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 Abstract 

Traveling has become a big part of our society and the way of life for many young people 
today. My study is an attempt to shine a light on what makes us seek our identity in cultures 
far away from our own, and how that culture expresses itself. In the fall of 2001 Sweden 
became a part of the working/holiday – visa arrangement that around ten countries have with 
Australia. That and a number of other aspects have increased travels to this part of the world. 
The anthropological method of field observation and interviews with travelers invites a 
knowledge of how this arena of backpackers see themselves and what constitutes this culture 
from an inside-perspective.  
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Del 1  
 

Inledning 
Den 1 juli 2001 slöt Sverige och Australien ett avtal som tillåter svenskar att resa och arbeta 

där i 12 månader. Detta kallas för ett working-holiday-visum och när Sverige anslöt sig var 

redan ett tiotal länder medlemmar. Australien är ett populärt resmål idag, människor från hela 

världen reser dit, vilket kanske inte är så svårt att förstå, med tanke på det varma klimatet och 

faktumet att det länge var en av Storbritanniens numer före detta kolonier, alltså ett 

engelskspråkigt och västerländskt samhälle.  

 

Jag valde att resa till Australien för att ta reda på vad som sker när man åker dit som 

arbetarturist och lever som invandrare, turist eller backpacker i en kultur som har införlivat 

turismen och till stor del livnär sig på den. Visumet tillåter att du arbetar för en arbetsgivare i 

tre månader i följd, inte mer. Du skall ha 5000 AUSD (27900 SEK) i besparingar för att få 

söka visumet. Dessa krav är både en gallringsprocess och ett sätt att se till att turister 

spenderar och har råd att spendera under sina besök. 

 

Syfte 
Att utröna hur en arbetarturist/backpacker upplever sin situation under sin vistelse i 

Australien, om hon tillhör en särskild backpacker-kultur och vilka förhållanden som utgör 

hennes vardag. 

 

Frågeställning 
• Hur bildas en backpacker-kultur i ett land som Australien och hur tar den sig uttryck? 

• Vad händer på ett personligt plan när man rest och befinner sig i Australien? 

• Vilka faktorer påverkar ens liv när man är på resande fot? 

• Vad på det individuella planet får människor att vilja resa på det här speciella sättet? 
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 Disposition 
Jag har valt att dela upp det teoretiska i två delar i denna uppsats för att lätt och överskådligt 

förklara att det ena handlar om metoden jag använt mig av och det andra både är en teoretisk 

inblick i och en förklaring till varför resandet är både seriöst och njutningsfyllt. Vi lever i en 

kaotisk värld och resandet har för många blivit ett sätt att hitta sin identitet. 

Jag har delat upp uppsatsen i numrerade delar för att tydliggöra ämnesindelningen för läsaren. 

Del 1, 2 och 3 är de inledande delarna med introduktion och teori och delarna som följer är 

materialet jag själv införskaffat och bearbetat. Del 4 är min undersökning och analys och del 5 

resultatet. Härefter följer en beskrivning av resan, en reseberättelse, för att ge läsaren en 

inblick i när jag var i Australien och även vilka platser jag besökte. 

 

Resan 
Den 5:e januari 2002 anlände jag i Melbourne, som är huvudstad i delstaten Victoria och 

Australiens näst största stad med ca 3 miljoner invånare. Yarrafloden rinner genom 

stadskärnan, som delar upp staden i två delar. Runtom stadskärnan sprider förorterna ut sig 

och dessa består av små vita trähus som alla ligger tätt, som våra radhus här hemma. I 

Melbourne bodde jag i en månad. Jag arbetade som servitris några helger och hjälpte till med 

frukostservering och andra aktiviteter på hotellet jag bodde på. Där lärde jag känna en hel del 

människor, varav två följde med mig till nästa destination, Mildura.  

 

Mildura är en liten stad med ca 10.000 invånare, varav mer än hälften bor utanför staden på 

gårdar som odlar vindruvor. Staden ha r två mataffärer, några restauranger, en biograf, en 

frisör och inte mycket mer. Denna stad ligger även den vid Yarra River, men ca 12 timmars 

bussfärd ifrån Melbourne uppåt i landet. Där plockade vi druvor i en och en halv månad och 

jag lärde känna mina medresenärer mycket bättre. 

 

Vi reste sedan till Adelaide, som är huvudstaden i South Australia och består av ca 1 miljon 

människor, vilket knappt märks eftersom de flesta bor utanför staden. Även här är 

vindruveodlingen en stor del av försörjningen, då staden ligger mellan två vindistrikt, varav 

Clare Valley är den ena och McLaren Vale den andra.  Staden ligger ca 16 timmars bussfärd 

från Mildura i västlig riktning. Här träffade vi de fyra personer som vi senare reste genom 

landet med.  
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 Efter en månad i Adelaide köpte vi en minibuss och reste till en rad olika destinationer 

där vi tältade, vi såg Wallaroo, Flinders Ranges National Park, Pt Augusta, Cooper Pedy, 

Ayers Rock, Kings Canyon, Erldunda Petrol Station (en mack mitt ute i ingenstans), Alice 

Springs, Devils Marbles och Tenants Creek. Vi åkte upp till Darwin i norr och sedan vände vi 

och åkte till östkusten och Brisbane. Denna nöjesresa tog tre veckor att genomföra trots att 

avstånden var enorma.  

 

Brisbane, huvudstaden i Queensland har 1,6 miljoner invånare. Brisbane River rinner igenom 

staden och många broar tar dig till båda flodbankerna. Hit reser många svenskar tack vare att 

klimatet är varmt och för att östkusten har korallreven och den bästa dykningen i Australien. 

Brisbane har, liksom de två andra storstäder jag besökte, ett city där skyskraporna skjuter i 

höjden. Själva stadskärnan är liten jämfört med resten av staden där bostadskvarteren ligger.  

Här splittrades resgruppen, några reste hem och vi andra fick arbeten. Jag arbetade på ett 

Internetkafé, i receptionen på hotellet jag bodde på och med telemarketing. Men efter ungefär 

två månader fick jag sparken från hotelljobbet och reste samma dag till Sydney.  

Sydney var en underbart vacker stad, anser jag. Den var större än de andra städer jag varit i 

tidigare, men så vibrerande, full av liv till skillnad från de andra. Stadskärnan var enormt 

mycket större i Sydney, här fanns hamnen, Darling Harbour, opera huset, Sydney Opera 

House och den otroligt vackra Botanical Gardens. Det fanns fyra-fem museer på samma gata, 

och så mycket att se. Här stannade jag en vecka, åkte sedan tillbaka till Melbourne där jag 

stannade i två dagar för att sedan sätta mig på flygplanet tillbaka hem. Detta skedde den 21 

juni 2002, då hade jag varit i Australien i lite över sex månader. 

 

Väl hemma behövde jag tid för att smälta mina upplevelser och få distans till det jag varit med 

om. Efter några månaders arbete började jag skriva på min reseberättelse och fann att jag 

började förstå mer och mer av det resan resulterat i för mig personligen, sedan tog jag kontakt 

med mina medresenärer och diskuterade över e-post vad de nu kommit fram till efter att ha 

varit hemma ett tag för att se om de kunde delge mig saker jag själv förbisett. Denna 

diskussion har sedan dess pågått och är fortfarande igång. Jag har inte kunnat skicka dem 

uppsatsen eftersom jag inte skrivit den på engelska, men däremot har jag berättat vilka 

slutsatser jag dragit och hur jag skrivit om dem, dessutom har de fått kopior på de 

transkriberade intervjuerna och sett hur de svarade i Australien och sedan kommit med 

synpunkter på detta. 
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 Del 2 -  Metod - Antropologi 
 

Metod 
Jag har valt att tillämpa en antropologisk metod genom fältstudier och deltagande observation. 

Det innebär att jag fört loggbok över mina personliga erfarenheter och genomfört intervjuer 

med en grupp informanter, eller medförfattare som de faktiskt blivit, vilket har gett mig en 

vidare inblick i resandet än det enbart personliga. Dessutom har litteraturstudier också spelat 

en stor roll på så sätt att det finns en hel del skrivet om turism, antropologi och backpacker-

kulturen framför allt. Eftersom jag utöver denna uppsats även gör en mindre videoproduktion 

har jag haft med mig en videokamera. Den har jag använt dels när jag gjort formella intervjuer 

med en person åt gången, eller när jag suttit i samtal med flera människor på en gång och inte 

angett att det varit en intervjusituation, även om de sett att kameran varit igång. Även dessa 

samtal finns med i mitt arbete. Jag kallar dessa för informella intervjuer. 

 

Under mina sex månader i Australien träffade jag en hel del människor som reste på samma 

sätt som jag själv. Vissa nyckelpersoner blev mitt resesällskap under tre månaders tid, vilket 

gav mig chansen att inifrån en grupp betrakta både resandet i landet och samtidigt 

interaktioner främlingar emellan. Jag har använt mig av Internetsökningar för att hitta 

information om städerna jag besökte. 

 

Metoddiskussion 
Genom att man reser och går in i en resenärkultur samtidigt som man förblir objektiv och 

utifrån ser denna process, krävs det att man tar sig tid med undersökningen. Den 

antropologiska metoden innebär att forskaren reser iväg och studerar ett samhälle under en 

längre tid, vilket leder till ett insamlat material som måste analyseras, vilket tar tid med tanke 

på vilket omfattande material som införskaffats.  

 

Jag har i ett tidigare arbete använt en hermeneutisk cirkel för att analysera en reseupplevelse, 

metoden är annars avsedd för textanalys. (Thompson:36-37) När den hermeneutiska metoden 

tillämpas börjar man från att ha ett öppet sinne för det man skall undersöka och vartefter 

informationen strömmar in suger man åt sig den, behåller den ett tag för att sedan revidera sin 

kunskap om och om igen, som i en cirkel, därav namnet. Detta passade för mitt förra uppdrag, 

men skulle inte ha varit tillräckligt denna gång.  
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 I den här studien, med den antropologiska metoden, hade jag chansen att åka iväg som 

forskare, vara medveten om det och ändå försöka bli en del av den kulturen jag avsåg att se 

närmare på. Den växelverkan är möjlig inom den antropologiska disciplinen eftersom 

metoden även tillåter mig att vara väl förberedd genom litteraturstudier och 

förundersökningar. Det finns dessutom mindre risk att förlora sig i den ena eller andra rollen. 

 

Jag har deltagit i en kurs i antropologi på 5 poäng, ledd av Helle Rydström på Tema Barn i 

Linköping. Denna kurs gav mig en inblick i åtminstone två olika inriktningar inom 

antropologin. Detta tar jag med därför att jag vill förklara för läsaren att jag inte är utbildad 

antropolog, utan enbart har försökt mig på att använda metoden, men även det att jag fått en 

god inblick i disciplinen genom nämnda kurs. Genom att jag studerat på den 

tvärvetenskapliga utbildningen Kultur, Samhälle och Mediagestaltning under snart fyra års tid 

har jag blivit presenterad för de flesta samhällsvetenskapliga metoder. Antropologin är en 

utav många, men den jag anser mest intressant.  

 

Antropologisk inblick 
Man kan kalla antropologen för den moderna tidens upptäcktsresande, en som ger sig iväg för 

att leva långa perioder i andra samhällen än sitt eget. (Hannerz 1983:10) Som antropolog åker 

forskaren ut på fältet och försöker ta reda på hur det samhälle han eller hon studerar fungerar 

och hur människorna i den kulturen tänker. Inom antropologin utförs detta vanligtvis med en 

deltagande observation. Jämfört med andra samhällsvetenskaper finns där inte bara intresset 

för helheter, utan också en betoning av det självupplevda, forskarens personliga närhet till det 

studerade samhället. En deltagande observation har tidigare varit ett självklart inslag i en 

antropologisk undersökning, men det debatteras om det egentligen går att enbart observera 

eller ifall man redan från början deltar mer än man observerar. Detta tar jag upp i 

nedanstående delar till exempel i avsnittet Reflexivitet. Jag har själv varit medveten om 

svårigheten i att förbli objektiv under min undersökning och valt att acceptera min delaktighet 

och ta in den som en självklar del i mina resultat. I den här specifika fallstudien är min egen 

delaktighet av betydelse för hur personerna svarar och förhåller sig till sin omgivning. Jag har 

påverkat deras omgivning och de har påverkat min i lika stor utsträckning. Deltagande 

observation räcker inte alltid till för alla de typer av studier som man som antropolog kan 

tänkas vilja göra i komplexa samhällen, utan oftast måste man även gå till andra källor av 

information, uppfinna andra sätt att få reda på det man är ute efter. (Hannerz 1983:121)  
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Intervjuerna i en antropologisk undersökning är av stort värde, eftersom det är dessa 

människor som får representera kulturen som studeras. Man har använt sig av ordet: 

informanter, för att beskriva dessa människor, men det diskuteras att man istället borde se 

dessa som medförfattare eller åtminstone involverade i antropologens arbete på ett djupare 

plan än enbart som intervjupersoner. Intervjuerna som man återvänder hem med kan variera 

från att vara livshistorier, till vad den människan anser om sin kultur eller sitt samhälle. En 

annan aspekt av att intervjua människor är att de redan tolkat sin omvärld och att det redan där 

är omöjligt att få en objektiv tolkning, utan den med allra största sannolikhet blir subjektiv.  

Antropologen för ofta loggbok och skriver ner sina observationer och erfarenheter, vilket 

resulterar i en slags reseberättelse, något som jag också skrivit, men valt att enbart ta korta 

delar ur till denna uppsats, dels på grund av dess längd men även för att poängtera att 

intervjuerna är av större vikt i denna uppsats. Många antropologer gör omfattande analyser av 

sitt material, där de klipper och klistrar i sina papper för att se samband och för att förstå den 

djupare innebörden av det de observerat och tagit reda på. Till sist handlar det om hur 

forskaren sammanfattar det materialet. (Hannerz 1983:126)  

 

Idag finns det många förgreningar inom antropologin, disciplinen växer och eftersom den inte 

tillämpats mer än i ett århundrade har alla vägar ännu inte utforskats. Det finns nya områden 

som enbart studerats de senaste årtiondena, som t.ex. turism, vilket innebär att den som valt 

att studera turism med hjälp av en antropologisk metod samtidigt måste uppfinna, förnya och 

ge sig ut på otrampad mark. Tidigare har inte studiet av turism ansetts lika mycket värt som 

andra fältstudier eftersom semestrar och ledig tid inte funnits tillgänglig för större delen av 

allmänheten förrän under de senaste decennierna. Det är både spännande och samtidigt svårt 

att ge sig ut och studera detta fält, med tanke på att det alltid finns en risk att detta inte 

kommer att anses vara tillräckligt vetenskapligt. Ändå har antropologin, som även den fått 

utstå en hel del kritik från andra samhällsvetenskaper lyckats överleva, tack vare forskare som 

bevisligen kunnat hålla distansen till folket de studerar och frambringat resultat som 

accepterats av den akademiska världen. Men i och med detta tillkommer även ansvaret att se 

till att det är korrekt genomfört, för att inte riskera att metoden till sist inte accepteras och 

förkastas. (Nash 1996:6) 

 

Allt som har med människor att göra intresserar antropologen, men människorna man studerar 

skapar problem för denna disciplin som för ingen annan, med sina subjektiva världar. Är 
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 antropologen alltför känslig för mänsklig subjektiv materia kan hans eller hennes 

objektivitet försämras eller tvärtom. Det handlar om en balansgång under fältarbetet och 

efteråt, för att så rätt och likt verkligheten som möjligt gestalta ett folk och deras livsstil. 

Fältobservationen i sin tur är det heliga inom antropologisk tradition, där endast den som 

lyckats ge sig ut på fältet och sedan återvänt och kunnat analysera och sammanfatta sin 

forskning och blivit publicerad kan erkännas vara antropolog. Fler discipliner har adopterat 

denna metod, som alltså börjar bli en erkänd form av vägen till kunskap om ”de andra”. (Nash 

1996:6-8)  

 

Antropologi i USA 
Clifford Geertz anses vara en av USA:s mest framstående antropologer, och i boken Available 

Light erbjuder han en beskrivning av hur det är att arbeta som antropolog, då man måste stå 

med ena foten i forskarrollen och den andra i det verkliga livet. Om hur man lär känna sina 

informanter, som samtidigt också blir ens vänner som man sedan måste intervjua och behålla 

distansen till. Det uppstår en etisk diskussion här, eftersom man senare kanske använder sig 

av material som medförfattarna eller informanterna inte ville ha med. Det är en svårighet att 

blanda in dessa människor och låta dem vara med och bestämma utgången av materialet, 

samtidigt som de skall agera informanter och komma med upplysningar om kulturen de deltar 

i. De kanske inte har samma kapacitet som forskaren att kliva in och ut ur dessa roller. Dessa 

aspekter måste man belysa och se på, samtidigt som man fortsätter agera som den forskare 

som från början introducerade en till de människorna. Man måste se samhället som ett objekt 

och erfara det som ett subjekt. Geertz beskrivning är att antropologen under sitt fältarbete 

måste lära sig att leva och tänka samtidigt. Studerandet av kulturer och samhällen handlar 

alltid om hur de människorna upplever sin situation, vilka de är och vad de gör. Det går alltså 

inte att hitta någon universell sanning. (Geertz 2000:15-39) Denna bok beskriver på ett 

lättförståeligt och positivt sätt hur Geertz vill att antropologer i framtiden skall arbeta och jag 

har själv haft hjälp av att ha läst hans bok innan jag begav mig ut på min fältobservation, 

eftersom det under arbetets gång handlat om att förhandla min roll som forskare och förstå 

mig på metoden jag valt att använda mig av.  

 

Turismstudier och antropologi 
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 I antropologins värld har turismstudier befunnit sig under de senaste trettio-fyrtio åren, 

och studierna har utvecklats långsamt. Det har funnits en skuldbelagd känsla av att 

antropologerna fått resa till exotiska platser för att beskriva dessa, vilket inte ansetts 

tillräckligt seriöst. Dennison Nash tar i boken Anthropology of Tourism upp hur många olika 

antropologer genom tiderna hanterat sin forskning och vilket ansvar de tagit när de kommit 

fram till sina resultat. Eftersom ämnet blev mer och mer accepterat och publicerat i en av de 

mest framstående antropologiska tidskrifterna Annals of Tourism Research under slutet av 70-

talet och början av 80-talet, blev allt fler intresserade av området. (Nash 1996:3)   

 

Eftersom antropologer anser att turism inte är ett nytt fenomen, är det svårt att kalla turismen 

för en modern företeelse. Inom alla samhällsstrukturer existerar fritiden på olika sätt, den kan 

definieras som tiden utanför arbetet och när människan väljer att resa under denna tid blir han 

eller hon turist. (Nash 1996:9-11) En liten grupp antropologer har valt att inrikta sig på 

området turism och fältet växer, området är nytt och framtidsutsikterna obegränsade. Det 

lånas från andra discipliner, liksom andra discipliner lånar från antropologin och i studiet av 

turism skapas det nya antropologiska tankesätt. Turism har blivit ett viktigt socialt faktum i 

vår värld och detta har antropologin långsamt börjat inse. (Nash 1996:15-16)  

 

Många utvecklingsländer har med hjälp av turismen växt och blivit rikare, alltså finns det en 

hel del intressanta aspekter att se på när det gäller hur turismen påverkar och ger 

konsekvenser. Tidigare har många antropologer valt att se att turismen förstört eller negativt 

påverkat små samhällen, men med tiden har de förändrat sitt synsätt eft ersom turism finns i så 

många olika former och inte behöver vara enbart exploaterande utan även upplyftande på 

många sätt. Mobiliteten blir större och förändringarna fortsätter och i ett värdsamhälle sätts 

vissa krafter i rörelse som leder till förändringar i de värdländernas livsstil. Man kan inte 

enbart se det som exploatering utan även som en ekonomisk transaktion värdlandet och 

turisterna emellan. (Nash 1996:19-28)  

 

Idag handlar resandet mycket om utlandsstudier och personlig utveckling, turism anses 

avkopplande, utvecklande, uppfriskande osv. och migrationen har många psykologiska 

aspekter. Turismen är ett sätt att förnya sig själv, förflyttas fysiskt ifrån den vardagliga rutinen 

i hemmet och det är ett sätt att se på anledningen till den ökande turismen. (Nash 1996:39-50)   
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 MacCannell, som lagt en stor del av grunden inom turismstudier skriver i inledningen av 

sin berömda bok The Tourist om att alla antropologer borde använda sig av en holistisk, alltså 

en helövergripande, metod i sina undersökningar och att man aldrig ska skriva om något som 

man inte varit med om personligen. Man skall skriva detaljerat och baserat på att ha levt 

tillsammans med de människor man skriver om, även om man inte identifierar sig med dem, 

därför att observationer av verkliga människor i reella situationer alltid övergår utvecklingen 

av andra sociokulturella teorier. (MacCannell 1999:10-12) Han skriver att turisten ogillar 

turister och söker vara förmer i en värld som verkar kaotisk, i en värld där många tror att Gud 

är död. Att vi jagar världen över efter nya erfarenheter att väva in i en kollektiv turistisk 

version av ”de andra folken” och ”de andra platserna” som kan hjälpa oss att skapa en ”vi-

känsla” gentemot ”dem” eftersom vi i vårt eget moderna samhälle inte har de fattiga eller 

utsatta att identifiera oss emot. Dessutom har industrialiseringen skapat fler arbetsplatser som 

saknar mening, vilket sporrar människan att söka sin identitet utanför arbetsplatsen. 

(MacCannell 1999:13-41) 

 

Att studera resandet 
Michael H. Agar har skrivit boken The Professional Stranger, som tar upp problemet med att 

vara antropolog eller etnograf, som han kallar det, idag. I denna föränderliga värld, där 

samhällen alltid är en del av en större värld, där informanterna är medförfattare till 

uppsatserna och där individerna som antropologen studerar är en del av, inte bara det 

studerade samhället utan även andra samhällen. Där människor är mycket mer komplexa och 

det är svårare att dra linjer, där kanterna är suddiga. Hur ska vi kunna få fram några klara 

besked alls? Antropologi har historiskt sett haft hand om termer som kontext och mening, 

men idag har en tredje substans krupit in i ekvationen. Man har börjat se på vilka maktsystem 

som håller samman dessa kontexter och meningar. (Agar 1996:20-21)  Antropologer tenderar 

att vara människor som växte upp i en multikulturell miljö och som istället för att försöka 

separera deras egen kultur och eget arv från andras, blev fascinerade av skillnaderna och ville 

förstå dessa. (Agar, 1996:56) Fler antropologe r börjar studera sina hemmiljöer och studier har 

gjorts på högskolor i USA och på samhällen i de egna städerna. 

 

Reflexivitet  
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 Under höstterminen 2001 höll Marianne Winter Jörgenssen ett föredrag om ett ämne jag 

dittills inte hört någonting om, reflexivitet. Hennes avhandling som utgavs förra året handlar 

om detta och tar upp diskussionen som pågått inom den antropologiska disciplinen, men även 

håller på att breda ut sig inom de andra samhällsvetenskaperna. Jag antecknade under 

seminariet eftersom jag redan då insåg att min egen forskning skulle komma att ha nytta av en 

reflexiv approach. 1 Antropologerna försökte från början agera ”flugan på väggen”, som 

objektivt enbart rapporterade vad som pågick i den kultur han eller hon studerade. Detta insåg 

man under 60-talet vara närmast omöjligt, med tanke på att vi alla lever i subjektiva världar 

och tolkar det vi ser och hör. Alltså måste antropologen börja ta hänsyn till att både 

informanterna, deltagarna i studien och de själva är skyldiga till att förvränga verkligheten 

dels omedvetet men även medvetet. Det finns en risk i att tro att någonting är endast svart 

eller vitt, eftersom en modern människa inte bara tillhör en kultur, utan flera och dessutom har 

så extensiva referensramar och andra intryck från t.ex. media att hon analyserat sin egen värld 

redan på egen hand.  

 

Under seminariet använde sig Winter Jörgenssen av några motsatspar för att belysa vari 

svårigheterna låg inom antropologin och jag anser att de är värda att ta upp i det här 

sammanhanget.  

 

Antropologisk kunskap >< Reseberättelser 

Antropologisk kunskap >< Journalistik 

Antropologisk kunskap >< Informanternas kunskap 

 

Objektivitet >< Subjektivitet 

Regularitet >< Irregularitet 

Subjekt >< Objekt 

 

”A whole way of life” >< finkultur 

“dem” >< “oss” 

 

Ovanstående motsatspar är någonting som återkommer inom antropologisk analys, där man 

synar varje ord, varje aspekt av problemet man valt att studera. Ord som alltid har betytt en 

                                                 
1 Winter Jörgenssen, Marianne, B42 2001-09-20 kl.15:00-17:00 - föreläsning 
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 sak och som framstått klara och tydliga ändrar plötsligt innebörd genom de människor 

man valt att ha med i studien eller någon annan faktor. Det är ganska självklart att objektivitet 

är motsatsen till subjektivitet. Det förstår vi enkelt, men att vara antropolog och se att 

antropologisk kunskap är motsatspar med informanternas kunskap, med journalistik och med 

reseberättelser kanske blir svårare att smälta. Men det handlar om de olika tolkningarna av det 

man upplever, subjekten upplever det på ett sätt och antropologen försöker förstå det sättet, 

men är själv ett subjekt och förstår endast från sin position.  

 

Vetenskapen är aldrig en passiv avspegling av det studerade objektet, utan är tvärtom format 

av den kontext den har uppstått i, av författarens bakgrund och perspektiv, av den 

vetenskapliga disciplinens normer och konventioner eller av hela den västliga kulturen och 

världsbilden. Produktionen av vetenskaplig sanning och legitimt vetenskapligt vetande har 

genom detta perspektiv länge varit att skriva texter, som följer igenkännliga mönster för 

presentationen av vetenskapliga kunskaper och för att etablera en vetenskaplig auktoritet i 

texten. (Winter Jörgenssen 2002:118-119) Den moderna människan blir mer och mer ett 

mysterium för sig själv och ser sig själv på samma gång som subjekt och objekt, så hur kan 

man få fram någon empirisk forskning som representerar dagens människa? Går det? 

Samtidigt vill vi förstå oss själva och det resulterar i att vi tänker om hur vi tänker. 

Psykologiska, kulturella, historiska och sociala omständigheter påverkar oss. Den reflexiva 

forskningen framställs som ett bättre alternativ till tidigare samhällsvetenskaplig praxis och 

påpekar att för att kunna bedöma fakta/kunskap och för att fastlägga vad detta handlar om, 

måste man se på produktionsvillkoren också. Reflexiviteten möjliggör en ny vetenskaplig 

subjektpositionering. (Winter Jörgenssen 2001:121-128)  

 

Avgränsning 
Eftersom antropologin är ett stort fält med väldigt många olika inriktningar har jag valt att ta 

med de namn som har relevans till turismforskning. Turismstudier är ändå ett nytt fenomen, 

så de inledande inblickarna i antropologi fick jag dels genom kursen jag deltog i som var av 

mer allmän natur och senare av min egen specialisering in i studiet av en resenärkultur.  

 

Någonting jag funderar på är ifall inte antropologin på många sätt målat in sig i ett hörn, med 

alla dessa tankar kring att vara så vetenskapliga som möjligt och rädslan för att inte vara det. 

Det bästa, enligt mitt tycke vore att försöka insupa kunskapen med hjälp av vad som än må 
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 vara användbart just i den stunden eller i den studien. Däri ligger förstås svårigheterna. 

Det vi gör är att skola oss genom att läsa om det andra tidigare gjort och sedan skapa en egen 

liten scen åt oss själva någonstans i närheten av dessa tidigare arbeten. Detta leder till att 

utvecklingen går långsamt och att vi förblir osäkra i användandet av metoden. Det jag tror 

mest på är att ta in den subjektiva och personliga reflektionen alltmer inom den akademiska 

framställningen av kunskap för att på så sätt få fram någonting som jag anser saknas i de 

flesta texter. Engagemang. Det gäller att fånga läsaren och skapa intresset att ta sig igenom 

hela den långa texten som producerats. Det gäller att befinna sig nära det man studerar och 

förbli i den absoluta närheten av sitt material ända in i slutgiltig form. Det finns samtidigt en 

viktig poäng inom den akademiska framställningen av kunskap, med frågan om replikation, 

möjligheten för andra forskare att testa och göra om det jag gjort. Det finns nog ingen som 

skulle vilja se sitt arbete som en bluff, eller oseriös på något vis. Helst inte efter allt arbete 

man har lagt ner på det.  
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Del 3 –  Teori och Tidigare forskning – Resandet, backpacker-

kulturen och turism 
 

Kultur – innebörden av ett komplicerat ord 
Varje gång ordet kultur används sker en förändring av ordets innebörd och med tanke på alla 

bindestrecks-kulturer som växt fram under de senaste trettio åren, är det inte konstigt om det 

börjar bli svårt att förstå ordets innebörd. (Ehn och Löfgren 1996:55) I detta arbete har jag 

t.ex. använt mig av ordet backpacker-kultur för att om jag valde enbart ordet kultur skulle det 

ha en helt annan betydelse. Då skulle politiska strömningar, media, det sociala livet, 

ekonomin osv. vara inblandade, när jag endast använt kulturbegreppet i studiet av det sociala 

samspelet. Alltså kan ordet kultur innefatta alla dessa delar av ett samhälle. Ordet kommer 

ursprungligen från latinskans colere, som betyder odla. (Hylland Eriksen 1999:20) Betydelsen 

är mer vida idag, eftersom vi börjat använda ordet kultur när vi talar om nationalism, när vi 

pratar om tillhörandet till en fotbollsklubb och även var och hur vi köper våra kläder. Alla 

dessa olika aspekter av att vara människa idag kan delas in i olika kulturer som vi som 

moderna människor rör oss emellan. Ett modernt samhälle byggs upp av värden, seder, 

trossystem och praktiker som i sin tur bygger upp en livsstil, och detta kan kallas för kultur. 

(Eagleton 2000:34)    

 

Kultur, sökandet och deltagandet 
Kultur är ett gemensamt medvetande, som människor gör tillgängligt genom att på olika sätt 

kommunicera med varandra. Vi skapar symboler och mening och har en hög förmåga att 

bruka dessa symboler. (Hannerz 1983:15) I de flesta samhällen man kallar komplexa finns det 

idéer och värderingar som når ut till så gott som alla genom tidningar, TV etc. Detta brukar 

oftast kallas för ”masskultur” eller ”populärkultur”. Kulturbegreppet är centralt i 

antropologin, eftersom det är ett samlingsnamn för en företeelse som studeras. (Hannerz 

1983:118) Detta förenklar för forskaren att benämna och beskriva samhällets aktiviteter. Man 

skulle kunna säga att kultur är de sakerna som människor i en grupp gör för att känna 

gemenskap i den gruppen. Vi använder ordet lättvindligt eftersom det passar in på så många 

olika områden, men i den här uppsatsen har jag delat upp ordet i tre skikt. Först och främst 

samhället – som har kulturen, sedan det som pågår i det samhället, kommunikationen 

sinsemellan deltagarna i samhället – backpacker-kulturen, och till sist det individuella 
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 sökandet efter upptagandet i samhället – sökandet efter mening och samhörighet i 

backpacker-kulturen. 

 

Orsaker till resandet (Flykt från verkligheten, vardagen, monotonin)  
Cohen & Taylor skriver i sin bok Escape Attempts om flykten från vardagen. De ser flykten 

som den mest utpräglade orsaken till paketeringen, säljandet och arrangerandet av semestrar. 

De skriver om hur vi alla hittar olika sätt att klara av vardagen och tristessen och att vi alla har 

olika sätt att fly ifrån den. Resebroschyrer och reklam innehåller flyktmeddelanden och viljan 

att fly kommer till oss alla vid ett eller annat tillfälle. Även de som söker inåt använder 

metaforen av att åka på en resa, en självupptäcktsfärd. Dessa teman är djupt rotade i vår 

kultur. De nämner också ironin som ett språkligt verktyg med vilket vi kan distansera oss från 

det som tas för givet, vilket man också kan upptäcka hos dem som reser. (Cohen och Taylor 

1998:54-132)  

 

Deras forskning är utbredd på det sociala samspelet i det vardagliga samhället, och jag har 

valt att ta med denna del, tack vare att det stämmer in på hur många resenärer förhåller sig till 

sina resor och hur vi talar om våra upplevelser. Dessutom finns den ständigt närvarande, 

tanken om att som resenär uppgå i ett större sammanhang och få en identitet utifrån detta 

sammanhang. De skriver att vissa upptäcktsresande, resenärer och äventyrare har försökt göra 

sig själva immuna mot att dras med av världen. Att det finns de som medvetet har åkt iväg för 

att ge upp komfort, rutin, familj, vänner, trygghet, för att testa sin styrka, tro och sitt mod mot 

en främmande miljö. (Cohen och Taylor 1998:136) 

 

Andersson Cederholm skriver att resenärer reflekterar över sina egna resor och tenderar att 

distansera sig ifrån klichéer, och allt det som hör till, att bo på hostels och sådant genom ironi. 

Det ligger en vilja bakom, att vara en genuin backpacker, samtidigt som man inser att stigarna 

för länge sedan är upptrampade, att det inte finns något mer att upptäcka, och man blir en 

efterföljare. Samtidigt är ritualen sann och fastän du vet att resan är cirkulär, att du återvänder 

hem till slut, har du åtminstone sett det med egna ögon. Eftersom resenärer tenderar att finnas 

i alla storlekar och stilar, distanserar sig resenärer ifrån t.ex. turister för att betona att deras 

resande är mer seriöst. (Andersson Cederholm 1999:21-50) Genom att resa runt behöver 

backpackern aldrig ta itu med vardagsproblemen, att resenär-rollen legitimerar ett sorts 
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 flyktbeteende. Som resenär vill du se själv, förstå och delta. (Andersson Cederholm 

1999:104-107)  

 

Turism – tidigare forskning 
Människan har alltid varit en sökare, sett ut över horisonten och undrat vad som finns bortom 

den. Men även om urtidsmänniskan hade stora jaktmarker och var mer eller mindre nomadisk, 

har vi inte varit turister i mer än några decennier. På 1700- och 1800-talet skickades söner till 

framgångsrika lorder och affärsmän ifrån England på en Grand Tour av Europa för att 

kultiveras och disciplineras. De fick ta del av finkultur, såsom museer och operahus och 

skulle skaffa sig en större förståelse för livet i andra länder. Detta var förstås den rike 

mannens privilegium och ingenting som majoriteten av populationen hade tillgång till. Men 

idén var inte ny, redan på 1400-talet kunde en handfull upptäcktsresande unna sig lyxen att 

resa och erövra nya kontinenter, men då på uppdrag av staten. (Urry 1990:4)  

 

Men tiderna förändras och idag kan en ökande procent av mänskligheten ta sig till andra sidan 

jordklotet för en överkomlig summa. Sedan 60-talet har vi flugit charterturister till t.ex. 

Spanien och detta har förmodligen mer än hälften av Sveriges befolkning haft nöjet att 

uppleva. Semester, detta är ett ord som vi idag tar för givet, men som för hundra inte skulle ha 

kommit på tal för arbetarklassen. Men turismen har förvandlats till en massindustri, detta att 

resa iväg, att slippa arbetet och ansvaret. Ordet turism innebär kringresande, fri.  (Löfgren 

1990:79) 

 

Luffarturism / Backpacking 
Att vara luffarturist, eller som jag väljer att kalla det, backpacker, innebär att överskrida 

gränser. En backpacker är en slags turist. Det går inte att förneka, men han bestämmer sin 

resrutt, sitt färdsätt, hur länge han stannar på de platser han besöker och var och hur han bor 

helt på egen hand. Ofta kallar sig backpackern för resenär eller ännu hellre lågbudgetresenär, 

men i grund och botten har namnen samma innebörd, nämligen den att det handlar om en 

oberoende resenär som har ett individuellt ansvar för sin resa. Det handlar om ekonomin 

väldigt mycket, när man är backpacker, att klara sig undan så billigt som möjligt. (Andersson 

Cederholm 1999:9-77) Backpackern använder sig ofta av en moraliserande retorik. Det finns 

ett behov av att distansera sig socialt från andra turister. Där backpackern anser att han söker 
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 det autentiska samtidigt som han är övertygad om att turisterna inte gör det, utan håller 

till godo med det artificiella och massproducerade. (Löfgren 1990:45)  

 

Sörenssen beskriver backpackern som en självorganiserad turist som reser till flera 

destinationer under sin resa och detta är också skillnaden mellan en backpacker och en vanlig 

turist. Det finns självklart många fler distinktioner och drag som skiljer backpackern från den 

normala turisten. En av de starkaste och mest uppenbara är att backpackern ofta har en 

ideologisk och filosofisk anledning till att resa, en vilja att förändra världen, kan man väl kalla 

det. (Sörenssen 1999:9-11) 

 

Sörenssen ser att turismen blir mer och mer globaliserad, att resenärer av idag kan ses som 

nomader som inte bara besöker andra länder utan också kan se världen som sin arbetsplats. De 

hindras inte av landsgränser så som tidigare generationer blivit. Han tar även upp frågan om 

postmodernitet som jag enbart nämner eftersom det till stor del går hand i hand med 

diskussionen om globalisering, och därför att det nämns i var och varannan akademisk text 

nuförtiden. Samtidigt är postmodernitet ett alldeles för brett ämne i sig, för att jag med rättvisa 

ska kunna gestalta det här. Istället kan jag säga att det spelar en roll, kanske ingen 

överhängande sådan, men den dyker ändå upp mer eller mindre i varenda antropologisk text 

jag läst. Vad de pekar på är att diskussionen om postmodernitet spelar en roll i resandets 

verklighet eftersom världen förändrats och fortsätter att förändras. Att vi lever i en ny era där 

vi måste finna nya ord och nya betydelser för gamla ord för att kunna begripa vad vi får reda 

på som forskare, antropologer eller till och med som vardagliga människor. (Sörenssen 

1999:13-57)  

 

Sörenssen skriver om en rites of passage, en initiationsrit, det vill säga en process resenären 

går igenom när de lämnar sina hem för att finna sig själva och för att se världen med egna 

ögon. Eftersom det börjar bli en väldigt vanlig företeelse för de allra flesta ungdomar idag, 

finns det redan ett otal researrangörer och resehandböcker tillgängliga för den som vill 

uppleva en annan kultur och det finns t.o.m. färdiga paket att inhandla för att resa på det här 

viset. Vem som helst kan bli en backpacker, det enda resenärerna har gemensamt är att de gått 

igenom samma initiationsrit, faktumet att de är backpackers. (Sörenssen 1999:57-63)  

 

Så ifall backpackers är upptäcktsresande, då de besöker andra länder, och ser dessa landskap 

med egna ögon, vill jag fråga varför? Vad är det som driver dem? Vilka ideologier har dessa 
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 människor, vilka filosofiska skäl ligger bakom det? Som jag nämnt, handlar det om en 

vilja att förändra världen t.ex., men jag undrar vad det är som får människor att lämna 

tryggheten och normaliteten av vardagslivet och familjen bakom sig för att åka till en miljö så 

långt hemifrån? 

 

Resandet och jakten efter autenticitet, resandets aspekter 
Anders Sörenssen och Erika Andersson Cederholm skriver båda om väldigt typiska fenomen 

och deras slutsatser är ungefär desamma även om de valt olika namn på samma företeelser. 

De har båda studerat backpacker-resenärerna specifikt, Sörenssen på Bornholm och 

Andersson Cederholm internationellt. Båda talar om jakten som finns hos resenären efter det 

äkta, den autentiska miljön. Man tror som resenär att man skall hitta den på undangömda 

platser i världen, dit ingen annan hittat, vilket kanske stämde när företeelsen var ny under 60-

talet men som nu är närmast omöjlig. Samma problem tas även upp i skönlitteraturen som i 

Alex Garlands bok The Beach och i William Sutcliffes satir En tripp till Indien. Backpackern 

ses enligt Sörenssen som en radikal variant av en nutida turist, där backpackerns aktiviteter 

ses som banbrytande, inte enbart i geografiska termer utan även i konsumtionen. (Sörenssen 

1999:11) Enligt Andersson Cederholm reser den idealtyp iska luffarresenären ofta till länder 

att betrakta som exotiska, som annorlunda än det egna samhället. Resenären strävar efter 

äkthet. Denna strävan kan ta sig olika uttryck, antingen i en längtan på ett existentiellt plan 

eller i en längtan efter essens i livet. (T.ex. en återgång till naturen) (Andersson Cederholm 

1999:16-17) Att dessa böcker är utgivna samma år ger en fingervisning åt att detta är ett ämne 

som varit på tapeten runt den tiden. Idag vet de flesta av oss vad en backpacker är, men för 

endast fem år sedan var det inte lika självklart.  

 

Guideböcker och samtal ( Travellers Circle och Grapevine och formalisering) 
Sörenssen skriver att backpackerns viktigaste källa till information är guideboken. (Sörenssen 

1999:57) Backpackers har ingenting gemensamt förutom det faktum att de är backpackers, 

fortsätter han med. Samtalen brukar kretsa kring meningar som: Var har du varit? Vart ska 

du? Hur mycket betalade du? Men inte bara guideböcker ger information till nykomlingar 

som försöker vara backpackers, utan det sker ett utbyte backpackers emellan, där en 

resenärkultur med normer och beteende som accepteras formas och förs vidare muntligt i vad 

Sörenssen kallar grapevine. Denna muntliga kultur, tradition är till skillnad från 
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 guideböckerna manipulerbar och kan omförhandlas konstant. I detta ”grapevine” uppför 

man sig på ett speciellt sätt, vet pengars värde, bär slitna kläder och kan sin omgivning. 

(Sörenssen 1999:63) 

 

Andersson Cederholm tar upp samma fenomen, men kallar det istället för The Travellers 

Circle. Backpackers träffas och umgås på de speciella backpackerställen runtom i världen 

som är uppbyggda specifikt åt det ändamålet. Man upplever sig som ett speciellt gäng, ett 

syster- och brödraskap, ett kollektivt ”vi”. (Andersson Cederholm 1999:44-45) Hon menar att 

det ständigt pågår en formaliseringsprocess, vilket är detsamma som Sörenssen kallar för 

omförhandlingar. Man formaliserar sin kunskap och sina åsikter om resandet och växer i sin 

roll som backpacker. Man ser t.ex. ironiskt på sitt eget resande, när man samtidigt vet att ens 

egen närvaro i andra länder skapar förhållanden för mer turism. (Andersson Cederholm 

1999:53) 
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Teori och Tidigare forskning- Identitet och fritid 
 

Individen, identiteten, grupptillhörigheten och att söka sig själv 
  

…equip ment and clothes serve to document travel experience and rough travelling. Also 

shabbiness and thriftiness can be interpreted as part of the experimenting with one’s identity that 

is and essential part of prolonged rites of passage. (Sörenssen 1999:63) 

 

 

Backpackern söker sin identitet i sitt resande och jämför sig med sin omgivning för att kunna 

definiera vem hon är och varför hon reser. Dessutom går hon igenom en invigningsprocess, 

genom att tala med andra och jämföra sig med andra och uppleva mer och mer av resenärlivet, 

vilket resulterar i att hon blir en genuin backpacker. Eftersom fritiden har tagit allt större plats 

definierar vi oss inte längre genom vårt arbete, inte till lika stor del i alla fall. Vi hittar nu 

andra aktiviteter, hobbyer som får uttala vilka vi är. Livsstilar – ordet fanns inte ens förr, utan 

har tillkommit när människor börjat söka mening i sina liv utöver arbete och familjeliv. 

(MacCannell 1999:5-6) 

 

Erving Goffman skriver i boken Interaction Ritual om hur vi alla har ett ansikte utåt och ett 

ansikte inåt. En bild av en person som vi vill vara och gör allt för att efterlikna. Ett socialt 

ansikte som kan vara hans mest personliga ägodel, som är honom till låns från samhället, gör 

att varje man är ”sin egen fångvaktare, även om han tycker om sin cell”, det vill säga även om 

det kan tyckas vara självvalt och bekvämt. (Goffman 1982:10) Med andra ord skapar vi inte 

vår identitet utan socialiseras av samhället till att anpassa oss och skapa en identitet som vi vet 

fungerar i samspelet med andra. Även om vi sedan inte alltid kan förlika oss med den mask vi 

interagerar utåt med måste vi acceptera den till stor del eller förändra oss, vilket inte heller det 

ger någon garanti. Detta är i och för sig någonting som är verkligen intressant, eftersom vi i 

dagens västerländska samhälle köpt psykoanalysen som vägen till lycka. Detta är något som 

jag själv anser syns tydligt, med tanke på de stora antalen självhjälpböcker som utgivits under 

det senaste decenniet. Vi tror på att arbeta med oss själva och förändring är det nog ingen som 

är främmande inför. Frågan är var det ska sluta, om någon egentligen törs vara sig själv i 

slutänden. Ja, ett skräckscenario, men samtidigt tycker jag att Goffman är lite väl dramatisk.  
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 I boken The Social Psychology of Leisure tar Michael Argyle upp hur vi alla utvecklar 

identiteter och har behov av att utveckla dessa framför allt under uppväxtåren. Senare anser vi 

det viktigt att bibehålla dessa identiteter som en slags självbild och även något vi kan 

presentera utåt. Alltså leder denna identitet till självpresentation som uttrycker sig genom att 

vi bär speciella kläder och dylikt. För många handlar identiteten om vad de utövar på fritiden, 

vilket kan bero på att arbetet inte bidrar till att skapa en tillfredsställande identitet. Dessutom 

ger fritiden många möjligheter att prova nya identiteter och medlemskap, kanske till och med 

utan krav. Dessa fritidsintressen kan bidra till identitetsskapande på flera sätt:  

 

1. Att man tillhör en speciell grupp. 

2. Att man har speciella kompetenser för att få tillhöra denna grupp. 

3. Att man har den utrustning som aktiviteten kräver. 

4. Att man kan visa upp eller på andra sätt åskådliggöra sin aktivitet. 

5. Att man tillhör en fritidsvärld, med egen livsstil, egna regler, tro, ritualer, kostymer 

och en egen social värld. 

 

Listan går att tillämpa på backpacking som fritidsaktivitet lika gärna som den kan tillämpas på 

tennis eller bergsklättring. Argyle skriver vidare att det som krävs för att kunna utöva sin 

aktivitet är pengar, tid, resurser och möjlighet. (Argyle 1996:171-178) Jag finner detta väldigt 

intressant eftersom jag tidigare inte sett på resandet som en fritidsaktivitet lika mycket som 

jag sett det som en väg till kunskap om andra och sin egen individualism.  

 



25

 
Del 4 – Australien - undersökningen 

 

Australien som destination 
Den globala volymen av backpacker-turism växer snabbt. Det är uträknat att budgetresenärer 

står för 8 % av de internationella besökarna i Australien, vilket i och för sig är en gammal 

siffra, men ändå lämplig att ta med, med tanke på att Australien är ett av de mer populära 

valen bland backpackers idag. Framför allt visar denna siffra att backpacker-skaran förtjänar 

uppmärksamhet. (Sörenssen citerar Loker-Murphy och Pearce 1995, 1999;58) 

Enligt min egen undersökning och även rent logiskt sett är den största gruppen av resenärer i 

Australien från Irland och England. Men efter att Sverige gick med i working/holiday-visum 

gemenskapen fylls nu landet även av skandinaver. På grund av Australiens enorma yta och 

väldigt blandade klimat finns där mer eller mindre allt du kan önska dig som turist. Allt från 

tropisk värme till alper för skidåkning. Samtidigt ligger landet avsides jämfört med alla andra 

kontinenter, det är dyrt att resa dit och även att leva där.  

 

Min resa genom Australien 
När jag anlände i Melbourne kände jag en enorm nervositet, det var jobbigt att vara själv för 

första gången i mitt liv, så kändes det. Jag har aldrig haft lika stora problem att företa mig 

något. Jag gömde mig på rummet första veckan, och började sedan desperat söka kontakt på 

det mest naturliga stället, nämligen baren, vilket också fungerade. Jag träffade dock enbart 

människor som var intresserade av fester i början, men kunde snart välja de lite mer seriösa 

människorna, som jag senare kunde intervjua och hitta på andra saker med. Många av oss 

stannade en längre tid på hostelet i Melbourne och bildade vår hostel- familj, många av oss 

arbetade för hostelet, anordnade utflykter och fester och såg till att det fanns aktiviteter för 

dem som ville. Jag arbetade även som servitris på helgerna på en italiensk pizza- och 

pastarestaurang. Jobbet fick jag genom en holländsk tjej som bodde på hostelet och skulle åka 

vidare.  

 

Jag träffade två personer i Melbourne som jag sedan slog följe med till Mildura. Claire kom 

från Irland och David från Kanada. När jag, David och Claire anlände i Mildura, 

druvplockarnas Mecka, var vi alla helt utan pengar. Eftersom Claire och David hade 

kreditkort kunde de stå för maten och jag hade tillräckligt med pengar för att betala för 
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 motellet första veckan innan vi fick jobb. Motellet fungerade även som arbetsförmedling 

åt de inackorderade. I Mildura var det soligt och varmt och vi badade i poolen och skaffade 

oss en solbränna under de tre dagar det tog managern att hitta jobb åt oss. Sedan åkte vi iväg 

och började plocka, men 2002 var ett dåligt år, det hade regnat för mycket och det var inte 

lika hett som det brukar vara så där års, vilket hade flyttat fram säsongen några veckor. 

Druvorna var inte mogna på farmerna. Efter en eller två veckor flyttade vi ut till en farm 

ungefär trettio minuters bilfärd från Mildura, där vi var tre utav tio plockare vilket innebar att 

vi fick plocka en hel del och dessutom fick vi bo gratis. Tur var väl det, eftersom ingen av oss 

velat betala för det ruckel vi fick bo i. Huset hade byggts när farföräldrarna till farm-ägarna 

utvandrat från Italien. Det var hål i golvet, termiter hade ätit upp nästan halva huset, det var 

hål i väggarna, myrorna hade en gång över diskbänken och hela huset lutade. Badkaret hade 

åkt igenom golvet och stod alltså nu i golvhöjd, allting var igengrott med rött damm från 

marken utanför.  

 

Där bodde vi i lite över en månad med Oscar, en galen Costa Rican. Vi gick upp vid sjutiden 

på morgnarna, frös innan solen gått upp, plockade hink efter hink med gröna druvor. Jag och 

Claire lärde känna varandra riktigt väl, vi sjöng gamla pophits tillsammans och pratade om 

våra liv. På kvällarna drack vi tetravin eller öl och sjöng och pratade. David brukade steka den 

mesta av maten vi åt på en grill vi fått låna av våra arbetsgivare. Dylan, en australisk kille i 

tjugoårsåldern bodde i ett tält utanför huset och vi kom väl överens med honom, även om han 

inte blev en del av vår gemenskap.  

 

Vidare åkte vi sedan, jag, Claire och David och när vi anlände i Adelaide skulle vi ta tag i 

våra liv och skaffa oss ordentliga jobb i staden. Vi bodde på ett hostel nära busstationen, men 

efter två veckors intensivt sökande, inringande av annonser och en hel del: Nej tack, vi tar inte 

emot ansökningar från resenärer, så fick det bli druvplockning för oss igen. Fast den här 

gången var det helt annorlunda, som ett smärre företag med trettio till fyrtio plockare per gård 

och hetsigt tempo för att alla tävlade om slantarna och druvklasarna.  

 

Det var i Adelaide vi träffade irländarna Gavin och Paul K., det var här vi separerades från 

David som valde att åka till Perth där hans farbror bodde. Det var här jag fick tiotusen kronor 

från försäkringsbolaget därhemma för att jag krockat med bilen innan jag åkt hemifrån. Dessa 

saker resulterade i att jag och Claire följde med en tysk, en engelsman och två irländare i en 

minibuss genom halva Australien. 
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När vi körde genom det öde landskapet förändrades utsikten på oväntade sätt. Klimatet 

förändrades från en svensk sommar i Melbourne, med regn och blåst och ca 20 grader till ett 

varmare och torrare klimat än jag någonsin tidigare sett. Växtligheten runt Ayers Rock var 

minimal, men fanns där ändå med små buskage här och där, gummiträd och annan sorts 

växtlighet jag inte kan namnen på. När solen gick ned i öknen blev det relativt kallt, men när 

solen låg på kändes det verkligen ”ökenlikt”. Den australiska atmosfären vi mötte härute var: 

laid back, easy going, care free. 

 

I Darwin tog vi in på ett lyxigt YHA-hostel som var lite dyrare än vanligt och vädret var 

tropiskt och alldeles underbart. Där trivdes jag men vi kunde inte stanna mer än två dagar. 

Dessutom fanns där inga jobb eftersom staden var ganska liten.  

 

Så kom vi då till Brisbane efter tre till fyra veckor och vädret började bli sämre, hösten var på 

intåg och högsäsongen var över. Det roliga med Brisbane var att vi alla lyckades få jobb med 

kort varsel, alla utom Paul K., men här splittrades också gruppen eftersom Tino och Paul B. 

åkte hem. Kvar fanns jag, Claire, Gavin och Paul K. och så Sazzle, en engelsk tjej Claire och 

jag lärt känna i Melbourne några månader tidigare. Konstigt nog lämnade de två 

hemvändande ett tomrum efter sig, vi sålde minibussen och nu fanns inte gemenskapen kvar 

på samma sätt.  

 

Claire fick jobb på ett fik, ett nattöppet ställe där taxichaufförer satt och drack kaffe mellan 

körningarna. Genom det jobbet fick hon hyra en bostad, ett radhus på tre rum och kök. Dit 

flyttade hon, Gavin, Paul och Sazzle. Gavin och Claire var ett par och nu hade även Paul och 

Sazzle blivit ett par, så kvar fanns bara jag på hostelet där vi alla bott tillsammans.  

 

Jag hade jobb i receptionen där och var tvungen att bo på plats, det var ett av kraven för att få 

jobbet. Så det var början till slutet, jag kände mig utanför i gruppen, det tog fyrtio minuter att 

ta sig ut till radhuset med tunnelbanan. När jag jobbade var de lediga och tvärtom. Jag blev 

mer och mer ensam, arbetade mer än fyrtio timmar i veckan och det enda jag och mina 

kollegor gjorde på fritiden var att sitta i hostelbaren, eftersom vi hade rabatt där. Så en dag 

fick jag sparken och samma dag liftade jag med en tjugoettårig holländsk kille vid namn Eric, 

till Sydney. 
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 Jag fick se guldkusten under lågsäsong då det var alldeles för kallt för sol och bad, det 

regnade och eftersom Eric hade bråttom till Sydney, han skulle med ett plan till Nya Zeeland, 

så körde vi hastigt förbi allting. Så anlände vi i Sydney där jag stannade en vecka för att vänta 

på lite saker jag glömt i Brisbane. Jag träffade en hel del speciella personer i Sydney, original 

skulle man kunna kalla dem. Jag fick några riktigt fantastiska minnen dessutom under den här 

veckan, så när jag sedan satte mig på bussen till Melbourne där jag sedan stannade i två dagar 

för att ta flyget hem kände jag mig en smula vemodig. Men cirkeln var sluten. 

 

Presentation av resesällskapet (från Adelaide till Brisbane) 
Det här var inte människor jag skulle valt att umgås med om jag varit hemma, under normala 

omständigheter. Jag har valt att ta med vissa citat för att belysa hur samspelet i gruppen 

fungerade, men mycket av det jag kommer fram till kommer ur mina anteckningar och 

diskussioner jag haft med mitt resesällskap både under och efter resans gång. 

 

Paul K. skämtade mycket och tyckte om att vara i centrum. Han spelade gitarr och sjöng. Tino 

var den tystlåtna tysken som fick rollen som bilmekaniker. Han tyckte om att gå iväg själv 

och fundera. Han ville inte intervjuas, han tyckte inte om kameran och jag fann honom svår 

att förstå mig på. Hans humör kunde vända på ett ögonb lick från att vara skämtsam med oss 

andra till att bli inåtvänd eller till och med arg. Jag förstod efter ett tag att det ofta var språket 

som skapade missförstånd. Paul B. var engelsk och artig, han såg alltid till att alla skulle vara 

sams, eftersom han i sin familj hemma var mellanbarnet, och van vid medlarrollen. Han blev 

aldrig särskilt arg på någon, ingen verkade kunna rubba hans balans. Gavin och Claire blev ett 

par i Adelaide och höll sig mycket för sig själva. Gavin spelade fadersrollen i vår lilla familj 

trots att han var yngst av oss alla. Han lagade all mat, såg till att andra åt innan han själv tog 

en portion, och ifall det inte fanns mat kvar, avstod han. Han var muskulös och tränade ofta, 

han hade innan resan varit med i engelska flottan, men slutat tack vare vissa komplikationer. 

Men enda beskrivningen jag kan komma på för honom är att han var en ”reko kille”. Claire 

blev min bästa vän under resan. Hon och jag delade samma humor, samma livsåskådning och 

samma intressen. Vi delade dessutom stjärntecken, vilket enligt min åsikt, innebar att vi hade 

en hel del personlighetsdrag som överensstämde. 

 

Analys av intervjuer  
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 Jag har analyserat dessa intervjuer på så sätt att jag sett på dem upprepade gånger för att 

försöka förstå attityder och tankar hos den intervjuade. Sedan har jag transkriberat 

intervjuerna och i textform gått igenom dem upprepade gånger för att försöka se samband och 

mönster i de olika uttalanden som personerna gjort. Slutligen har jag sammanfattat 

intervjuerna såsom nedan följer för att i egna ord beskriva vad de lett till och innehåller. Först 

ligger alltså en sammanfattning av varje intervju som i korta ordalag beskriver vad personen 

sagt och sedan följer en fördjupning av innebörden av nyckeluttalanden utav dessa personer. 

Detta för att det inte är nödvändigt att läsa intervjuerna för att förstå sammanhang och 

nedanstående analys.  

Claire 
Claire, 28 år gammal från Dublin, Irland kom till Australien den andra oktober, efter att ha 

tillbringat två dagar och en natt i Bangkok, Thailand. Hon anlände i Sydney och mötte där 

upp en vän hemifrån som hon sedan reste med längs kusten i en månad. Sedan åkte hon till 

Melbourne där hon stannade i två månader för att sedan åka till Mildura, där hon under denna 

intervju befann sig för att plocka druvor. När jag frågade varför hon valt Australien förklarade 

hon att hon redan varit i USA, men att hon efter college börjat arbeta med det hon studerat till, 

TV- och filmproducent och haft fullt upp med detta sedan dess. Hon hade alltid velat åka till 

Australien och hon hade väldigt få åtaganden i Dublin, så hon tog tjänstledigt från arbetet och 

åkte. När jag frågade ifall hon hört andra tala om Australien berättade hon att många av 

hennes vänner redan åkt och återvänt sedan några år tillbaka, de hade varit 21-22 år gamla när 

de rest. Claire sade att hon aldrig varit lika fattig som hon var nu. Hon hade trott att pengarna 

skulle räcka, men det hade de inte gjort.  

 

I’ve never been as poor as I am now. I was told, when I told people who’d been over, what I was 

bringing with me to Australia, they told me that what I was bringing over would be absolutely 

plenty for my whole year in Australia. Enough for me to come over, find a job almost straight 

away, but have a good bit of money saved so that I could travel all around, but I kind of spent it 

all. So now I’m totally skinned.  

 

Om backpacker-scenen sade Claire att hon haft vänner som medvetet bott alternativt och 

undvikit hostels eller barer som resenärer samlas på, för att de skulle ha mött människor de 

kände hemifrån, men att hon själv inte hade problem med att träffa andra irländare eftersom 

hon ändå var så långt hemifrån.  
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 But sometimes it’s nice to meet somebody who knows your sister or something because it’s like a 

connection, so far away from home, it’s like a link to home, kind of a safety thing but on the 

other side you do tend to hang around, like the majority of people that I’ve met have been 

English or Irish, or Walesh. 

 

David 
David, 29 år gammal från Ontario, Kanada hade befunnit sig i Australien i sexton veckor och 

två dagar. Han sade också att han inte hade haft med sig den summan han kände att han borde 

ha haft för att klara sig och att han dessutom spelat bort en hel del pengar på ett kasino. 

Arbetssituationen fann han dålig, man var tvungen att leta efter det rätta arbetet och han var 

en lat person som aldrig letat tillräckligt mycket, så han hade tagit det han kunde få. Han 

kände sig inte förnärmad av att bli kallad för turist, men hans definition av vad en turist var 

lyder som följer: 

 

”I tour the country, I’m here, this is not my country, I’ve traveled here. And I’m touring around, 

hence I’m a tourist.”  

 

Med andra ord, eftersom han reste runt i ett land som inte var hans eget tyckte han att han 

kunde kallas för turist. När jag frågade om termen backpacker svarade David med att det bara 

var ännu ett namn på en turist som reser med en ryggsäck på ryggen. När jag istället frågade 

ifall inte backpackern hittade fler kulturella platser jämfört med vanliga turister, höll han med 

om att det verkade som om turisten endast såg de stora sevärdheterna, när han själv tagit sig 

till en liten druvplockarstad som Mildura.  

 

Han uppskattade när han träffade de genuina australiensarna, inte stadsbefolkningen, utan de 

som bodde ute på landsbygden eftersom han själv kommer från en storstad och tycker att alla 

storstäder är likadana. Dessa människor ute på landsbygden hade en bättre förståelse av hur de 

lever och det är annorlunda jämfört med det han känner till, vilket David tyckte var vad 

resandet handlar om.  

 

You travel around and you meet people from all over and most likely you meet more people 

from all over than you do locals but what you sometimes appreciate is when you meet the locals, 

but not like the city locals, but rural locals, you know, people that are hard core Australians. And 

those are the people you appreciate more. For me, I come from a big city, so if I’m in a big city 

people are the same, but when you go out into more remote places and you meet those people 
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 they are very different and sort of have a better understanding of how they live and that’s sort of what 

travels are all about. 

 

Han reste till Australien för att se om han kanske skulle vilja flytta dit, men han kunde förstå 

andra som kom från ett slags ingenmansland och bestämt sig för att de kanske ville resa och 

träffa andra människor, få mer erfarenhet och ta reda på var de står i livet. Davids vänner hade 

rest därför att de velat ha en upplevelse och för att de velat komma iväg. Människor vill bara 

se en annan del av världen, trodde han och eftersom Australien är ett stort land kunde man 

resa en hel del i det. För honom själv handlade det om att komma så långt ifrån Kanada som 

möjligt. Han hade tidigare rest Europa runt och han ville inte fastna i ett land där han inte 

kunde språket och dessa var hans anledningar till att resa till Australien.  

Paul K. 
Paul K., 23 år gammal från Dublin, Irland hade rest runt i Europa, Prag, Budapest, Rom, 

sedan åkt till Hongkong och sedan rest runt Sydost Asien i fyra månader, och till sist hade han 

tagit sig till Australien där han befunnit sig i fem månader. Han tyckte om Australien, han 

tyckte Sydney var mycket intressant, men att det var fullt av irländare och engelsmän. 

Melbourne tyckte han var bra, förutom vädret som inte varit särskilt fint. Han tyckte att 

Adelaide var ett relativt intressant ställe, men nu såg han fram emot att få se Alice Springs dit 

han skulle resa senare under veckan. Han trodde att vädret var en stor faktor till varför 

Australien och t.ex. England har så olika livsstilar och det var vädret han uppskattade mest 

med Australien.  

 

När vi talade om pengar svarade Paul att han precis höll på att få skulder. Han hade haft med 

sig 4000 australiensiska dollar till Australien och hade nu inga pengar kvar, men han tyckte 

inte att det spelade så stor roll att han skulle bli skyldig en del pengar. Han hade fortfarande 

ett kreditkort och kunde ta ut ytterligare 2000 dollar på det. Det skulle komma att ta några 

månader att betala tillbaka när han kom hem, men det tyckte inte Paul spelade någon roll. Han 

förväntade sig att allt skulle vara dyrare och var förvånad över hur han klarat sig på 10.000 

australiensiska dollar, summan han rest iväg hemifrån med, så här länge. Innan han åkte 

arbetade han på tre olika ställen och arbetade sju dagar i veckan, varje vecka, för att få ihop 

till reskassan.  
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 I think travelling over the past months has really opened my mind, I’ve seen a lot of cool stuff and a lot of 

cool places, but it’s just, the people. The people that I’ve met over the last few months have, I’ve 

made some really cool friends I keep in touch with over the e-mail. 

 

Resandet hade verkligen öppnat Pauls sinnen, tyckte han. Han hade sett en hel del 

inspirerande saker, träffat både människor han inte tyckt om och riktigt bra vänner som han 

fortfarande höll kontakten med. Han såg fram emot att åka hem för att han skulle träffa sin 

familj och sina vänner igen och han saknade hunden. Men det skulle bli svårt att komma 

tillbaka också, att börja arbeta igen, trodde han.  

 

Jag frågade ifall han kände sig fast i backpacker-resandet, att han aldrig skulle kunna resa på 

annat sätt och han svarade att han inte trodde att han skulle kunna göra en paketresa igen, han 

älskade hela backpacking upplevelsen. Ingen i familjen hade trott att han skulle klara av att 

resa så, men han älskade att bara ha några kläder i resväskan och ta dagen som den kom. Om 

han inte haft en familj att resa hem till hade han nog stannat kvar i Australien, trodde han. 

Paul B. 
Paul B. från Broms Grove i England var 24 år gammal och var med under tiden i Adelaide 

och under resan genom landet med slutdestinationen Brisbane, då han åkte hem. Han hade då 

varit i Australien ett år. Han hade en hackig resrutt bakom sig: först Sydney och upp längs 

med östkusten hela vägen upp till Cairns, sedan ner igen till Brisbane där han stannat i fem till 

sex veckor. Han hade därefter åkt till Sydney igen där han arbetat ett tag och efter det åkt till 

en stad nära Wagga Wagga i New South Wales, där han arbetat med att ta bort ogräs på en 

bomullsfarm. Sedan åkte han tillbaka till Sydney igen för att fira julen och nyåret, och därefter 

åkte han vidare till Blue Mountains, Canberra och sedan Melbourne där han stannat i några 

veckor. Efter det hade han åkt upp till Mildura och plockat druvor för att sedan åka tillbaka 

till Melbourne där han stannat några dagar för att ännu en gång återvända till Sydney. 

Slutligen hade han åkt till Adelaide där jag träffade honom.  

 

Han berättade om att plocka ogräs på bomullsfarmen, vilket hade varit både arbetsamt och 

färgat av det dåliga boende de fått. Trettio personer hade fått dela på ett tvårumshus inrett med 

våningssängar. De hade fått dela på en dusch och några toaletter. De hade fått betala 175 

dollar i veckan för mat och boende som bestått av, (Black&Gold) ett billigt märke flingor och 

annars dålig mat. Ungefär femton av dem hade hittat annat, billigare boende på en 

campingplats i närheten och hade sagt det till chefen som hade verkat ta det bra. Så de hade 
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 flyttat och sedan fått sparken nästa dag. Detta resulterade i att någon av dem hade skrivit 

ett brev till en lokal radiostation, vilket i sin tur resulterade i att en inspektör åkt för att se över 

situationen och rapporterat att boendet brutit mot alla hälso- och säkerhetsregler och detta 

hade sänts på radion. Att backpackers blev exploaterade av bomullsindustrin. Paul var väldigt 

nöjd med detta eftersom han kände att han rättat till ett fel i världen.  

 

När jag frågade om vad han kände om människorna han träffade under resan berättade Paul 

att han träffat en hel del fantastiska människor, som man gör när man stannar mer än en vecka 

på ett boende. Han beskrev det: 

 
I’ve been here a week and already I have twelve friends, where everyone feels pretty much as 

close as family. So when you stay at a hostel for a week or so, you get a little group together that 

you get to have real conversations with, instead of the famous backpacker questions: 1.Where 

are you from? 2. What do you do back home? 3. Where have you been? and 4. How long have 

you been in Australia? All the same questions, you have the same conversation with people.  

 

 

Han hade trott att det bästa med resan skulle vara att se alla dessa platser han hört talas så 

mycket om, men det hade visat sig att människorna han träffat i städerna, när han suttit fast i 

väntan på något, som varit det bästa med hela resan.  

 

Ålder som en av orsakerna till resandet 
Det jag fick till svar av intervjuerna var att de reste för att hitta något annat, se något annat 

med egna ögon. Det fanns olika anledningar till varför de valt att resa till just Australien och 

de var alla vana vid att resa tidigare, vilket också är en stor faktor till varför de rest just hit. 

Det handlade för dem alla om språket, att det var en kultur både lik deras egen men med nya 

inslag som vädret eller att kunna träffa människor från alla världens hörn. David var en smula 

ironisk i sina svar och ville inte gärna jämföras med andra resenärer, eftersom han ändå inte 

var där av samma anledningar, enligt sig själv. Han var ju där för att se om han ville bo där, 

medan resten av resenärerna bara hade fått ett infall och sedan rest. Han kände att eftersom 

han var äldre än genomsnittet så hade han redan tryggheten i sig själv och var inte lika 

benägen att söka gemenskapen hos andra resenärer. Jag antar att han ändå hamnat i samma 

situation som alla andra under tiden för intervjun, för att han inte ännu åkt till sin farbror som 

bodde i Perth.  
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Claire hade också hon åldern att hänvisa till. Hon hade en karriär bakom sig och hade rest till 

USA tidigare. Hennes anledning att resa till Australien var delvis att hennes vänner gjort det 

tidigare, men även att hon närmade sig trettio och inte trodde att hon skulle kunna resa efter 

den åldern. Under intervjun med henne fanns en hel del skratt och ironi, eftersom vi inte hade 

särkilt mycket pengar att röra oss med och hamnat i ett fallfärdigt hus i Mildura där vi 

plockade druvor. Claire var lite ”fin” av sig, noga med att inte smutsa ner sig och det här var 

nog en väldigt svår och ny situation för henne, som hon hanterade med skämt och ironi, för att 

distansera sig.  

 

Paul var mycket yngre och föll in i den vanligaste förekommande sorten backpacker i 

Australien under min vistelse där: irländsk man runt 20-24 år gammal som inte rest ensam 

utan kommit med en eller flera av sina vänner hemifrån. Paul reste med sin vän Gavin. 

Samtidigt nämnde både Paul och Claire svårigheterna i att resa i Australien och väldigt ofta 

möta irländare, som man kanske kände hemifrån. Det behövde inte betyda något negativt, 

men samtidigt sade Paul att ville han möta irländare kunde han stanna hemma och ville han 

möta engelsmän så var det inte särskilt långt till England.  

 

Arbetssituationen var något som både Claire och Paul B. tog upp som något som var 

komplicerat och fyllt av kval. Deras relation till arbete var att det som behövde göras, gjordes. 

Men de var även medvetna om svårigheterna i att hitta arbete, liksom David också var, och 

kände att det fanns orättvisor som behövde rättas till.  

 

Ekonomiska aspekter 
Dessa fyra representerar kanske inte i helhet backpacker-skaran i Australien, men de är ett 

smakprov på vilka slags människor du kan möta när du reser. Det är människor som har nära 

till skämt, som inte tar för allvarligt på situationen, eftersom de ändå bara reser och vet att de 

ska återvända hem snart. Deras intentioner ligger i att möta nya människor och se nya platser, 

få nya erfarenheter och kan nog inte sägas ligga djupare än så.  

 

Pengarna är en stor faktor i alla resenärers tankar. Alla hade de börjat använda sina kreditkort 

vid det här laget. De hade inte förberett sig på att vara så fattiga som de nu var, men klarade 

sig ändå. Det fanns alltid ströjobb att ta i värsta fall och detta visste de. Eftersom de hade 
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 kreditkort behövde de inte svälta, de hade alltid gemenskapen med andra backpackers 

och på något sätt ordnade sig alltid det ekonomiska. Det kom ändå upp i samtal med alla om 

hur mycket pengar de hade kvar, hur mycket de rest iväg med och hur pass skuldsatta de nu 

var. Det är också därför jag tog med frågorna, eftersom det fanns med i de vardagliga 

samtalen. Det handlade dagligen om pengar, om man hade betalat sitt boende, hur mycket 

pengar man kunde undvara till mat och dryck, vilka saker man kunde spendera pengar på. Vi 

var trots allt turister och skulle även betala för sevärdheter, dessutom kostade det pengar att 

tvätta sina kläder, att använda datorer, att ringa till någon, att ta bussen någonstans osv.    

 

Klädernas betydelse 
Kläderna spelar också dem en stor roll i hur backpackern identifierar sig med rollen som 

resenär och med kulturen hon eller han tar del av. I Australien både arbetade man och reste 

runt på sin fritid, så här fanns inte enbart ett sätt att klä sig, ett utseende som direkt antydde att 

man var en resenär. Istället handlade det om hur mycket eller litet man haft med sig hemifrån 

och hur mycket man behövde för att klara sig under dessa förhållanden. Den som tänkt 

igenom sin resa, hade packat svart kjol eller byxa och en vit skjorta – servitöruniformen t.ex. 

Att ha med sig ett resestrykjärn var ett stort plus eftersom man ville se anständig ut under en 

anställningsintervju. Sådana lyxartiklar fanns väldigt sällan med i någons packning och därför 

glänste den som tänkt igenom sådana detaljer redan på hemmaplan. Under andra 

omständigheter som t.ex. en bussresa gällde det att ha varma kläder med sig eftersom alla 

bussar var utrustade med luftkonditionering, effektiv sådan, så det gällde att inte frysa. Det 

vanligaste för en backpacker är att ha med sig lite kläder och att utöka, köpa nya kläder när 

andan faller på. Paul K. beskrev det kort och gott som: 

 
 I love having a few clothes in your bag and just going with the flow. 

 

Ett fenomen som fanns på hotellet vi bodde på i Brisbane och inte någon annanstans där jag 

befann mig var att alla kvarglömda kläder som resenärer inte krävt att få tillbaka användes 

som maskeradutstyrslar. Den garderoben var en gedigen samling klädesplagg och innehöll allt 

från arméjackor till stilettklackar.   

 

Resehandbokens betydelse för resandet 
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 När vi köpte minibussen, fanns en gammal Lonely Planet guide över Australien under 

sätena. Ur den fick vi information om vilka campingplatser och hostels som fanns i städerna 

vi besökte. Ingen av oss hade innan dess använt oss av någon resehandbok utan förlitat oss på 

andra människors utsagor och tips. Det var i och för sig väldigt användbart under resan genom 

”The Outback”, eftersom vi inte hade tid att leta utan snabbt behövde bestämma oss för var vi 

skulle stanna för att vila och äta. Resehandböcker är annars någonting som de flesta resenärer 

använder sig av i olika stor utsträckning, det är en hjälp på vägen för den som inte har tid att 

fråga, samtidigt som den kan verka som en hindrande faktor för den som valt att ta sig tid med 

sitt resande och inte välja det de flesta andra skulle välja. Att sätta sig ner och diskutera med 

främlingar man möter på vägen var de varit och vart de ska, är en stor behållning av 

backpacker resandet. En del av livsstilen, skulle man kunna säga. Det handlar om att vara en 

social person som på egen hand hittar de speciella gömställen ett så stort land som Australien 

har att erbjuda och dessa hittar man bäst genom det som Sörenssen kallar grapevine, i 

samtalet med andra resenärer.  

 

Med detta menas inte att den som använder sig av en resehandbok på något sätt är asocial, 

utan enbart att det finns flera informationsmöjligheter och att dessa utnyttjas i lika hög grad. 

Informationen finns även uppe på hostelen i storstäderna och på campingplatser, allmänna 

toaletter och bensinstationer i resten av landet.   

 

Resandets mening och orsaker  
Jag ville ta reda på hur en backpacker-kultur bildas i ett land som Australien och på sätt och 

vis kan jag sluta mig till att den uppstår på de hostels där alla bor. Dessa samlingspunkter där 

resenärer möter varandra och bildar separata grupper. Det var där jag träffade dessa 

människor och uttrycken som denna kultur tar sig är skilda. Det handlar till exempel om olika 

grupper av människor som köper en bil och sedan reser runt i landet och ser olika sevärdheter. 

Det handlar om gemenskapen alla dessa resenärer emellan. Det är förmodligen den största 

behållningen av allt resande, kontakten med andra människor från andra kontinenter. Det 

finns inte mycket annat som kan öppna våra ögon för alternativa livsstilar och 

världsåskådning. Dem jag intervjuat har pratat om det och jag har själv upptäckt det när jag 

återvänt hem. Behållningen är möjligheten att brevväxla med irländare, danskar, 

australiensare o.s.v. och det kan även röra sig om framtida resmål. Denna vilja att se med 

egna ögon kan vara initiativet, det som får oss att spara pengar och boka resan, men det 



37

 genuina är inte längre så genuint. Det vi gör som resenärer är att vara själviska på ett 

plan, men Cederholm Andersson har nog rätt i att vi samtidigt har en ideologisk vilja 

någonstans att ändra på vår omvärld och de verktygen får vi när vi reser.  

 

Ironiserandet av ”den andra” uppstår inte i lika hög grad bland dem jag intervjuar, eftersom 

Australien är ett relativt dyrt land att leva och bo i och priserna är inte förhandlingsbara. 

Under min backpacker-resa i Thailand något år tidigare handlade mycket av resandet om att 

pruta på priser. Den som inte prutade klassades som något utav en nybörjare och mindre 

angelägen om att vara en genuin resenär. I Australien stannade diskussionerna om pengar i 

hur mycket man rest dit med och hur länge man klarat sig på det, men kostnaden för boende 

och mat är densamma överallt. Flykten från det normala och viljan att vara genuin backpacker 

är inte särskilt uttalad, utan den som reser med en ryggsäck på ryggen är en backpacker. Det 

är det mest praktiska bagaget, skulle man kunna säga. Samtidigt måste jag anta att orsakerna 

som ligger outtalade under ytan handlar om detta till viss grad, människor som inte ännu 

beslutat sig för att delta i sitt eget samhälle till fullo eller som valt att avsluta sitt engagemang 

i det samhället, till förmån för egoistiska intressen.  

 

Analys utifrån informella intervjuer / samtal  
Kameran var ofta igång under stunder då vi enbart umgicks och samtalade och jag har valt att 

ta med några utdrag för att beskriva hur samspelet i en resande grupp kan te sig. Det är många 

aspekter av resandet som annars är svåra att beskriva. Dessa citat ger mig en möjlighet att gå 

in och analysera gruppen ur ett psykologiskt perspektiv, att belysa roller resenärerna tar och 

hur vardagslivet hanteras. 

 

Paul K. – And it’s raining 

Claire – It’s weird that it’s raining, though, it’s not right. 

Paul K. – The further north you get, you know, the more red the earth gets.  

Satu – I didn’t think it ever rained in the outback. 

Paul B. – I have good news and bad news. 

Gavin – We can go and see Crocodile Harry’s place.  

Claire – What, we just go and find his house? 

Gavin - We can go and find his house, yeah, there are tours, but they cost like thirty bucks. 

Claire – Can you just do that, can you just go there, don’t you have to be a part of a tour? 

Paul B. – We can go on the main street and check out the opal shops. But it’s not a good weather 

for noodling. 
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 Satu – Noodling? 

Gavin – Yeah, that’s when you roam around for opals. You can buy a big bag of rocks and see if 

there’s an opal in the middle. 

Tino – I’ve got money, I’ve got money. 

Paul K. – Tino got his money.  

 

Det här är ett utdrag ur en konversation vi hade i minibussen när vi anlänt i Cooper Pedy som 

både belyser hur beslutandeprocessen fungerade och hur mycket uppmärksamhet alla fick i en 

konversation. De flesta av oss hade alltid någonting att säga om läget, Claire var den som 

oroade sig över hur och när saker skulle göras, Gavin var den som alltid hade informationen 

och visste hur det skulle gå till. Tino hade oroat sig över sina pengar en lång tid under resans 

gång och fick äntligen besked. Paul B. hade några förslag och Paul K. funderade i ren 

allmänhet över olika aspekter. Jag kände ofta att jag inte förstod ord, helst utav irländarnas 

konversation, vilket märks i det här utdraget, när jag frågar om ett ords betydelse och får en 

förklaring. Det jag valt att inte ta med i transkriberingen av denna situation är alla skämt och 

skratt som pågick under konversationens gång. De var en naturlig del av samspelet, men blir 

svåra att beskriva i text. Paul B. blev ofta överröstad och han tog detta med fattning och kom 

tillbaka senare ifall någon undrade över vad han tidigare velat säga. Men denna diskussion 

resulterade i att vi både gick längs huvudgatan och på museet över opalgruvornas historia och 

till Crocodile Harrys bostad. 

 

Att människor som nyligen träffats reser tillsammans på det här sättet är vanligt, eftersom det 

är ett billigt alternativ. Att dela på allt från bensinkostnader och mat till logi och 

inträdesbiljetter till olika nationalparker och andra sevärdheter är ett effektivt sätt att spara 

pengar för resenären som måste tänka på sin budget. En arbetarturist måste definitivt göra det.  

 

Mycket av samspelet i gruppen bestod av ett skämtsamt sinnelag och det beskriver t.ex. det 

här utdraget från Ayers Rocks campingplats när Tino, Gavin, Paul K. och Paul B. åkte iväg 

till Ayers Rock för att bestiga det och Claire och jag stannade kvar på campingplatsen. 

 

 Paul K. – Hi honey, I’m home. 

 Satu – Oh no, I haven’t got dinner ready. 

 Paul K. – Haven’t got dinner ready honey. What’s up? What are you watching? 

 Satu – Nothing, I’m filming. How was it? 

 Paul K. – Oh, it was brilliant, it was absolutely amazing. 

 Paul B. – Fantastic! 
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  Satu – That’s good. 

 Paul K. – I scaled Everest, where is Chlore? 

 Satu – She is in the bathroom. 

 

Det dagliga samspelet i gruppen bestod av att vi berättade vad vi gjort separat och vad vi 

kände om det. Vi var en tillfällig familj som delade det dagliga livet. Vi reste ihop, åt och sov 

ihop och såg en hel del av naturen tillsammans. Vi lekte mycket med dialekter, helst som två 

av oss inte var engelskspråkiga, så de första tre meningarna i ovanstående utdrag uttalades på 

en tillgjord sydstatsdialekt inspirerad av amerikanska TV-serier. Chlore är det irländska 

namnet på Claire, vilket jag fått reda på någon dag tidigare och den sista meningen uttalade 

jag med tysk brytning. Vad citatet också visar är att den lättsamma attityden som resenär och 

de situationer man befinner sig i väld igt sällan blir allvarsamma eller tråkiga. Under denna tre 

till fyra veckor långa resa upplevde vi vad vilken familj som helst skulle uppleva under en 

campingsemester. Det är en flykt från det vardagliga, från plikter som arbete och 

familjeansvar.  

 

Analys av interaktionen resenärer emellan 
”Det tar tid att acklimatisera sig och hitta den mycket långsammare rytmen som resandet 

kräver”, skrev jag i loggboken efter att ha varit i Australien i lite över en månad. Det var 

innan jag lämnat Melbourne, innan jag hittat mina reskamrater Claire och David. Jag kom till 

Australien och kände mig stressad. Jag hade en vilja att dokumentera så mycket som bara var 

möjligt, vilket resulterade i att jag istället var inkapabel till att både filma och intervjua. Det 

blev paralyserande att veta att jag skulle bli tvungen att ”infiltrera” en grupp och försöka se 

tendenser och mönster, system och meningar i det vardagliga livet, som jag själv dessutom 

levde mitt ibland. Detta lossnade när jag väl åkt iväg till Mildura och därefter Adelaide. I 

Adelaide köpte vi en minibuss tillsammans, som vi trängde ihop oss i. Det är från tiden i 

minibussen och i samspelet med min lilla undersökningsgrupp bestående av Claire, Paul K., 

Paul B., Tino och Gavin som jag har tagit ut analysmaterial till denna del.  

 

Jag har sett på materialet jag filmade under resan och även sett på mina anteckningar i 

loggboken från den här tiden och detta tillsammans med diskussionen över e-posten med 

dessa personer har hjälpt mig att se mönster och sammanhang. Nedanstående text är en 

genomgång av de ytor som påverkar backpackern under resans gång och en analys av vad de 

innebär för det personliga resandet och backpacker- livet i Australien.  
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Musik – en sammanhållande faktor 
Någonting som knöt oss samman som grupp var musikintresset. Alla var vi intresserade av 

musik, Tino tyckte om techno, Paul K. och Paul B. hade nästan identisk musiksmak och 

tyckte om Paul Weller, Radiohead, Pink Floyd, The Verve/Richard Ashcroft och så vidare. 

Claire och jag nynnade, under tiden vi plockade vindruvor, på gamla 80-tals låtar som Wham, 

Erasure och Eurythmics t.ex. skrivit. Gavin hade några irländska band som sina favoriter. Jag 

minns tyvärr inte vad de hette, men vet att stilen låg någonstans mellan pop och rock. Alla 

hade vi vår gemensamma musik i minibussen: det vi råkade ha med oss. Detta material rörde 

sig från Creedence Clearwater Revival till Tracy Chapman och var väldigt varierat.  

 

Vi pratade mycket om musik i gruppen, diskuterade ”god” och ”dålig” smak. Detta intresse 

band oss samman och tog ofta bort våra nationella identiteter till förmån för oss att kunna 

känna oss som en sammansvetsad grupp, en ”resande familj”. Musikdiskussionerna var ett 

sätt för oss att lära känna varandra och nu i efterhand är det också någonting som hänger kvar. 

Minnena kommer tillbaka när en av sångerna från resan spelas upp på radio, dofter och 

känslor smyger sig fram i ens sinnen och det är ett sätt att bevara resan. 

 

Interaktionen, diskussioner och kompromisser 
Att resa som backpacker innebär ofta ett personligt och egoistiskt tänkande. Resenären har 

lämnat sitt hemland med ambitioner om att se vissa platser och uppleva vissa saker vilket de 

medvetet strävar efter under sin resa. När en situation, som den vi hamnade i, uppstår, tvingas 

dessa personliga ambitioner åt sidan till förmån för ett grupptänkande, vilket inte alltid är det 

lättaste. Vi var sex olika starka viljor, och att bestämma oss för vilka platser vi skulle besöka 

och hur lång tid vi skulle stanna på varje ställe, resulterade i långa och ofta upphettade 

diskussioner där det sällan slutade i sällskaplig eller ens vänlig ton. Vi lyckades självklart 

bestämma oss till slut, men att tillåta våra personligheter och egna val utrymme var inte lätt. 

Gruppen bestod av en medlare, en och ibland flera ledare, några som snabbt accepterade 

gruppens beslut, andra som inte tog det lika lätt, men vi var ändå en sammansvetsad grupp på 

många sätt. Paul K:s skämtande lättade självklart upp stämningen väldigt ofta. Han var orädd 

i sina personangrepp eftersom han alltid hade ”glimten i ögat” och aldrig medvetet ville såra 

någons känslor. Att vi var i väldigt olika åldrar hjälpte även det till eftersom de äldre hade en 

lugnare och mognare approach till besluten. Tino var äldst och sedan Claire, därefter jag, och 
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 sist Paul B., Paul K. och Gavin, som var yngst. Både Tino och Paul B. skulle åka hem 

snart så vi reste med ett tidsschema. Båda skulle flyga hem från Sydney, så vi åkte naturligt 

nog mot östkusten.  

 

Tekniska problem och deras påverkan på gruppsammanhållningen 
Eftersom minibussen vi köpt inte var av särskilt hög standard, bytte vi däck på den fem 

gånger, åkte i 20 km i timmen i två timmar, mitt ute i öknen utan en aning om när vi skulle 

stöta på en mack eller någon slags civilisation, på grund av att vi tankat den med gammal 

bensin. En dag innan vi anlände i Brisbane ramlade avgasröret av och Tino tillbringade natten 

med att svetsa ihop denna, vilket istället resulterade i att kamaxeln ramlade av när vi nått 

Brisbanes förorter. Detta var några av de saker som gjorde vår resa spännande och samtidigt 

skapade slitningar i gruppen. Dessa situationer orsakade att vi grälade sinsemellan i gruppen. 

Ingen av oss tyckte att det var särskilt roligt att byta däck mitt i natten på en öde väg utan 

någon aning om var nästa bensinstation låg eller om det nya däcket skulle hålla mer än hundra 

meter. Vi var redan trötta på att trängas i den trånga vagnen med våra stora ryggsäckar, all 

mat och utrustning och så vidare, så vi var väl inte alltid så förstående som vi kunde ha varit. 

Ofta såg vi andra resesällskap längs vägen som fått allvarligare fel på sitt fordon och som sänt 

efter hjälp med någon tidigare förbipasserande, men som inte kunde garantera att de skulle få 

hjälp. Det hängde i luften, men som tur var klarade vi oss ända fram till vår slutdestination.  

 

 

 

 

 

 



42

 
Del 5 – Slutsatser - Analys 

 

Vad jag funnit under resans gång har varit både vad jag väntade mig till en början men även 

överraskande på många vis. Jag ska här sammanfatta dessa fynd och även relatera till vad som 

tidigare skrivits eftersom även det fått en ny vinkling i och med att den litteratur jag hänvisat 

till inte tagit upp resandet i Australien specifikt.  

 

Australien som destination 
Många människor reser därför att de kan, därför att deras vänner gjort det tidigare och för att 

de av någon anledning fått både tid och pengar över just då. För egen del reste jag denna gång 

iväg dels för att jag var nyfiken på den här problematiken men även för att jag ville återknyta 

bekantskapen med min vän Jim och för att Australien varit på tapeten när jag reste runt i 

Thailand några år tidigare. Jag förstod under min resa i Thailand att de flesta backpackers 

under någon del av sin resa besöker Australien, vilket väckte min nyfikenhet. En av 

slutsatserna jag drar är att det alltid existerar romantiska fantasier, vilka sällan, om någonsin 

blir besannade i ett land som Australien. För det första är landet alldeles för enormt, sedan kan 

du aldrig bli en del av den australiska kulturen eftersom du är en resenär, det är din identitet 

och du umgås nästan enbart med andra resenärer. Eftersom det inte går att arbeta för en 

arbetsgivare i mer än tre månader, får du heller inte hyra bostad eller skapa ett liv i en specifik 

stad, utan du tvingas resa vidare till nästa arbete, nästa korta period då du tvingas bo på ett 

hostel med andra turister och röra dig i de kretsarna. För många engelsmän och irländare är 

det en smula enklare eftersom de har släkt eller vänner som bor i Australien, de har alltså ett 

trygghetsnät i landet, ifall de skulle vara utan pengar eller råka i en situation som gjorde det 

svårt för dem att klara sig själva.  

 

Visst är det ett fascinerande land med många olika klimat, många olika folkslag, ett land med 

stark historia och en spännande framtid. Det som är intressant med resandet är att det i de 

flesta andra texter jag läst handlar om jakten efter autenticitet, äktheten hos kulturen och 

platsen man besöker. Viljan att söka och finna det genuina och orörda, vilket i den här 

situationen inte känns möjlig att tillämpa. Visst finns det en vilja hos de resenärer jag mött, 

intervjuat och samtalat med att se saker själv, med egna ögon, som t.ex. att bevittna Ayers 

Rock, men det handlar inte om den där strävan efter äkthet som Cederholm Andersson 



43

 beskriver. Det handlar snarare om en nyfikenhet, en mänsklig naturlig nyfikenhet på hur 

dessa platser man hört talas så mycket om ser ut i verkligheten. Det är knappast möjligt längre 

att i resandet vara någon pionjär, upptäcktsresande i dagens globaliserade värld, utan vi får 

istället ”nöja oss med” att vandra i miljontals människors fotspår. 

 

Backpacker-kulturen i Australien 
Frågan jag ställde var vad Australien blir för den som reser dit under en begränsad tid och 

svaren jag kommit fram till är att det visst finns en specifik backpacker-kultur, den är 

separerad från resten av landets kultur och den har bearbetats och arbetats fram till under alla 

de åren som det rests i landet och fler i det landet börjat tjäna pengar på den turismen. Denna 

kultur handlar om kläder, ekonomi, resande och jakten efter identitet. Allt detta kommer 

naturligt för den som befunnit sig i landet ett tag och hunnit komma in i det lugnare tempot 

som resandet innebär. Det märktes vilka som var nya och vilka som varit i landet ett tag, inte 

så mycket på hur de såg ut, som på attityd och ett till synes lugn som omgav dem. De som 

anlänt för en vecka sedan var, liksom jag var i början, en smula oroliga över vad resan skulle 

innebära, hur de skulle klara av att vara ensamma så länge så långt hemifrån. De som varit i 

landet ett tag hade redan insett att sådana saker ordnade sig, att låta tiden ha sin gång var det 

bästa man kunde göra. Det fanns alltid människor omkring en, speciellt om man bodde i 

någon av de större städerna på ett större hostel, där människor ofta stannade kvar i många 

månader av olika anledningar. När detta hände bildades en speciell hostel- familj som lotsade 

de nya in i aktiviteter och umgänge och som anordnade mycket utav hostelets arrangemang.  

 

Identiteten som backpacker är något man tar med sig hem och de jag talat med efter att jag 

kommit hem har alla vidhållit att de känner sig som backpackers även nu, att det är en del av 

deras identitet och att ifall, eller snarare när, de ger sig iväg igen kommer även den resan att 

gå till på samma sätt. Att de packar sin 10-15 kg ryggsäck och åker till ett land som de vill 

utforska under en längre tid. Paketresan är för många inte längre ett lockande alternativ, när 

de vet att de kommer att uppleva och se så mycket mer som backpackers. Att arbeta och resa 

simultant har blivit möjligt i det här landet tack vare att det i varje storstad finns åtminstone en 

irländsk pub som går runt på att irländare behöver jobb. Det finns en uppsjö av hostels och 

andra hotellinrättningar som överlever tack vare att resenärer kommer i en strid ström. De 

både inhyser och anställer resenärerna. Dessutom finns det en hel del aktiviteter för den som 

är äventyrslysten som dykning, bungy-hoppning och kanotpaddling. Alla dessa företag 
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 existerar också dem mycket tack vare att de inte bara servar den australiensiska 

befolkningen. Bara att köpa en bil och köra sig fram på de smala vägarna mellan städerna är 

ett stort äventyr i sig, därför tjänar många på att köpa och sälja billiga bilar.  

 

Vad som blivit denna uppsats fokus är relationen resenärer emellan, den vänskap som byggs 

upp genom allt vi resenärer både tvingas till och själva väljer att dela. Det verkar finnas så 

mycket tid till att umgås, att sitta på pubar och samtala, så mycket tid till att bara observera 

och lyssna på varandra, men även berätta om sig själv, diskutera livsval och var man föddes 

och hur det ser ut där man egentligen bor. Kulturella skillnader kulturer emellan var ett stort 

samtalsämne i min grupp, eftersom det trots allt finns stora skillnader mellan tyskar, 

engelsmän, irländare, kanadensare och svenskar. Dessa skillnader är en stor behållning för 

vem som helst som är nyfiken på hur människor fungerar och det kommer vara något jag 

alltid med glädje kommer att se tillbaka på.  

 

Som jag tidigare nämnt specialiserar sig researrangörer i att göra backpacker-paket och 

utgivare att ge ut böcker som enkelt guidar resenären till närmaste hotell, billigaste restaurang 

och vackraste strand. Allting är serverat och det är bara att klippa och klistra ihop till sin egen 

version av backpacker-resan. Det som David sade i intervjun, om att den som äger en 

ryggsäck och reser i landet kan kallas för backpacker stämmer nog mer än jag egentligen vill 

erkänna.  

 

Working Holiday Visumets vara eller icke vara 
Under min resa upplevde jag det som att jag föregåtts av alltför många människor som inte 

skött sina arbeten och lämnat kvar en stämpel på de kringresande som var negativ. När jag 

ansökte om arbete fick jag oftast svaret att de inte tog emot resenärer eftersom vi var ett 

opålitligt släkte, vilket jag i och för sig förstår. Det fungerade även så att vi var fria att packa 

ihop vår väska och ge oss iväg till nästa destination när det passade oss. Att vi skrivit upp oss 

på två månader i den staden behövde inte betyda att vi lät det förbli så. Det handlade om 

nycker och att ta dagen som den kom.  

 

Samtidigt var australiernas åsikter om backpackers varierade. De jag stötte på kunde komma 

med både positiva och negativa svar på mina frågor kring vad de ansåg om människorna som 

reste runt i deras land. Ofta fick jag svaret att de avundades oss, eftersom de själva bott i 
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 landet i si och så många år, men aldrig rest längre än till nästa stad. Många av 

australierna jag träffade tjänade pengar på att vi reste runt, vilket även detta bidrog till att de 

såg oss som vandrande dollartecken och i positivt ljus. Men de hade självklart även råkat ut 

för negativa upplevelser.  

 

Jag anser dock, att det är alldeles för svårt att finna jobb som ger bra betalt för den som inte 

har kontorsvana eller utbildning inom ekonomi eller liknande. Restaurangarbetet ger dåligt 

betalt för mycket slit och sena timmar. Fruktplockandet är säsongsbetonat och när det inte 

finns tillgängligt finns inte heller många andra alternativ till arbete. Vill man resa i Australien 

skall man ha ordent ligt med pengar sparade, för att inte hamna i en svår sits. Alla som jag 

pratade med under resan var väldigt fokuserade på den ekonomiska aspekten och trots att de 

flesta av dem hade ett working/holiday visum, hade de funnit det svårt att hitta arbete som de 

kunde tjäna tillräckligt med pengar på.  

 

Återkommande fenomen – relaterat till tidigare forskning 
Travellers Circle eller formaliseringsprocessen, som Andersson Cederholm och Sörenssen 

skrivit om, är något som inte kommit fram under intervjusituationerna men som ändå varit 

märkbart under resan. Det har ofta handlat om att lyssna på andras berättelser om var de varit 

och hur det varit som avgjort vart man skall bege sig härnäst.  Detta är ett faktum som sällan 

diskuteras allmänt, utan som uppkommer i privata samtal med en främmande människa på 

puben eller i förbigående. Det är intressant att se på hur det pågår som ett slags "underground-

rörelse", där mycket av det man kommit att ta för givet efter ett par månaders resande inte är 

lika självklart i början av resandet. Att många är nervösa till en början, de går direkt till 

researrangören på plats och försöker få reda på vad de ska göra av sin resa. De har trots allt 

tolv månader att spendera i landet och det är en lång tid att ha framför sig. Sedan försvinner 

nervositeten allt eftersom. Dessa nya resenärer träffar andra likasinnade och genom samtalen 

med dessa skapas resan. Det är vad formaliseringsprocessen innebär. 

 

Många av hostelen som erbjuder boende åt backpackern har även erbjudanden om turer, 

resepaket och informations- och faktablad för den som söker information. När jag arbetade i 

receptionen på hostelet i Brisbane fick jag ofta frågor från dem som checkade in om vilka 

sevärdheter som fanns i närheten. Vi hade då både broschyrer att ge dem och vi hade även fått 

veta att ifall vi sålde några utflykter åt de boende skulle vi få rabatt på utflykterna själva, så 
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 jag fick t.ex. en dykutflykt till specialpris och även en resa till en närbelägen nöjespark 

för halva priset. En av dem jag arbetade med i receptionen hade huvudansvaret för 

informationen, men arbetade endast en dag i veckan på vårt hostel eftersom han även arbetade 

på andra hostel i staden. Så vi andra fick ta hans plats när han inte var där och hade vi några 

frågor, kunde vi alltid ringa honom för att få mer information.  

 

Individualiteten och jakten efter identiteten är något som Goffman, MacCannell och många 

fler skriver om i min teoridel och som jag nu kan återknyta till, när jag presenterat min egen 

forskning och kommit fram till vissa egna slutsatser. Det finns en specifik backpacker-kultur, 

de kallar sig backpackers, resenärer eller till och med turister och jämför platser de besökt, 

priser de betalat, resplaner, packning, budget, erfarenheter från resandet med en extra 

ingrediens – arbetet. Förutom de arbeten jag tidigare nämnt var det många som arbetade som 

sjuksköterskor eller servitriser och samtalen rörde sig kring lön, arbetsförhållanden och tankar 

kring dessa områden. Att både arbeta och resa är det som är specifikt för backpacker-resandet 

i Australien och det är vad som skapar en stor del av identiteten under resandet. Annars skulle 

det enbart innebära att man reste och såg sevärdheter, som vilken turist som helst, men att 

man har rätt att arbeta i landet är det som ger den här sortens resande en extra krydda. Sedan 

att det inte finns särskilt många eller välbetalda arbeten är bara som det råkar vara. Jag tror att 

det beror på att turismen ökat enormt och att inte arbetsgivarna hängt med i utvecklingen. 

Dessutom gick ett stort flygbolag i konkurs samtidigt som jag befann mig i Australien. 

Konkursen berodde på 11:te september i New York och många av dem som arbetat för 

flygbolaget träffade jag när jag plockade druvor i Brisbane.  

 

Resultatdiskussion 
”Den allmänna uppfattningen var att en lång och obehaglig semester var av avgörande 

betydelse för ens utveckling som människa.”(Sutcliffe, William 1997:41) Det jag kommit fram 

till både styrker tidigare forskning och tar in en del nya aspekter. Jag skulle vilja se på denna 

uppsats som ett bidrag både i diskussionen kring resandets kulturella och personliga värde 

samt diskussionen kring vad den reflexiva antropologins olika uttryck kan vara. Det har inte 

varit mitt mål att befinna mig i samma position som antropologer av idag utan snarare ge mitt 

eget bidrag till hur en antropologisk uppsats kan gestalta sig. Resandet är en stor del av många 

människor liv idag och det är en växande marknad, vilket resulterar i att det kommer att 

forskas mer och mer om det. Turismstudierna kom inte igång på allvar förrän i slutet av 1900-
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 talet och är därför en ny och obearbetad yta. Det finns så väldigt många fler destinationer 

och så väldigt många fler resande sammanhang att belysa.  

 

Det är intressant hur så många människor, unga människor framför allt, väljer att se resandet 

som en uppfostringsmetod, som ett sätt att både fly ansvar hemifrån som att utveckla sig 

själva och arbeta med sig själva. Det blir en identitet för så många människor och jag har 

försökt att förstå mig på orsakerna till varför. Jag kan inte säga att jag till fullo begripit varför 

jag och så många andra reser, men jag har åtminstone funderat, ifrågasatt och sett på några 

infallsvinklar från vilka man kan angripa frågan. Det finns en vilja hos många att testa sig 

själva, att se ifall de länder de besöker kanske till och med skulle kunna bli ett land att bo i 

någon gång i framtiden. Att veta att man klarar av att bege sig till ett främmande land, att 

möta främmande människor och överleva den påfrestning som resandet innebär är en styrka i 

sig. För många är det en sport, för andra en livsstil. Men faktumet kvarstår, fler och fler väljer 

att resa längre tid och längre bort hemifrån.  

 

Slutsatser – den antropologiska fältundersökningen  
Att använda sig av en antropologisk metod har varit ett utforskande i sig, med tanke på att jag 

gått en fem poängs kurs i ämnet och sedan fått läsa mig till var disciplinen befinner sig nu. 

Den förändras konstant och det finns en variation vägar att gå som antropolog, de olika 

skolorna i de olika världsdelarna har olika metoder och går i separata riktningar. Så det är som 

sagt vad forskaren själv väljer att ta med av metoden som avgör vilken riktning arbetet tar. 

Det är ett ansvar som jag både känt mig avskräckt och upplyft av på samma gång.  

 

Själva undersökningen har visat sig ge många liknande svar som tidigare studier av 

backpacker-kulturen, men samtidigt anser jag att den geografiska skillnaden och många andra 

drag i den här specifika kulturen skiljer sig från vad t.ex. Sörenssen eller MacCannell kommit 

fram till. Backpacker-kulturen växer fram i mötet med de andra resenärerna, eftersom man i 

grupp skapar avgränsningen gentemot den australiensiska kulturen och skapar sin egen kultur 

i resandet. Det blir mindre viktigt att ta kontakt med landets befolkning.  

 

I uppsatsskrivandet har jag upptäckt att det varit väldigt svårt att välja vilka delar som ska 

belysas, vad av allt det material jag kom hem med som är värt att vävas in i texten. Dels för 

att en hel del av materialet är filmat material, där kanske ljudet är dåligt och det varit svårt att 
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 följa konversationen på grund av detta eller därför att mina anteckningar varit för 

subjektiva, vilket jag under resans gång inte upptäckte, utan insåg när jag väl kommit hem. 

Att försöka skriva en antropologisk uppsats blev svårt eftersom den kan se ut på så väldigt 

många olika sätt och jag har lekt med olika varianter för att slutligen komma fram till 

resultatet som det ser ut idag. Jag antar att varenda författare känner att deras arbete aldrig blir 

färdigt, liksom jag känner med denna uppsats. Det finns så många saker jag skulle vilja ta 

med, som inte passar in i formen för en vetenskaplig uppsats, så många slutsatser jag skulle 

kunna dra som jag ännu inte kommit fram till.  

 

Vidare forskning 
Det har under min litteratursökning inte uppkommit några träffar på antropologiska 

undersökningar av Australiens resenärkultur. Det behöver inte innebära att sådana inte 

existerar, men de verkar i så fall inte vara särskilt tillgängliga. Detta tycker jag är en smula 

oroväckande, eftersom tur ismen i det här landet är enormt och säkerligen påverkar landets 

ekonomi, dess kultur och dess folk på fler sätt än jag kan föreställa mig och det vore intressant 

att se på hur landets befolkning i allt större grad tar för givet att utländska resenärer sveper 

igenom landet i miljontal. Det finns miljöaspekter att ta hänsyn till, och frågor uppstår i mitt 

sinne om inte turismen ändå på något vis är skadlig för ursprungsbefolkningen, aboriginerna, 

som redan fått utstå förföljelse och utrotning under så lång tid. Det är en naiv antagelse, men 

ändå en tanke jag inte kan ignorera.  

Eftersom antropologin endast studerat resandet under snart fyrtio år, är ämnet relativt nytt 

inom akademiska kretsar och jag skulle själv vilja fortsätta studera ämnet på fler orter, i fler 

länder. Dessutom behöver man inte hålla sig till den antropologiska disciplinen utan kan hitta 

andra vägar till kunskapen som efterfrågas.  
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