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Abstract 

This thesis aims to describe the motivation and identity creation of tourists in their use 

of social media. Facebook is the biggest social media network today and young adults 

are the most common users. We will therefore in this report present a research about 

their use of Facebook during travel with the help of data collected through personal 

interviews and litterature. Furthermore our respondents are a sample of young Swedish 

adults between the ages 18-25, since this age group are the most frequent Facebook-

users. We will primarily focus on the terms assert oneself and affirmation in our 

discussion because our results indicated that these two motives were the most common 

ones for using Facebook when sharing travel related posts.  

Keywords: Social Media, Facebook, Motivation and Identity 

 

Abstrakt 

Vår uppsats strävar efter att beskriva turisters motivations- och identitetskapande med 

hjälp av det sociala mediet Facebook. Facebook är idag det största sociala nätverket och 

unga vuxna är de mest frekventa användarna. Vi kommer således i vår uppsats gå in på 

en djupare diskussion om deras använde av Facebook vid resande med hjälp av 

information insamlad genom personliga intervjuer samt litteratur. De intervjuade bestod 

av svenska unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Den specifika åldersgruppen valdes eftersom 

de tillhör den största användargruppen på Facebook. I vår diskussion förekommer 

främst begrepp som hävda sig och bekräftelse, eftersom vårt resultat visade att dessa var 

bland de vanligaste motiven till varför Facebook används för offentlig uppdatering vid 

resande. 

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, Motivation och Identitet 
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1 Inledning 

På Facebooks nyhetsflöde kunde användare den 11:e november 2013 kl. 08:43 ta del 

av Facebook-delningen: En cappuccino i väntan på planet till Thailand. Solresa till 

Krabi och Phuket med omnejd väntar! av Sofia, 23 år.  Vad var användarens motiv 

till att dela med sig av privat reseinformation offentligt på Facebook?  

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att ge en introduktion med övergripande förklaringar av 

begrepp som kan vara väsentliga för att förstå innehållet för fortsatt läsning av 

uppsatsen. Vi kommer även att informera om vårt förarbete samt tankar gällande 

uppsatsen.   

 

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon related to the movement of 

people to places outside their usual place of residence, pleasure being the usual 

motivation (UNWTO, 2008, s.1).  

Ovanstående citat förklarar att turism är ett fenomen som beskriver ett tillstånd 

människor ägnar sig åt, då de befinner sig på en annan plats än deras normala 

omgivning, framförallt i kategorin nöje. 

 

De senaste 50 åren har informationsnätverk online vuxit (Power & Phillips-Wren, 

2011) och fått allt större makt (Nath & Menon, 2009). En av de industrier där nätverk 

och virtuell media har stor påverkan är inom turismen (Månsson, 2011). Månsson 

(2011) diskuterar begreppet Web 2.0 och berättar att dagens turister är skapare av en 

stor del turisminformation i form av till exempel foton som cirkulerar online på 

sociala medier. 

 

Enligt Sigala, Christou och Gretzel (2012) är sociala medier idag en stor del av 

resande och upplevelser. Människor använder sociala medier och medel såsom 

videor, foton och texter för att illustrera och förmedla deras reseupplevelser till andra 

individer. På det sättet är sociala medier med under hela resans gång, vanligtvis som 

support för individer som vill hitta information om resemål eller själva dela med sig. 

Sociala medier används även som stöd vid reseplanering. Eftersom sociala medier är 

tillgängligt för alla är de också enkla att använda som sökmotorer vid införskaffning 
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av information från andra turister. På grund av utveckling inom telefoni är Facebook 

även tillgängligt i mobilen under hela resans gång (Sigala, Christou & Gretzel, 

2012). Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Expedia publicerad av 

Allas, uppdaterar 7 av 10 svenskar sina semesterupplevelser via sociala medier. Det 

mest uppskattade bland användare (53 procent) är när någon gör något ovanligt eller 

uppdateringen sker från en ovanlig plats, det är från dessa platser som användaren får 

mest likes (Allas, 2013). 

 

Det ryms ett antal olika delar inom sociala medier och några av dem är: sociala 

nätverksajter såsom Facebook (Schlegelmilch & Ollenburg, 2013), platser avsedda 

för delning av material till exempel Youtube (Xiang & Gretzel, 2009) och bloggar 

där det sker en interaktion genom att skribenten delar inlägg, vilket läsare i sin tur 

kan kommentera (Sotiriadis & van Zyl, 2013). Sociala medier tar därmed en central 

plats i vardagen och John Sviokola diskuterar i en intervju gjord för CIO Insight den 

1 oktober 2008 att sociala medier blir allt viktigare för att erhålla konkurrensfördelar 

i framtiden (Watson, 2008). Vikten av sociala medier belyser även Schlegelmilch 

och Ollenburg (2013) som berättar hur webbsidor med användarbaserad information 

såsom Facebook, Twitter och Tripadvisor blir allt viktigare i dagens samhälle för att 

nå ut till konsumenter.  

 

Techterms (2008) förklarar att Facebook är en social nätverkssida där användare kan 

skapa och anpassa sina egna profiler med foton, videoklipp och information om sig 

själva online. Det är ett enkelt sätt för vänner att hålla kontakt och för enskilda 

individer att vara ”närvarande” på webben utan att behöva skapa sin egen webbsida 

(Techterms, 2008). Psykologen Linda Hellquist beskriver Facebook som ett 

cocktailparty där det gäller att ha rätt mängd vätska i glaset, det vill säga att visa upp 

rätt sida av sin identitet. Identitetskonstruerande är en stor del av vad Facebook 

används till idag (Hellquist, 2011). 

 

Bond och Falk (2012) nämner hur forskare har utvecklat förståelse för identitet som 

en kombination av flera delar hos en individ, aspekterna har bland annat varit kultur, 

etnicitet och religion. Bond och Falk (2012) förklarar även att önskan att finna sig 

själv genom identitetsskapande har blivit accepterat av många turismforskare som en 

viktig bidragande orsak till olika former av turismsegment. Dessutom fungerar 
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turism i många fall som ett verktyg för att hjälpa individer i deras identitetsskapande. 

(Bond & Falk, 2012).   

 

Turisters motivation har beskrivits som en dynamisk process av psykologiska och 

biologiska behov samt önskemål (Alegre, Cladera & Sard, 2011) som ändras med 

tiden (Andreu m.fl., 2005). Motivation syftar på de influenser som får en person att 

agera på ett visst sätt och handlar om hur ett beteende börjar, pågår och därefter 

avtar. Motiv kan undersökas för att ge förklaring till ett visst beteende (Zehrer & 

Siller, 2007) och turisters motiv har bland annat använts för att studera konsumenters 

preferenser och beslutsprocesser (Alegre m.fl., 2011). 

 

1.2 Problembeskrivning 

Under vår treåriga utbildning har vi fått lära oss att motiv och identitet spelar en stor 

roll hos människor vid resande, dock har vi inte studerat de två begreppen i samband 

med sociala medier. Vid sidan av och i anknytning till vår turismvetenskapliga 

utbildning har vi använt oss av sociala medier, därmed framkom tankar om att 

undersöka turisters motivations- och identitetsformande med hjälp av det sociala 

mediet Facebook. Sociala medier blir allt större samt viktigare (Finfahl, 2013) och vi 

ansåg därmed att sociala mediers påverkan på turisters motivation och identitet skulle 

vara intressant, men framförallt essentiellt att undersöka.   

 

Följaktligen bestämde vi oss för att införskaffa mer kunskap om ämnesområdena och 

därmed kartlägga eventuell tidigare forskning där relationen mellan begreppen 

motivation, identitet och sociala medier (främst Facebook) diskuteras i samband med 

resande. Efter att ha sökt efter artiklar och litteratur som täcker svenska resenärers 

motivations- samt identitetsprocess vid resande framkom det att forskningen är 

minimal, likaså behandling av svenskars användning av Facebook under resande. Vi 

kunde därmed identifiera en kunskapslucka samt ett behov av uppdaterad forskning 

på hur Facebook används av turister i deras identitetsformande och 

motivationsprocess vid resande. 

 

När vi fördjupade oss i vårt valda ämnesområde genom läsning av flertalet 

vetenskapliga artiklar (Power & Phillips-Wrens, 2011; Hays, Page & Buhalis, 2012; 

Cabral, 2011; Kang & Schuett, 2013) kunde vi konstatera att det existerar mycket 
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generell forskning om sociala medier. Vi har även förstått att en stor del av nutida 

forskning om sociala medier handlar om dess påverkan på samhället och industrier 

(Power & Phillips-Wrens, 2011 & Månsson, 2011) men desto färre handlar om hur 

sociala medier påverkar individers turistidentitet samt motivation till att resa (Power 

& Phillips-Wren, 2011) vilket även Månsson (2011) identifierar som en brist. Kang 

och Schuett (2013) konstaterar att få har undersökt varför användare delar 

reseinformation och erfarenheter online. Enligt Månsson (2011) och Sigala, Christou 

och Gretzel (2012) bör mer forskning behandla turisters förändrade användning av 

sociala medier samt faktorer som bidrar till den höga användningen.  

 

Trots kritik av Sotiriadis och Van Zyl (2013) mot att det skulle finnas en generell 

definition av sociala medier anser Power och Phillips-Wrens (2012) att sociala 

medier kan definieras som: A group of Internet-based applications that build on the 

ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and 

exchange of user-generated content (Power & Phillips-Wrens, 2012, s.3).  

Föregående citat uttrycker att användare har fått större makt och kontroll över vad 

som skrivs samt blivit skapare av innehåll på nätet. Därmed har sociala medier blivit 

ett viktigt verktyg för individer som vill sprida och ta del utav information.  

 

Som tidigare nämnt ryms det flera områden inom sociala medier dock har vi valt att 

koncentrera oss på Facebook. Facebook är den mest populära sociala nätverkssajten,  

framför allt bland studenter (Junco, 2011). Som en fortsättning på citatet om sociala 

media i föregående stycke citerar vi även Facebook: Facebook is a good way to 

connect with your friends and family living at far off places (facebookstatus123, 

2013). Citatet indikerar att en av Facebooks viktigaste egenskaper är att hemsidan 

hjälper människor att bibehålla kontakt med varandra. 

 

De flesta artiklar vi studerade i vår litteraturöversikt som berörde motivation nämnde 

äldre teorier kopplade till push and pull modellen och Maslows behovstrappa (Tang, 

2013; Kim, Goh & Yuan, 2010 & Awaritefe, 2004). En stor del litteratur samt teori 

är inte uppdaterade för dagens samhälle eftersom forskning om turisters motiv 

framförallt började ta fart på 1960-talet (Hsu, Cai & Li, 2010). Genom vår 

litteraturöversikt har vi förstått att forskning om turisters motivation till resande inte 

har gjorts i tillräckligt stor utsträckning för att vara en representativ uppdatering som 
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kan tillämpas idag. Ramkissoon och Uysal (2011) anser att de flesta modeller om 

motivation har blivit förenklade för att kunna implementeras på flera områden vilket 

leder till att modellerna blir bedömda mindre kritiskt. Som resultat har förenklade 

modeller påverkat turismforskningens allmänna spridning samt validitet 

(Ramkissoon & Uysal, 2011).    

 

Enligt Bond och Falk (2012) har flertalet forskare förstått att det finns ett nära 

samband mellan turism och identitet men att de har misslyckats med att inkludera 

samt implementera det i deras forskning. Eftersom det som tidigare nämnt, finns en 

nära relation mellan sociala medier och turism finner vi det även intressant att ta reda 

på hur turister använder Facebook i deras identitetsformande.  

 

Bond och Falk (2012) berättar att en individs identitet är en viktig och grundläggande 

komponent för samspel med andra, då identiteten speglar vad andra samt individen 

tycker om sig själv. Personlig identitet i det postmoderna samhället har blivit ett 

reflexivt projekt (där individer ska vara aktiva) som har tolkats och förståtts i termer 

av en biografi eller förmåga att upprätthålla en viss beskrivning om sig själv (Cohen, 

2010). För individer i dagens västerländska samhälle har det blivit allt viktigare att 

underhålla sin personliga identitet, till stor del på grund av förändringar i samhället. 

Val har alltmer ersatts av en skyldighet att bete sig på ett visst sätt eller att följa en 

viss tradition (Cohen, 2010).   

 

Vad vi finner problematiskt och därför byggt en del av vårt  uppsatssyfte utefter är att 

enligt Finfahl (2013) växer både internet och sociala medier i popularitet. Samtidigt 

visar en mindre undersökning genomförd av Treadaway (2012) att människor har 

börjat tröttna på sociala mediet Facebook och spenderar allt mindre tid där jämfört 

med när nätverkssidan var ny och spännande. Frågorna som ställdes i Treadaways 

(2012) undersökning var: Börjar ni bli trötta på Facebook? och Använder ni 

Facebook mindre nu än för ett år sedan? (Treadaway, 2012). Hypotetiskt kan vi efter 

dessa studier anta att andra, nyare former av sociala medier kommer att ersätta 

Facebook samtidigt som sociala medier kommer att fortsätta växa i popularitet. 

Påverkan på individer kommer då att bli allt större och om det då inte existerar någon 

bred forskning på sociala mediers effekter på turister, finns det inte heller någon 

beredskap på de problem eller möjligheter som kan dyka upp.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas användande av Facebook vid 

resande. 

 

1.4 Frågeställning 

Varför använder unga vuxna i Sverige Facebook i deras formande av identitet och 

som motivation vid resande? 

 

1.5 Avgränsningar 

Utifrån den mängd litteratur om sociala medier vi läste oss in på valde vi att avgränsa 

oss till det sociala mediet Facebook och hur individer påverkas av information från 

nätverkssajten. Vår avgränsning grundades i att vi själva tillhör den generation som 

använder Facebook mest. Utöver föregående anledning har vi även bestämt oss 

specifikt för Facebook på grund av att det är den populäraste nätverkssajten bland 

svenskar (Nilsson, 2013) samt den största i antalet besökta på sociala nätverkssajter 

(Kommunikation & nätverk, 2013). Skulle frågorna Hur många besöker sociala 

nätverk? och Hur många personer besöker Facebook? ställas, skulle svaren bli näst 

intill identiska. Från år 2008-2011 har antalet svenska Facebook-användare ökat med 

cirka tio procentenheter för varje år (Kommunikation & nätverk, 2013).  

 

Vi valde att inrikta oss på individers uppdatering av text och foton på Facebook och 

valde medvetet bort video eftersom att det är en form av rörlig bild som vi av 

tidsbegränsning inte skulle hunnit med att täcka.  

 

Anledningen till att vi specifikt begränsar och inriktar oss på turisters motivation är 

på grund av att vi anser att det är en viktig startpunkt i rese- och 

konsumtionsprocessen. Vi vill påstå att resandet börjar vid individens motivation och 

därför är det viktigt att ha det tydligt för sig vad som gör turister motiverade och hur 

olika motiv skiljer sig åt. Dessutom tror vi att Facebook kan hjälpa till att förklara 

resenäreres beteende vid resor, eftersom nätverkssajten tar en allt större plats hos 

individer. Enligt Tangeland (2011) beskrivs motivation som den största drivkraften 

som påverkar konsumenternas beteende, det kan liknas vid en inre kraft som får en 

person att agera för att uppnå ett önskvärt resultat. Att avgränsa oss till motivation är 
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en avgörande faktor för att förklara resenärers attityder och beteenden som en 

komponent i deras resebeslut.   

 

Vi har valt att utforska identitet i samband med Facebook eftersom mycket forskning 

har gjorts på identitet men inte i samband med motivation och Facebook. Bond och 

Falk (2013) berättar att önskan att finna sig själv genom identitetsskapande har blivit 

accepterat av många turismforskare som en viktig bidragande orsak till olika former 

av turismsegment. Vi har valt identitet tillsammans med de föregående områden 

(turisters motivation och sociala mediet Facebook) för att vi tror att genom att 

undersöka de tre i relation till varandra kan vi svara på vår frågeställning: Varför 

använder unga vuxna i Sverige Facebook i deras formande av identitet och som 

motivation vid resande? 

Enligt Blood-Holland och Michea (2012) använder individer som är uppkopplade 

online olika medel att underhålla och stärka en identitet, för att kunna förmedla hur 

människor i omvärlden ska uppfatta dem. Medel kan exempelvis vara foton, de 

används för att få fram ytliga komponenter av identitet. Idag har det globala och 

virtuella nätverket förändrat och breddat identitet, då individer har möjlighet att 

skapa flera olika presentationer av sig själva online. Få har undersökt hur det faktiskt 

påverkar oss (Cerra, 2012). I enighet med Blood-Holland och Michea´s (2012) 

påståenden tror vi att identitet inte längre kan tolkas eller uppfattas på samma sätt 

som tidigare. Sociala medier och onlinenätverk har fått en otrolig uppsving och 

populäritet hos vår målgrupp (18-25 år) därför anser vi att identitet bör vara en del av 

vår avgränsning. 
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2 Metod 

I följande kapitel presenterar vi vårt urval, tillvägagångssätt för insamling av 

material, hur vi har gått tillväga när vi har konstruerat samt genomfört intervjuerna 

(inkluderat de etiska aspekterna) och därefter hur vi har bearbetat materialet. 

Slutligen redovisar vi validitet samt reliabilitet och vilken primär- och sekundärdata 

som vi har använt för att bygga upp och bearbeta vår uppsats med. 

  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning 

av data. Kvalitativ forskning har en tolkande och verklighetstrogen inställning till sitt 

ämne, vilket innebär att det studeras i dess naturliga omgivning och försöker förstå 

och tolka vad individer tycker och tänker (Jha, 2008). Kvalitativ metod används för 

att undersöka individers bakomliggande orsaker till ett visst beteende genom till 

exempel intervjuer (Kothari, 2004). För vår undersökning var det viktigt att genom 

intervjuer få reda på bakgrunden till varför respondenterna anser eller agerar som de 

gör i olika sammanhang på Facebook, därför valde vi ett kvalitativ tillvägagångssätt. 

Kvalitativ forskning innefattar exempelvis personliga erfarenheter, intervju och 

observation som insamlingsmetod. Ett kvalitativt tillvägagångssätt börjar ute på 

fältet, därefter beskrivs vad som händer på fältet och till sist genereras förklaringar 

till varför det hände (Jha, 2008). Utifrån vårt syfte: att undersöka unga vuxnas 

användande av sociala mediet Facebook vid resande, tyckte vi att kvalitativ metod 

med intervjuer lämpade sig bäst för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

2.2 Intervju 

För att konstruera empirisk data har vi använt oss av intervjuer som enligt Kylén 

(2004) kan ses som ett möte mellan en eller flera individer där de som möts vill få ut 

något av samtalen de har, dela fakta och skildra erfarenheter. De kan vara korta eller 

långa, strukturerade eller ostrukturerade, i par- eller gruppintervjuer och de kan vara 

till för att få fram fakta men även för att söka lösningar på problem (Kylén, 2004).  
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Vi har gjort semistrukturerade intervjuer som varade mellan 40 till 60 minuter, vilket 

Kylén (2004) beskriver som långa intervjuer där intervjuaren hinner gå djupare in på 

det valda ämnesområdet. Brotherton (2008) nämner att fördelen med intervjuer är att 

de är flexibla till skillnad från strukturerade och förutbestämda insamlingsmetoder. 

Vid intervju sker ett samspel mellan intervjuare och respondent, utifrån de svar 

interjuaren får kan spontana frågor genereras som inte finns att finna i intervjuguiden 

(Brotherton, 2008).  Vi har främst utgått från vår intervjuguide (se bilaga 1) men har 

i lämpliga situationer utvecklat frågorna med till exempel varför för att få ett 

utförligare svar. De frågor som finns med i intervjuguiden är baserade på genomgång 

av tidigare forskning om de ämnen vi berör men är även formulerade utefter vårt 

syfte och frågeställning.  

 

Brotherton (2008) fortsätter med att förklara att öppna intervjuer inte alltid är positivt 

eftersom det leder till att varje intervju blir unik. Hur intervjun fortlöper beror på den 

relation intervjuaren och respondenten får, vilket kan leda till olika frågor under olika 

intervjuer. Det kan leda till problematik när intervjuerna ska jämföras (Brotherton, 

2008). Med icke-slumpmässigt urval som grund för vårt urval var vi redan bekanta 

med dem vi intervjuade, vilket underlättade vid mer personliga frågor såsom: Har det 

hänt att du någon gång raderat ett inlägg/foto på grund av att du inte fått någon 

respons i form av likes eller kommentarer? Att svara på en sådan fråga kan vara 

känsligt eftersom respondenterna kan känna skam och inte vilja erkänna om de tagit 

bort material från Facebook. Att vi är bekanta med respondenterna underlättade men 

även att vi informerade att de deras svar kommer att behandlas anonymt.  

 

Newton (2010) beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där 

intervjuarens verbala kunskaper är viktiga och resultatet av intervjun därför beror på 

intervjuarens förmåga att tala och föra samtal. Intervjuaren bör ha klart för sig vilka 

områden samt frågor som ska täckas men att de kan ställas i den ordning som passar 

bäst för situationen. Den har ett antal ledfrågor som ställs till alla men anpassar 

följdfrågor efter svar (Newton, 2010). Enligt Kothari (2004) kan semistrukturerade 

intervjuer exempelvis vara fördelaktigt vid språkliga svårigheter genom att 

intervjuaren kan formulera och anpassa följdfrågor på ett sätt som den anser vara 

enklast för den intervjuade att förstå. Följdfrågor används för att få mer utvecklade 
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och ingående svar och ger möjlighet att nå längre och djupare (Kothari, 2004). Under 

våra intervjuer valde vi att i enighet med Newton (2010) och Kothari (2004) utforma 

våra intervjuer enligt de föreslagna rekommendationerna. Vi utgick som tidigare 

nämnt från vår intervjuguide men ställde emellanåt följdfrågor där det passade för att 

föra ett djupare samtal. Om respondenten inte uppfattade frågan korrekt första 

gången hade vi möjlighet att formulera den på ett sådant sätt att de förstod. 

Det finns olika intervjuformer och val av intervjuform påverkas av vad forskaren vill 

få ut av intervjun och vilka resurser som finns (Kylén, 2004). Vi valde att göra 

parintervjuer med en intervjuare och en respondent för att ta reda på den enskilda 

individens åsikter och erfarenheter utan påverkan från andra respondenter, vilket kan 

förekomma vid gruppintervju. De genomfördes via telefon, Skype eller personliga 

möten.  

 

Bandspelare eller ljudupptagning kan användas som ett vanligt hjälpmedel vid längre 

intervjuer, då intervjuaren kan lyssna igenom samtalet ytterligare i efterhand (Lantz, 

2007). Under våra intervjuer antecknades svaren samtidigt som de spelades in för att 

kunna komplettera det vi inte hann skriva ned under intervjun. Vi koncentrerade oss 

på att finna gemensamma punkter bland alla intervjuer med undantag för intressanta 

avvikelser, exempelvis varför en av respondenterna inte tyckte på samma sätt som 

resterande. Vi transkriberade inte intervjuerna eftersom att vi inte fann det viktigt att 

registrera allt som sades under intervjun. 

 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjun tar plats i ett ostört utrymme där 

respondenten känner sig lugn och trygg, viket vi tog hänsyn till vid intervjuerna. 

Intervjuer som genomfördes via Skype eller telefon befann sig respondenterna 

hemma och vid personliga intervjumöten fick den medverkande själv välja plats, 

eftersom vi ville att denne skulle känna sig trygg med den valda platsen. Majoriteten 

av intervjuerna ägde rum på ett bibliotek, café eller hemma. Intervjun ska enligt 

Ekholm och Fransson (2002) ske utan tidspress och vi har därför, när vi bestämt 

tidpunkt för intervjuerna, bett respondenten att avsätta minst en timma för att inte 

behöva avbryta intervjun i förväg.  
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Intervjun var uppdelad i tre olika områden (se bilaga 1), först ställde vi frågor om 

respondentens bakgrund som kunde vara relevanta för att urskilja eventuella 

samband med andra frågeställningar. Därefter frågade vi de intervjuade angående 

deras Facebook-användande och avslutade med frågor kopplade till motivation och 

identitet. Vid utformning av intervjufrågor utgick vi från syfte, frågeställning och vår 

genomgång av tidigare forskning. För att få fram tillräckligt med relevanta frågor var 

vi tvungna att läsa in oss på de olika områden vi redan från början visste att vi ville 

undersöka, nämligen motivation till att resa och identitet. 

 

2.3 Urval 

Bland de 500 miljoner aktiva användare på Facebook representerar åldersspannet 18-

25 år den största användarsiffran på nätverkssajten med 30 procent av alla användare 

(Kim & Lee, 2011). Vi har därför valt att inrikta vår undersökning på unga vuxna i 

Sverige, åldrarna 18-25 år. Ingen regional avgränsning har gjorts på grund av att 

Sverige är ett industriland med begränsade regionala skillnader 

(Utbildningsstyrelsen, 2013) som vi inte tror har någon betydelse för resultatet av vår 

undersökning. Det finns ingen tillgänglig statistik på regional nivå av Sveriges 

användning av sociala medier. Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) har 94 procent 

av svenskarna tillgång till dator och ungefär lika många har tillgång till Internet. 80 

procent av svenskarna använder Internet varje dag, främst unga människor 

(Statistiska Centralbyrån, 2013). Utefter informationen om att majoriteten av 

befolkningen använder sig av internet varje dag, drar vi slutsaten att det inte finns 

någon betydelsefull skillnad i användandet av Facebook mellan olika regioner i 

Sverige. Vår undersökning är främst inriktad på studerande eftersom dem är de mest 

frekventa internetanvändarna, cirka åtta av tio använder sig av Internet varje dag 

(Statistiska Centralbyrån, 2013).   

 

Vi använde oss av ett icke-slumpmässigt urval vilket Brotherton (2008) beskriver är 

när valet av respondent baseras på att de utvalda personerna har lämpliga egenskaper 

för det valda området. Att använda icke-slumpmässigt urval kan generera ett mer 

representativt resultat (Brotherton, 2008). Vårt urval grundades på följande kriterier: 

de är bosatta i Sverige, har ett Facebook-konto och är inom åldersgrupp (18-25). Vid 

val av intervjupersoner ville vi få hela åldersspannet representerat. Detta för att 

stämma överens med tidigare resultat om vilken åldersgrupp som är mest aktiv på 
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Facebook, vi intervjuade därför sexton personer från 18-25 år varav åtta unga män 

och åtta unga kvinnor.  

 

Vi kontaktade själva de medverkade genom att använda vår bekantskapskrets på 

Facebook och valde personer som vi vet delar information offentligt på Facebook vid 

resande, men även ett fåtal som inte gör det för att ta reda på varför och deras 

allmänna uppfattning. Två av respondenterna arbetar och resterande fjorton är 

studerande i diverse olika städer i Sverige. Flertalet av våra intervjufrågor var riktade 

mot de som uppdaterar sin status på Facebook, men vi fann det även intressant att ta 

reda på varför två av våra intervjupersoner aldrig gjort en uppdatering på Facebook. 

De kunde bidra med en utomståendes uppfattning till varför människor uppdaterar 

Facebook vid resande.  

 

2.4 Metod för analys 

Lantz (2007) skriver att vid bearbetning av semistrukturerad intervju används 

kvalitativ databearbetning. Det innebär kortfattat att först sålla bort delar av 

materialet som inte är relevant för analysen och sedan kategorisera materialet efter 

vad fokus ligger på. Kategorisera betyder enligt Brotherton (2008) att välja vad eller 

vart fokus ligger vilket kan vara vid ord, idéer, fraser, bilder och händelser eller hela 

frågor från intervjun. Vid kategorisering av vårt insamlade material fokuserar vi 

främst på att dela upp det utifrån de frågor vi ställt. Alla frågor från intervjuguiden  

har inte tagits upp i empirin utan vi har valt ut de frågor vi ansåg genererade relevant 

information för vår frågeställning. Brotherton (2008) menar att ett val av fokus på 

frågor från intervjun kan bero på att undersökaren vill analysera och jämföra vad 

olika människor svarat på samma fråga, vilket vi gjorde och fick liknande svar på 

flertalet frågor.  

 

Enligt Lantz (2007) försöker forskaren därefter se mönster på hur intervjupersonerna 

beskriver olika företeelser och delar för att finna gemensamma punkter och hur de 

relaterar till varandra. Under de kategoriserade frågorna har vi sammanställt och 

analyserat gemensamma svar från alla intervjuer samt diskuterat avvikande eller 

intressanta svar. Det sista steget i databearbetning är att värdera resultatet av de 

konklusioner som dragits.  
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Olika rubriker i vårt resultatkapitlet (exempelvis Postmoderna turisten som sin egen 

trendsättare) har tillkommit i efterhand när vi upptäckt mönster ur respondenternas 

svar. I resultatkapitlet har vi valt att blanda empiri med litteratur, då vi tycker att det 

blir tydligare vilka kopplingar och avvikelser som finns och det har vi försökt lyfta 

fram ytterligare i analysen. Vi har läst in oss på ytterligare litteratur efter genomförda 

intervjuer för att koppla, underbygga eller motsäga vårt empiriska material utifrån.  

 

2.5 Etiska aspekter 

Etiska aspekter som äkthet, integritet, ansvar och tillförlitlighet (Brotherton, 2008) 

har tagits hänsyn till vid vår undersökning. Detta har varit möjligt genom att vid 

bearbetning av primär- och sekundärdata, säkra tillförlitligheten av informationen 

genom granskning av flertalet trovärdiga källor samt försäkrat oss på att vi är tillåtna 

att ta del av materialet och hantera det på ett ärligt sätt.   

 

Brotherton (2008) nämner att de medverkande bör informeras om syftet med 

undersökningen, vad den kommer att användas till och vad deras medverkan bidrar 

till. Lantz (2007) fortsätter och förklarar att det även är viktigt att tala om vem eller 

vilka som kommer att få ta del utav resultatet och hur det kommer att rapporteras. 

Brotherton (2008) tar upp att den medverkande bör ha möjlighet till att vara anonym 

och att det måste respekteras. Medverkan måste även vara frivillig för den valda 

personen (Brotherton, 2008). De föregående nämnda etiska aspekterna har tagits 

hänsyn till och tydliggjorts vid de genomförda intervjuerna. I enighet med Lantz 

(2007) informerades respondenterna om syftet med intervjun, vem eller vilka som 

ska ta del utav resultatet samt hur det kommer att rapporteras och hanteras på ett 

professionellt tillvägagångssätt. Innan vi påbörjade varje intervju informerade vi 

även respondenten om att deras svar kommer att behandlas anonymt. 

 

Vid val av forskningsområde menar Taylor och Bogdan (1984) att det är allmänt 

rekommenderat av forskare att undvika områden med vilka de har en speciell relation 

och kontakt med. Vilket vi har med sociala medier. Det är viktigt för att resultatet 

och analysen av materialet inte ska bli påverkat av forskarens egna åsikter och 

värderingar (Taylor & Bogdan, 1984) Vi har haft i åtanke att inte strukturera och dra 

slutsatser av det insamlade materialet utifrån våra egna åsikter då vi har valt ett 

område som vi personligen kan relatera till. Vi har konstant arbetat mot att ställa oss 
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objektivt till de medverkandes åsikter och erfarenheter för att undvika att våra åsikter 

och erfarenheter skulle blandas in. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om hur realistiskt och exakt ett resultat är. Det är nästan omöjligt att 

definiera data som exakt eftersom att det finns omedvetna faktorer i omvärlden som 

kan påverka hur forskare uppfattar information, och de kan även ta in information 

utefter deras värderingar (Silverman, 2001). Vi har i vår uppsats med validitet som 

utgångsläge inte påstått något vara sant som vi inte kan bevisa utan har i sådana fall 

gjort läsaren medveten om osäkerheten i påståendet. Vi har i vår uppsats intervjuat 

16 unga vuxna vilket endast representerar en liten procent av den totala populationen. 

Med den här bakgrunden kan och vill vi inte påstå med validitet i åtanke att resultatet 

beskriver sveriges alla unga vuxnas användande av sociala mediet Facebook vid 

resande.  

 

Silverman (2011) förklarar att vid användning av intervju som metod för att få fram 

empiriska material är det viktigt att frågorna är formulerade så att de inte går att 

missuppfatta för att öka reliabiliteten samt validiteten. Alla respondenter ska förstå 

och uppfatta frågorna på samma sätt och intervjuaren ska anteckna informationen 

ordentligt och enlighet med vad respondenterna sagt. För att få fram ett så ”korrekt” 

material som möjligt är det också bra om minst två forskare analyserar materialet och 

ser om de kommer fram till samma slutsats. Om inte detta är möjligt kan det innebära 

att det finns viss tvetydlighet i frågor samt svar och att de därför tolkar det olika. Att 

ett resultat är bekräftat av två forskare är således bra för att få ett tillförlitligare 

resultat (Silverman, 2001). Vi vill att vår uppsats ska vara tillförlitlig och ärlig och 

har därför valt att i sammanställning och bearbetning av framtaget material tillämpa 

validitet samt reliabilitet. Vi är även tre personer som har arbetat med texten och 

formulerat ett resultat som stämmer överens med allas uppfattningar om våra 

upptäckter. När vi använde oss av källor hämtade från internetsidor var vi extra 

kritiska till användningen av informationen och såg därför över källorna noggrant. 

Genom att referera till pålitliga källor och arbeta efter allmänna rekommendationer 

hoppas vi ha skapat en trovärdig uppsats.  
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2.7 Primär- och sekundärdata 

Primära källor är originaldata insamlad för första gången genom exempelvis 

intervjuer, enkäter och observationer. Sekundära källor är data som redan samlats in 

och använts av andra (Kothari, 2004). Vi har använt oss av både primär- och 

sekundärdata där våra intervjuer är primärdata och sekundärdata kommer från 

framförallt böcker. Som tidigare nämnt fann vi det nödvändigt att utgå från diverse 

litteratur för att införskaffa mer kunskap och med hjälp av ytterligare läst litteratur 

kunde vi enklare analysera insamlad data. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar 

gjordes det främst genom Linnéuniversitetets Onesearch där vetenskapliga artiklar är 

samlade. Vi sökte efter relevanta artiklar genom nyckelord som social media, 

Facebook, motivation och identiy och fann även källor som används i resultatkapitlet 

genom internetsökning. Eftersom sociala medier, motivation och identitet är breda 

forskningsområden gjorde vi ett medvetet val att inte endast fokusera på ett begränsat 

antal huvudteorier. Orsaken är att vi inte fann några större teorier som kunde täcka 

och hjälpa till att analysera hela vårt uppsatsområde. Därför valde vi att använda 

flertalet mindre teorier av olika författare och forskare, det hoppas vi visar på att vi 

gjort en grundlig undersökning där vi undersökt flertalet källor och fått understrykt 

vårt empiriska material av flertalet teorier och litteratur.  

 

2.8 Källkritik 

Eftersom vi har använt ett antal sekundärkällor var det särskilt viktigt för oss att 

granska informationen med kritiska ögon, speciellt när data från Internet användes. 

Vi var tvungna att se över om det gick att förlita sig på informationen som var 

skriven av okända författare på Internet. För att se över källornas tillförlitlighet 

granskade vi om det fanns en godkänd myndighet, företag eller specialist bakom 

informationen. Dessutom var det viktigt att författaren hade en viss auktoritet inom 

sitt område. När sekundärkällor samlades in var vi noggranna med att informationen 

skulle vara skriven på ett objektivt sätt, därmed skulle det inte förekomma några 

personliga åsikter av författaren. Slutligen ställde vi oss själva frågan om våra källor 

verkligen var relevanta för området som vi ville täcka. 
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3 Resultat 

 

Följande kapitel kommer att presentera data hämtad från intervjuerna, vilket i sin 

tur kommer att kopplas med relevant litteratur. Det kommer även förekomma 

litteratur som motsäger empirin. Vi kommer därefter analysera de två i relation med 

varandra. Inledningsvis kommer begreppen ”Facebook-post” och ”Facebook-

tagg”att förklaras för att få en förståelse av diskussionen i resultatet.  

 

Facebook-post: Med hjälp av Facebookmenyn kan användarna dela foton, länkar, 

video samt personliga tankar på tidslinjen som sedan blir synligt för andra användare. 

Det som delas visas som ett inlägg, således en post, på den personliga tidslinjen som 

sedan blir synligt på andras nyhetsflöde. Det finns sekretessinställningar där 

användaren har möjligheten att ändra på vem som ska se inläggen (Facebook, 

2013a).  

 

Facebook-tagg: Användare av Facebook kan tagga (fästa en persons namn) på det 

som läggs upp på nätverkssajten, allt från bilder till uppdateringar. Taggen medför att 

kompisar får reda på när de är med på foton eller annat som delas. Personer som blir 

taggade får ett meddelande och kan därmed välja att acceptera eller ”dölja” taggen 

(Facebook, 2013b). 

 

3.1 Bakgrund av respondenter 

Nästintill samtliga av de intervjuade är aktiva på Facebook, det vill säga att de loggar 

in och ser över nyhetsflödet varje dag, dock är två av respondenterna enbart inne ett 

fåtal gånger per vecka. De 14 respondenter som var aktiva dagligen kunde inte 

fastställa antalet gånger per dag, de loggar in eftersom de gör det vanemässigt vid 

varje tillfälle de får. Treadaway (2012) nämner att många loggar in på Facebook och 

andra sociala medier så fort de vaknar upp på morgonen, det blir allt viktigare 

eftersom de sociala nätverkssidorna lockar allt fler användare, vänner och 

information. 

 

Det vanligaste bland våra respondenter är att använda Facebook genom datorn, men 

flertalet respondenter använder även Facebook i mobiltelefonen för att konstant hålla 

http://www.facebook.com/
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sig uppdaterade. Det gemensamma för alla medverkande är att Facebook framförallt 

används vid resande. Majoriteten av respondenterna reser cirka en till fyra gånger per 

år, medan endast en av de intervjuade inte rest utomlands de senaste tre åren. Dock 

reser personen inrikes cirka tio gånger per år. I en undersökning utförd av 

Schlegelmilch och Ollenburg (2013) är de användarbaserade webbsidorna idag 

särskilt trendiga bland unga resenärer. I undersökningen framträdde Facebook som 

den populäraste bland sociala medier med 93 procent. Bland de 500 miljoner 

användare av Facebook utgör personer mellan 18-25 år en majoritet med cirka 30 

procent av det totala användarantalet (Kim & Lee, 2011). Enligt Kim och Lee (2011) 

spenderar åldersgruppen 18-25 år cirka 28 minuter per dag på Facebook och försöker 

integrera det i sitt dagliga liv.    

 

Våra respondenter är unga vuxna mellan 18-25 år och de ingår i ett segment som kan 

benämnas generation Y. Generation Y definieras personer som är födda mellan 

mitten av 1970- och 2000-talets början och har växt upp i takt med stora 

teknologiska framsteg såsom datorer och Internet. De har etablerat relationer med 

teknologin och förstår starkt dess olika användningsområden (Cabral, 2011). Enligt 

Cabral (2011) är generation Y omedvetet beroende av sociala medier och känner en 

konstant press från samhället att upprätthålla en kontinuerlig anslutning med 

teknologin. Cabral (2011) förklarar att generation Y är betydligt mer benägen att 

använda sociala nätverk och mer villiga att skapa profiler på webben än den äldre 

generationen. Sociala medier kan fungera som ett verktyg för att upprätthålla 

relationer, då det inte förekommer några geografiska gränser (Cabral, 2011). I en 

artikel publicerad i Aftonbladet av Remius (2013) nämner sociala medier experten 

Karlsten att: Alla vi som är födda på 80-talet har vuxit upp med och har en relation 

till Facebook. Han nämner även att: det sociala mediet har fostrat oss att våga stå 

för vår identitet på ett sätt som vi inte gjorde innan Facebook introducerades för 

världen (Remius, 2013).  

 

Facebook populärt bland våra respondenter och alla av de tillfrågade är medlemmar i 

nätverket men med olika hög grad av aktivitet. Sociala medier är en stor del av 

flertalet människors liv idag och framförallt stämmer det för vår målgrupp, eftersom 

de är en del av generation Y som har vuxit upp med Internet och dess betydelse i 

samhället. Sociala medier är idag geografiskt gränslöst och lättillgängligt då 
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människor däribland våra respondenter har tillgång till Internet från mobilen vart 

dem än befinner sig. De skapar ett ännu starkare ”beroende” som våra respondenter 

understryker när de berättar att det blivit en vana att med jämna mellanrum vara 

online på Facebook. Samtidigt kan det orsaka stress på grund av rädsla att missa 

något om de inte är ständigt uppkopplade. Denna situation uppfattar vi som 

problematisk och ohållbar i längden, eftersom Facebook riskerar att ta upp allt fokus 

i en människas liv, då den förlorar uppfattning om vad som egentligen är viktigt och 

glömmer att leva.  

 

Hur kommer framtiden se ut om behovet av att vara ständigt uppkopplad ökar? 

Kommer dagens generation sköta all kommunikation emellan varandra via internet 

och sociala medier? Det är omöjligt att veta idag men baserat på vår undersökning 

och den valda teorin ökar behovet att vara uppkopplad för generation Y till skillnad 

från äldre generationer. Även om en majoritet av våra respondenter är aktiva på 

Facebook vill vi inte påstå att sociala medier kommer ersätta personliga möten i 

framtiden. Det eftersom en minoritet av våra respondenter inte är speciellt aktiva på 

sociala medier, främst Facebook. Vi kan dock konstatera med vårt empiriska material 

som grund att en majoritet av vår målgrupp spenderar mer än 28 minuter på 

Facebook varje dag, vilket Kim och Lee (2011) påstår.  

 

3.2 Delning av foto och text 

 

3.2.1 Facebook i resväskan 

De flesta respondenter är som tidigare nämnt aktiva på Facebook men vid resande är 

det främst tio stycken som postar text och foton. Enligt GP (2013) är det inget 

ovanligt att människor använder Facebook under resande, det är ett populärt 

användningsområde som många svenskar spenderar mycket tid med under 

semestern. Orsaken till att Facebook-användare postar är enligt en undersökning 

gjord av Schlegelmilch och Ollenburg (2013) att de finner informationen i dem rolig, 

spännande eller värdefull. I en annan undersökning gjord av Fransson och Kjellqvist 

(2008) förtydligas hur den yngre generationen inte ser något hinder med att posta 

foton eller skriva resedagbok på nätet.  
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Våra respondenter postar främst under resor för att hålla vänner och familj 

uppdaterade men även för att andra ska se att de gör något roligt utöver det 

vardagliga. Övriga anledningar som nämndes av respondenterna var för att skryta, 

göra andra avundsjuka och för att själva kunna se tillbaka på diverse minnen. 

 

Två av de största motiven till att använda Facebook bland studenter framkom i en 

undersökning gjord av Yang och Brown (2012) det var: att framställa sig själv som 

fräck samt att söka nya kontakter. Treadaway (2012) har identifierat sju orsaker som 

motiverar användning av sociala medier varav två av dem är: att skryta och därmed 

visa upp framgång och bedrift samt självförverkligande därmed dela med sig av 

upplevelser till vänner. I en artikel publicerad av Leverin (2013) i GP nämns ett 

forskningsresultat av researrangören Ving som visade, i enighet med Treadaway 

(2012) att skryt var bland de vanligaste orsakerna till delning av semesterplaner.   

 

En av de intervjuade berättar hur hon delar med sig av text och foton när hon är 

utomlands för att förmedla att hon inte är tillgänglig. En annan av respondenterna 

förklarar att hon vill visa att hon har ett intressant och händelserikt liv när hon reser. 

Det nämns även att hon känner press att uppdatera sin status för att tillfredsställa sina 

Facebook-kontakter. Respondenterna berättar att de vill att deras familj och vänner 

ska följa reseäventyret och därför delar de text och foton från resan. Enligt 

Treadaway (2012) spenderar människor allt mer tid på Facebook med att hålla sig 

uppdaterade om vad familj eller vänner gör och för att underhålla sig själva. Han 

påstår däremot att postande av information inte ökar även om det spenderas mer tid 

där utan numera är användarna försiktiga med attt dela personlig information 

(Treadaway, 2012). I forskningsresultat av researrangören Ving nämns det att visa 

sig otillgänglig också är en av de vanligaste anledningarna till att människor delar 

med sig av sina semesterplaner (Leverin, 2013).  

 

Flera av respondenterna berättar om hur de delar med sig av foton och text från 

utlandsvistelser för att kunna se tillbaka på reseminnen längre fram. En respondent 

beskriver det som ett evigt fotoalbum, dessutom tror hon att hennes vänner är 

nyfikna över vad hon gör samt befinner sig. Det nämns i flertalet intervjuer att det 

existerar oskrivna ”regler” som uttrycker att Facebook-användare bör lägga upp 

foton efter en resa, då det är vad som förväntas av dem. Ett antal respondenter 
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nämner hur de använder Facebook för att hålla sig uppdaterade på roliga eller 

intressanta posts. En av respondenterna menar att hon använder Facebook när hon är 

ute och reser, eftersom det är ett enkelt sätt att skapa och hålla kontakt med nya 

bekantskaper.  

 

Med empirin och litteraturen som grund delas foto och text främst för att människor 

har ett behov av att förstärka sitt självförtroende samt självkänsla, vilket sker enkelt 

genom användandet av sociala medier. Som nämnt i empirin postar individer främst 

på Facebook för att hålla vänner och familj uppdaterade. Empirin beskriver att 

användarna vill visa att de lever ett intressant och händelserikt liv samt att de söker 

efter bekräftelse från andra användare. Om Treadways (2012) sju orsaker om olika 

motiv till använding av sociala medier skulle vara korrekt, där bland annat en av 

punkterna är dela med sig av sitt liv, blir det motsägelsefullt när han i sin tur menar 

att användarna är försiktiga med att dela med sig av personlig information. Vi förstår 

det som att individer upplever att de måste dela med sig av privata posts för att synas 

på nätverkssajten. Privata posts sker automatiskt när foton från resor postas på 

Facebook och andra användare får därmed en inblick i individens privatliv. Dock kan 

sanningen vinklas och det gör våra respondenter genom att måla upp en bild av sig 

själv som deras Facebook-vänner tror är korrekt. 

 

3.2.2 Uppskattning och personlighetsdrag 

En av de tillfrågade berättar om hur lusten att posta foton och text ökar desto mer 

respons det får. En annan respondent berättar om hur likes (då din Facebook-vän 

gillar något du lägger upp) bekräftar att det som postats betyder något, dessutom 

medför det en känsla av bekräftelse. Samma person fortsätter och förklarar att han 

endast skriver eller postar foton och text som visar hans riktiga jag, inga meningslösa 

inlägg endast för att få många likes. Dock säger han att: som de flesta andra 

Facebook-användare vill jag framstå som omtyckt och attraktiv. Under en intervju 

nämns det hur en respondent medvetet formulerar sina post på ett sätt som hon av 

erfarenhet lärt sig kommer att få många likes. En av de intervjuade berättar: Det 

ligger i människans natur att bry sig om hur många likes eller kommentarer som fås 

på det som läggs upp. Att få bekräftelse genom likes eller kommentarer existerar 

även i det vardagliga livet då individer får respons av personer under en diskussion.  
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Enligt Al-Debei, Al-Lozi och Papazafeiropoulou (2013) avser den personliga normen 

individers egna uppfattningar om socialt tryck från viktiga referenter om att utföra 

eller inte utföra vissa beteenden. Beteendet hos en person kan därför påverkas av 

viljan att agera enligt hur viktiga referenterna är. Det underliggande antagandet är att 

individer tenderar att uppmuntras att utföra beteenden för att erhålla acceptans inom 

sin influenskrets. Sannolikheten att utföra ett visst beteende ökar när en individs 

avsikt till beteendet är starkt (Al-Debei m.fl., 2013). 

 

En av de ställda frågorna var: Anser du dig vara öppen eller privat som person? och 

majoriteten av våra respondenter ansåg sig vara öppna. Ljepava, Orr, Locke och Ross 

(2013) beskriver sambandet mellan personlighetsdragen privat och öppen med 

villighet att posta. De som är öppna är generellt mer villiga att dela med sig av 

personlig information via posts på Facebook än privata, då de också har fler och 

närmare sociala relationer (Ljepava m.fl. 2013).  

 

En av våra respondenter nämner hur hon känner ökad motivation till att posta foton 

och text desto mer respons som erhålls av andra Facebook-användare. Den 

tillfrågande utvecklar inte sitt svar ytterligare men vi uppfattar att det i enighet med 

Al-Debei m.fl. (2013) undersökning beror på att respondenten agerar utifrån ett antal 

viktiga referenter som förekommer i Facebook-vänskapskretsen. Personen 

uppmuntras av att bete sig på ett specifikt sätt på Facebook för att göra sina åskådare 

nöjda. Dock bedömer vi att individens egen avsikt måste vara lika stark som 

referenternas för att posta text eller foto.  

 

En majoritet av våra respondenter postar regelbundet eller har enstaka gånger postat 

och det stämmer överens med litteratur av Ljepava m.fl. (2013). En minoritet av våra 

respondenter definierar vi som mindre aktiva. Det gemensamma för dem är att de 

sällan eller aldrig postat och delat med sig av personlig information på Facebook. De 

som är mindre aktiva tillhör gruppen som postar minst bekräftas också i litteraturen 

av Ljepava m.fl. (2013). Vi förstår det som att personlighetsdrag hos människor 

spelar en stor roll för hur mycket som postas på Facebook. Det är inte lika självklart 

att alla som reser, postar på Facebook för att synas och för att få bekräftelse som de 

flesta användare gör. Dock missar personer som inte postar något på Facebook själva 
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grundidén för hur nätverssajten fungerar. Facebook är till för att posta foto och text 

och det gör det acceptabelt att skryta.  

 

3.3 Postmoderna turisten som sin egen trendsättare 

En av de ställda intervjufrågorna handlade om huruvida respondenterna ansåg sig 

vara  trendskapare eller trendföljare. 14 av 16 svarade att de i stor grad är 

trendföljare. En av de intervjuade som ansåg sig vara trendsättare var en av dem som 

aldrig hade postat något på Facebook. Han uppskattade inte heller andras 

rekommendationer och reseinlägg på Facebook utan ansåg sig veta vart han vill resa. 

En respondent menar att det är enkelt att ta efter diverse trender men om hon ogillar 

en trend faller hon inte för grupptrycket. En annan tillfrågad förklarar hur hon sedan 

ett antal år tillbaka har börjat skapa sina egna trender, detsamma gäller för en annan 

tillfrågad som inte gillar att följa andra utan skapar sina egna trender. Det hävdas av 

en respondent att trender kommer och går och att han inte blir särskilt påverkad av 

det. Dock väljer han att följa vissa större trender för att inte riskera att hamna i 

utanförskap.    

 

Page och Connell (2009) menar att konsumenter under senare delen av 1900–talet 

och in i det nya millenniet blivit mer erfarna, medvetna och krävande vid resande. De 

grundläggande semesterformerna sol, sand och hav är inte längre tillräckliga för att 

tillfredställa den moderna turisten genom att möta de krav individen har. 

Konsumenter har blivit mer kunniga och krävande och föredrar mer 

individualiserade resor som självständigt komponeras utan hjälp av resebyrå. En 

framväxt av medvetna konsumenter har skett globalt de senaste 20 åren och har 

uppstått på grund av ett antal faktorer. Faktorer som: ökat välstånd, högre krav på 

utbildning, mer erfarna resenärer (till exempel internationella resor), en kulturell 

skiftning av resebefolkning och en större exponering av media samt andra former av 

informationskällor har gjort ökat resande möjligt (Page & Connell, 2009). Poon 

(1993) klarlägger ytterligare hur den nya turistern tar mer och större risker, önskar 

sticka ut från mängden och är mer spontan.  

 

Fransson och Kjellqvist (2008) klarlägger hur resandet har ändrats betydligt från förr. 

Idag lockar det inte enbart att resa iväg till en varm destination utan resenärerna vill 

differentiera sig från andra och åtar sig exempelvis aktiviteter på fritiden som medför 
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att de sticker ut. Människor får status och upplever exklusivitet beroende på vart de 

reser och hur länge de stannar på destinationen (Fransson & Kjellqvist, 2008). 

Swarbrooke och Horner (2007) nämner att drivkraften troligtvis är olika hos 

människor som prioriterar att skapa nya kontakter och hos de som istället lägger stort 

fokus på hur trendig resan är.  

 

Från våra intervjuer fick vi fram att 14 av våra respondenter är trendföljare, vilket vi 

finner märkligt och avvikande då Page och Connell (2009) förklarar hur dagens 

resenärer har blivit mer kunniga, krävande och föredrar mer individualiserade resor 

som personen själv kan sätta samman. Om Page och Connells (2009) teori om den 

kunniga moderna turisten hade varit aktuell skulle också större delen av 

respondenterna svarat att de skapar sina egna trender.  Frågan var dock ställd för att 

fånga trender i allmänhet, vilket kan ha resulterat i att vi fick ett resultat som inte kan 

jämföras och generaliseras som gällande i mer specifika situationer. Med 

underbyggnad av empiri samt litteratur kan vi fastställa att individer blir en i 

mängden så fort de bestämmer sig för att bli trendföljare, men att det i sin tur har en 

positiv aspekt vilket innebär att personen inte blir utstött från sin referensgrupp. Vi 

menar att det är samhället vi vuxit upp i som format våra respondenter till att i 

majoritet bli trendföljare. Dock bör informationen från våra respondenter tas med en 

viss lätthet då en del eventuellt kan vara för blygsamma för att erkänna att de även är 

trendskapare. Det är också vår kultur inklusive de människor runt omkring oss som 

har bildat uppfattning om att trender bör följas och att man inte bör sticka ut för 

mycket för att undvika att bli utstött. 

 

Page och Connell (2009) nämner i sin teori att den nya resenären har blivit mer 

självständig samtidigt som äldre teori av Poon (1993) berättar att den nya turisten 

önskar sticka ut från mängden. Våra respondenter bekräftar det, då de inte blir mer 

intresserade av att resa iväg till en destination på grund av en tillfällig trend på 

Facebook. En respondent styrker litteraturen (Page & Connell, 2009; Poon,1993) 

ytterligare då han inte uppskattar andras reserelaterade rekommendationer på 

Facebook, utan självständigt väljer resmål utan andras rekommendationer. En 

anmärkning på respondentens uttalande är att han var en av få som aldrig postat 

något på Facebook. Vi kan konstatera att i och med mer erfarna resenärer har det 

skett en förändring i värdering och uppskattning. Idag kräver de mer än bara sol, 
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sand och hav. Istället uppskattar resenärerna immateriella kvalitéer, såsom 

autencititet och interaktion med lokalbefolkning. 

 

3.4 Offentlig uppdatering 

Vid frågan: Varför tror du att många har ett behov av att uppdatera sitt liv 

offentligt? framkom det att respondenterna hade likvärdiga uppfattningar. De 

tillfrågade menar att det är en möjlighet till att få uppmärksamet då de uppdaterar 

sina liv offentligt. Det är ett sätt att få deras liv att verka så intressant och 

händelserikt som möjligt, och det mest återkommande svaret var att de ser en 

möjlighet att hävda sig. Under flertalet intervjuer nämns begreppet bekräftelse som 

den största drivkraften till varför Facebook-användare väljer att uppdatera sina liv 

offentligt. En tillfrågad tror att ett bekräftelsebehov fortfarande skulle existera utan 

sociala medier men att det skulle kunna tillfredställas på andra sätt. Flera 

respondenter förklarar hur de tror att människor postar personliga inlägg på 

Facebook för att de vill att andra ska bry sig om dem, medan en respondent förklarar: 

Jag tror att behovet av att uppdatera sitt liv offentligt grundar sig i osäkerhet hos 

människor, de som är säkra i sig själva har inte detta behovet. En av respondenterna 

är emot självhävdande, då han tycker att det är fånigt att folk ska smeka sitt ego 

genom att lägga upp bilder för att få bekräftelse. När vi frågade de två respondenter 

som aldrig postar på Facebook förklarade dem att de inte har ett behov av 

uppmärksamhet. De anser att de får tillräckligt med uppmärksamhet i vardagen 

utanför de sociala nätverkssajterna. 

 

Enligt Kang och Schuett (2013) tillhör individer som deltar aktivt i sociala medier 

oftast olika grupper i samhället och är socialt påverkade av den gemenskapen. Socialt 

inflytande definieras som: The degree to which a person believes that people who are 

important to him or her want that person to perform a particular behavior (Kang & 

Schuett, 2013, s.4). Citatet visar att människor i omvärlden sitter på makt som kan få 

oss att agera och handla på ett visst sätt. Enligt Fransson och Kjellqvist (2008) har 

människor ett behov av att förstärka sitt ego genom att bli sedda. Kang och Schuett 

(2013) nämner hur Kelman (1958) menar att identifiering sker när en individ antar ett 

visst beteende för att etablera eller upprätthålla en relation till en annan person eller 

grupp. Utifrån det här konceptet känner individer en känsla av tillhörighet eller 

koppling till en grupp av användare på sociala medier (Kang & Schuett, 2013). 
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Våra respondenter berättar att det existerar en sorts ”Facebook-norm” som innebär 

att människor känner att Facebook-vänner förväntar sig regelbunden uppdatering 

från dem. Kang och Schuett (2013) berättar att individer som deltar i sociala medier 

försöker göra en insats för att ge information då de känner sig pressade att göra det 

(Kang & Schuett, 2013). I dagens moderna västerländska samhälle betonar Cohen 

(2010) att det för individer har blivit allt viktigare att underhålla en stabil personlig 

identitet. Till stor del på grund av förändringar i samhället, där val alltmer har ersatts 

av en skyldighet att bete sig på ett visst sätt eller att följa en viss tradition (Cohen, 

2010).  Munar och Jacobsen (2013) diskuterar att det inte är endast människor som 

kan påverka och få oss att agera på ett visst sätt, i jämförelse med andra mer 

traditionella medier uppmuntrar sociala medier hög interaktion och aktivitet bland 

användarna (Munar & Jacobsen, 2013). Enligt Sharpley (2006) finns det även fyra 

olika källor till socialt tryck: familjens inflytande, referensgrupper, social klass och 

kultur. Socialt tryck kan leda till att människor reser på grund av att det är vad som 

förväntas av dem (Sharpley, 2006).  

 

Efter att ha jämfört empirin med litteraturen blir det tydligt att offentlig uppdatering 

grundar sig i att förstärka en individs ego och att känna en tillhörighet till andra 

användare på Facebook. Nämnda empiriska orsaker till offentlig uppdatering (till 

exempel bekräftelse och uppmärksamhet) stämmer överens med den litteratur vi 

hittat. De största orsakerna till offentlig uppdatering var uppmärksamhet, bekräftelse 

och för att hävda sig. De vill bli sedda samt uppskattade och använder sig av 

Facebook för att uppnå de tillstånden. Genom att göra posts får de respons och 

känner sig sedda av andra på Facebook. Dock var inte alla de tillfrågade överens om 

behovet av att uppdatera sitt liv offentligt. En minoritet ansåg att de får tillräckligt 

med uppmärksamhet utanför Facebook och inte har behov av att synas på sociala 

nätverk. Hur stort uppmärksamhetsbehov en individ har handlar om hur stark eller 

osäker individen är i sig själv, vilket underbyggs av vad en av våra respondenter 

nämnde: Jag tror att behovet av att uppdatera sitt liv offentligt grundar sig i 

osäkerhet hos människor, de som är säkra i sig själva har inte detta behovet.  

Betyder det att de som söker uppmärksamhet på Facebook inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet i vardagen? Vi förstår det som att det främst handlar om hur mycket 

uppmärksamhet olika människor behöver för att känna sig uppskattade och sedda. 
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Varje individ kräver olika mycket men det kan även bero på att de inte får tillräckligt 

med uppmärksamhet utanför Facebook.  

 

Respondenterna nämnde en Facebook-norm som innebär att det förväntas 

regelbunden uppdatering av dem från kontakter på Facebook. Kang och Schuett 

(2013) nämner att identifiering sker när en individ antar ett visst beteende för att 

etablera eller upprätthålla en relation till en annan person eller grupp. Den meningen 

styrker de respondenter som berättar om den så kallade Facebook-normen som 

uppdaterar för att passa in. Ytterligare bekräftelse av tidigare litteratur är Munar och 

Jacobsen (2013) som beskrev hur sociala medier uppmuntrar hög interaktion, det är 

något som våra respondenter känner av och försöker därför att tillgodose. Individer 

känner en känsla av samhörighet till Facebook och deras vänner där genom att posta.  

 

Med empirisk information om att användare enbart delar foto och text för att hålla 

sin familj och vänner uppdaterade kan vi med litteraturen som stödpunkt hålla med 

om, dock förekommer det även en viss påverkan från människors sociala- och 

kulturella miljö. Vi har uppfattat att våra respondenter blir påverkade av andras 

handlingar, samt samhällets normer och värderingar när de berättar att de är 

trendföljare och försöker undvika att sticka ut för mycket. Miljökretsar har en stor 

påverkan på individers Facebook-användande. Sharpley (2006) tar upp följande fyra 

miljökretsar: familjens inflytande, referensgrupper, social klass och kultur. Skulle vi 

klassificera kretsarna utifrån störst inflytande skulle referensgrupper och sociala 

klassen konkurrera om första plats, då vi utifrån vårt material tror att de har störst 

inflytande på individen även om postande främst sker för bland annat vänner och 

familj. Vi uppfattar det inte som att inflytande från familj och kultur är oväsentligt 

för användandet, utan att de spelar en mindre roll än social klass och referensgrupp. 

Ståndpunkten kan styrkas av respondenternas svar där flertalet menar att det 

förekommer oskrivna ”regler” om att användare ska lägga upp foton efter en resa. De 

värderingar som förekommer i en specifik social klass styr exempelvis val av resa 

eller vad som postas på Facebook. Utifrån empirin har vi uppfattat att de oskrivna 

”reglerna” grundar sig i olika tryck från sociala klasser och referensgrupper. 
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3.5 Motivation till att resa 

Burén och Svensson (2011) förklarar att behov skapas när en människa upplever en 

längtan till något. Personen motiveras av att tillfredsställa behovet och för att det ska 

vara möjligt att tillfredsställa behovet måste individen vara medveten om på vilket 

sätt det kan ske. Ett alternativ kan vara att erhålla kunskap om produkten eller 

tjänsten, till exempel genom en resa (Burén & Svensson, 2011).  

 

När vi ställde följande fråga: Vad motiverar dig till att resa? svarade respondenterna 

att de reser för att det är roligt, kul att få nya upplevelser, nya erfarenheter, hälsa på 

vänner och att det ger mer att resa än att gå på bio. Längtan till värme, att koppla av, 

komma bort från vardagslivet, träffa nya människor och växa i sig själv var 

ytterligare skäl till att resa.  En av de intervjuade är motiverad att resa för att se hur 

det ser ut i andra delar av världen och för att skaffa mer erfarenhet samt utvecklas 

som människa. Respondenten menar att det ger ett bredare perspektiv på hur 

individer tänker om saker och ting vilket stärker självsäkerheten. En annan 

respondent förklarar att världen är stor och att det existerar många vackra platser att 

besöka samt människor att integrera med. Nyfikenhet motiverar flertalet tillfrågade 

att resa eftersom de vill uppleva skillnader i olika kulturer och länder. Flertalet 

respondenter menar att det är avslappnande att komma bort från det vardagliga livet 

och kunna koppla av i ett annat land utan några rutiner.  

 

Enligt Wearing, Stevenson, & Young (2009) reser människor framförallt för 

turistiska ändamål, de önskar utforska och uppleva nya platser samt återgå till det 

välbekanta och kända. En del personer reser för att de är motiverade att lära sig om 

andra kulturer, medan andra reser för att få insikt i sitt eget jag (Wearing m.fl., 

2009). Burén och Svensson (2011) berättar att individer stundtals vill komma bort 

från sitt alldagliga liv och då är en resa ofta lösningen. De kan uppleva en känsla av 

att vara uttråkade och som ett resultat av det vill individen hitta något som väcker 

gnistan. En resa gör att individen kan uppleva en ny miljö, ett annat tempo samt 

utföra aktiviteter som personen i sitt vardagliga liv inte skulle göra. Det blir en flykt 

från verkligheten där individen har möjlighet att vara någon annan samt uppleva 

något annorlunda (Burén & Svensson, 2011). Motiv till att resa varierar i 

turismindustrins olika segment, exempelvis är den yngre generationen mer 

intresserad av att resa för att festa, konsumera alkohol, ha sexuella umgängen och för 
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att möta nya människor. Äldre generationer söker istället efter stillsamma aktiviteter 

såsom till exempel boule och bingo (Swarbrooke & Horner, 2007).  

 

De motiv till resande vi fann i vår undersökning överensstämmer med behandlad 

litteratur: att komma bort, skaffa nya erfarenheter och skapa nya kontakter. Men 

även motiv såsom lära känna nya kulturer och växa i sig själv bekräftade den valda 

litteraturen. Som Burén och Svensson (2011) förklarar skapas behov när en människa 

upplever en längtan till något vilket flertalet av våra respondenter känner då de ser 

Facebook-vänner uppdatera från sina resor. Utifrån vår undersökning kan vi klargöra 

att dagens unga vuxna är mer motiverade av att resa utomlands än inom Sverige och 

att det beror på att det genererar mer spänning och annorlunda erfarenheter. 

Facebook-vänners reseposts väcker en längtan att resa iväg framförallt utomlands 

men det inspirerar även en del respondenter att besöka nya destinationer. Motiv till 

resande varierar enligt Swarbrooke och Horner (2007) mellan olika turismsegment 

där unga till exempelvis motiveras av att festa, konsumera alkohol och träffa nya 

människor. Med vår undersökning som grund fann vi att människor huvudsakligen är 

motiverade att resa för att de följer olika osynliga normer. Det är förväntat av 

individer att de ska resa till spännande resemål och visa användarna på Facebook att 

de är en del av gruppen.  

 

3.5.1 Facebook-motiv till resande  

En av respondenterna förklarar hur Facebook och hennes vänners reseinlägg 

motiverar henne att åka iväg. Samma person blir avundsjuk på sina vänner när hon 

varken har tid eller ekonomin till att resa, i värsta fall kan hon känna sig nedstämd. 

En återkommande åsikt för flera av de intervjuade var att de vill att resan ska gå 

utanför Sveriges gränser då de destinationerna är mer inspirerande och motiverande. 

Tid och pengar är däremot väsentliga aspekter för att möjliggöra en resa. En av de 

tillfrågade berättar att Facebooks reserelaterade posts motiverar henne att resa iväg. 

Med hjälp av reserelaterade foton och text får hon upp ögonen för nya destinationer 

och utan dem hade hon inte blivit lika motiverad att resa. En av de svarande menar 

att hon för stunden kan släppa allting i vardagen och drömma sig bort.  

 

Kozak och Kozak (2013) berättar att sociala medier har blivit en idealisk plats för att 

dela information, erfarenheter och preferenser bland konsumenter. Kommunikation 
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turister emellan har erkänts som framstående för att skapa efterfråga på resor (Kozak 

& Kozak, 2013). Enligt Kang och Schuett (2013) är delad information på sociala 

medier erkänt som en viktig informationskälla som kan påverka resebeslut hos 

potentiella turister. Sociala medier som en plattform för informationssökning i 

turistnäringen, har emellan konsumenter vuxit avsevärt. Inom denna plattform kan 

individer få information, inblick hos andra resenärers erfarenheter (som kan hjälpa 

personen i beslutsfattandet om destinationer) och kunskap om produkter och tjänster. 

Som tidigare nämnt är en av de viktigaste funktionerna i sociala medier en 

webbaserad applikation som till exempel Facebook, där användare enkelt kan skapa 

och publicera olika typer av innehåll i form av text, foto och video (Kang & Schuett, 

2013). 

 

Alla respondenter var överens om att de med större sannolikhet skulle lägga upp 

foton från en resa till Dubai än Köpenhamn på grund av att Dubai inte är ett lika 

självklart resemål. Majoriteten av de tillfrågade använde sig av orden "coolare" och 

"häftigare" när de förklarade varför de hellre skulle välja Dubai framför Köpenhamn. 

En av respondenterna förklarade hur Köpenhamn känns mer likt Sverige med dess 

arkitektur och kultur, medan Dubai inte är lika utforskat varken för individen eller 

för vänner på Facebook. Enligt Aronsson (2005) skryts de exotiska resmålen mest 

om bland svenskar, i topp ligger ön Mauritius och därefter andra ovanliga resmål 

såsom Seychellerna (Aronsson, 2005). Chan, Berger och Boven (2012) beskriver en 

strävan hos individer att skapa en gruppidentitet. De menar att individer försöker 

agera likt andra för att skapa en social identitet. Det blir en paradox eftersom de vill 

bli socialt accepterade samtidigt som de strävar efter att på något sätt vara 

annorlunda och sticka ut från massan (Chan, Berger & Boven, 2012).  

 

Reserelaterade sidor användare kan gilla på Facebook är exempelvis Fascinating 

places och Places to see before you die. De sidorna medför hos flertalet respondenter 

ökad motivation att resa iväg. Dock är våra respondenter medvetna om att foton på 

sådana sidor ofta är romantiserade. Reserelaterade sidor påminner ständigt några av 

respondenterna hur bra det går att ha det på en resa och hur intressanta platser det 

finns. Dessutom medför sidorna för ett par respondenter förbättrad kunskap, nya 

idéer och framtidsönskan om destinationer. Dock nämner en av de tillfrågade att 

hennes motivation till att åka iväg utifrån sidor som Places to see before you die 
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endast påverkas om det är väsentligt för hennes egna ”destinationsintresse”. 

Exempelvis blir hon inte motiverad att resa till Oslo (om ett foto av Oslo postas), 

medan ett foto av Afrika är mer motiverande eftersom hon är intresserad av att resa 

dit.  

 

Kang & Schuett (2013) förklarar att användargenererad reseinformation som delas på 

sociala medier ofta anses vara mer tillförlitligt än information från 

turistorganisationer och företag. Sociala medier har en viktig roll som plattform för 

personliga reseberättelser, recensioner, varningar och rekommendationer. De 

påverkar resenärer vid beslutsfattande och skapar intryck av destinationer. 

Reseupplevelser på sociala medier efterfrågas av potentiella turister som vill hitta 

opartisk och tillförlitlig information för att planera sina resor och semestrar (Kang & 

Schuett, 2013).   

 

Kang och Schuett (2013) berättar att det som skrivs och delas på sociala medier kan 

påverka resebeslut hos individer vilket en av våra respondenter också berättar. Vad 

en vän på Facebook postar influerar och motiverar respondenten att resa. Det kan 

leda till att respondenten i framtiden reser till platser som egentligen inte är högt upp 

på dennes lista. Utan snarare reser dit många på Facebook rekommenderar för att 

också ha vart där, kunna skryta om det och därmed vara en i gruppen. Wearing m.fl. 

(2009) diskuterar att individer reser för att utforska och uppleva nya platser, det kan 

vara en av anledningarna till varför respondenterna var överens om att en resa till 

Dubai var mer lockande än en resa till Köpenhamn. Respondenterna menade att 

Dubai inte är ett lika självklart resemål som exempelvis utforskade och bekanta 

resemålet Köpenhamn. En av de tillfrågade berättade exempelvis hur Köpenhamn 

har stora likheter med Sverige och kan därmed kopplas till litteraturen, som nämndes 

ovan att turister åker iväg för att utforska nya och exotiska platser. Våra 

respondenters största driv för att resa bort är inte enbart att uppleva en exotisk plats. I 

enighet med litteratur reser människor av ytterliggare anledningar som exempelvis 

att komma bort från vardagen, slappna av och för att se hur personer i andra delar av 

världen lever.   

 

Facebook-användare kan segmentera sig själva genom att gilla olika sidor, vilket en 

del av de intervjuade har gjort. Genom att gilla sidor som Places to see before you 
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die och Fascinating places segmenterar individen sig själv som en nyfiken person 

som vill uppleva speciella och ovanliga platser. Sidorna genererar kunskap om nya 

destinationer och motiverar människor till att resa till nya och spännande platser. 

Enligt litteraturen är användargenererad reseinformation på sociala medier mer 

tillförlitlig än information från andra områden, dock behandlar vi informationen 

kritiskt eftersom den inte härstammar från en hundraprocentigt pålitlig källa. En av 

de intervjuade menar däremot att hon inte blir påverkad av reserelaterade sidor på 

Facebook om de delar information om en destination hon sedan tidigare inte är 

intresserad av. Reserelaterade sidor kan dock underlätta för reseföretag som erbjuder 

resor till destinationer som syns på dessa sidor. Reseföretag behöver själva inte 

spendera den tid och pengar på att attrahera resenärer som de i normala fall gör när 

de marknadsför sina resor via hemsidor. På Facebook-sidor som Places to see before 

you die och Fascinating places har de redan en segmenterad marknad som är 

intresserad av specfika resor, vilket kan underlätta i organisationers marknadsföring.  

 

3.6 Identitet 

Enligt Cabral (2011) har forskare dragit slutsatser över klassiska motiv till 

användning av sociala medier, ett av motiven är som ett verktyg i identitetsskapande. 

En person kan se sig själv på ett specifikt sätt men genom nätverkssidor välja att 

presentera sig som individen tror andra vill uppleva denne (Burén & Svensson, 

2011). Page och Connell (2009) förklarar att resor kan fungera som ett verktyg för 

unga vuxna att experimentera, utveckla sin identitet, självständighet och vidga sina 

vyer. 

 

Vid frågan: Anser du att det är vikigt för dig att vara medlem i ett socialt nätverk 

såsom Facebook för att ”underhålla” din identitet? är svaren blandade. Flertalet av 

de intervjuade ansåg att det är viktigt för dem att vara med i Facebook för att 

underhålla sin identitet och på grund av en rädsla att missa något i nyhetsflödet. 

Dock fanns det två respondenter som inte tycker det är viktigt att vara medlem i ett 

socialt nätverk för att underhålla eller styrka sin identitet. Det menar de två 

respondenterna är på grund av att den bild Facebook-användare målar upp i sociala 

medier vanligtvis är falsk och överdriven. De flesta respondenter liknar Facebook vid 

en personlig marknadsföringskanal. En av de medverkande bygger vidare och 

förklarar hur han ser Facebook som en webbaserad presentation av sig själv och att 
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det därför är viktigt för honom att underhålla den. En av de svarande berättar: Min 

identitet är den jag är och vill vara, jag förändras inte av att ha Facebook eller 

andra sociala medier. Jag kommer alltid att vara jag, Facebook är till för att ha koll 

på mina vänner och för att vara uppdaterad. Om inte Facebook hade funnits skulle 

det vara möjligt genom andra former av sociala medier. En av respondenterna anser 

att Facebook är en social samlingsplats för människor som inte bryr sig om att 

anstränga sig i det ”verkliga” livet. Hon menar vidare att hon är aktiv på Facebook 

för att inte bli utstött och inte för att underhålla eller styrka sin identitet.  

 

Enligt Cohen (2010) sker personliga möten i dagens teknologiska och globala miljö 

allt mer sällan. Istället sker allt fler möten på sociala medier där individer har 

möjlighet att konstruera sin önskvärda och i många fall ideala identitet (Cohen, 

2010). Med en onlinekommunikation kan sociala interaktioner ske bortom ”verkliga 

livet”. Enligt Chou och Edge (2012) har tidigare forskning funnit att användare av 

onlinekommunikation kan använda flera metoder att optimera sin individuella 

presentation och underlätta önskade relationer på. Facebook gör det möjligt för 

användare att presentera sig i en onlineprofil med foton och händelser i livet som de 

vill dela med andra Facebook-vänner (Chou & Edge, 2012).  

 

En majoritet av våra respondenter anser i enighet med Cabral (2011) att Facebook är 

ett viktig verktyg för att underhålla deras identitet. Synnerligen eftersom att det är en 

kanal där de visar upp och marknadsför sig själva för omvärlden genom Facebook-

profilen. Om Cohens (2011) påstående om att allt fler möten sker via sociala medier 

stämmer, är Facebook ett bra verktyg för att konstruera en önskvärd profil av sig 

själv, eftersom individer i överrensstämmelse med Burén och Svensson (2011) kan 

välja hur denne ska presentera sig själv för omvärlden. Det är då möjligt att enbart 

framhäva positiva och starka sidor samt överdriva vilket kan resultera i en profil som 

egentligen inte är respresentativ för individen. Det kan i enighet med Chou och Edge 

(2012) underlätta vid skapande av önskvärda relationer. Vi skulle däremot vilja 

spekulera med empirin som grund att personliga möten i framtiden inte kommer att 

ersättas av möten på sociala medier. Dels för att en av våra respondenter använder 

Facebook som ett verktyg till att inte anstränga sig i verkliga livet vilket också är 

sannolikt att flera i vårt åldersurval gör. En personlighet kan inte avläsas med 

trovärdighet på sociala medier eftersom användare kan presentera sig selektivt och 
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därför är personliga möten viktiga för att kunna urskilja hur en individ är i 

verkligheten.  

 

3.6.1 Identitetsframställning 

Vid frågan: Tänker du mycket på hur du framställs via din Facebook-profil? fick vi 

blandade svar. Respondenterna var överens om att de reflekterar över hur de skildras 

på Facebook. Det som skiljer sig åt är dock hur mycket tid varje individ funderar 

över hur de framställs. Majoriteten bryr sig om huruvida de exempelvis får likes eller 

kommentarer på deras inlägg, de känner sig uppmärksammade och det blir roligare 

att lägga upp om de får respons. Våra respondenter berättar att de främst använder 

Facebook vid resande och att de då  främst postar text och foto vilket är ett sätt för 

dem att påverka hur deras identitet framställs. Alla respondenter var överens om att 

det grundar sig i att de vill  framställas som att de har ett spännande och roligt liv. 

Det är också förklaringen till varför de främst uppdaterar sin Facebook när de är ute 

och reser då det enligt dem är ett tillfälle som är värt att visa upp. Flertalet av 

respondenterna nämner positiva fördelar med Facebook bland annat är att de kan visa 

upp sitt spännande liv. Många av respondenterna nämner ett ständigt behov och press 

att underhålla sin identitet på nätverkssajten. Därtill förklarar två av de tillfrågade att 

de är försiktiga med att posta vid resande eftersom det löper större risk för inbrott om 

människor vet att deras bostad står tom. 

 

Cabral (2011) menar att profiler på sociala nätverk tillåter ungdomar att skapa en 

identitet och hitta en social acceptans utan att direkt mötas av en verklig granskning. 

Tidigare forskning som berörts av Chou och Edge (2012) har funnit att Facebook har 

påverkat livet för användarna, till synes deras självuppfattning. Till exempel kan det 

hjälpa användarna att upprätthålla eller skapa sociala nätverk och öka användarnas 

självkänsla med hjälp av positiva kommentarer från Facebook-vänner (Chou & Edge, 

2012). Cerra (2012) påstår att det är mycket fokus på positiva identitetsaspekter som 

möjliggörs med sociala nätverk och mindre fokus på vilka konsekvenser det kan 

skapa. En undersökning genomförd av Feinstein, Hershenberg, Bhatia, Latack, 

Meuwly och Davila (2013) understryker att individer som tillbringar mer tid på 

Facebook tycker att andra användare på nätverkssajten är "gladare" och att de har ett 

”bättre liv". Undersökningen visar även på att den sociala nätverkssajten ger nya 

möjligheter för individer att jämföra sig med andra och dessa jämförelser skapar 
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negativa effekter på välbefinnandet. Feinstein m.fl. (2013) förklarar även att 

individer tenderar att lämna ut mer positiv information om sig själv på Facebook 

jämfört med det "verkliga livet". Därmed tolkar andra användare det som att 

personen lever ett bättre och lyckligare liv (Feinstein m.fl. 2013). En artikel skriven 

av Carlsson (2013) tar upp problemet med att Facebook-användare postar om deras 

semesterplaner eftersom det kan blir en stor fara för dem då potentiella inbrottstjuvar 

kan se statusuppdateringen. Artikeln tar även upp hur cirka 26 procent av de 4,2 

miljoner svenska användarna på sociala medier skriver på nätverkssajterna att de är 

bortresta. Det medför som tidigare nämnt en ökad risk för inbrott (Carlsson, 2013). 

 

Respondenterna i vår undersökning betonar främst de positiva aspekterna av att vara 

uppkopplad till Facebook. De tillfrågade nämner bland annat att de kan bestämma 

hur deras identitet framförs och att de kan visa att de lever ett intressant liv precis 

som andra Facebook-användare. Dock förekommer det flertal negativa aspekter till 

Facebook-användandet som Feinstein m.fl. (2013) undersökning styrker. Att vara 

konstant uppkopplad på Facebook och att bli lurad av den falska bilden som andra 

användare målar upp överväger inte de positiva fördelarna med nätverkssajten. Det 

är naturligt att människor jämför sig med andra men det kan skapa ångest då andra 

individer kan framträda som mer attraktiva. Facebook kan därmed bidra till ett 

negativt hälsotillstånd vilket även Feinstein m.fl. (2013) nämner. En ytterligare 

negativ aspekt av Facebook-användandet är som nämnt i empirin av två 

respondenter, de är försiktiga med att posta när de reser eftersom att de är rädda för 

potentiella inbrottstjuvar. Det är något som även berörs i artikeln skriven av Carlsson 

(2013) där användarna på sociala medier nästintill ”välkomnar” inbrottstjuvar när de 

skriver ut statusuppdateringar att de är utomlands eller att de är bortresta.   

 

3.6.2 Medvetenhet 

Vid frågeställningen: Har det hänt att du någon gång raderat ett inlägg/foto på 

grund av att du inte fått någon respons i form av likes eller kommentarer? kom vi 

fram till att merparten av respondenterna någon gång har tagit bort ett inlägg eller 

foto av sig själva eftersom de inte vill vara förknippade med innehållet eller 

representera det som förmedlas. Anledningen till att de inte ville vara representerade 

med ett visst innehåll var exempelvis på grund av att de lagt upp en opassande bild 

eller skrivit något i stundens hetta som de senare ångrat eftersom det inte var 
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passande. Två respondenter påstår att de aldrig har raderat ett inlägg. De förklarar att 

de tänker till innan de postar eftersom att de har en bred vänskapskrets på Facebook 

men en av respondenterna menar att han inte bryr sig om vad andra tycker om 

honom. Den tillfrågade menar att människor inte är perfekta och att individer inte 

alltid delar samma åsikter och uppskattar inte samma saker.  

 

Kim och Lee (2011) berättar att vissa användare är mer benägna att presentera sig på 

ett selektivt sätt med fokus på gynnsamma och lämpliga foton medan andra 

användare föredrar att presentera sig i en relativt oretuscherad bild. Cerra (2012) 

påstår att individen idag har mindre möjlighet att kontrollera sin identitet, vi anser 

däremot att människor idag har ett större kontrollspann. I enighet med Cohen (2010) 

diskuterar Cerra (2012) en virtuell spegel som är konstruerad av en materialsamling 

bestående av foton, texter och videor som är upplagda eller föreställer individen. Det 

gör att individen inte har lika stor kontroll över hur dess identitet framställs eftersom 

andra har möjlighet att posta bilder som föreställer denne utan dess godkännande 

(Cerra, 2012).  

 

Även om material kan spridas utan individens medvetande har de stor möjlighet att 

påverka vad som läggs upp från första början. På Facebook är det enkelt att reglera 

vad som ska synas på individens egna profil, men mycket material exempelvis foton 

postade av andra fortsätter existera även om taggen är borttagen (Cerra, 2012). Cerra 

(2012) talar om hur människor lämnar ett digitalt fotavtryck bakom sig då de är 

online i den virtuella världen. Spår av individen kommer att finnas kvar vare sig den 

är medveten om det eller inte (Cerra, 2012). Treadaways (2012) påstår däremot att 

människor har blivit mer försiktiga med att posta på Facebook eftersom att de inte 

vill framställas som uppmärksamhetskrävande. 

 

Våra respondenter är överens om att deras handlingar på Facebook påverkar hur 

människor i deras omgivning uppfattar dem, men att de i enighet med Cerra (2012) 

tänker på att material i form av foton kan finnas utan deras vetenskap. Våra 

respondenter är väl medvetna om att de lämnar ett digitalt fotavtryck bakom sig för 

annars hade de inte varit nogranna med att utforma sin Facebook-profil på ett 

önskvärt sätt. Därtill hade de inte varit lika uppmärksamma på eventuella opassande 

bilder som cirkulerar på nätverkssajten. Vår uppfattning är att det är viktigt att ha 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cerra%2C%20Allison%22%7C%7Csl~~rl','');
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kännedom om digitalt fotavtryck och spår efter individen (som nämns i litteraturen) 

eftersom det får dem att reflektera och tänka till en extra gång innan de lägger upp 

något offentligt på nätverkssajten. Då hela Facebook-konceptet går ut på att en 

individ ska presentera sig på ett attraktivt sätt för andra användare tillkommer det att 

personen bryr sig om responsen från Facebook-kompisar. Dock har vi kommit fram 

till att de flesta användare är försiktiga med vad de postar. Inte på grund av 

Treadaways (2012) påstående att: människor har blivit mer försiktiga med att posta 

på Facebook eftersom att de inte vill framställas som uppmärksamhetskrävande, utan 

på grund av att de är rädda att bli avvisade eller inte få respons av andra användare.  

 

3.7 Visa upp sitt umgänge 

Flertalet respondenter taggar sin resevän när de gör en resestatus, eftersom de anser 

det roligt att även deras reseväns Facebook-kompisar får ta del av resan. Dessutom 

vill de berätta vem resekamraten är för att det blir ett fint och personligt minne. En av 

de tillfrågade förklarar att hon accepterar en tagg från en vän när de reser 

tillsammans för att det är en del av vad Facebook är till för.  

 

Utifrån vår begränsade tidsram kunde vi inte finna teori som var direkt kopplad till 

varför vänner taggas på status och foton. Dock menar vi med stöd av Yang och 

Brown (2012) att framställning av personlighet är en del i att presentera sin identitet 

och att antalet Facebook-vänner en individ har är en del av presentationen. Möjligtvis 

grundar det sig även i att individer vill visa upp sig själva och tala om att de lever ett 

bra liv. Ett sätt att förmedla det är genom att tala om att personen har vänner och att 

de har kul tillsammans. En annan orsak tror vi är att en status där två personer är 

taggade når ut till fler människor. Individen talar om för andra att en annan vän 

befinner sig i samma situation eller gör samma sak, vilket kan skapa större acceptans 

för situationen. Idag upplever vi att det finns en allmän norm som talar om att 

människor ska vara sociala, ha många vänner och vara omtyckta. Vi uppfattar att 

flera respondenter känner press att förmedla deras identitet enligt föregående normer. 

Vaghet i koppling till vårt syfte gör att vi inte ser informationen tillräckligt viktig för 

att svara på vår frågeställning eller studera vidare.  

 

Vi ställde även frågan: Varför tror du inte destinationen skrivs ut i statusen i vissa 

fall? Exempelvis ”Snart iväg utomlands" och fick liknande svar. Alla respondenter 
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var överens om att det är för att skapa större uppmärksamhet och intresse för 

personen. En av respondenterna berättar att: själva destinationen är inte det viktiga, 

utan det är själva händelsen med resan jag vill dela med mig av. Den information vi 

fick ut av frågeställningen kunde vi inte se att den har en stor betydelse för vårt 

resultat och valde därför att inte analysera ytterligare. 

 

4 Slutsats 
 

I tidigare forskning har ett samband mellan Facebook, motivation och identitet vid 

resande inte berörts. Det var det vi grundade vårt syfte: Syftet med uppsatsen är att 

undersöka unga vuxnas användande av Facebook vid resande samt vår 

frågeställning: Varför använder unga vuxna i Sverige Facebook i deras formande av 

identitet och som motivation vid resande? utefter. Efter analys av empiri framkom 

det att alla respondenter huvudsakligen postar på Facebook vid resande. En majoritet 

nämnde ett bekräftelsebehov och att de postar mer under en resa eftersom det är 

något som är spännande och utöver det vardagliga. Vi kom fram till att själva syftet 

med att enbart koppla av under en resa ibland försvinner eller glöms bort. Istället 

läggs större fokus på att konstant hålla sig uppdaterad samt posta text och foto från 

resan för att visa Facebook-vänner hur bra de har det. Denna press gör att en 

majoritet av våra medverkande använder sig av Facebook i mobilen för att på så sätt 

alltid kunna vara inloggade. Fortsatt forskning på hur denna konstanta press påverkar 

oss i längden anser vi bör bedrivas.  

 

Vår undersökning visar även att respondenterna uppdaterar sitt liv offentligt på 

Facebook för att de söker efter bekräftelse. De vill att andra användare på 

nätverkssajten ska vara intresserade av dem vilket vi kommit fram till huvudsakligen 

sker vid resande. Vi fick även fram att individers motiv till att resa inte härstammar 

från socialt tryck i form av vänner och familj på Facebook, utan att de snarare 

fungerar som motivationshöjare och kan skapa driv och idéer till att resa. Större 

delen av våra respondenter var medvetna och använde Facebook som en 

kommunikationskanal för relationer och social identitet. Facebook är därmed ett 

ypperligt medel för att visa upp sin personlighet och en önskvärd identitet, något som 

våra respondenter även styrker. I många fall har vi har fått förståelse för Facebook 

som en domino-effekt: en person postar foton från en resa och andra personer tar 



  

 

38 

sedan efter det beteendet eftersom de inte vill vara sämre och visa att även dem lever 

ett intressant liv.  

 

Vår frågeställning: Varför använder unga vuxna i Sverige Facebook i deras 

formande av identitet och som motivation vid resande?  medförde en ökad förståelse 

om respondenternas behov av att synas och uppskattas av andra. Behov att synas och 

uppskattas av andra för att stärka deras identitet var de mest förekommande 

anledningarna till användandet av Facebook enligt de tillfrågade. Bibehålla kontakt 

med familj och vänner samt hålla sig uppdaterad är andra viktiga komponenter till 

Facebook-användandet. Varför det främst sker vid resande motiveras med den enkla 

anledningen att det är då deras liv är som mest spännande och annorlunda gentemot 

andra Facebook-vänner. Vi har därmed fått en större förståelse för den roll Facebook 

har vid resande, hur viktig nätverkssajten är i individens identitetsskapande och hur 

den används som en motivationsfaktor till att resa. Idag använder vi Facebook allt 

mer under resans olika stadier och en spekulation om närmsta framtiden är att syftet 

med att resa för Facebook-användare allt mer handlar om att stärka deras identitet 

och få ut så mycket respons som möjligt. Grundidén med att resa försvinner. Kan den 

mest populära och välbesöka destinationen i framtiden vara Facebook?  

 

Vi kom fram till att en del frågor och information vi fick fram inte var relevant för 

vårt syfte samt saknade koppling till övriga frågor. Information angående bostadsort, 

sysselsättning samt frågor som Varför är det viktigt att checka in offentligt på 

flygplatser? spenderade vi därför ingen längre tid på att kategorisera och analysera. 

Vi gjorde ett medvetet val att inte fokusera på att analysera könsskillnader i de svar 

vi fick. Dock framkom det att de män som deltog i undersökningen generellt är mer 

försiktiga än kvinnor med vad de postar samt även att de gör det mer sällan. Åldern 

på de medverkande förutom att de skulle vara inom vår urvalsålder (18-25) hade 

ingen större betydelse i vår undersökning, då vi såg ett genomgående mönster i 

respondenternas svar oavsett ålder. Vår urvalsgrupp på 16 personer var liten och 

begränsad vilket innebär att vårt insamlade material med hundraprocentig säkerhet 

inte kan representera hela Sveriges 18-25 åringar.  
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4.1 Vidare forskning 

Vi är medvetna om bredden och mångtydligheten på vårt syfte och frågeställning och 

att vi på grund av det endast har kunnat ge ett litet bidrag till studier i ämnet. Vi vill 

därmed uppmuntra till fortsatta ingående studier för att styrka vårt resultat 

ytterligare. Vi uppmuntrar till fortsatt forskning, exempelvis könsskillnader i 

offentligt uppdatering på Facebook vid resande.  

Avslutningsvis vill vi påstå att vårt material kan användas som en språngbräda till att 

bedriva ytterligare forskning i ämnet. Resultatet av vår uppsats och andra forskares 

bidrag i ämnet väcker förhoppningsvis intresse för fortsatta studier. 
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Man 21 år gammal 2013-11-26 

Man 22 år gammal 2013-11-27 

Man 23 år gammal 2013-11-30 

Man 25 år gammal 2013-11-30 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

 

1. Ålder: 

 

2. Kön: 

 

3. Bostadsort: 

 

4. Sysselsättning: 

 

5. Hur många gånger per år reser du i genomsnitt?  

 

 

Facebook-frågor: 

 

6. Hur aktiv är du på Facebook?  

 

7. Hur ofta loggar du in på Facebook? 

 

8. Vad använder du Facebook till och vem/vilka delar du materialet främst för?  

 

9. Brukar du dela med dig av text eller foton då du ska resa eller är ute och reser?  

 

10. Anser du dig vara öppen eller privat som person? 

 

11. Bryr du dig hur många likes/kommentarer du får på vad du lägger upp?  

 

12. Har det hänt att du någon gång raderat ett inlägg/foto på grund av att du inte fått 

någon respons i form av likes eller kommentarer?    
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13. Tänker du mycket på hur du framställs via din Facebook-profil?  

 

Motiv: 

 

14. Vad motiverar dig till att resa?  

 

15. Har du någon gång uppdaterad din status vid resande? Om ja, minns du de 

bakomliggande orsakerna? 

 

16. Varför tror du att många har ett behov att uppdatera sitt liv offentligt?  

 

17. Blir du mer motiverad till att göra en resa själv när du ser andra dela med sig av 

foton och text från en utlandsvistelse?  

 

18. Känner du till reserelaterade sidor som Fascinating places och Places to see 

before you die? Om ja, vilken påverkan tror du att det har på Facebook-

användarnas motiv att resa? 

 

19. Vilket av dessa resmål skulle du föredra att lägga upp ett semesterfoto från, 

Dubai eller Köpenhamn? 

 

20. Brukar du tagga en eventuell resekamrat på din status, i så fall- varför?  

 

21. Varför är det viktigt att checka in offentligt på flygplatser? 

 

22. Varför tror du inte destinationen skrivs ut i statusen i vissa fall? Exempelvis 

”Snart iväg utomlands”…  

Övriga frågor:  

 

23. Varför tror du att statusuppdateringar skrivs vid bokningsfasen av resan? 

(Exempelvis ”YES!! Äntligen är resan bokad”) 

 



  

 

IV 

24. Anser du att det är vikigt för dig att vara medlem i ett socialt nätverk såsom 

Facebook för att ”underhålla” din identitet?  

 

25. Brukar du följa trender eller anser du dig vara mer av en som skapar egna 

trender?  
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