denna studie kan vara svår att generalisera eftersom den 
endast undersökt åtta respondenter och deras personliga uppfattningar. Dock kan studien 
bidra till en större förståelse över backpackingfenomenet och vara en hjälp till framtida 
forskning inom turismvetenskapen.   
 

6.2 Avslutande diskussion  
Som avslutande diskussion anser vi att studien har gett oss en intressant inblick i hur 
backpackingfenomenet ser ut. Med hjälp av våra respondenters tankar och funderingar har vi 
fått en inblick i hur fenomenet upplevs och hur backpackerresan bidragit till en personlig 
utveckling och en insiktsfullhet.  
 
Backpackerresan anses leva vidare vilket vi tror är en gott tecken på att det finns ett genuint 
intresse hos individer att utvecklas i mötet med andra, nya kulturer och som bidrar till en 
bättre förståelse och omvärldsanalys. Vi har fått en känsla av att kulturmöten är något som är 
oreflekterat och omedvetet hos individer och att funderingar kring kulturmöten först äger rum 
efter att frågan kommer på tal. Kulturmöten är svåra att beskriva men dessa är ständigt 
närvarande i en individs liv.  
 
Vi, tillsammans med våra respondenter, anser att backpackingfenomenet ska leva kvar, där 
fler har möjlighet till upplevelsen. Upplevelsen av en backpackerresa ger en insikt och det är 
tydligt att resan är fylld med positivitet.  
 
Vi är medvetna om att våra respondenter hade olika reslängd och ressällskap vilket kan 
påverka upplevelserna kring resan och därmed svaren från respondenterna.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
En intressant vidare forskning vore att undersöka hur backpackingfenomenet utvecklats och 
hur identitetsskapande i andra former av turistresor ser ut. Det skulle även vara intressant att 
se om backpackerresor till andra världsdelar som Afrika och Sydamerika skulle ha samma 
resultat som denna forskning. En annan vidare forskning skulle vara att se hur en 
backpackerresa påverkar en individ längre fram i livet, i form av personlig framgång och 
karriär.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 
 
Namn: 
Ålder:  
Civil status: 
Bakgrundsinfo: (arbete, utbildning, antal resor, familjesituation, social/kulturell/ekonomisk 
bakgrund). 
 
RESEMOTIV  
→ Resmål/resplan, varför, hur länge, med vem och varför? 
Vad är…  
Vad hade du för resemotiv till din långresa?  
Vad är en backpackerresa för dig/Varför valde du en sådan?  
 
Känsla…  
Vad hade du för allmän uppfattning om din totala upplevelse av resan?  
Kommer du ihåg känslan inför, under och efter resan?  
 
Efter resan…  
Vad gjorde du när du kom hem från din resa? 
Reflekterade du mycket om din backpackerresa efter din resa?  
Fick du nya tankemönster efter resan?  
Skulle du kunna tänka dig att bryta dagens mönster som du har idag och göra en liknande 
resa igen?  
 
IDENTITET 
Vad är…  
Vad är identitet för dig? 
Hur skapas en identitet tror du?  
Vad är identitetskris för dig? 
 
Känsla... 
Känner du att din resa kan ha en inverkan på ditt identitetsskapande?  
Kände du att du kunde identifiera dig med andra personer på din resa?  
Hur ser du på backpacker fenomenet? kan du identifiera dig till detta fenomen?  
Gjorde du någonting du inte skulle gjort hemma? 
 
Efter resan… 
Vad upplevde du för känslor när du kom hem från din resa i förhållande till din identitet? 
 
 
KULTURMÖTEN 



 

Vad är…  
Vad innebär ett kulturmöte för dig?  
Hur såg din kulturella kunskap ut om resmålet innan du åkte, samt efter?  
Vad innebär en kulturkrock för dig?  
 
Känsla…  
Fick du nya lärdomar/kunskaper? 
Hur ser du dig själv utifrån lärdomarna från mötet med en ny kultur? 
 
Efter resan…  
Kan du se en koppling mellan nya kulturmöten och identitetsskapande, vilka? 
Kan du se att ditt identitetsskapande har utvecklats i förhållande till nya kulturmöten och din 
långresa?  
  
Övriga frågor/synpunkter? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Modeller ritade av Elin Strandell 
 

 
Figur 1, Maslows behovshierarki av Kaufmann & Kaufmann. Illustrerad av Elin Strandell 

 
Figur 2, The Cultural Iceberg av Edward T. Hall (1976). Illustrerad av Elin Strandell 
 



 

Bilaga 3: Arbetsfördelning 
 
Arbetet med studien har genomförts med lika stort engagemang från båda författarna till 
uppsatsen. Alla delar i studien genomfördes tillsammans. En arbetsfördelning skedde vid 
insamlingen av empirin där Elin Strandell genomförde samtliga intervjuer. Några av 
intervjuerna genomfördes tillsammans med Malin Fuchs Torrång som antecknade under 
intervjuerna. Alla intervjuer transkriberades av båda parter, men där flertalet av intervjuerna 
transkriberades av Malin. Empiriavsnittet skrevs därefter ihop tillsammans.  
 
 
 
 


