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Abstract 

 
In this thesis we have examined in which way the long term travel can be seen as an 

obligation among young adults. The survey is made through semi structured interviews 

with 52 young adults that have completed a long term travel. The responses that we 

received during the interviews helped us categorize six different ways. The different 

ways are discussed in the thesis and are summed up in the conclusion.  There are many 

things that affect people and we have discussed the ways that the generation of our 

respondents experience in their life. The overall focus was the generation that our 

respondents exist in. 

 

The interviews were a way to grasp what we questioned. By connecting our empirical 

data from the interviews with theoretical framework and analyzed the different ways 

that creates an obligation, we have come to a conclusion.  
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1. Inledning 
I följande kapitel förklarar vi studiens fenomen, att göra en långresa som ung vuxen. 

Där vi börjar med en historisk bakgrund och förståelse varför vi människor reser idag. 

Vi problematiserar sedan varför långresan har blivit en stor del av människors liv och 

vad det kan bero på. Slutligen leder det till vår frågeställning och syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund   

Varför människor idag reser grundar sig delvis i ett behov som växer fram ur det 

vardagliga livet och som leder till att människan söker sig till en annan plats än hemma. 

Exempelvis kan det vara att individer söker efter en form av spänning, nya erfarenheter 

eller nya upplevelser, som kan vara svårt att få i vardagen. Vardagen består av rutiner 

och ger lite rum för ovanliga händelser. Vi människor har alltså ett behov av att få 

någonting extra i tillvaron. Därför ser många resan som en möjlig utväg och som en 

lösning till att uppfylla de behoven en människa kan få (Gillbert & Abdullah 2014). En 

bakomliggande faktor till att människor väljer att resa är också att resan skapar en frihet 

för resenären. Då resan är ett sätt att spendera utanför det vardagliga livets ramar och 

bort från ansvar (Gillbert & Abdullah 2014). 

 

Resandets betydelse för människor är däremot kontextberoende och har skiftat mellan 

olika generationer av resenärer. Ur ett historiskt perspektiv har det skett stora 

förändringrar under de senaste 30 åren. Då samhället har gått från en industriell kultur 

till en informationsbaserad kultur och ekonomi. Beckendorff (2010) skriver om hur 

synen på långresan skiljer sig från generation till generation. Teorier om generationer är 

ett sätt att underlätta förståelsen om vilka typer av människor som reser idag och vad 

som karaktäriserar dem. Under åren har flera olika generationer skapats och 

klassificeringen av generationer går långt bak i tiden. Tre olika generationer är 

generation X, Y och Z. Generation Y är de som är födda mellan år 1985 och år 2000. 

Generation X står för de som föddes före år 1985 och går bak till de som föddes på 60-

talet. Generation Z står i sin tur för de som är födda efter generation Y. Generation Z 

handlar därför om de människor som är födda efter millenniumskiftet. Det som är 

specifikt för generation Y är att människorna är digitalt anpassade. Det är en generation 

som spenderar en stor del av sin tid framför datorn. Genom teknologin vill generation Y 

uppnå lycka snarare än att använda det som ett sätt att arbeta med. Tillskillnad från 
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generation X som ansåg att teknologi endast var till för arbete (Benckendorff et.al 

2010).  

 

För att förstå turism för unga har WTO kommit överens om en definition för vem den 

unga turisten är. Generellt är det resenärer mellan åldern 15-25 år. Loke-Murphy & 

Pearce (1995) anser att det är lättast att relatera unga vuxna resenärer till västländer och 

studenter som avklarat gymnasial utbildning till de på universitetsnivå. Resan som 

genomförs i det här livsstadiet kan ses som en del av en utbildning i livet. Resan hjälper 

till att forma de unga vuxna när de ska genomgå en övergång till vuxenlivet. Därför kan 

resan ses som en invigning till en början av övergången eller som själva övergången i 

sig (Loker-Murphy&Pearce 1995). Långresa för unga vuxna har blivit allt vanligare. 

Många ser långresan som ett sätt att bli fria, bli självständiga och få mer kunskap. Det är 

inte helt ovanligt att stöta på någon som har varit på en långresa som backpacker, åkt på 

volontärresor eller att studerat eller bott utomlands (Ooi & Laing 2010). Långresan ger 

även en typ av status, bland andra människor, då långresenären erhåller någon form av 

auktoritet genom den kunskap en person får av att ha varit och sett en annan plats. 

Andra människor uppfattar också långresenären som världsvan, med livserfarenhet och 

att resenären har genomgått personlig utveckling (Suvantola 2002). 

  

Trots konstaterandet att många unga vuxna väljer att göra en långresa och de 

bakomliggande faktorerna till långresan, ifrågasätter vi varför långresan har blivit en 

stor del av många unga vuxnas liv idag. Vilket följaktligen leder in oss på vår 

problemdiskussion. 

  

1.2 Problemdiskussion   

Långresor kan definieras genom tid och avstånd. Det finns mycket historia kring 

långresor. Redan under The Grand Tour runt 1700-talet hade adelsmän och 

adelskvinnor möjlighet att ta del av det som fanns långt borta. Där hade människorna 

möjlighet att uppleva både äventyr och utbildning samtidigt som de besökte en ny plats. 

White & White (2003) beskrev bland annat unga och övergången från ung till vuxen 

och det ansvar som den utvecklingen medförde. Utifrån dagens tolkning betyder 

långresa inte längre att driva runt på en främmande plats. Istället, under 2000-talet, 

uppstod en mer romantisk syn på långresan då det ekonomiska välståndet i västländer 
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såg bra ut. Vilket har lagt grunden för att resan var en rolig och annorlunda upplevelse. 

Men fortfarande är det jobb, en personlig utveckling och att utsätta sig för nya miljöer 

som stod i centrum (White & White 2003).   

 

Långresor har studerats tidigare och har blivit mer populärt under de senaste åren som 

vi ser i litteraturen. Under tidigt 2000-tal har det dykt upp allt fler studier som behandlar 

långresor (Cohen 2003, Maoz 2007, Reichel et.al 2009, Enoch & Grossman 2010, Maoz 

& Bekerman 2010, Jayne et.al 2012, Botterill et.al 2013). De studier som behandlat 

långresor har bland annat studerat de ekonomiska aspekter (Loker-Murphy, Pearce 

1995, Hampton 1998) och stereotypiska destinationer dit långresor gjorts. Vanligt 

förekommande destinationer är exempelvis Australien och Asien. År 2003 gjordes en 

etnografisk studie som tar upp den kulturella skildringen mellan backpackers från olika 

länder. Men även den artikeln menar att det bara är konturerna av vad som egentligen 

finns att forska om långresor och backpackers. Det är möjligt att gå ännu djupare i de 

studierna för att verkligen förstå uppdelningen av olika resenärer (Sœrensen 2003). En 

stor del av de som studerat långresor menar dock att det finns mycket att utveckla och 

olika sätt att se på långresor. Vi vill även skapa en koppling till de möjligheter och 

förutsättningar vi har i samhället idag som påverkar långresans betydelse för unga 

vuxna. 

 

Tidigare forskning såg vi även tydliggöra att unga vuxna befann sig i ett skede i livet 

där nytt ansvarstagande tar plats. Vilket gör att långresan har blivit som ett sista stopp 

innan vuxenlivet startar. Långresan är även ett sätt att växa och utbildas som person. 

Övergångsriten är därför applicerbart på långresan. En övergångsrit innebär att du som 

människa går in i ett annat skede i livet (Suvantola 2002: 240). Suvantola (2002) 

uppmärksammar även en viss status som en resenär får efter sin resa. Resenären blir 

mer världsvan med större kunskap och får ett annat perspektiv på livet.  

  

Det vi valde att ifrågasätta är varför långresan är en stor del och på vilka sätt det kan ha 

blivit något som många unga vuxna väljer att göra idag. Vi ifrågasatte varför vi 

uppfattade att långresan har blivit något som alla har genomfört idag, exempelvis direkt 

efter studenten då vi ser att många väljer att åka till Australien eller Asien. Trots att 

långresan har funnits länge tror vi att det krävs att se det på ett nytt sätt. Genom att se 
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det i relation till den generation som representerar unga vuxna idag och de 

förutsättningar dem har. Vad är det som gör att unga vuxna som reser känner att det är 

något viktigt att uppleva? Finns det något krav om att en ung vuxen måste göra en 

långresa för att bli socialt accepterad? Har långresan blivit en del av livet, som en 

övergångsrit till vuxenlivet? Att vi tror att det finns ett krav på långresor kom från våra 

egna observationer av vår omgivning. Vi såg att det var många som valde att göra en 

långresa och undrade vad det berodde på och om det kunde vara dagens samhälle som 

fick individer att känna att långresan var viktig. 

 

De frågor som uppstod resulterade i att vi ställde oss en fråga som vi besvarar i vår 

studie. 

 

 Frågeställning: På vilka sätt kan långresan ses som ett krav bland unga vuxna? 

 

1.3 Syfte   

Syftet med uppsatsen var att genom intervjuer med långresenärer kartlägga på vilka sätt 

långresan kunde ses som ett krav i dagens samhälle bland unga vuxna. 

  

2. Metod 
I det här kapitlet förklarar vi hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet till studien. Kapitlet inleds med förklaring om vilken metod vi använt oss av 

och det som följer är redogörelse för hur våra intervjuer har gått till. Slutligen en 

redogörelse för hur vi gjort vid kodning och analys av det empiriska materialet.    

 

Uppsatsen byggde på en kvalitativ metodgrund då vi samlade in det empiriska 

materialet genom intervjuer. Intervjuerna blev det stora kunskapsbidraget till vår studie 

och har därför varit det viktigaste för den här studien. Att vi använde personliga 

intervjuer kan ses som ett sätt att gå djupare in på en persons åsikter och i vårt fall, i en 

persons personliga upplevelser. Smith (2010) beskriver intervjuer som ett sätt att få 

förståelse för en händelse i en människas liv, personliga historier eller att få en bättre 

förståelse för en upplevelse som en person gått igenom. Det ger mer rum för 

respondentens ord och tankar. Personliga intervjuer kräver tid men Smith (2010) menar 

att intervjuerna också ger berikade och djupgående empiriskt material (Smith 2010: 94). 
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Genom att tolka och analysera våra intervjuer formades våra empiriska kategorier som 

också kom att bli betydelsefulla för vårt resultat. Kategorierna tolkade vi sedan med 

hjälp av teori som gav oss ännu ett perspektiv till vår empiri. Därför har en induktiv 

ansats varit användbart för vår studie, då vi började med vår egen observation för att 

sedan skapa en förståelse för den med hjälp av teori.                                             

 

2.1 Urval av intervjupersoner 

Vi valde att definiera långresan utifrån tid och inte avstånd. Hur långt eller vart 

respondenterna hade rest spelade inte lika stor roll för vår studie och därför fokuserade 

vi på tiden. Vi sökte efter respondenter som hade rest i mer än en månad i sträck och 

valde att sätta ett minimum där för att begränsa vårt urval. Vi ansåg också att det var 

viktigt att sätta gränsen på en månad då det underlättade i sökande efter respondenterna 

vi skulle intervjua. Vi började med att söka efter personer i vår omgivning som 

motsvarar det vi ville undersöka och bad dem sen ge oss fler namn som de visste skulle 

kunna passa för våra intervjuer. Metoden vi använde oss av var ett snöbollsurval och det 

kan definieras som ett urval som börjar smått men sen växer sig större allt efter som 

(Smith 2010:99). Snöbollsurval hjälpte oss att nå människor som vi kanske inte hade 

fått kontakt med annars. Under resor är mötet med andra människor centralt och Smith 

(2010) nämner även att exempelvis backpackers, som har arbetat under sin vistelse på 

destination, ofta träffat många andra personer som är där av samma syfte (Smith 

2010:99). Därför valde vi att fråga våra redan utvalda respondenter om de kände någon 

mer som hade gjort en långresa, och som skulle kunna ställa upp. För att utökade antalet 

respondenter. 

 

Svagheten med urvalet innebar att vi fortfarande höll oss inom samma sociala grupp. 

Eftersom vi frågade vänner och klasskamrater, och de i sin tur frågade sina vänner. Men 

för oss innebar det dock att vi smidigt och snabbt fick ett bra urval. Eftersom vi går 

turismprogrammet själva kunde vi vända oss till dem som var nära till hands. Vi visste 

sedan innan att många hade gjort en långresa. Att vi har haft möjlighet att göra det här 

under en kort tid har varit avgörande för våra intervjuer eftersom vi har arbetat utifrån 

en deadline. 
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För att se om det fanns en skillnad på unga män och unga kvinnor valde vi att göra en 

förstudie. Den här förstudien var till för att se om det skilde sig på svaren mellan könen. 

Om det var fallet hade vi behövt dela upp hälften unga kvinnor och hälften unga män av 

våra respondenter. Förstudien delade vi upp med fem stycken av varje kön där vi 

intervjuade alla 10 med samma upplägg. Efter våra intervjuer transkriberade vi dem och 

kategoriserade in svaren i passande kategorier. Det visade sig inte vara något som 

skiljde sig mellan könen. Därför valde vi att fortsätta vår studie utan att lägga ytterligare 

fokus på vilket kön vår respondent var. 

 

Vi valde även att ta reda på om våra respondenter hade gått ut gymnasiet eller redan 

börjat på universitet. Vilket förklarade i vilket skede respondenten valde att genomföra 

en långresa. Det var intressant för att förstå när unga vuxna väljer att göra sin långresa. 

Indelningen var om respondenten gått ut gymnasiet och inte påbörjat högskolestudier 

eller om respondenten påbörjat högskolestudien. Majoriteten av respondenten gjorde sin 

långresa före påbörjade högskolestudier, det var 39 av 52. Där återkom också svaren 

som indikerade på att de inte visste vad de ville göra med sitt liv och inte kunde 

bestämma vad de skulle göra i framtiden. De som har rest när de har varit 19-20 år har 

åkt efter att de har tagit studenten och många ansåg sig vara skoltrötta vid den åldern. 

Den grupp som rest när de har varit 22-23 år har antingen fortsatt att arbeta hemma en 

stund eller påbörjat högskolestudier.  

 

 

2.2 Intervjukonstruktion 

Eftersom vi har valt att ställa olika frågor kring våra respondenters uppväxt valde vi att 

låta våra respondenter vara anonyma i studien. Då vi använde oss av ett snöbollsurval 

kunde vi inte bestämma var våra respondenter geografiskt skulle befinna sig. Därför 

använde vi oss av internetfunktionen Skype, samt telefon vid de intervjuer som krävde 

det. För att på bästa sätt dokumentera våra intervjuer inför transkriberingen spelade vi in 

allt. Att vi använder tekniska hjälpmedel gör att vid tolkning av intervjuerna får 

respondentens svar större betydelse då det inte utelämnar något viktigt (Dalen 2015). 

Eftersom vi även la största vikten på tolkning av intervjuerna i studien betyder det att 

det var viktigt att vi tolkade varje ord respondenten sa. Intervjuerna varierade 

tidsmässigt med allt från 10 minuter till 25 minuter. Orsaken till att tiden varierade på 

intervjuerna berodde på att respondenternas svar var olika då vissa pratade kring en 
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fråga mer än en annan. Då vi även hade möjligheten att ställa följdfrågor kunde vissa 

intervjuer resultera i flera frågor än en annan intervju. 

  

Vi såg på intervjuerna som ett samtal då vi ansåg att det skulle leda till en mer 

avslappnande miljö där vi skulle få ut det bästa svaret från respondenterna. Därför valde 

vi att inte använda oss av frågor som innan var bestämda. Varje resehistoria ser olika ut 

och vi utgick från vad respondenten berättade istället för att leda in dem på ett sätt som 

skulle kunna påverka deras svar. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerade intervjuer kan forskaren ha olika teman som med hjälp av generella 

frågor ska undersökas. Semistrukturerat innebär enligt Smith (2010) att forskaren 

använder sig av de generella frågorna men att det kunde tillkomma följdfrågor, eller att 

be respondenten förtydliga sitt svar (Smith 2010: 93). Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi valde att ha tre teman. Vi utgick från teman som vi 

skulle följa genom varje intervju. Vid varje tema hade vi även satt olika mål med vad vi 

ville få ut av intervjun, för att kunna svara på vår fråga. De teman vi använde oss av var: 

Tema 1: Individen, Tema 2: Samhället och till sist Tema 3: Före och under långresan. 

Det första temat pratade vi med respondenten om deras uppväxt och om resor överlag 

hade varit en stor del av deras liv. Nästa tema pratade vi med respondenten kring hur de 

ser på resor, om resan överlag är en stor del av samhället och vad de trodde det kunde 

bero på. Tema 2 fokuserade även på att skapa en förståelse kring hur mycket 

respondentens liv kretsade kring sociala medier och på vilket sätt det kunde ha påverkat 

individen före, under och efter långresan. Det sista temat ville vi prata kring hur 

individen har upplevt hur deras liv sett ut efteråt och om en möjlig långresa igen skulle 

genomföras. Det lades mycket vikt på att fråga respondenten hur de såg på framtiden för 

dem själva gällande resor och annat i livet som påverkar långresan.  

  

2.3 Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna förklarade vi tydligt vårt syfte för att våra respondenter skulle förstå 

vad studien handlade om och vad vi ville samtala kring. Genom att ge en förklaring det 

gav det möjligheten för respondenten att kunna förstå och vara delaktig i vår studie på 

bästa sätt. Enligt Smith (2010) ska forskaren vid intervjuer ge respondenten möjligheten 

att sätta sig in i studien och känna sig delaktig i ämnet. Samt att även tydliggöra att 

respondenten är betydelsefullt för studien och att svaren vi får från dem är till stor hjälp 

för vårt arbete (Smith 2010: 96). Men eftersom vi inte ville säga specifikt vad vi letade 
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efter var det nödvändigt att vi hade en god förklaring till det, för att alla skulle känna sig 

bekväma med vad de berättade under intervjuerna. Skulle vi ha valt att säga specifikt 

vad vi var ute efter hade det högst troligen påverkat respondenternas svar. Vi valde 

istället att kort berätta om vår undersökning och vad det var vi skulle fråga kring för att 

skapa en grund till intervjun. Som Smith (2010) nämner är det viktigt att skapa en trygg 

relation med den som blir intervjuad eftersom att det kan hjälpa till att få fram de svaren 

som behövs. Är det en person som inte känner sig trygg kan det leda till att den 

personen låser sig och kanske håller undan något som han/hon kanske skulle ha berättat 

i en mer trygg miljö (Smith 2010:105). Det är bra att småprata med respondenten för att 

på ett bra sätt avsluta mötet. Det för att personen som deltagit i intervjun ska vara väl till 

mods (Smith 2010: 96). 

  

Under intervjun förde en av oss anteckningar under tiden för att underlätta 

transkriberingen och kodningen. När vi hade genomfört intervjun var det viktigt att vi 

tänkte bort från egna förutfattade meningar och att vi inte lyssnade efter det vi vill höra 

utan att vi verkligen lyssnade på vad respondenten sa. Det gällde även under 

transkriberingsprocessen. Under transkriberingen av svaren började vi med en 

preliminär transkribering som Smith (2010:105) kallar line-by-line. Då skrevs alla ord 

ner och vi gick igenom meningarna var för sig. 

  

Efter det började den mer ingående transkriberingen som kallas metakodning. Här 

letade vi efter teman och gjorde en mer fokuserad kodning på intervjun. I den här 

processen var det ännu viktigare att vi tänkte kritiskt och verkligen såg det gömda 

budskapet som behövdes ta fram för att vi skulle kunna skapa våra kategorier. Kodning 

kan ske efter varje intervju eller efter alla intervjuer är klara (Smith 2010:98). Vi valde 

att börja kodningen efter alla intervjuer var klara för att det skulle bli mer enhetligt då vi 

hade många intervjuer som skiljde sig från varandra. Vi hade även våra intervjuer 

löpande efter varandra, vilket gjorde det tidsmässigt svårt att få till det mellan 

intervjuerna. Enligt Smith (2010) finns det olika strategier när det gäller kodning och de 

skiljer sig åt beroende på hur mycket vi väljer att låta oss påverkas av förutfattade 

meningar vid kodning. Vi hade mycket tankar före kodningen och hade med oss dem på 

sidan av men försökte ändå se på våra intervjuer objektivt utan att bli påverkade allt för 

mycket. Exempelvis har en av oss varit på en långresa tidigare och den andra har inte 

varit det, vilket gjorde att vi hade olika tankar och känslor kring långresor vilket har gett 
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oss ett bredare perspektiv på hur vi uppfattat våra respondenter. Att vi valde att försöka 

vara objektiva i intervjuerna ledde till att vi såg kategorier i kodningen som vi inte 

trodde att vi skulle hitta från början. Vi fick anstränga oss för att se samband mellan 

intervjuerna och för att få en mer generell blick över på vilka sätt respondenterna kunde 

ha blivit påverkade. Efter att ha fått fram de stora generella dragen i intervjuerna 

började vi samla ihop det viktigaste och det som var mest relevant för den här studien 

för att göra en analys. Metakodningen hjälpte oss att hitta våra kategorier och hur vi sen 

fick fram ett resultat.    

 

Vi valde att utgå från tre kategorier i uppsatsen som består av mindre underkategorier 

för att ge ett sammanhang till kategorierna. Första kategorin fick namnet Långresan för 

unga vuxna. I den här kategorin ville vi förstå vad för typ av långresa en ung vuxen gör 

idag och vad den innebär. Det fanns flera olika sätt att göra en långresa på och vi valde 

att ta fram de olika resesätten som kommit fram under intervjuerna. Viktigt var även att 

vi förstod vad långresan innebär för den unga resenären. Samt även om vi kan se 

generella drag vilket tidpunkt i livet långresan genomfördes för respondenten. Vi valde 

därför att undersöka vilken typ av livssituation som respondenten befann sig i inför sin 

långresa. Anledningen var för att se om det fanns ett mönster eller en anledning till 

varför individerna valde att ge sig ut på sin långresa. Hade respondenten ett fast jobb 

eller hade personen i fråga just tagit studenten var det vi tog reda på. Om det hade 

någon betydelse att individerna hade något som påverkade deras möjlighet att 

genomföra en långresa. Samt även om det var bristen på någonting i vardagen, alltså en 

form av tristess, som kunde påverka att långresan överhuvudtaget gjordes. Vi valde 

sedan att, med teorin om långresan och det empiriska materialet vi fick utifrån våra 

intervjuer, koppla det till en analys. En del som resulterade i långresans karaktär för en 

ung vuxen, då vi analyserade kategorin.  

 

I kategori två, Synen på långresan för unga vuxna, förklaras varför långresan kan vara 

en del av en övergångsrit. Vi ville ta reda på respondenternas inställning till långresor. 

Vi valde därför att fråga kring respondenternas uppväxt. Det gav en förståelse till i 

vilken utsträckning uppväxten har påverkat beslutet om att ge sig ut på en långresa. Vi 

fokuserade på om resor överlag, inte endast långresan, var en naturlig del för 

respondenterna. Men framförallt om respondenten har rest mycket eller rest lite i sitt liv, 
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med familj eller vänner. Definitionen av att ha rest mycket grundades på om personen 

hade varit utomlands utanför det egna landets gränser och om, enligt respondenten, 

resor varit en stor del av uppväxten. Exempelvis en eller två veckors semester 

åtminstone var och vartannat år. Att ha rest lite innebär att respondenten endast rest 

inom sitt land eller inte rest överhuvudtaget. Det gäller även att personen i fråga har rest 

endast ett fåtal gånger utomlands i sitt liv. Det var ett sätt att se om det är en bidragande 

faktor till ett krav.  

  

Även den positiva eller den negativa inställningen till långresan och att resa överlag 

tolkades. Inställning tror vi kunde, till en viss del, grunda sig i respondentens 

omgivning. Vi valde därför att prata kring hur respondenten upplevde att människor i 

sin omgivning ser på långresan. Om de har föräldrar som rest eller vänner som varit på 

liknande långresor. Har de i sådana fall pratat om det som en bra eller dålig långresa. 

Viktigt var att se generella tendenser som kunde få oss att dra tydliga slutsatser utifrån 

intervjuerna. 

 

För våra respondenter såg viljan av att göra en liknande långresa olika ut. Några var 

beredda att göra det igen, vissa kände sig klara och några såg det som en extremt viktig 

del av deras liv. De som ville göra en långresa igen men kanske inte exakt just nu var en 

stor del av respondenterna och vi kunde därför koppla empirin till en teori om en 

övergångsrit. Vi gjorde en analys kring långresan som övergångsrit utifrån det 

teoretiska och empiriska materialet vi fick fram.  

 

Kategori nummer tre fick namnet Långresan som en del av livet för unga vuxna. Här 

gjordes en fokusering på unga vuxna idag gällande deras sätt att se på långresan som en 

del av livet. För att förstå sig på varför unga vuxna reser fick respondenterna frågor 

kring hur de ser på dagens samhälle gällande långresan. Kapitlet behandlar bland annat 

hur utbildningen idag ger möjligheter att åka utomlands huruvida det är att studera eller 

att praktisera. I den här kategorin fanns det flera typer av olika generella drag som 

uppmärksammas från intervjuerna.  

 

Kategorins syfte var även att beskriva hur trenden kring långresan har skapats. Sociala 

medier blev ett stort område att behandla då vi kunde se att det hade en stor del i alla 

respondenternas liv. Intervjuerna tolkades även för att ta reda på hur de förhåller sig till 
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långresan och om respondenterna tydligt kunde se det som ett måste i deras liv. Det 

undersöktes om det har blivit en trend att åka iväg på långresa och hur på olika sätt 

respondenterna höll med om det. Det var just trenden som ledde till att kapitlet avslutas 

med en analys med långresan som en trend för unga vuxna. Kategori nummer tre 

placerades sist på grund av att det var den kategorin som kom att leda in oss på svaret 

på vår frågeställning. 

  

3. Långresa för unga vuxna 
I det här kapitlet kommer vi att skapa en förståelse kring vad en långresa är för en ung 

vuxen idag. Samt även de generella drag som vi tydligt kan se utifrån vårt empiriska 

material i relation till teorin. Kategori tre slutar med en analys där vi analyserar det 

material vi har fått fram och vad vi tror det innebär för långresan som karaktär. 

 

En ung resenär har definierats att vara i åldern mellan 15-25 år. Ett statistiskt diagram 

visar i vilken åldersgrupp respondenten befunnit sig i under sin långresa. Att undersöka 

åldern var centralt eftersom det behövdes för att skapa en förståelse om när unga vuxna 

faktiskt rest. Majoriteten var mellan 18-20 år och deras långresor skedde direkt efter 

gymnasiala studier. Åldersgruppen mellan 21-23 år passade också några av 

respondenterna. Här var det dock en större variation på om respondenten exempelvis 

hade påbörjar universitetsstudier eller inte. Den lilla procent som representerade de i 

åldern mellan 24-26 år var mestadels universitetsstudenter (se figur 1).  

 

 
(Egen figur 1. 2015) Diagram över åldersfördelning 
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Loker-Murphy & Pearce (1995) menar att det är lätt att relatera en ung resenär till 

västländer som gör en långresa och att det sker vid en viss tidpunkt i livet. Den 

tidpunkten är direkt efter studenten eller när de genomgår en universitetsutbildning. 

Långresan som genomförs i det här livsstadiet kan ses som en del av en utbildning i 

livet. Resan hjälper till att forma de unga vuxna när de ska genomgå en övergång till 

vuxenlivet. Därför kan resan ses som en invigning till en början av övergången, eller 

som själva övergången i sig.  Det är lättast att applicera övergången på västländer då 

mindre utvecklade länder inte ser ut på samma sätt. I mindre utvecklade länder är det 

mer vanligt att börja arbeta direkt efter det som liknar gymnasiala studier. Det beror på 

andra prioriteringar i livet och att det viktigaste i livet är att försörja sin familj. Vilket 

gör att den här pausen inte blir lika viktig i mindre utvecklade länder (Loker-Murphy & 

Pearce 1995). 

 

3.1 Att göra en långresa; backpacking, volontär, studera eller att arbeta    

Det finns olika typer av långresor som en ung vuxen kan genomföra. I intervjuerna har 

de olika resesätten varit intressanta för att förstå vilket sätt de unga vuxna reser på och 

om det fanns något utmärkande sätt att göra en långresa på som en ung vuxen. För att 

kunna se om det kan ha varit en bidragande faktor till vad som har skapat ett krav att 

göra en långresa. De olika resesätt som framkom utifrån intervjuerna var: backpacking, 

volontärresa, arbete utomlands och studier utomlands.  

 

För att kortfattat förklara vad volontärturism är valde vi att använda den mest använda 

definitionen av volontärturism, av Wearing från 2001:  

 

”Någon som för olika orsaker, deltar volontärt på ett organiserat sätt för att göra en 

resa som kan innebära att hjälpa eller lindra den materiella fattigdomen i vissa grupper 

i samhället, återställande av vissa miljöer, eller forskning om aspekter av samhället 

eller miljön” (Wearing, 2001:1)       

   

    

Volontärresor ligger nära modern backpacking men skiljer sig åt vad gäller motiven. En 

volontär är mer motiverad av att hjälpa och backpacker är mer motiverad av själva 
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upplevelsen med resan. Vilket betyder att även volontärturism kan ses som en skild 

form inom turism (Mustonen 2008).  

 

Att resa själv är något som har ökat under slutet på 1990-talet. Det har även ökat bland 

unga och speciellt för unga vuxna i utvecklade eller utvecklande länder (Tsaur et.al 

2010). Majoriteten av respondenterna hade rest som backpacker. En stor del hade rest i 

syfte för att studera. Vilket kan vara en del av ökningen av självständigt resande som 

Tsaur et.al (2010) beskriver. Minioriteten bestod av de som arbetade som volontärer och 

arbetade utomlands (se figur 2). Eftersom backpacking var det mest utmärkande bland 

respondenterna har vi valt att beskriva det ytterligare i nästa kapitel. 

 

 
(Egen figur 2, 2015) Olika resesätt bland respondenterna 

 

 

3.2 Ryggsäcken är allt som behövs; backpacking som en långresa 

Det som framkom bland respondenterna var att backpacking är vanligt bland unga 

vuxna. Backpacking är ett fenomen som på svenska kan kallas för luffarturism och 

innebär att resa på ett primitivt sätt. Att resa som en backpacker ses som en möjlighet 

för unga män och kvinnor att ta sig tid att resa och är motiverade av frihet, oberoende, 

äventyr och att söka nya upplevelser. Människor som reser som en backpacker ser det 

som en ”once in a lifetime opportunity” för att sedan kunna återgå till sitt vardagliga liv 

(Ooi&Laing 2010). 
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Livet som backpacker tillåter unga människor att lösa sina egna problem och att ta 

självständiga beslut. En möjlighet att forma sin identitet uppstår när en människa 

avbryter sitt normala liv och tillåter en att återdefiniera sin personlighet utifrån egna 

erfarenheter och upplevelser, vilket även tillåter en människa att släppa samhällets 

begränsningar. Trots att backpacking kan vara en fortsatt personlig utveckling kan det 

också vara ett hjälpmedel för att skapa en ny identitet eller att få en starkare bild av sin 

identitet. Backpackers och de som reser på volontärresor anses ofta vara unga, relativt 

välutbildade och främst från västländer (Ooi & Laing 2010). 

 

De som hade rest som backpacker ansåg att de hade sett mycket av världen och att det 

var givande att resa runt på olika ställen under långresan, vilket gav möjligheten att 

uppleva så mycket som möjligt. Valet av att resa som backpacker ansågs naturligt. Det 

var inget märkvärdigt för respondenterna att åka iväg. Några respondenter gjorde sin 

långresa för att en grupp kompisar tog med dem på långresan. En av respondenterna 

berättade hur beslutet att göra långresan togs: 

 

“Det var mina kompisar som bjöd med mig, jag hade ingen fri vilja, eller jo det hade 

jag väl, jag tycker ju om att resa och så hade dem bokat klart. Så jag bara hängde 

med” (Intervju 17) 

 

Vissa hade samlat pengar en längre tid och på det sättet förberett sig inför sin långresa. 

Det fanns även de som verkligen såg sin långresa som något stort och betydande i deras 

liv. Det var något som de kände att de behövde göra för att kunna gå vidare till något 

annat i sitt liv.  En av våra respondenter såg sin långresa som ett löfte till en annan 

person och det var därför viktigt att fullfölja långresan. Här är ett citat från när 

respondenten förklarade hur valet att åka iväg gjordes: 

 

”Ja, det var nog bara för att jag ville få erfarenhet, lära mig, få lite upplevelser och 

lära mig saker om livet innan jag pluggade vidare. Sen var det också en personlig 

grej med att min morfar pratade om det precis innan han dog som gjorde att jag 

verkligen tog steget. Men ja, det handlade mycket om att jag ville utveckla mig själv 

personligen.” (Intervju 40) 

 

3.3 Långresan som student 
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Enligt Bicikova (2014) är studenter som reser det mest utmärkande segmentet inom 

turism när det gäller unga. De respondenter som hade studerat under sin långresa var 

mestadels i samband med att det gick på universitet. Av respondenterna var det 17 av 52 

(se figur 2) som gick på universitet. För de som studerade på sin långresa såg resan 

annorlunda ut än för en backpacker. De som hade stannat på ett ställe, för ett studera 

under en längre tid såg det mer som en vardag på en annan plats än som en långresa, 

därför blev det inte den mest självklara definitionen för dem. De studerande såg det 

också som en möjlighet att lära sig mer och få en möjlighet att integrera med ett annat 

samhälle genom att delta i lokalbefolkningens vardag. De studerande försökte också ta 

vara på möjligheter att resa till närliggande platser på destinationen för att få ut det 

mesta av upplevelsen. De respondenter som inte hade rest på sin studieort under 

långresan kände att det var något de hade kunnat göra för att få ut mer av deras 

studietid:  

 

 “... det var lite synd att man var låst till skolan, skulle jag åka igen så skulle jag resa 

runt mer och se fler saker. Det tror jag också skulle ha gjort det roligare för det blev 

lite som en trist grå vardag där i London mot slutet, att en rundresa så skulle man fått 

nya platser och upplevt lite mer intressant.” (Intervju 14). 

 

I USA är det mycket vanligt att studenterna som går på college är de som främst 

dominerar studentsegmentet i studier. Enligt Bicikova (2014) finns det en begränsad 

forskning om hur unga människor tar sina beslut när de reser och hur deras resebeteende 

ser ut. Det är främst college-studenter som åker iväg på springbreaks som har 

uppmärksammats i studier. Eftersom studenter växer upp i olika sociala, politiska och 

ekonomiska miljöer med olika förutsättningar för turism och resor är det viktigt att ta 

hänsyn till vilka de unga turisterna är. Dagens unga resenärer har inte samma 

preferenser som unga resenärer för 20 år sen och kommer högst sannolikt skilja sig åt 

även i framtiden. Bicikova (2014) anser därför att det är viktigt att förstå studenters 

beteende idag för att kunna se skillnader från idag till kommande generationer. För att 

kunna förstå hur unga resenärers behov kan komma att se ut i framtiden. 

  

3.4 Att distansera sig från livet 

Före långresan såg sysselsättningen olika ut för respondenterna. Utifrån det empiriska 

materialet blev det en jämn uppdelning då de som arbetade var 22 av 52. De som var 
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arbetslösa eller inte hade en fast tjänst var 15 av 52. Till sist var även de studerande 15 

stycken av 52 respondenter (se figur 3).  

 

 
(Egen figur 3. 2015) Respondenternas sysselsättning före långresan 

 

De som arbetade hade en sysselsättning som de kanske inte var helt nöjda med och såg 

långresan som ett sätt att bryta det missnöjet. En av respondenterna förklarade sig på det 

här sättet: 

 

”... jag behövde ett break med allting som har med Sverige att göra och jag visste inte 

vad jag ville med skolan och trivdes inte riktigt på något av mina jobb” (Intervju 8). 

 

Citatet (intervju 8) var ett tydligt exempel på hur sysselsättningen hemma inte var 

tillfredställande nog och andra alternativ söktes. Vad en person gör i sin vardag, varje 

dag på samma sätt, är associerat med hemma där individen spenderar större delen av sitt 

liv. Det förknippas därför med något tråkigt och vanligt medan att göra något 

annorlunda, som att resa, ger äventyr och ovanliga upplevelser. Hemma blir alltså rutin 

och tråkigt medan en annan plats kan ge något annat och mer betydelsefullt (Suvantola 

2002: 44). Majoriteten av de som arbetade pratade kring hur hemma var någonting 

tråkigt och att det var en stor anledning till att de åkte på långresa. Som visas tydligt i 

följande citat: 

  

”Nej jag tror att för mig var det en brytningsgrej också, att det är kul att åka iväg och 

göra något annat eller något annorlunda, att bryta från vardagen lite. Det blir ett 
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avbrott från vardagsstressen, hamsterhjulet man är i hela tiden, resan bryter från det 

på något vis” (Intervju 9). 

  

Respondenten förklarade i citatet hur vardagen blev ett hamsterhjul. Det fanns en tydlig 

samverkan mellan hemma och borta. Hemma var bekant till skillnad mot borta som var 

en främmande plats. Turismen ger möjligheten att uppleva den här samverkan mellan 

bekant och främmande. Enligt Suvantola (2002) ger hemma möjligheten att vara fri och 

uppleva något mer men ändå ha någonting tryggt att komma tillbaka till. Att bestämma 

sig för att resa och hur resenären sedan upplever resan grundar sig i det vardagliga livet 

hemma. Människans vardagliga liv är en vana och det som sker i vardagen är ingenting 

vi människor funderar länge på (Suvantola 2002: 39-40). 

  

För respondenterna var det också viktigt att upptäcka mycket på sin långresa. Även här 

framkom tristessen och att respondenterna inte visste vad de ville göra i sitt liv. Ett sätt 

att komma ifrån den här tristessen är att interagera med andra människor. Människan 

interagerar med andra i vardagen som lever i samma socio-kulturella grupp, vilket 

skapar ett behov av att träffa en annan socio-kulturell grupp. I livet väljer människan 

inte att reflektera över vad det vardagliga är och vad det består av. Istället har vi enligt 

Suvantola (2002) en natural attitude, en attityd mot vardagen som är skapat utifrån den 

socio-kulturella grupp som människan är en del av. Sker det inte något ovanligt i 

vardagen är det inget som behövs reflekteras över. Vardagen tas därför för givet av 

människan (Suvantola 2002: 40). En respondent svarade på frågan om varför långresan 

gjordes med ”För att komma bort, se något nytt, lära mig nya saker och coola 

saker”(Intervju 11). Vilket överlag inte var en ovanlig respons på varför långresan 

gjordes överhuvudtaget. Genom det fick vi en generell uppfattning av att vardagen inte 

kunde ge svar på de behov respondenterna hade. Vid besöket av en annan plats är 

natural attitude inte längre hanterbart. Den nya platsen gör att människan måste ta in 

nya upplevelser och saker vi aldrig hanterat förut. Omgivningen blir spännande och ny 

när människor är någon annanstans och det gäller även på en resa (Suvantola 2002: 45). 

 

3.5 Långresans betydelse för en ung vuxen 

Utöver att uppleva något annat hade respondenterna en annan anledning till sin 

långresa. Som Suvantola (2002) säger är hemmet en central plats för de olika intressena 

en människa har. Det innebär att på en sådan plats skapas en tydlig identitet och känsla 
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av tillhörande för en människa. Varje person har ett behov av att nå andra platser inom 

räckhåll från sitt hem. Men för vissa kanske det räcker med att gå ut till nattklubben en 

lördagskväll, där integration med andra människor från en annan socio-kulturell grupp 

sker. Att resa är endast ett sätt att mätta det behovet en människa har av att uppleva 

något annat (Suvantola 2002: 44). I intervjuerna har det dykt upp mycket om personlig 

utveckling på en långresa. Samt att respondenterna har rest för att passa på innan 

vuxenlivet och det ansvarstagande som snart börjar. En generell uppfattning som vi fick 

var hur mycket en individ lärde sig på sin långresa och hur individen utvecklades. Det 

handlade ofta om att upptäcka något annat och att få distans från det som fanns där 

hemma.  

  

Distansen som individen fick på långresan fungerade som ett sätt för individen att bli 

mer mogen, enligt respondenterna. Det räckte inte med att åka på en kortare resa. En 

respondent menade exempelvis att de som gör en kortare festresa inte får ut samma 

personliga utveckling som resenärer på en långresa. Lutar det mot att en människa har 

större behov av att resa kan det innebära att den personen känner sig rotlös, inte skapat 

sig en identitet eller brist på trygghet hemma (Suvantola 2002: 44). 

  

Integration med lokalbefolkningen har också visat sig vara viktig som tydligt visas i det 

empiriska materialet. Genomgående har respondenterna valt att tydliggöra hur 

betydelsefull integrationen med lokalbefolkningen har varit. Respondenterna har valt att 

resa och på så sätt valt att även interagera med en annan socio-kulturell grupp utöver 

dem som finns hemma. En respondent säger att: 

 

”Jag ville ändå känna att jag hade chansen att bli förstådd på platsen och lära mig 

språket. Jag ville kunna integrera på ett annat sätt än att bara vara turist och så” 

(Intervju 16). 
 

Att inte bara vara en turist var en orsak till att respondenterna valde att ge sig ut på en 

långresa, då respondenterna ville interagera med lokalbefolkningen på bästa sätt. 

Uppfattningen var att det inte går att få på en kortare resa, enligt respondenterna. 

  

På en annan plats ifrån ens hem är känslan av ansvar frånvarande. Det innebär att vi kan 

förundras över andras miljöer och vara en form av åskådare utan att ta del av de 
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konsekvenser som följer. Det gör att en människa slipper ansvarstagandet från sin egen 

vardag och kan istället släppa de problem som vanligtvis uppstår hemma (Suvantola 

2002: 47). Behovet av att nå nya platser för att uppleva någonting annat än det 

vardagliga livet hemma är socialt konstruerat. Enligt Suvantola (2002) är även 

turismindustrin en stor del i det hela. Turismindustrin underlättar för turister att mätta 

det behovet av att uppleva någonting annat från sin vardag. Det ligger i det 

undermedvetna att ha det har behovet av att upptäcka något annat. Men det är även 

möjligheterna från turismindustrin som väcker till liv ett behov i vårt undermedvetna 

som får oss att fundera på saker och ting. Och även om turismindustrin skapar 

möjligheter skapar det även begränsningar till vilken resa vi väljer att göra (Suvantola 

2002: 48).  

 

3.6 Vikten av att uppleva andra kulturen 

Enligt Loker-Murphy & Pearce (1995) är unga vuxna det segment inom turism som 

generellt är mer benägna att resa längre än andra segment och upptäcka mer nya platser 

och kulturer. De unga vuxna integrerar gärna med andra kulturer och vill gärna förstå en 

kultur (Loker-Murphy & Pearce:1995).  Något som var viktigt för respondenterna var 

att upptäcka nya kulturer, vilket 35 av 52 av respondenterna påpekade. Att uppleva nya 

kulturer handlade främst om att se något annat än det som fanns hemma för att förstå 

hur världen ser ut och fungerar. För vissa ansågs det vara viktigt att vara iväg en längre 

tid och interagera med en helt annan kultur istället för att bara semestra på en 

destination. För att verkligen förstå en annan kultur var tiden avgörande för hur länge 

personen stannade. En kort visit var inte tillräckligt för att få en ordentlig förståelse för 

kulturen, vilket också var en bidragande orsak till att just många valde att stanna i ett 

land en längre tid. 

  

”Ju längre du är borta desto mer blir du integrerad i kulturen du besöker och deras 

samhälle. Det gör att upplevelserna blir så mycket större och bredare. Genom att bli 

mer integrerad i samhället skapar du ett bredare perspektiv på livet som du sen kan 

ta med dig tillbaka hem.” (Intervju 47). 

 

För andra spelade inte heller avståndet allt för stor roll. Utan det handlade om att 

uppleva något annat som inte var Sverige. Vissa undvek till och med svenskar under sin 

resa för att verkligen kunna uppleva landet som lokalbefolkningen. Att se världen 
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utanför Sverige dök upp då intervjuerna gick in på hur det ser ut idag i samhället. 

Vikten av hur nyttigt det idag är att se vad som händer runt om i världen anses vara en 

stor orsak till att de flesta tycker att även andra borde resa eller bara vistas i ett annat 

samhälle. Loker-Murphy & Pearce (1995) menar att resor kan ses som ett sätt för 

människor att förstå geografiska avstånd och att lära sig hantera olika okända sociala 

situationer. Vilket våra respondenter visade var viktigt när de underströk förståelsen för 

andra kulturer och hur det fungerar i resten av världen.  

  

3.7 Långresans karaktär 

Generation Y har varit en stor del för att kunna förstå hur långresan karaktäriseras idag. 

Generation Y, som har varit en del av unga vuxna för vår studie, karaktäriserar 

långresan idag på ett annat sätt än för 30 år sedan. På en långresa har det visat sig att du 

har möjligheten att utvecklas som person och uppleva andra kulturer. Det har 

respondenterna gjort genom att genomföra en långresa och fått chansen att upptäcka 

världen och distansera sig från vardagen. Vilket våra respondenter menar att handlar om 

att utmana sig själv och sätta sig själv i situationer du aldrig kommer finna hemma. 

 

När respondenterna valde att göra en långresa var vardagsmönstret något som de ville 

bryta. Suvantola (2002) tar upp varför människors hem kan anses som tråkiga och att 

andra destinationer kan locka mer. De är inte nöjda med sitt arbete och det blir för 

mycket vardag. En ung vuxen kanske inte heller är redo för ett vardagsliv eftersom det 

kan vara en för tydlig indikator på vuxenlivet och att unga vuxna därför ser resan som 

en tillflyktsort.  Långresans karaktärsdrag skulle därför kunna vara att den ska ske för 

unga vuxna när de är i ett skede då förändring sker. Att det är just det här 

förändringsstadiet från ung till vuxen som präglar en långresa för att hjälpa till för att 

exempelvis utmana sig själv. De flesta respondenter upplevde att vardagen var 

någonting tråkigt. Däribland att fastna på ett och samma ställe för resten av livet. Vilket 

fick oss att ifrågasätta om det i själva verket inte var utveckling som var den starkt 

drivande faktorn till varför unga vuxna gör en långresa, utan avbrottet från vardagen.  

 

Utifrån det empiriska materialet ser vi att ett av de vanligaste sätten att göra en långresa 

på är genom att åka som backpacker. När en ung vuxen reser som backpacker ger 

personen sig ut på en resa som kan anses vara riskfyllt och ett stort äventyr. Det gör att 

långresan skapar en ovan miljö där personen tvingas bryta vardagen. Det gör att 
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backpacking är ett resesätt som lockar många unga vuxna då det skapas en chans att 

uppleva något utöver rutiner som vardagen innebär. Men samtidigt verkade bilden av 

vardagen vara starkt konstruerat av fördomar bland våra respondenter. Långresan och 

resor i allmänhet kommer inte sluta vara en del av respondenternas liv. Trots att många 

respondenter kände sig klara efter sina långresor ville de inte släppa idén om att resan 

kommer vara en stor del av deras liv. Enligt Suvantola (2002) är resan ett sätt att fly det 

tråkiga och fly vardagen, vilket inte kommer att ändras. Dock kommer olika 

förutsättningar i livet leda till att typen av resa kommer att förändras.  

 

Långresans karaktär präglas av att uppleva någonting annat mot det som finns hemma. 

Kulturen var därför en stor motivationsfaktor för många långresor. Självklart fanns det 

andra motiv men utifrån vår tolkning fanns det ändå något som förklarade vikten av att 

förstå resten av världen. För att uppleva andra kulturer krävs det en långresa då 

resenären är borta en längre period.  

 

Något som även framkom som viktigt utifrån intervjuerna var betydelsen av avståndet. 

Många berättade att det var kul att åka så långt bort som möjligt, men de reflekterade 

inte över hur det idag finns olika möjligheter att åka långt bort. Utan det är något vi 

människor tar för givet under 2000-talet. Vilket vi tror att beror på att det inte är 

avståndet som avgör en resa längre och kanske snarare tiden. Dock fanns det vissa 

undantag. Många ser som tidigare nämnt inte en resa till Danmark som en långresa även 

fast de varit där längre än en månad. Det gäller då specifikt de som studerat eller 

arbetat. En respondent som hade bott i London i ett år såg inte det som en långresa 

heller. Här såg vi att många av våra respondenter hade en bild över hur en typisk 

långresa såg ut och vad som karaktäriserar en långresa idag. Att det finns en fin gräns 

mellan vad som är en långresa och vad som inte är.   
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4. Synen på långresan för unga vuxna 
I det här kapitlet kommer vi att skapa en förståelse kring synen den unga vuxna har mot 

långresan idag. Samt även de påverkande faktorer i en ung vuxens omgivning, som 

familj och vänner, som kan vara en del i beslutet att göra en långresa. Synen på 

långresa handlar även om huruvida respondenten känner att ännu en långresa är 

aktuell eller inte. Följande kapitel slutar med en analys där vi analyserar det material 

vi har fått fram och tar fram vad vi ser att har lett till att långresan kan liknas 

övergångsrit.  

 

4.1 När Grekland inte räcker till 

Majoriteten av våra respondenter förklarade att de hade rest mycket under sin uppväxt 

(se figur 4). Det innebar främst att respondenten på ett eller annat sätt har hört eller 

uppfattat resor som någonting positivt. Att se på resan som någonting spännande har 

varit ett genomgående mönster för de som har rest mycket. Det innebar att som liten 

hade en större del av respondenter upplevt resor som något annorlunda mot vardagen. 

Det blev minnen som lagrades och som till stor del innebar en positiv period i 

respondentens liv. Det har även inneburit att respondenterna ser på resor som en 

naturlig del av livet. En respondent menade till exempel att åkte familjen inte iväg på en 

resa ett år blev det någonting annorlunda och något som skapade negativitet. Samma 

individ menade att trots en fin sommar i Sverige var det ändå bättre att resa till en annan 

miljö än hemma. Vilket var en genomgående åsikt kring de som reste mycket under sin 

uppväxt. Förutom väderförutsättningar uppfattades individerna i den här kategorin vara 

stolta och ville mer än gärna förklara hur de hade rest med sin familj. 

  

 
(Egen figur 4. 2015) Resor under uppväxten 
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Några av respondenterna pratade om hur deras föräldrar som själva varit på långresor 

ofta har berättat om resan. En del av majoriteten, vars uppväxt har präglats av resor, tror 

det har influerat deras inställning att resa. En respondent tror exempelvis att resandet 

började redan hos morföräldrarna. I citat nedan berättar respondenten om hur resor varit 

en stor del av livet sen tidig ålder: 

 

”... min morfar, dem har haft ett företag i Japan och har alltid sett till att min mamma 

och hennes syster skickades till Japan och USA under deras uppväxt. Det har liksom 

följt med att mina föräldrar gjort det med mig också.” (Intervju 22). 

  

I vissa fall kom föräldrars långresa på tal när respondenten själv skulle resa och då blev 

det en positiv tillbakablick till den långresa föräldrarna genomfört. Det fungerade som 

inspiration då en av respondenterna talade om de resedagböcker hon tog del av från sina 

föräldrars långresa. Några få respondenter berättade även att deras föräldrar träffades 

under en långresa och på så sätt skapades en mycket positiv uppfattning av att resa. 

Samtidigt berättade en respondent om hur familjen hade blivit besvikna då personen i 

fråga valde London som sin destination. Familjen ansåg att det fanns mycket mer 

spännande resmål och var besvikna på att vistelsen endast varade i två månader.  

 

Den negativa inställningen gällande långresa som märktes av hos respondenterna var 

inte påtagligt stor. Faktum var att det endast var en fjärdedel av respondenterna som 

berättade något negativt kring de resor dem gjorde under sin uppväxt. Negativt innebär 

att respondenterna inte ansåg att de har rest på resor som gett dem något eller inspirerat 

dem under sin uppväxt. Men även att den bristen på betydelsefulla resor har lett till att 

vissa respondenter känt ett behov av att göra en långresa. Det på grund av att de inte fått 

utlopp för att resa under sin uppväxt. Vilket innebar endast kortare resor med 

exempelvis familjen som endast väckte lusten efter fler resor och även långresor. En 

respondent ger ett exempel på det i citatet nedan: 

  

”Och vi åkte till de här typiska charterplatserna, typ Grekland och Kroatien. Det har 

bara varit dem här typiska solsemestrarna där man bor på ett all inclusive hotell 

liksom och det har varit jättebra. Men då har väl jag känt att det inte har räckt för mig 
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för jag har känt att jag vill åka på egna resor där jag är liksom i landet i kulturen. Jag 

vill interagera och lära känna kulturen mera.” (Intervju 23). 
  

Citatet var ett exempel på att den här individen inte fått ut tillräckligt från sina kortare 

resor som skedde under uppväxten. Särskilt intressant är hur individen ger exempel på 

länder för att tydliggöra vilka typer av resor respondenten menar. Vilket vi tolkade vara 

resor som charter eller kortare semestrar utomlands när respondenten menade att de var 

typiska solsemestrar. 

 

Därför ser den här delen av respondenter på resorna under uppväxten som en negativ 

del till att inte ha fått utlopp av det behov de har av resor. Även geografiskt märktes det 

att till exempel att Danmark inte räknade som att vara utomlands trots att det är utanför 

egna landets gränser. Inom Sverige var det även tydligt bland fjärdedelen att Sverige 

absolut inte räknas som att resa, trots förflyttningen till en annan plats. Trots det valde 

många att ta upp att de rest mycket inom Sverige även fast de ändå inte anser det vara 

riktiga resor. 

  

4.2 Långresan bland vänner 

Vännernas åsikter är av stor betydelse och skapar det nätverk som individen lever i. 

Kunskap är inte hellre längre begränsad till en viss yrkesgrupp och alla har möjlighet att 

ta del av den information som tidigare endast professionella yrkesgrupper hade tillgång 

till (Benckendorff et.al 2010). Det här är några faktorer som karaktäriserar människorna 

i generation Y. 

 

Av 52 respondenter hade 42 personer i sin vänkrets som har varit på långresor. En gräns 

på vad som var många hade inte satts, istället handlade det om hur respondenterna 

pratade kring vänner som har rest som är av betydelse. Den majoritet av respondenterna 

som hade vänner som rest mycket hade sett hur bra de hade på sina långresor. Det var 

den positiva responsen från vänners långresor som påverkade valet för respondenten att 

själv ge sig ut. Även här noterades en form av grupptryck. Många förklarade att de 

antingen har rest på grund av sina kompisar och samtidigt även försökt övertala andra 

att göra en långresa. En respondent som har en vän som åkte iväg på en säsongsresa 

berättade hur individen blev inspirerad av vännens resa och sade ”Ja, speciellt hon som 

hade säsongat tidigare, det var när jag hälsade på henne som jag bara shit det här ska 
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jag göra” (Intervju 31). Att respondenterna blev positivt påverkade av vänner som har 

gjort en långresa syntes i resterande 41 intervjuer. En respondent förklarade det: ”Jo 

och det var nog det som gjorde att jag valde att backpacka också, för att många hade 

berättat så mycket roligt om det” (Intervju 11). Där framgick det också hur den 

inställningen ens vänner hade till långresor påverkade respondenten. 

  

4.3 Viljan av att göra en långresa igen 
Trots att en individ har rest mycket under sin uppväxt kan det snarare handla om att 

göra en långresa men framförallt att resa själv som har betydelse. Dels syntes det hos 

dem som hade föräldrar som genomfört en långresa att behovet finns där. Men även hos 

de respondenter som inte hade familj som genomfört en långresa. Oavsett hur det såg ut 

i uppväxten gällande långresa och resor överlag syntes behovet av att göra en långresa 

tydligt. Suvantola (2002) har gjort en studie med backpackers och behandlar travel as 

Rite of Passage som innebär att resa som en övergångsrit till ett nytt skede i livet. De 

olika delarna i övergångsriten står för avgång, övergångsperioden (interaktion med 

andra människor) och till sist att återvända hem igen och att anpassa sig till livet 

hemma. Till det som karaktäriserar en resa för en backpacker visar hur det kan likna en 

övergångsrit. Det innebär att resenären är iväg i några månader. Vilket innebär att den 

som reser som backpacker behöver vara i ett skede av sitt liv där de kan avvara månader 

ifrån sitt hem. Alltså passar det oftast bra när resenären inte har ett fast arbete eller 

nyligen avslutat en längre period av studier. Det kan innebära att personen som ska resa 

som en backpacker är osäker på vad personen ska arbeta med eller studera vidare 

(Suvantola 2002: 239-240). 

  

I intervjun var det viktigt att ta reda på om en långresa skulle vara aktuell att göra igen 

för respondenterna. Det empiriska materialet kunde i sådana fall kopplas ihop med en 

form av övergångsrit. Att dela in respondenterna i olika grupper handlade främst om att 

tolka hur respondenten pratade kring resor överlag och hur de såg på framtiden (se figur 

5). Grupp ett tillhörde de som kände sig nöjda med att resa på långresor. En eller två 

veckor kunde de tänka sig men att resa och vara borta en lång period igen var inget de 

såg var nödvändigt i deras liv. En av respondenterna förklarade sin syn på att göra en 

långresa såhär: 
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”Alltså jag har aldrig egentligen varit en sådan som strävat efter eller behövt resa, 

det här var mer som en kul grej. Jag kände inte att jag någonsin hade behovet av att 

sticka iväg över en längre tid. Men nu när det blev såhär är jag tacksam att jag 

gjorde det men i framtiden så känner jag väl inte att jag har ett behov av det.” 

(Intervju 9). 

 

Citatet förklarade den positiva inställning till långresan som respondenten hade gjort. 

Ett behov av att göra en likadan långresa igen var dock inte ett måste. Även en annan 

respondent förklarade det på ett liknande sätt: 

 

”... det behöver inte vara så länge, jag känner att det skulle kunna räcka med två 

veckor där och två veckor där. Det behöver inte vara en långresa igen.” (Intervju 24). 

 

En annan respondent svarade: 

 

”... nu börjar verkligheten komma ikapp för det blir kanske mer att tänka praktiskt att 

ska man åka så länge. Förut kanske det var att man var student och det är väl bara 

att åka det är inte så mycket som hindrar en.” (Intervju 34). 

 

Citatet understryker hur långresan inte tillhörde det riktiga livet. Att göra en långresa 

igen var inte möjligt på samma sätt som det var i ett annat skede av livet. 

 

 
(Egen figur 5. 2015) Respondenternas vilja av att göra en långresa igen 

 

I grupp två placerades majoriteten av respondenterna. Respondenter ansågs tillhöra en 

grupp där långresan fortfarande skulle kunna vara aktuell. Men under omständigheter 
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som passade individen. Det innebar att om eller när det finns tid kan en långresa vara 

aktuell och det var något som individerna ser som en del av sitt liv i framtiden, vilket 

förklaras i citatet nedan: 

 

”Jag tror säkert att jag kommer åka igen om ett två tre år men inte just nu. Just nu 

känner jag mig ganska stabil där jag är. Jag har börjat en utbildning nu som jag 

tycker känns bra och då vill jag stanna här och göra klart det men när jag är klar 

med den då tror jag att jag kommer vilja åka någonstans.”(Intervju 8). 

 

För några personer fanns det ett visst ansvar att komma tillbaka hem efter några år. 

Speciellt de som hade rest lite längre och varit iväg på fler resor. De respondenter kände 

att de hade missat vissa saker som hänt i deras liv och att de därför hade något att ta 

igen. 

 

Respondent 32: “... men nu har jag ändå tagit beslutet att stanna i Sverige ett tag 

framöver. Just eftersom alla dessa perioder av resande så har man ändå missat 

mycket tid här hemma. Ta igen med familj och syskonbarn som fötts och så. Jag vill 

inte missa mer av så då tar jag igen tid”. 

”- Känner du ett ansvar nästan att du ska stanna?” 

Respondent 32: ”Jag känner att jag vill lätta lite på mitt samvete, samtidigt som jag 

gör det absolut för mig själv också. Ju äldre man blir desto mer bryr man sig om 

människorna omkring sig. Alltså man själv blir äldre, föräldrarna blir äldre, 

farmödrar blir äldre. Alltså man vill passa på att spendera tid med dom för man vet 

aldrig. Som sagt jag känner att jag behöver det nu men sen kommer jag nog inte 

stanna i Sverige.” (Intervju 32) 

 

Här beskrev respondenten om hur en övergångsperiod har skett och att respondenten 

känner sig redo för nästa skede i livet. Från intervju 32 såg vi ett exempel på hur 

ansvaret hade börjat kommat ikapp individen. Respondenten hade dåligt samvete för att 

allt för lite tid hade spenderats hemma och istället spenderats på resor. Men samtidigt 

såg respondenten att resor och även långresan kommer vara en del av framtiden. 

 

Övergången från ung vuxen till vuxen är en viktig period i livet. Det är stora 

förändringar som sker för en människa just då och perioden kan vara jobbig på grund av 

att en människa går fram och tillbaka från att vara självständig till att behöva en annan 
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trygghet i sitt liv. Det är i den här perioden som en människa bestämmer hur livet ska ta 

form. Biggart & Walther (2006) diskuterar begreppet jo-jo övergång. Det innebär 

pendlingen som unga vuxna gör i sitt liv när de samtidigt som de är unga tvingas vara 

vuxna samtidigt och pendlar mellan ett läge. Vissa människor kan tvingas in i en jo-jo 

övergång i livet men det kan också var något som en människa själv väljer, exempelvis 

när en människa flyttar hemifrån. Möjligheterna för unga vuxna att konstruera sitt liv 

själva kan vara beroende på hur god ekonomi, sociala och personliga resurser hon eller 

han har (Möller 2012). 

 

I förhållande till teorin syns en tydlig koppling med att övergångsriten främst kan 

appliceras på det som reser som en backpacker. Majoriteten av våra respondenter reste 

som en backpacker. Långresan ger även en typ av status bland andra människor. 

Eftersom att långresenären erhållit någon form av auktoritet inom den kunskap den får 

av att ha varit och sett en annan plats. Andra människor uppfattar också långresenären 

som världsvan, med livserfarenhet och att resenären har utvecklats personligen. När det 

kommer till backpacking menar Suvantola (2002) att de människorna inte är sena på att 

tipsa andra om vilka platser som bör besökas. En backpacker vill ge råd och berättar 

gärna om den personliga utvecklingen som de har gått igenom. Vad resan betytt för en 

backpacker och vad personen har uppnått är också viktigt. Förutom det ger en långresa 

ett perspektiv på det som finns hemma. Resenären ser sådant som de har tagit för givet 

innan och uppskattar hemma mer (Suvantola 2002: 240-241). 

  

I intervjuerna såg vi att en långresa ansågs vara något som kunde göra en människa mer 

socialt accepterad i vissa sociala grupper. Det framkom i intervjuerna då respondenterna 

pratade allmänt om långresor och hur de tyckte att omgivningen uppfattade det. På det 

här sättet berättade en respondent om sin upplevelse av hur det var i början på 

universitet: 

          

“... oftast när du träffar en ny så börjar man prata om vad man har gjort. Då kommer 

man ofta in på att jag har rest dit och dit, speciellt när man börjar plugga, jag var i 

Australien och de och de, har du inte rest så kanske du får lite svårt att komma in, på̊ 

så sätt kan jag tro att det blir en press.” (Intervju 10) 
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I grupp tre passar de respondenter in som ser långresan inte bara som en del av sitt liv 

utan att det är ens liv. De respondenterna utgjorde en minioritet (se figur 5). Nedan är 

ett citat som förklarar den sista gruppen som vi valde att dela in respondenterna. 

Respondenten förklarade sin syn på att vilja göra en långresa igen såhär: 

 

”Alla dagar i veckan, då skulle jag vilja backpacka men om jag hittar ett ställe som 

jag skulle kunna vara på då skulle jag kunna stanna och kanske leta efter ett jobb och 

sen se nästa ställe och kanske vara borta ännu längre, typ 1 år.” (Intervju 21). 

  

Enligt grupp tre var långresan en livsstil och de respondenter som passade in här ser det 

nästan som ett krav att resa i sitt liv. De har ett ständigt behov av att göra långresor. 

Något som en respondent förklarade ”För att det är det bästa man kan göra, för det ger 

dig en känsla av att du lever” (Intervju 7). Av de 52 respondenter var det endast fem 

stycken som vi tyckte att passade in i den här gruppen. När en människa upplever 

känslan av att ha ett större behov av att resa kan det, som Suvantola (2002) säger, 

innebära att den personen känner sig rotlös. Eller att personen inte skapat sig en identitet 

och har en brist på trygghet hemma (Suvantola 2002: 44). 

 

 

 

4.4 Långresan som övergångsrit för unga vuxna 

Uppväxten hade en stor betydelse för respondenternas val av att göra en långresa. 

Uppväxten var något som vi verkligen såg att har påverkat våra respondenter inställning 

till långresan. Förutom ens familj har vänner haft en stor betydelse för inställningen. 

När många i ens omgivning gjort en långresa eller rest mycket överhuvudtaget var det i 

princip omöjligt att undvika det. Vi tror att det här leder till ett grupptryck som många 

lätt kan dras med i. Som med många andra saker i livet är det lätt att vilja härma andras 

beteende för att det ses som det rätta att göra. Har exempelvis en kompis varit positiv 

till långresan finns det en risk att den personen övertalat någon att komma med. Som vi 

tidigare såg när en respondent följde med till Australien även fast individen inte var 

med och bestämde resan från början. Respondenten var nöjd med långresan men det 

behöver inte betyda att det är samma för alla. En övertalning kan leda till att en person 

får en ny upplevelse under långresan, som personen inte hade fått annars. Det finns 
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alltså både positiva och negativa aspekter och hur det påverkar en persons inställning till 

en långresa. 

 

En långresa och en charterresa anses vara olika varandra på många sätt. Resorna kan 

vara olika men båda är fortfarande resor. Respondenterna ansåg att en charterresa inte 

var tillräcklig men att det var det som en person upplever under resan som var 

betydelsefullt. Vi såg att en charterresa inte verkar uppfylla samma typ av 

upplevelsebehov för respondenterna, som en långresa i sin tur gör. Dock tror vi att det 

kan vara individuellt och beroende på vad personen väljer att göra på sin resa. Men 

generellt sätt verkar det som att en charterresa inte räcker till trots en ny miljö och en ny 

destination. Därför såg vi att långresan uppfyllde något som inte en charterresa kunde 

göra.  

          

Att förstå sig på övergångsriten som främst kan appliceras på backpackern var ett sätt 

att förstå viljan av att resa igen för respondenterna. Eftersom övergångsriten är något 

som en individ går igenom för att komma till ett annat skede i livet, gav det svar på 

varför många av respondenterna kände sig klara efter sin långresa. Övergångsriten kan 

liknas vid till exempel konfirmationen som enligt kristendomen är en bekräftelse av ett 

dop som avslutas i en gudstjänst i kyrkan. En slags folklig övergångsrit. Läser vi till 

exempel om konfirmation hos Svenska kyrkan handlar de om att genom konfirmationen 

gå från ung till vuxen. Det handlar alltså om att gå igenom något för att nå vuxenlivet. 

Att applicera övergångsriten på långresan ser vi därför inte som något svårt och vi ser 

hur det kan liknas med en konfirmation. Konfirmationen ses, åtminstone bara för 10-20 

år sedan, som något du som troende bör gå igenom. På det sättet ser vi liknelser vid 

långresan som ses som något en ung vuxen bör göra. Eftersom de tror att långresan är 

ett av sätten att utvecklas och för att det är något som många andra gjort. En långresa 

blir nästan som ett kvitto på att en människa har utvecklats och lärt sig något. Ett kvitto 

en resenär kan ta med sig in till vuxenlivet. 

 

De som tillhör grupp tre (se figur 5) är de som ser långresan som inte bara en del av sitt 

liv, utan som sitt liv. Det vi uppfattade var att just de hade känslan av att de aldrig skulle 

få nog av att resa. Det var mer än att bara flytta till ett annat land, det handlade om att 

fortsätta flytta och inte stanna på bara ett ställe. Vi ser dock en koppling till att det kan 

ha att göra med vilken ålder individerna är i. Hade vi återkommit om några år till 
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samma respondenter kanske deras syn på långresan hade sett annorlunda ut. Samt även 

att det kan relatera till det Suvantola (2002) säger om resenärer som inte riktigt vill 

komma hem. Att de upplever någon form av rotlöshet hemma. 

 

Men av empirin såg vi att majoriteten inte hade ett direkt behov att ge sig ut på långresa 

igen och kunde tänka sig att spendera en viss tid hemma för att sen ge sig ut. 

Anledningen till det anser vi beror på att långresan som ung vuxen ses som en 

övergångsrit. De respondenter har helt enkelt som ung vuxen gjort en eller flera 

långresor. Många respondenter har rest på flera långresor under sin period som ung 

vuxen. Då våra respondenter fortfarande är unga vuxna ser vi att fler långresor kan 

genomföras men ju äldre individen blir desto färre långresor genomförs. Något som 

nämnts är det praktiska. Det innebär att förutsättningar för att kunna göra en långresa ju 

äldre du blir försvåras. Det beror till exempel på att individen har en fast bostad, fast 

jobb eller annat som gör att långresan inte lika lätt kan genomföras. Som intervju 

nummer 34 berättade i ett citat, att som student är det lättare att bara ge sig iväg. Vilket 

vi även kopplade till den livssituationen individen har som vi behandlade i kategori 1. 

Men vi fick en känsla av att det handlade om mer än bara det praktiska. Ansvaret 

verkade vara något bakomliggande och ett samvete som sa att det var dags att ta tag i 

det riktiga livet. Vilket i det här fallet handlar om att ta tag i ett liv som en ung vuxen 

snart ska tillhöra, nämligen vuxenlivet.  

 

5. Långresan som en del av livet för unga vuxna 
I det här kapitlet kommer vi att skapa en förståelse kring långresan som en del av livet 

för unga vuxna. I det här sista kapitlet behandlar vi den empiri och teori som sedan 

leder till vår slutsats. Vi behandlar långresan som en trend och tar fram de generella 

faktorer som leder till att långresan är en stor del av livet för unga vuxna idag. 

Följande kapitel slutar med en analys där vi analyserar det material vi har fått fram. 

Där tar vi fram vad vi ser ha lett till att långresan har blivit en trend för unga vuxna. 

 

5.1 Långresan som en del av utbildningen 

Något som framgick tydligt kring de som studerade på universitet var att valet av 

utbytesstudier påverkades av de möjligheter skolan erbjöd. I den här kategorin fanns det 

även respondenter som gick på gymnasiet och hade möjlighet att studera utomlands. I 
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kapitel tre framkom det att 17 av 52 respondenter var studerande när valet av långresan 

togs (se figur 2). I den här kategorin var det 11 av 17 som ansåg att utan möjligheten 

från sin skola hade de inte valt att göra sin långresa. Medan resterande sex respondenter 

redan innan tagit valet att ge sig ut på utbytesstudier och att valet av skola påverkade det 

beslutet. En av de sex menar exempelvis att ”jag ville det sen länge det påverkade mitt 

val i vad jag skulle läsa” (Intervju 23). Läsa i det här fallet var respondenten skulle 

välja för utbildning. För de respondenter som gjorde sin utbytesresa på grund av de 

möjligheter som fanns i skolan syntes ett karaktäristiskt drag. De respondenterna var 

glada att skolan erbjöd en långresa på det sättet. En av respondenterna säger ” Om det 

inte hade varit så enkelt hade jag inte åkt på utbyte… jag hade nog inte åkt på utbyte 

för då hade det nog varit mer besvär.” (Intervju 35). Vilket generellt sammanfattade 

hur respondenterna kände inför den möjligheten som gavs att resa genom skolan. 

 

5.2 Långresan efter studenten 

 För nästintill alla respondenter var det viktigt att åka i en tidig ålder för att kunna 

utvecklas som person innan vuxenlivet började. Många av respondenterna tyckte att det 

var vanligt att en långresa skulle ske efter studenten. Respondenterna ansåg att 

långresan efter studenten är en trend bland unga vuxna och speciellt för deras 

generation. Överlag ansåg även majoriteten av samtliga intervjuer att många unga idag 

väljer att göra en långresa. Följande citat visar hur några av respondenterna förklarade 

sin syn på saken: 

  

”Nu vet jag inte hur det var förut men det är ju väldigt många nu som åker iväg, 

speciellt 96orna. Där är det skitmånga som tar ett sabbatsår. De flesta åker ju 

någonstans, typ Australien eller Asien, är väldigt vanligt.” (Intervju 15). 

  

”Ja, det känns faktiskt som att det hör till, alltså det blir ju lite jobbigt för de som inte 

tycker om att resa för dem känner sig kanske lite tråkiga om dem inte åker iväg typ 

så. Men annars känns det lite som att det hör till att man åker på en långresa eller 

åtminstone reser någonstans. Det har typ blivit så i vår generation...” (Intervju 3). 

  

Båda citaten ovan tydliggör den trenden som respondenterna menade fanns gällande att 

åka på långresa. Citatet från intervju 15 tydliggör även hur vanligt det är för unga 

vuxna. Medan citatet från intervju 3 berättar hur individen uppfattar att det är jobbigt för 
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de som inte gör en långresa. Men även tydliggör respondenten hur vanligt det är för 

generationen. Enligt O’Shea (2001) är det en ökande trend att efter gymnasiala studier 

fördröja en vidare utbildning. Istället för att påbörja universitetsstudier väljer människor 

att lära sig saker på andra sätt. De människorna söker då efter att leva självständigt och 

att hitta på nya äventyr som försätter dem i situationer där de utmanas. Men mestadels 

beror det här på att människor i ung ålder inte alls vet vad de vill göra senare. Det här 

fenomenet har bland annat i Storbritannien fått namnet Gap-year. Fenomenet används 

främst för att få en paus från utbildning och för att kunna vara en del av en övergångsrit 

till vuxenlivet. Att ta ett gap-year har hjälpt till att förstå andra människor och kulturer 

och har på det sättet setts som en del av icke-akademisk utbildning (O’Shea 2011). 

  

En trend, som verkar vara genomgående utefter den statistik som framgick i empirin, 

var just långresor efter studenten. Av våra respondenter visade det sig att majoriteten 

hade gjort sin resa i ålder 18-19 år. I Sverige tar unga idag studenten vid 19 års ålder. 

Av respondenterna menar många att det är vanligast att åka efter studenten, alternativt 

ta ett år och arbeta ihop pengar inför långresan. En av respondenterna berättade om det: 

”Jag hade varit i Norge och jobbat ett tag, så jag hade byggt ihop massa pengar och nu 

måste jag typ spendera dem” (Intervju 42). Vilket var ett av de alternativ många valde 

att göra för att spara ihop pengar till sin långresa.  

 

 

5.3 Alla borde göra en långresa 

Vi sammanställde om respondenterna tyckte att långresan har blivit en trend idag för 

unga vuxna, varav samtliga 52 respondenter svarade ja på den frågan. Respondenterna 

ansåg att det var viktigt att göra en långresa eftersom att den som inte gjort en långresa 

har missat någonting, bland annat. För respondenterna resulterade långresan i nya 

upplevelser och utveckling på ett personligt plan. Exempelvis såg vi det i följande citat: 

 

”Ja jag tror det är lättare att hitta sin mening när man inte är i sin trygga miljö, om 

man är i en miljö där man inte känner sig 100% trygg i så utmanar man sig och ser 

saker på ett annat sätt” (Intervju 7).  

 

Citatet tyder på hur de som inte har gjort en långresa missar någonting i sitt liv. Många 

ville trots det visa att det inte är fel med att inte ha gjort en långresa. De respondenterna 
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menade att de var alldeles för individuellt och att det berodde på en persons intresse. 

Dock var långresan något som uppmuntrades från samtliga respondenter. I följande citat 

styrker även det hur långresan ger personlig utveckling samt hur det påverkar livet 

positivt. Citatet förklarar respondentens syn på de som inte gjort en långresa hittills i sitt 

liv. 

 

”Nä jag tycker inte det är konstigt alls men däremot tycker jag att dem kanske är lite 

bekväma och att i längden så mår man bra av att sätta sig i lite annorlunda 

situationer. Inte bara i samma grej hela tiden och du vet, där man känner sig bekväm, 

det är mycket att utmana sig själv.” (Intervju 8). 

 

I citatet från intervju 8 menar individen att bekvämligheten kan vara en bidragande 

faktor till att vissa inte väljer att resa. Även om respondenten (intervju 8) inte ville påstå 

att det är konstigt att inte ha åkt på en långresa, uppfattades det ändå att respondenten 

inte kunde förstå varför en långresa inte genomförs. Respondenterna fick även en fråga 

under intervjun som såg ut såhär ”Tror du att det är svårt att säga om en person gillar 

långresor innan hon eller han ens testat det?”. Här svarade respondenterna att det högst 

troligen var det de berodde på. Att de som var negativa till långresor var personer som 

inte hade testat och därför inte kunde uttrycka sin åsikt på ett rättvist sätt. Sociala 

medier ansågs vara den främsta anledningen till varför människor som inte har rest i 

sådana fall kände av ett krav. 

 

 
(Egen figur 6. 2015) Varför göra en långresa 
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Utifrån våra intervjuer fick vi fram påståenden till varför respondenterna ansåg att 

människor ska göra en långresa idag. Figur 6 visar varför respondenterna tycker att 

unga vuxna bör göra en långresa. Några hade flera synpunkter på långresan och såg fler 

anledningar än en. Att långresor var nyttiga och att se världen på ett annat sätt går tätt 

ihop med varandra och är de två anledningar som var utmärkande. Här följer tre typiska 

svar från respondenter som angav varför det är viktigt att göra en långresa och hur de 

tror att människor känner kring långresan. 

  

“... det känns som att det finns en kultur just nu att man ska ”fulfil yourself”, att det 

är något man ska göra efter studenten just nu, och har varit nu i några år, det är 

väldigt många som jag känner som har jobbat ihop pengar i Norge och sen har de åkt 

ut och rest. Jag förstår att folk kan känna en press för det där, och just de som just 

tagit studenten.” (Intervju 40). 

 

“Absolut, det är idag norm att resa. Ju längre bort och ju längre resa, desto 

”bättre”. Att inte resa idag är emot normen och väldigt ovanligt. Ibland upplever jag 

till och med att det finns en press att man måste resa, och då duger inte en vecka på 

Gran Canaria utan det skall helst vara till Indonesien, Vietnam eller något annat 

exotiskt land. 

… Jag har exempelvis aldrig varit i Asien och kan ofta känna att det är ett ”måste”. 

Hittills har jag inte haft råd eller så stor lust, vilket egentligen har varit svårt att 

acceptera just eftersom jag borde resa dit.”(Intervju 46). 

 

“Ja det är det, du är ju annorlunda om du inte vill resa. Man kan nästan uppfattas 

som tråkig eller instängd om du inte vill se. Det har blivit så, på de senaste.” 

(Intervju 37) 

 

Att känna som de här respondenterna (intervju 40, 46 och 37) var inte ovanligt. Många 

av respondenterna nämnde även att de gärna omgav sig med personer som hade samma 

intresse och att de ibland kunde ha svårt att förstå de som inte valde att göra en långresa. 

En respondent berättade exempelvis om att respondenten med vänner skulle åka till 

Norge efter studenten (intervju 23). Men respondenten bestämde sig för att tillslut inte 

åka då det inte var respondentens vilja egentligen. Ett val som respondentens kompisar 

reagerade på och tyckte var märkligt att respondenten inte gjorde som dem: 
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”Så jag körde min grej att jag stannade hemma och sen flyttade hit och började 

plugga. Då var ju det som var min grej, och det är ju mitt val. Men då var det mer att 

dem som åkte var ju: Ja men vi åkte ju till Australien iallafall...” (Intervju 23).  

 

Citatet ovan visar hur människor kunde reagera när någon valde att inte göra en 

långresa vid en viss tidpunkt. Att göra en långresa ansågs vara en betydande upplevelse 

för alla respondenter. Det var en upplevelse som respondenterna bär med sig på ett eller 

annat sätt fortfarande. Citatet ovan (intervju 23) tolkades vara ett exempel på hur en 

individ gick sin egen väg i livet och valde att inte göra en långresa. Som citatet säger är 

det något som i det fallet ifrågasattes av vännerna. En respondent påpekade även att det 

är beroende på vår generation. Att vi är en generation som rankar upplevelser högre än 

materiella ting och att resor därför är betydelsefulla för våra liv.  

 

5.4 Sociala mediers inverkan på långresan 

För unga människor är det sociala nätverket ständigt kopplat till det dagliga livet. Unga 

vuxna är en stor del av sociala medier och använder sitt sociala nätverk till en stor grad. 

Som konsument är det för första gången under alla år som en turist kan påverka aktivt. 

Både som en turist som konsumerar en produkt men som också har möjlighet att 

uttrycka ett behov eller något som saknas. Unga människor som i hög grad använder 

sociala nätverk kan därför ha en stor del i hur företag eller destinationer framställs i ett 

sammanhang för turism (Bizirgianni & Dionysopoulou 2013). Alla våra respondenter 

var i kontakt med sociala medier på ett eller annat sätt före, under och efter långresan. 

Det var individuellt hur mycket respondenterna använde sig av sociala medier, men alla 

kunde ändå påstå att det var en del av deras långresa.  

 

Före långresan var det många som aktivt sökte efter information om destinationen för 

att få en överblick över den valda destinationen. Internet spelade en stor roll då det var 

en inspirationskälla för många och ett sätt att ta reda på andra personers åsikter genom 

exempelvis Tripadvisor. Eftersom att det var många av våra respondenter som reste för 

4-5 år sen var inte Facebook och Instagram lika stort, jämförelsevis med de som reste 

för 1-2 år sen. Före långresan var därför mest forum och allmän fakta intressant. 

 

Under långresan beskrev en stor del hur de hade varit i kontakt med sociala medier på 

olika sätt. Det var Facebook, Instagram, Skype och bloggar som respondenterna 
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använde sig av. Facebook användes då och då under resan för en större uppdatering när 

det var något mer speciellt som hände. De som vanligtvis tog mer bilder i det vardagliga 

livet var också mer aktiva under långresan. De som vanligtvis inte tog mycket bilder i 

vardagen berättade om hur de försökte uppdatera omvärlden. Efter att ha varit iväg 

några veckor avtog det mer och mer under resan. Det var inte lika viktigt att uppdatera 

och de personerna orkade helt enkelt inte bry sig om att uppdatera på sociala medier. De 

som inte uppdaterade lika mycket var ungefär en tredjedel av respondenterna.  

 

Instagram var det sociala nätverket där den mesta delningen av bilder skedde. 

Anledningar till att dela bilder på sociala medier var många men i stora drag handlade 

det om att visa för familj och vänner hur bra det var och att personen var vid liv. En 

uppdatering indikerade att allt var lugnt och ledde till att inte lika många telefonsamtal 

hem behövdes göra. Att kunna uppdatera omgivningen genom sociala medier 

underlättade när tidsskillnaden blev för stor. 

 

För de flesta var uppdatering via sociala medier det lättaste sättet att hålla kontakt med 

omgivningen på. Svårigheten att hålla kontakt med omgivningen har även lett till att 

många valt att skriva bloggar som 21 av 52 respondenter gjorde under långresan. På 

bloggarna hade respondenterna möjlighet att i form av både bilder och text beskriva vad 

de gjorde och hur platsen såg ut. Då fanns det möjlighet att lägga upp ett inlägg när som 

helst som vem som helst kunde ta del av när de ville. På det sättet kunde även 

informationen finnas tillgänglig för en stor grupp samtidigt istället för att berätta samma 

sak för flera personer flera gånger. Om individen valde att ringa exempelvis föräldrar 

var Skype användbart. Skype som en gratis IPtelefoni gav möjlighet att hålla kontakt, 

speciellt med familj, även fast individen var på andra sidan jorden. 

 

Efter långresan publicerade några respondenter stora album på Facebook där alla 

bilderna från resan samlades. Hade personen rest i en grupp eller med någon annan var 

det viktigast att åtminstone en från långresan publicerade ett album där alla kunde bli 

taggade i. För att just alla vänner skulle kunna se vad som hade hänt under långresan i 

stora drag. För majoriteten var det viktigt att med jämna mellanrum uppdatera vad som 

hände under långresan. En intressant avvikelse som framkom tydligt i två intervjuer var 

att när de var på långresan så ville de istället koppla bort alla sociala medier. De ville 
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inte uppdatera hela tiden och vara uppkopplad till teknologin. För dem var resan mer ett 

sätt att komma bort från stressen på alla sociala medier och ett sätt att kunna leva i nuet 

 

Bilderna från resan var viktigt för alla. På ett eller annat sätt ville alla komma ihåg och 

dokumentera resan. Bilderna blev ett värdefullt kvitto på vad som verkligen hände 

under resan. En av respondenterna blev av med sin kamera under långresan och då 

försvann alla bilder. Respondenten berättade om hur det kändes som att många minnen 

från resan hade försvunnit och hur svårt det är att förstå vad som verkligen hände under 

resan: “Nu känns det som att det aldrig har hänt. Det räcker inte att man har det i 

huvudet det försvinner efter en tid.” (Intervju 32). Respondenten hade dock träffat 

många personer under resan och som kunde dela med sig av sina bilder, men det blev 

ändå inte riktigt samma sak.  

 

Inom turism är innovation och teknologi stort och är en stor del av hela branschen. Det 

sker ständiga förändringar hela tiden och det är viktigt att hänga med i utvecklingen.  

Sättet som konsumenter idag interagerar med företag har förändras drastiskt de senaste 

åren och det är inte längre företagen som har makten. Sociala medier har gett över 

makten till konsumenten (Conrady & Buck 2010).   

 

Mer än hälften av respondenterna menade att de dagligen ser bilder på någon som är 

iväg på en resa eller på en annan destination i sitt flöde på sociala medier. Det är något 

som inte går att undvika, vare sig en person vill det eller inte. De respondenterna 

menade bland annat att resor syns tydligt på sociala medier eftersom det skiljer sig från 

den gråa vardagen. När någon är på väg på en resa syns det direkt eftersom att det är 

något nytt som händer i ens liv som skiljer sig från vad personen annars gör. Vissa 

respondenter förklarade också att det syns i deras flöde på sociala medier att de bara 

lägger upp bilder när de reser. Eftersom att det var något roligt som hände i deras liv 

och då kände de för att visa upp det. I slutändan handlade det alltid om att leverera 

något roligt och intressant för sina följare. 

 

5.5 Ingen långresa utan sociala medier 

På grund av att vi människor idag lever i en digitaliserad värld förändras även turismen 

och människors sätt att röra sig på. Möjligheter till att röra sig på i världen har ökat med 
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hjälp av förbättrade färdmedel och världen har blivit en plats att röra sig allt mer fritt på, 

speciellt för generation Y. Generation Y är en annorlunda generation med tanke på just 

den digitala värld som de är uppväxta i (Benckendorff et.al 2010). 

 

Enligt respondenterna framställs resande på sociala medier som en bra sak att göra idag. 

Några respondenter nämner en typisk bild vid flygresor. En incheckning på Arlanda via 

Facebook som förklarar att personen är på väg någonstans. Strandbilden är också typisk 

att lägga upp på sociala medier. En respondent ansåg till och med att ladda upp en 

strandbild på internet under semestern är mer en regel än ett undantag (Intervju 49). 

Respondenten menade även att långresor är något som alla gör idag och att det inte är 

något extra med långresor längre.  

 

”Att lägga upp en strandbild på semestern är ju mer regel än undantag. Vem lägger inte upp en 

bild från strandbädden, med en pina colada i handen och skriver någon text i stil med: "Sämre 

kunde man haft det". Och vem följer inte någon bloggare på Instagram, där man vardagligen 

ser hur bra de har det på alla deras resor?” (Intervju 49)   

 

Enligt Conrady & Buck (2010) är det konsumenterna själv som väljer vad han eller hon 

vill se. De anser även att konsumenter i allt större utsträckning är influerade av vad 

andra personer som har rest tycker än vad en professionell redaktion säger. (Conrady & 

Buck 2010). Respondenterna menade däremot att en större del av sociala medier i 

slutändan beror på vem personen själv har valt att följa. Alla väljer själva vilka de vill 

följa på sociala medier. Vilket kan leda till att vissa personer ser resor mer och andra 

som inte valt att följa personer som reser ser det mindre. Det går fortfarande inte att 

undvika allt på sociala medier, då det finns mycket reklam. Att konsumenten skulle 

välja själv vad hon eller han ser, som Conrady & Buck (2010) menar är svårt att säga 

eftersom det ändå dyker upp reklam på många sociala medier.   

 

Ungefär hälften av respondenterna berättade att de följer många konton på sociala 

medier som handlar om resor. För ett företag kan det därför vara en avgörande faktor 

hur mycket de väljer att använda sig av sociala medier, då så många konsumenter idag 

följer och förlitar sig på sociala medier (Conrady & Buck 2009). De respondenter som 

följde många resekonton menade att bilderna som de ser triggar igång ett sug att resa 

mer. Vilket vi anser visar att sociala medier har en betydelse för unga vuxna. Det blir en 
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ständig påminnelse om att andra reser, ser nya platser och gör något annat än det 

vardagliga livet. Något som några av respondenterna uppmärksammade var att det 

under år 2015 pågått en rese-hysteri på sociala medier. De respondenterna liknande 

rese-hysterin vid den hysterin kring fitness som också finns på sociala medier. Att lägga 

upp bilder på Instagram under resor är en del av dagens kultur för unga vuxna i 

respondenternas generation. Det finns något annorlunda i att inte bete sig på det här 

sättet.  

 

5.6 Långresan som en trend för unga vuxna 

Vi ser att det finns mycket förutsättningar och möjligheter för en ung vuxen att ge sig 

iväg på en långresa. En av de möjligheter, som vi har tagit fram från det empiriska 

materialet, är att skolan erbjuder utlandsstudier. Många respondenter ansåg att det inte 

gjorde någon skillnad eftersom de sen innan hade bestämt sig för att åka på 

utbytesstudier. Hade inte skolan erbjudit det hade respondenterna inte valt den skolan. 

Att en sådan sak som att få resa eller inte kan påverka vilken utbildning en människa 

väljer. Det var många respondenter som ansåg att den typ av långresa skolan erbjöd inte 

var något de hade tänkt göra innan. Dock när de väl fick höra om möjligheten skolan 

erbjöd bestämde de sig för att utnyttja den. Det intressanta i det här är just att 

förutsättningar som finns för en ung vuxen idag, som att resa med skolan. De 

förutsättningarna tillåter trenden att åka på långresa utvidgas ännu mer. En trend där 

unga vuxna ska utnyttja möjligheterna de får. Men också att det inte bara är en trend då 

många följer skolans exempel i att resa utan också att det har blivit som en del av 

utbildningen. Det är som att samhället säger åt varje ung vuxen att göra en långresa. 

Långresan ses som en del av utbildningen då det blir som en övergångsrit in till 

vuxenlivet, vilket vi behandlade i tidigare kapitel. 

 

Det finns en tydlig koppling till att långresan kan erbjudas och att vi bor i ett 

västerländskt och utvecklat land. Förutom att det finns inom utbildningar idag kan det 

även kopplas till förutsättningen att unga vuxna idag rent ekonomiskt har möjlighet att 

göra en långresa. Det kanske krävs något år för att samla ihop pengar till långresan. 

Men utöver det så hade många av respondenterna haft möjligheten att åka utan några 

som helst svårigheter. Som en respondent säger ”jag hade varit i Norge och jobbat ett 

tag, så jag hade byggt ihop massa pengar och nu måste jag typ spendera dem” (Intervju 

42). Där såg vi hur det var en självklarhet att spendera pengarna på något och att en 
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långresa ansågs vara ett naturligt val. Att resa är en lyx för de flesta och det går inte att 

komma ifrån att det kräver en hel del pengar för att göra den. Att det är en del av 

utbildningen underlättar rent ekonomiskt då skolor erbjuder stipendier och liknande. 

Vilket återigen tyder på de enorma möjligheterna vi har i det västerländska samhället. 

 

Trenden att göra en långresa idag för unga vuxna är framträdande enligt vår studie. I 

omgivningen får respondenterna höra mycket positivt om långresor och det har varit 

nästintill omöjligt att undgå. Men vi fick intrycket av att många inte förstår hur 

påverkade de blir. Omedvetet blir vi påverkade av olika faktorer i samhället men även 

omedvetet påverkar vi andra. Till och med inom utbildning ges möjligheten att göra en 

långresa nu. Det är just den generation som våra respondenter lever i som är präglat av 

långresor för en ung vuxen. Respondenter upplever att trenden att göra en långresa är 

enorm just nu. Det beror förmodligen på att i det skede av livet unga vuxna befinner sig 

i är möjligheterna och de förutsättningar som finns stora. Då hålls unga vuxen inte 

tillbaka av krav från jobb, familj eller annat ansvar som kan tänkas tillhöra vuxenlivet. 

 

Trots att livet ser olika ut för alla tar ändå majoriteten studenten vid en viss ålder och 

står inför samma stora beslut. Som att exempelvis studera vidare på en högre utbildning 

eller att starta en karriär. Oavsett vad, var det här skedet i livet osäkert för de flesta av 

respondenterna. Det är genomgående för alla 52 intervjuer att det har varit en period i 

deras liv då ett val har tagit. Genom alla intervjuer ser vi att det kan finnas två val en 

ung vuxen kan göra, att resa eller att inte resa. Långresan har som andra delar av livet 

blivit en stor del som även avgör möjligheten att inta vuxenlivet. 

 

Förutom att se långresan som en trend för att det är vanligt bland unga vuxna idag, ville 

vi även ifrågasätta hur respondenterna ser på de personer som inte har gjort en långresa. 

Att inte genomföra en långresa var något många av respondenterna inte riktigt hade 

förståelse för. Respondenterna förstod till viss del och ansåg att det var personligt och 

upp till var och en att välja att göra en långresa, men det var ändå oförståeligt för de 

flesta. Trots att många inte direkt ville säga att det är konstigt eller annorlunda att inte 

göra en långresa, kunde vi tolka det som att respondenten faktiskt tyckte det var något 

som inte riktigt var acceptabelt. Det handlar mycket om att tillhöra ett samhälle och 

rätta sig efter de normer som finns.  
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Resultatet av intervjuerna visar att långresan upplevs som vanlig och som en trend av 

respondenterna. Enligt respondenterna syns långresan ofta på sociala medier. Resor har 

överlag blivit en stor del av sociala medier och det går inte en dag utan att resor gör sig 

påmind i människors liv. Det här kan tydligt appliceras på generation Y, då nätverket är 

en stor del av livet för dem som kategoriseras som generation Y. Långresan förmedlas i 

form av bilder på vackra vyer och fungerar därför som en påverkande faktor för att unga 

vuxna ska resa. Därför är det inte svårt att se att det har blivit en trend för unga vuxna 

att göra en långresa. 

 

Sociala medier underlättar många människors sätt att resa på och om en person snabbt 

vill kunna ta del av andras åsikter och upplevelser. Sociala medier kan bli en 

stressfaktor för många och leda till att människor känner ett krav att hävda sig och 

ständigt uppdatera. Vilket kan vara något som inte alla orkar göra när det nått en form 

av gräns. Dagens teknologi bidrar därför till att det skapats ett krav kring långresan. 

Genom sociala medier kan unga vuxna visa vad de gör och ständigt hävda sig för att 

resten av världen ska vara medvetna om hur en person skaffar sig mer status. 

Teknologin möjliggör marknadsföring av långresan och har ett övertag i 

turismindustrin. Det är därför inte svårt att förstå hur sociala medier har en stor del i hur 

unga vuxna blir påverkade att åka på en långresa idag. Att visa för resten av världen hur 

häftigt ens egna upplevelser är, leder återigen till att passa in inom ramen för det som är 

socialt accepterat i bland respondenternas generation. 

 

6. Långresan som ett krav - Slutsats 
Här i slutsatsen beskriver vi utifrån de olika delarna av analyserna hur vi har kommit 

fram till vårt resultat. Utifrån vår empiri, teori och tre olika analyser har vi skrivit en 

slutsats för att summera det som svarar på studiens frågeställning. 

 

Långresan kan ses som ett krav på flera sätt. Kravet byggs upp på olika sätt och vissa 

sätt påverkar mer än andra. För att svara på vår uppsatsfråga; På vilka sätt kan långresan 

ses som ett krav bland unga vuxna idag, har vi kommit fram till sex olika sätt. Det 

börjar redan i omgivningen från andra personer då respondenten får ta del av 

exempelvis familj och vänners upplevelser av sina långresor. Pratar omgivningen, som 

är familj och vänner, om långresan som en positiv och givande period i deras liv förs det 
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oftast över till en annan. Långresan var för våra respondenter ett sätt att komma bort och 

skapa möjligheter att utvecklas i en annan miljö än det som finns hemma. Det verkar 

som att det finns en rädsla av att fastna i det vanliga som vardagen innebär.  

 

Majoriteten av respondenterna reste som en backpacker men det var inte bara det sättet 

att resa på som stack ut i studien. Att studera utomlands var även en stor del av hur våra 

respondenter reste. För många handlade det inte om på vilket sätt långresan 

genomfördes på utan att ge sig ut i världen. Det viktigaste med långresan var att skapa 

en förståelse om vad som finns runt om en och hur resten av världen fungerar. Det 

gäller dock inte heller att bara skapa en förståelse av hur världen fungerar utan även hur 

du som person fungerar. Vilket vi såg att respondenterna endast ansåg kunde ske om du 

sätts i en ovan miljö som skiljer sig från det vanliga. Ett perspektiv på livet krävs för att 

veta sin plats och vad du som individ vill göra i framtiden. Vilket leder till att långresan 

blir ett sätt att utvecklas som person, något som varje människa bör genomgå. De 

möjligheter som finns i samhället ger rum för att genomgå just den utvecklingen. Till 

exempel ser vi att många skolor erbjuder utlandsstudier eller praktik. Men även på 

grund av att respondenterna kommer från ett västerländskt samhälle med ekonomiska 

fördelar. 

  

De här sätten har varit en stor del till att ett krav kring långresan har skapats. Det som 

gör kravet speciellt för den generationen som studerats är på grund av hur det samhället 

som de lever i ser ut. Sociala medier samlar alla människor i ett nätverk vilket leder till 

att människor kan ta del av varandras upplevelser vilket i sin tur leder till att de 

påverkar varandra. Allt på sociala medier skapar en allt större idé av hur man bör vara 

och vad som är rätt eller fel. Vilket leder in oss på att generationen har en betydelse för 

att långresan har blivit en stor del av livet, som den faktiskt är. Att teknologin gör det 

möjligt för oss att se hur andra lever sina liv vilket skapar ett behov av att göra något 

liknande, som att göra en långresa. Därför har långresan blivit en trend idag för unga 

vuxna och något som bör vara en del av livet för att utvecklas som person och tillhöra 

samhället och vuxenlivet. Långresan har som hälsa eller mode blivit en statussymbol för 

respondenternas generation. Långresan är något som alla gör eller något vi människor 

tror alla gör, vilket skapar en känsla av ett krav.  
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De tre kategorierna som vi använt oss av i vårt arbete har alla tre lett fram till en 

förståelse för kravet att genomföra en långresa för en ung vuxen. Långresans karaktär 

för unga vuxna kan relateras till en övergångsrit som kan ses som en period från ett 

skede i livet till ett annat. Långresan som övergångsrit kan därför ses som ett krav för 

unga vuxna att genomgå under en viss period i sitt liv. Vilket kan likna konfirmationen 

eller värnplikt.   

 

Utefter de möjliga sätten som vi kartlagt i vår studie svarar det på vilka sätt långresan är 

ett krav i dagens samhälle för unga vuxna. De sätten som skapar ett krav kring 

långresan för respondenternas generation är: yttre faktorer från omgivningen, behovet 

av att distansera sig från vardagen, att få förståelse för resten av världen, personlig 

utveckling för en individ, sociala medier och att det har blivit en statussymbol. Vi ser 

därför långresan som ett krav för unga vuxna. Långresan anser vi fortfarande vara ett 

krav. Men ett outtalat krav som anses vara en statussymbol. Att genomföra en långresa 

är nästan en norm för respondenternas generation och något de anser att är något som 

alla bör göra. 
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