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Abstract 

This paper focus on how social media can affect a traveler’s experiences. Today, most people 

use social media daily and it is an important tool for traveling. We believe that social media 

can influence how and where tourists travel today, and that it allows us to study this relatively 

unexplored area. Through our empirical survey, we have used two qualitative methods, one of 

which is semi structured interviews, which have helped us gain an idea of how social media 

can affect a traveler's experiences. The other method we have used in this study is photo 

elicitation, which have helped us to get an overview of our respondents travel updates on 

social media. Thanks to this survey, we have come to the conclusion that a traveler's 

experience may be influenced by social media, but to different degrees. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats riktar in sig på hur sociala medier kan påverka en resenärs upplevelser. Idag 

använder de flesta sociala medier dagligen som även har blivit ett viktigt verktyg vid resande. 

Vi anser att sociala medier kan påverka hur och var resenärer reser idag, samt att detta ger oss 

en möjlighet att studera detta relativt outforskade område. Genom vår empiriska undersökning 

har vi använt oss av två kvalitativa metoder varav en av dem är semistrukturerade intervjuer 

vilket har hjälpt oss att skaffa en uppfattning om hur sociala medier kan påverka en resenärs 

upplevelser. Den andra metoden som vi har använt oss utav i denna studie är fotoelicitering, 

som har hjälpt oss att få en överblick av respondenternas reseuppdateringar på sociala medier. 

Tack vare denna undersökning har vi kommit fram till att en resenärs upplevelse kan komma 

att påverkas på grund av sociala medier, dock i olika utsträckning. 

  

Nyckelord: Sociala medier, reseupplevelser, publicering, Internet, Facebook, Instagram. 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om hur en resenärs upplevelser kan påverkas av sociala medier. 

Kommande inledning fokuserar på sociala medier och kopplingen mellan resenären och 

internet då dessa anses som viktiga begrepp för studien. 

  

Sedan internets utveckling har det idag lett till att Internet blivit en viktig del för 

turismnäringen. Detta genom att Internet kan ge besökarna en resa i olika bokningsforum 

samt ta del massvis med information gällande turistprodukter (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Vidare beskrivs Internet och utvecklingen av den vara väldigt betydelsefull för turistnäringen 

just för att turistprodukter ofta är ogripbara vilket innebär att det finns ett större avstånd 

mellan konsumenten och producenten. Internet blir alltså ett hjälpmedel för både 

konsumenten och producenten, detta genom att kunna nå ut till fler målgrupper samt genom 

att skapa en möjlighet för konsumenten att utan vidare mellanhänder komma i kontakt med 

producenten bland annat. 

  

En viktig källa för resenären innan, under och efter sin resa är just Internet och informationen 

som går att nå via bokning av olika turistprodukter. Dessa bokningar kan gälla destination, 

hotell och logi exempelvis. Genom att boka via internet krävs det inte lika mycket energi och 

tid från konsumenten som vid ett fysiskt besök hos en resebyrå (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Vidare förklaras att resenären själv kan leta fram relevant och pålitlig information från olika 

hemsidor, samt från andra användare som lämnat recensioner utifrån egna upplevelser och 

tidigare besök på olika destinationer.  

  

Det som kan attrahera och locka resenärer till olika destinationer är så kallade pullfaktorer, 

detta är något som kan locka en resenär till en specifik destination. Detta kan exempelvis vara 

sevärdheter, attraktioner eller kända byggnader på en destination (Hanefors & Mossberg, 

2007). Genom att marknadsföra dessa pullfaktorer genom sociala medier kan användare skapa 

en bild av platsen samt känna ett behov av att besöka dessa, detta kan också påverka 

resenärens upplevelse om bilden som förmedlas inte alls stämmer överens med verkligheten 

och då inte uppfyller resenärens egna känslor (Mossberg, 2015). 
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Sociala medier är ett samlingsnamn för olika digitala kommunikationskanaler där användarna 

tillåts kommunicera och dela saker med varandra, exempelvis bilder, texter och videos.  

Sociala medier byggs upp av användarna, vilket betyder att det är användarna själva som 

skapar innehållet (Edlund, 2015). Aldrig tidigare har människor varit så omättliga på 

kommunikation och information som nu (Bergenfelz & Tungström, 2014). Användare kan gå 

med i olika så kallade “communities”, där personer med liknande intressen kan träffas på 

Internet och dela med sig av sina erfarenheter och tips, prata om sina specifika intressen med 

andra som också är intresserade av samma sak. Dessa ”communities” kan vara mer eller 

mindre inriktade på specifika intressen. En av de största samlingsplatserna som finns idag är 

Facebook, där intresseinriktningen är väldigt blandad. Det finns också andra ”communities” 

som behandlar mer specifika intressen till exempel resande. 

  

1.1 Problemformulering 

Sociala medier har förändrat hur vi människor reser och det är allt vanligare att smarttelefoner 

används för att dela med sig av upplevelser, inte bara efter resor man varit på utan också före 

och under resans gång, med andra ord så har kontakten med omvärlden ökat i en väldigt stor 

utsträckning genom bland annat sociala medier (Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 2005). 

  

Det finns olika motiv till människors användning av sociala medier, ett motiv kan vara att 

man vill publicera bilder och inlägg medans ett annat motiv kan vara att endast hålla sig 

uppdaterad under sin resa, genom att ta del av andra människors upplevelser och resor kan 

känslor som längtan och avund skapas. Användningen av och intryck från sociala medier kan 

alltså forma resmål, upplevelser och känslor hos individer (Munter & Erfass, 2012). Av unga 

resenärer väljs ofta destinationer utifrån hur Instagramvänlig platsen är, detta genom att 

resenären söker upp bilder på just Instagram innan bokning av resan (Ivarsson, 2018). 

        

Denna undersökning riktar sig till resenären och utifrån denna aktiva användning av sociala 

medier tror vi att det finns en chans till att denna kommunikationskanal kan påverka en 

resenärs upplevelse och anses därför att det är relevant att undersöka. Vi ser att denna 

undersökning kan komma att ses som ett kunskapsbidrag till kommande forskning i 

framtiden. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur resenärers upplevelser kan påverkas av 

sociala medier. Detta genom att se hur svenska ungdomar mellan 20–29 år använder sociala 

medier och hur det påverkar dem.  

  

Vår frågeställning är följande: 

1. Hur kan sociala medier påverka resenärens upplevelse? 
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2. Teori 

I kommande teoridel kommer vi att fokusera på två olika huvudteman som anses mest 

relevanta för denna undersökning, dessa två huvudteman kommer att belysas nedan är: 

Användningen av Internet och Reseupplevelser. 

  

2.1 Användningen av Internet 

I dagens samhälle är människor allt mer rörliga än tidigare, smarttelefonen hjälper till att bidra 

till den rörligheten men den ökade rörligheten beror även på ekonomiska förutsättningar, 

infrastrukturen och tekniken som har utvecklats under de senaste decennierna (Palen, 2002). 

Dagens mobila enheter gör det möjligt att vara kontaktbar var vi än befinner oss i världen. 

Mobila enheter har helt förändrat människors vardag och hur vi interagerar i våra sociala 

nätverk med familj, vänner, kollegor men också hur vi beter oss på semestern (Palen, 2002). 

  

Genom smarttelefonernas framväxt har användningen av Internet drastiskt ökat genom att 

människor idag är uppkopplade via sin mobiltelefon (Findahl, 2014). Vidare beskrivs att 2014 

i Sverige hade hela 73 procent av befolkningen tillgång till en smarttelefon. År 2010 var det 

bara 9 procent av Sveriges befolkning som använde Internet i smarttelefonen minst en gång i 

veckan vilket bara fyra år senare ökat till hela 54 procent, 44 procent av dessa 54 procent 

använder Internet i smartmobilen dagligen (Findahl, 2014). Det smarttelefoner erbjuder sina 

använder är en flexibilitet i både tid och rum som tidigare begränsades av apparatens storlek 

eller kapacitet (Okazaki, Li & Hirose, 2009). 

  

Att människor idag har möjlighet att koppla upp sig upp Internet, har bidragit till att 

människor lättare kan söka och få tag på information när de är på resande fot (Hall, 2005). 

Tack vare denna möjlighet kan turister även lättare söka upp och hitta inspiration på olika 

typer av hemsidor och reseforum där tidigare resenärers delar med sig av sina erfarenheter 

och upplevelser från besökta destinationer (Ho, Lin & Chen, 2012). Internetåtkomsten är idag 

tillgänglig hela tiden, alla timmar om dygnet vilket skapar flera olika möjligheter för 

internetanvändaren (Chuang & Hu, 2012).  Idag har 95 % av alla svenskar över 12 år tillgång 

till Internet i hemmet genom datorer, telefoner och surfplattor bland annat, endast 93 % av 
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svenskarna har en dator hemma vilket innebär att det är fler som har internetuppkoppling 

genom andra apparater än just datorer (Davidsson & Thuresson, 2017). 

  

Tack vare alla möjligheter Internet idag faktiskt erbjuder så har denna utveckling även ändrat 

hur människor reser. Internetanvändare har idag flera alternativ när det kommer till att hitta 

och söka efter information medan företag använder internet för att nå ut med sitt budskap till 

rätt målgrupp via marknadsföring genom denna kanal (Mossberg & Sundström, 2011). Idag 

finns möjligheten för resenärerna att skräddarsy en egen resa genom att välja ut olika 

komponenter från flera olika leverantörer detta genom att det går att sätta ihop egna resor, 

söka information samt jämföra priser bland annat (Hall, 2005). 

  

2.1.1 Sociala medier växer hela tiden 

Sociala medier är ett fenomen som växer hela tiden och något som slår alla andra 

internetbaserade applikationer, det som ingår i gruppen sociala medier är Facebook, Instagram 

och Snapchat bland annat (Neuhofer, Buhalis & Ladkin, 2012). Sociala medier byggs upp av 

användarna, vilket betyder att det är användarna som skapar innehållet. Genom att använda 

sociala medier kan användarna gå med i olika “communities” och möta folk med samma 

intressen, i dessa “communities” kan sedan användare prata med varandra och dela med sig av 

olika erfarenheter samt tips. Genom sociala medier kan användare skapa egna sidor där man 

själv kan publicera inlägg, bilder och filmer samt dela nyheter och inlägg med sina vänner 

bland annat (Neuhofer et al., 2012). 

  

Alla dessa “communities” kan vara mer eller mindre inriktade på olika saker, Instagram består 

exempelvis endast av bilder och videos som användare publicerar för sina vänner eller för alla 

att se medans andra forum mer fokuserar på intressen som resor exempelvis. En av de största 

samlingsplatserna som finns idag är Facebook, genom Facebook kan användare publicera 

inlägg, bilder och filmer samt dela varandras inlägg. Sociala medier förändrar hur vi 

människor reser och det är allt vanligare att smarttelefoner används för att dela med sig av 

upplevelser, inte bara efter en resa utan också före och under resans gång, detta är också ett 

sätt för resenären att hålla kontakten med familj och vänner. Med andra ord har kontakten 

med omvärldens ökat genom bland annat sociala medier (Frändberg et al., 2005). 
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Idag är sociala medier den plattformen som människor använder sig mest utav för att dela 

med sig av vardagssituationer till vänner och bekanta. Det finns oftast olika motiv när det 

kommer till just användandet av sociala medier, vissa använder det för att fylla ett 

bekräftelsebehov medans andra motiv kan vara att uttrycka sina åsikter eller kunna 

kommunicera med andra samt att hitta ny information (Marshall, Lefringhausen & Ferenczi,  

2015). Att ta del och att läsa om andra personers upplevelser genom sociala medier kan skapa 

en känsla av avund och en önskan om att uppleva samma sak (Munter & Erfass, 2012). 

Vidare beskrivs detta i sin tur kunna leda till att individen väljer att resa just för att få samma 

upplevelse. Genom att visa upp sina resor i form av bilder eller statusar, så kan resenären 

uppfattas som utåtriktad, och samtidigt omedvetet höja sin sociala status hos andra människor 

som läser och tar del av resenärens olika reser och bidra till att andra får inspiration att vilja 

resa (Ospino Munter & Erfass, 2012). 

  

2.1.2 Facebook 

Ett av de största nätverken på sociala medier för svenska användare är Facebook, en mätning 

från 2011 visar att procenten stiger för varje år och 71 % av internetanvändare besöker 

Facebook någon gång men inte dagligen (Davidsson, 2016). Vidare förklaras att det 

åldersspann med störst antal användare på Facebook är unga mellan 16–25 år och att 78 % av 

dessa användare är aktiva dagligen på kanalen, detta åldersspann anser också att Facebook är 

viktigare än traditionella kanaler. 

  

Facebook har i en undersökning följt 3000 användare som rest under ett tidsspann på 12 

månader, i denna undersökning framgår det att hela 42% av dessa användares egna 

uppdateringar på Facebook handlar om en resa användarna är eller varit på samt hur mycket 

användarna längtar till att få resa iväg (GP, 2013). Vidare förklaras att mer än hälften av 

deltagarna i denna studie har resor bland deras topp tre prioriteringar på sociala medier och 

har på grund av andra resenärers uppdateringar skapat ett intresse för olika resmål. Det som 

också framgår i denna undersökning är att 99 % av användarna publicerar inlägg och bilder 

från sina resor när de kommer hem igen samtidigt som 97 % av användarna använder 

Facebook och sina vänner genom denna kanal som en informationskälla gällande tips på 

restauranger under sin resa bland annat. 
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De mest aktiva personerna på Facebook är människor i åldern 36 till 55 år, dessa medlemmar 

är mest aktiv med att publicera egna inlägg och bilder i sina flöden medans yngre medlemmar 

i åldern 16 till 25 år är minst aktiva med egen publicering av bilder och inlägg (Davidsson & 

Thuresson, 2017). 

  

2.1.3 Instagram 

Den näst största kanalen på sociala medier är Instagram, precis som Facebook är denna 

kommunikationskanal också något som användningen av fortsätter att öka från år till år 

(Davidsson, 2016). Vidare beskrivs att det till störst del är kvinnor som använder denna 

kommunikationskanal och att hälften av alla användare är yngre än 35 år. 

  

I en undersökning genomförd av Expedia framgår det att det som styr valet av resmål hos 

yngre resenärer är hur instagramvänligt destinationen är, målgruppen i denna undersökning är 

resenärer mellan 18 och 34 år (Ivarsson, 2018). Vidare förklaras att i stort sett hela 

målgruppen kollar på bilder av resmålet på Instagram innan de själva bokar en resa, 

majoriteten av respondenterna från undersökning förklarar också att bilderna som publiceras 

på deras egen sida på Instagram främst är för att göra vännerna avundsjuka med sitt resmål. 

  

Många gånger ser inte alls platser eller destinationer ut på samma sätt som de har framställts 

på sociala medier och Instagram, verkligheten lever inte riktigt upp till det bilderna har 

förmedlat (Ivarsson, 2018). I undersökningen genomförd av Expedia framgår det att 1 av 5 i 

åldersgruppen 18 till 34 år har råkat ut för just detta och blivit besvikna när de anlänt till 

destinationen för att verkligheten inte kunnat levt upp till bilderna som publicerats på sociala 

medier. 

  

2.2 Reseupplevelser 

Upplevelse inom turismen ses som den viktigaste delen för resenärer. När resenärer är ute på 

resande fot är det inte konstigt att de söker efter minnesvärda upplevelse som erbjuds på 

destinationerna, som också destinationerna strävar efter att hålla en bra standard på (Gop & 

Bengtsson, 2014). Vidare beskrivs att resenärer nämligen ser ett stort värde i upplevelserna 

eftersom det är dem som resenären kommer att se tillbaka på och minnas när den kommit 
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tillbaka hem från sin resa igen. Det kan såklart vara olika aspekter som påverkar en resenärs 

minnen och erfarenheter från tidigare upplevelser, detta kan exempelvis vara andra resenärer, 

vädret och personalen (Gop & Bengtsson, 2014). 

  

2.2.1 De tre upplevelsefaserna 

Inom turismen talas det ofta om innan, under och efter resans gång (Hanefors & Mossberg, 

2007). Dessa tre steg innebär olika saker för det som komma skall bli resenärernas upplevelse 

i efterhand. Förköpsfasen är den första fasen i dessa tre steg och innebär att det är i denna fas 

som resenären uppfattar ett behov, börjar söka information om exempelvis avstånd, 

restauranger, sevärdheter och andra aktiviteter som finns att göra på destinationen. Personerna 

är väldigt aktiva och sociala i sitt sökande för att hålla sig så uppdaterade som möjligt 

(Hanefors & Mossberg, 2007).  Tack vare Internets oändliga informationskälla så kan 

resenären innan resa få många tips på flera olika sociala mediesidor från världen över och 

även på tips från tidigare besökare av destinationen. Tack vare detta så får den blivande 

resenären möjligheten att få en uppfattning om destinationen innan de fysiskt är på plats på 

destinationen. Idag har virtuella miljöer blivit en av de mest populära plattformarna för 

destinationer att presentera produkter och tjänster inom online-världen. Där kan även tidigare 

besökare av destinationen lämna tips, synpunkter och respons. Blivande turister kan ställa 

frågor som de undrar över och få svar från både aktörer som arbetar på destinationen men 

även från tidigare besökare också. Tack vare detta så kan resenären få en uppfattning av 

destinationen innan de ens är på plats, för att sedan skapa sin egna uppfattning av 

destinationen när de har kommit dit. Förefasen är även den fasen som är avgörande om 

resenären beslutar sig för att resa till destinationen eller inte (Neuhofer et al., 2012). Beroende 

på all information och inspiration som resenären tagit del av tidigare, så är det här resenären 

tar ett beslut. 

  

Den andra fasen heter konsumtionsfasen eller “mellanfasen” som den också kallas innebär att 

i denna fasen gör resenären en värdering av valen som tagits i första fasen, detta kan 

exempelvis handla om att hotellet eller destinationen inte möter de förväntningar som 

resenären byggt upp eller uppfattat under fas ett (Hanefors & Mossberg, 2007). Detta är även 

den fysiska och virtuella upplevelsen resenären upplever på destinationen (Hanefors & 

Mossberg, 2007). Mellanfasen består av alla de flera olika fysiska turistmål som destinationen 
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erbjuder till resenärerna samt vilka aktiviteter som resenären bestämmer sig för att delta i väl 

på destinationen (Neuhofer et al., 2012). När en resenär är på väg till en destination är det 

mycket som denne måste ha i åtanke, bland annat vilket transportmedel man ska använda sig 

utav för att ta sig till destinationen, samt hur resenären ska transportera sig på destinationen. 

Tillgången till internet och sociala medier har hjälpt till att öka rörligheten för resenärer både 

fysiskt men även virtuellt på destinationen. På destinationen kan information i resenärens 

“flöde” komma i flera olika former såsom videos, rekommendationer om platsen, restauranger 

och sevärdheter som är relevanta för den aktuella platsen, man kan säga att det är som ett 

samarbete mellan destinationen och resenärerna i en online miljö (Neuhofer et al., 2012). 

Vidare förklaras att ha tillgång till att kunna koppla upp sig på Internet tillför flera möjligheter 

såsom att vara aktiv på sociala medier, exempelvis genom att lägga upp bilder Instagram och 

Facebook. Resenärerna kan också dela sina upplevelser samtidigt som de upplever dem och 

berätta vad de tycker om destinationen, detta gör att resenärerna också kan integrera med 

andra resenärer, samt familj och vänner där hemma.  

  

Den sista och tredje fasen är utvärderingsfasen, denna fas handlar precis som det låter om 

utvärderingen av resan. Utifrån resenärens känslor efter resan som både kan vara positiva eller 

negativa påverkar utvärderingen kommande resor och rekommendationer till släkt och vänner 

bland annat (Hanefors & Mossberg, 2007). Det är även här resenären med hjälp av tekniken 

och sociala medier låter minnen från resan bevaras för alltid. Det är nu resenären väljer om 

den vill dela sina upplevelser på de flera olika sociala medier, såsom bloggar, reseforum och 

andra sociala nätverk, för att eventuellt uppmuntra andra människor att besöka destinationen. 

Utvärderingsfasen är väldigt viktig för destinationen, det är här destinationen får reda på vad 

resenärerna tycker, och kan planera och ta reda på vad som borde förbättras eller vad som 

redan är bra. Genom att de tidigare erfarenheterna i åtanke från destinationen så kan 

resenärerna samtidigt börja bygga på nya drömmar om nya platser de vill resa till, där och då 

så bygger turisterna upp nya idéer och hittar inspiration för framtida resmål (Neuhofer et al., 

2012).  

  

Ett sätt att ta del av andra människors upplevelser och recensioner av bland annat olika 

destinationer, hotell eller restauranger är idag väldigt vanligt på Internet och kallas för 

“elektronisk word of mouth”. Detta innebär att användare på olika sajter på internet delar med 

sig av egna erfarenheter och tips kring sina egna upplevelser (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Detta förklaras att detta kan ske genom resedagböcker eller bloggar bland annat, genom detta 
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kan användare få tips och rekommendationer från både positiva och negativa upplevelser från 

andra resenärer vilket i sin tur kan påverka det enskilda beslutet. 

  

2.3 Sammanfattning 

I denna del av studien har vi som ovan nämnt fokuserat på främst två större teman som anses 

som väldigt betydelsefulla för denna studie, dessa två teman med störst fokus på är som sagt 

sociala medier och upplevelser. Detta är området studien håller sig inom och just vad det 

teoretiska ramverket bör innehålla. Dessa ämnen kombineras alltså i samband med varandra 

dagligen i hemmet och vid resor samt upplevelser. 

  

Modellen nedan är konstruerad efter hur dessa två delar går ihop och kopplas samman med 

varandra. Sociala medier och Internet är något som kan användas i alla tre upplevelse faser för 

resenären (Hanefors & Mossberg, 2007). Vidare beskrivs detta genom att i förefasen kan 

resenären söka information och läsa recensioner publicerade av tidigare resenärer på sociala 

medier, genom mellanfasen kan resenären öka rörligheten på destinationen både fysiskt och 

virtuellt samtidigt som den tredje och sista fasen handlar om att kunna bevara minnen och 

publicera egna upplevelser på dessa kommunikationskanaler efter resans gång. Sociala medier 

kan också påverka val av resmål genom den publicerade marknadsföringen som skapar ett 

intresse hos resenären, det kan också påverka resenärens upplevelse om det som förmedlats 

via sociala medier inte stämmer överens med verkligen (Ivarsson, 2018). 

 

 

Figur 1. Sociala Reseupplevelser 
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3. Fallstudie: Unga svenska resenärer 

Sociala medier har idag en stor del när det kommer till resande och upplevelser, speciellt unga 

vuxna använder sociala medier som en minnesbok som är fylld av bilder, videos och inlägg 

och genom detta kunna visa upp sin upplevelse för omvärlden. Sociala medier används också 

som en stor informationskälla när man är ute och reser för att få tips samt hitta det resenären 

söker, och används flitigt under resan eftersom idag kan man få tag på i stort sett all 

information man behöver genom smarttelefonen (Bakirci, Kerekes & Tellström, 2013). Idag 

vill många unga turister skapa en sorts identitet när de reser, detta kan vara i form av bilder, 

aktiviteter, uppladdningar (Sandmer, 2014). Innan de unga resenärerna är fysiskt på plasten, 

så gör det även en virtuell resa till destinationen, där dem kollar upp aktiviteter och platser att 

besöka. De unga resenärerna verkar också tro att desto längre bort, och desto varmare klimat 

samt hur tropisk destinationen är som de reser till så kommer dem bli lyckligare (Sandmer, 

2014). Det är ofta som unga resenärer stävar efter identitetsskapande och gör det genom att 

vara aktiv på sociala medier genom att exempelvis ladda upp bilder eller statusar från olika 

resor (Bakirci et al., 2013). År 2014 använde 54 % av Sveriges befolkning internet i sina 

smarttelefoner minst en gång i veckan, 44 % av dessa använde internet dagligen (Findahl, 

2014). 

  

Från en undersökning gjord av nätresebyrån Expedia framgår det att 7 av 10 svenskar 

publicerar sina egna upplevelser från resor på sina kanaler genom sociala medier som 

Facebook och Instagram bland annat, de mest aktiva svenskarna är personer under 30 år 

(Svan, u.å). Vidare beskrivs det också att i denna skandinaviska undersökning är det svenskar 

som är mest aktiva på sociala medier under resans gång genom att dela foton, checka in på 

olika platser samt skriva inlägg i sina flöden. Svenska män delar sina reseupplevelser på 

sociala medier för att inspirera andra medan svenska kvinnor istället delar sina 

reseupplevelser för att visa upp vad man gör (Svan, u.å). 

  

I denna studie fokuserar vi på unga svenska resenärer i åldern 20–29 år, respondenterna måste 

ha rest tidigare men antalet resor är inte betydelsefullt i denna undersökning. Det är också 

viktigt att respondenterna använder sociala medier varje vecka och kan relatera till sin egen 

användning. Vi har valt unga svenska resenärer då vi av egen erfarenhet vet att användningen 

av sociala medier är stor i just denna ålder samt att det varit lättare att nå ut till denna 

målgrupp då vi i denna undersökning vänt oss till bekanta. En anledning till valet av målgrupp 
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är att yngre generationer kan skilja sig från äldre generationer genom att dem är mer 

uppdaterade och ständigt uppkopplade genom exempelvis smarta telefoner, sociala medier är 

idag en del av vardagen för väldigt många. De äldre generationerna använder inte Internet lika 

ofta som yngre och inte i samma utsträckning, yngre personer har idag ofta tillgång till 

Internet i sina telefoner vilket äldre människor inte har i lika stor utsträckning (Davidsson & 

Thoresson, 2017). 

  

Utifrån den litteraturöversikt vi gjort i samband i denna studie finns det inte så mycket 

tidigare forskning inom just detta fenomen och som belyser det vi med denna undersöka vill 

göra. Utifrån den tidigare forskning som finns går det att konstatera att sociala medier kan 

påverka en turists upplevelse på både positiva och negativa sätt. Den slutsats som framgår är 

också att det som ligger till grund för att själva användningen av sociala medier kan påverka 

upplevelser för turisten just är uppkopplingen och tillgången till denna, antingen kan 

upplevelsen påverkas av bristande uppkoppling eller tillgången till det (Gop & Bengtsson, 

2014). Genom bristande uppkoppling menas att om tillgången till internet är mindre bra eller 

inte finns kan detta skapa en stress för resenären vilket i sin tur påverkar både humör och 

upplevelsen samtidigt som tillgången till uppkopplingen kan medföra att fokus läggs på 

sociala medier och publicering istället för verkligheten (Gop & Bengtsson, 2014). 
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4. Metod 

I denna studie används två olika kvalitativa metoder. Genom valet av en kvalitativ metod vill 

vi med denna studie skapa en djupare förståelse kring användandet av sociala medier och dess 

påverkan på upplevelser. Genom intervjuade respondenter får vi en djupare inblick och 

förståelse för detta. Denna metod anses mest relevant då vi är intresserad av att skapa en mer 

detaljerad information om ämnet och inte mäta volymen av den insamlade datan (Bryman, 

2011).  Användandet av en kvalitativ metod kan också hjälpa till att möjliggöra ett bredare 

perspektiv för själva problemet samt hjälpa till att få en djupare förståelse och inblick i 

undersökningen. I denna undersökning används två olika metoder som kombinerats med 

varandra, den ena metoden är fotoelicitering och innebär att man använder sig av foton 

tillhörande respondenterna (Andersson Cederholm, 2012). Semistrukturerade intervjuer är den 

andra metoden som används i denna undersökning och innehåller specifika frågor som är 

noga utvalda och ger en större räckvidd än vad strukturerade intervjuer skulle gjort (Finn, 

Elliott-White & Walton, 2000). Metoden med de semistrukturerade intervjuerna användes 

först, antingen under intervjuns gång i samband med en fråga eller efter intervjun användes 

fotoelicitering så respondenterna visade sina flöden på sociala medier. På detta sätt 

kombineras båda metoderna. 

  

4.1 Fotoelicitering 

Fotoelicitering är en typ av metod där man använder sig av foton som tillhör respondenterna 

för att både skapa en inblick i respondenternas värld samt skapa en öppnare form av intervjun 

i sig (Andersson Cederholm, 2012). Vidare beskrivs denna metod också ha en tendens att 

medföra en tillflykt till diskussioner om hur man förstår och analyserar turistupplevelser 

vilket också är varför denna metod anses som relevant i denna studie (Andersson Cederholm, 

2012). Genom valet av denna metod kan vi under intervjuerna tillsammans med 

respondenterna kolla på uppdateringar, publicerade bilder samt andra inlägg under tiden för 

respondenternas resor samt undersöka aktiviteten på sociala medier före och efter resan vilket 

ligger till grund för varför denna metod anses mest relevant för denna studie. 
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4.2 Semistrukturerade Intervjuer 

För att kunna genomföra vår studie på bästa sätt valde vi att djupgående intervjuer var det 

som var mest relevant. Genom intervjuerna ansåg vi att vi skulle få en bättre uppfattning av 

hur stor roll sociala medier egentligen spelar hos respondenterna samt hur de används i 

samband med resandet. Med andra ord så var intervjuer relevanta då denna metod kan visa de 

djupare känslorna till just sociala medier och hur de kan påverka människors turistupplevelse. 

Under intervjuerna har en intervjuguide använts som stöd, vi har under intervjuerna utgått 

från ett frågeschema med plats för följdfrågor vid intressanta svar (Bryman, 2011). 

  

Vi har valt att fokusera på respondenter i åldern 20–29 år och använt oss av ett 

bekvämlighetsurval där vi har valt respondenter som vi vet tidigare har rest från sin hemort 

och som använder sociala medier i vardagen. Dessa respondenter var för oss lätta att få tag i 

vilket också underlättade tidsmässigt för studien vilket just kännetecknar ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

  

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner och med respondenternas samtycke, namnen 

som nämns nedan i samband med intervjuerna är utbytta för respondenternas egen 

anonymitet. Detta för att respondenternas egen identitet inte ska bli exponerade på något sätt i 

studien. 

  

Tabell 1. Intervjupersoner 

Namn Ålder Kön Sysselsättning 

Juni 21 år Kvinna Studerar Juridik linjen på Karlstad Universitet. 

Albin 28 år Man Jobbar på Exela i Östersund 

Maja 28 år Kvinna Jobbar på region Jämtland-Härjedalen 

Noah 23 år Man Studerar på Karlstad universitet. 

Sandra 23 år Kvinna Precis kommit hem från semester i Paris och jobbar nu inom städ på sjukhuset. 

Liam 21 år Man Jobbar som vikarie för låg, mellan och högstadiet. 

*Respondenterna är anonyma och har utbytta namn. 
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Studien har utgått ifrån en intervjuguide som är formad efter studiens enda frågeställning. Tre 

olika teman har valts ut i denna intervjuguide och varje tema innehåller två till tre frågor. 

Genom denna guide har ett frågeschema funnits samtidigt som det funnits plats för 

följdfrågor. Se intervjuguiden nedan (Tabell 2). Vid varje enskild intervju har intervjuguiden 

använts som utgångspunkt och frågemall under intervjuernas gång, detta för att hålla oss till 

ämnet och för att kunna styra intervjun. Intervjuguiden innehåller tre teman, dessa teman är: 

Sociala medier vid resor, Resenärens egen upplevelse och Resenärens egen publicering. Varje 

tema består av två till tre frågor, dessa är utformade till punkter under respektive tema. 

  

Tabell 2. Intervjuguide 

Tema Nyckelord 

1. Användandet av sociala medier vid resor. 

·       Hur viktigt är det med internetuppkoppling på din resa? Varför/Varför inte? 

·       På vilket sätt använder du sociala medier vid egna resor? Genom egen uppladdning eller 

att söka information? 

Wifi 

Uppkoppling 

Uppladdning 

Sociala medier 

  

2. Resenärens egen upplevelse 

·       Hur har ditt val av resmål påverkats av information och intryck från sociala medier? 

·       Hur har en upplevelse förstärkts/försämrats på grund av det du tagit del av på sociala 

medier före din resa? Tex bilden på hotellet stämmer inte överens med verkligheten, 

förväntningar på restaurangen och aktiviteter från tidigare omdömen. 

  

Upplevelse 

Intryck 

Förväntan 

Recension 

Sociala medier 

  

3. Resenärens egen Publicering. 

·       Har du någon gång rest till en specifik plats för att kunna ta bilder och publicera detta? 

(Visa eget flöde från resan, bilder, uppladdningar) 

·       Anser du att är det någon sorts status att visa upp resor och upplevelser genom sociala 

medier? Varför valde du att ladda upp dessa inlägg? 

  Resa, Sociala 

Medier 

Publicering          

Bilder 

  



16 
 

Intervju som metod är ofta tidskrävande och behöver längre planering innan intervjun ska ta 

plats, sedan är det även mycket jobb efter intervjun med transkribering, kodning och 

granskning av intervjuerna. Att använda Intervju som metod kan också göra att intervjuaren 

kan styra frågorna enklare för att få fram de svar som önskas genom bland annat en 

intervjuguide. Svaren och också variera beroende på vilka som intervjuas, därav så kan 

resultatet bli olika beroende på vilka respondenter som används i studien. Under studien 

valdes respondenter som använder sociala medier och som har rest tidigare, ett annat urval 

kan också påverka studiens resultat. Vid semistrukturerade intervjuer är antalet respondenter 

ofta sex till åtta personer, i denna studie är respondenterna sex personer vilket är minimum för 

denna metod. 

4.3 Dataanalys 

I denna undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer samt fotoelicitering, vi 

har kombinerat dessa metoder på följande sätt. Vid varje enskild intervju fick respondenterna 

visa sitt egna flöde på antingen Facebook eller Instagram, detta kunde ske mitt i intervjuns 

gång i samband med någon av frågorna som användes eller efter intervjuerna. Genom dessa 

metoder kunde vi både få svar på våra frågor samt se hur respondenternas egen publicering på 

sociala medier sett ut och om denna skilde sig vid resor eller andra upplevelser från 

vardagslivet i hemorten. Det vi ville undersöka med denna metod var just publiceringen och 

om denna skiljde sig vid resor och upplevelser eller om den hölls lika uppdaterat oavsett. 

  

I vissa fall kunde vi tydligt se när någon av respondenterna varit på en resa eller besökt något 

evenemang exempelvis, detta genom att publiceringen ökat till en mer intensiv uppladdning 

av inlägg och bilder än vanligtvis. Detta var för oss intressant att se och självklart skiljer detta 

sig från person till person men i flertalet av respondenternas flöden gick det är urskilja när 

respondenten reste eller besökte ett evenemang. 
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Figur 2. Denna bild representerar olika respondenternas flöde och används med tillåtelse. 

  

4.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet är en av de viktigaste forsknings kriterium. Med andra ord handlar validitet om att 

avgöra hur en undersöknings slutsatser stämmer överens med varandra eller inte, samt hur 

forskarna tar reda på information, observerar, identifierar informationen forskaren samlat in 

(Bryman, 2011). För att uppnå en god validitet krävs det att undersökningen mäter syftet med 

studien, för att uppnå en god validitet och för att vara säker på att undersökningen mäter syftet 

togs en intervjuguide fram med tre olika teman, varje tema har tillhörande frågor som 

användes som utgångspunkt i intervjuerna. 

  

Reliabilitet precis som validitet utgör flera olika men samtidigt viktiga kriterier för att kunna 

stärka bilden och standarden i en undersökning. Reliabilitet handlar om huruvida ett 

undersökningsresultat får samma svar om undersökningen skulle göras om på nytt och om 

informationen är framtagen på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2007). Bristande reliabilitet kan 

uppstå genom olika fel vid insamlingen av data, detta kan vara slarvfel och bortfall 

exempelvis. För att minska chanserna för just detta och för att skapa en så god reliabilitet som 

möjligt för studien spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. Efter intervjuerna 

lyssnade båda författarna på inspelningen, transkriberade intervjuerna samt korrekturläst 

dessa för att vara helt säker på att inga ord blivit missförstådda eller att det uppstått något 

bortfall under transkriberingen. 
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5. Resultat 

Nedan följer en sammanfattning från den insamlade data i form av intervjusamtalen samt 

transkriberingen av dessa. Sammanfattningen anses mest relevant för att kunna sålla bort 

onödig information som ej håller sig till ämnet i studien och för att skapa ett mer lättläst flöde. 

Citat kan förekomma för att informationen ej gått att sammanfatta utan att respondenternas 

tolkning inte skulle framgått korrekt.   

  

5.1 Intervjusammanfattning 

Juni anser att det är väldigt viktigt med internetuppkoppling på resande fot, dock främst för att 

kunna få tag på information och inte för att ladda upp bilder och egna statusar. Om Juni lägger 

upp bilder och statusar gör hon det när hon kommit hem från resan. Hon berättar också att hon 

inte brukar kolla på sociala medier för att hitta reser hon vill göra, utan hon vet sedan tidigare 

att hon vill resa till en specifik plats. På frågan om hennes upplevelse förstärkts eller 

försämrats av det hon tagit del av tidigare svarar hon: 

  

“När jag och Christoffer reste gick vi in på massa olika restauranger utan att veta vad vi 

kunde förvänta oss vilket visade sig att alla ställen var kass så då tog vi tripadvisor till vår 

räddning istället” 

  

Juni fortsätter berätta att hon brukar förmedla sina upplevelser genom att berätta för familj 

och vänner istället och inte via statusar och inlägg, hon har heller aldrig rest till en specifik 

plats bara för att kunna ta en bild, hon anser heller inte att det är någon status att lägga upp 

bilder, men att för andra kan det vara det. Precis som Juni anser Albin att det är superviktigt 

med internetuppkoppling under sin resa, dels för att kunna söka egen information men också 

för att kunna hålla kontakt med omvärlden. Han förklarar också att när han är hemma 

observerar han mer vad som händer på sociala medier än att posta eget material: 

  

 “När jag är hemma så kollar jag bara på Facebook och så vidare. Men när jag reser så 

lägger jag även upp grejer. typ checkar in på olika ställen, tar bilder på där jag är”. 
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Figur 3. Respondents reseuppdatering på Facebook. 

  

Albin förklarar att hans val av resmål inte bestått av intryck från sociala medier då det ofta är 

lite dyrare och lyxigare ställen som han anser marknadsförs genom dessa kanaler, resmålen 

han besökt har varit för egen skull men det är också på dessa som han är mest aktiv med 

publicering av egna bilder och inlägg på sina sociala medier. Avslutningsvis förklarar Albin 

att det för honom inte är någon form av status att publicera bilder från olika resmål och 

upplevelser men att det kan vara intressant för vänner och familj att följa resan genom dessa 

kanaler. 

  

Även Maja tycker det är viktigt med internetuppkoppling; 

  

“Jag vet själv att jag vill kolla allting medans man är borta, jag gillar att lägga upp bilder 

och jag vill kunna leta information”. 

  

När Maja är ute och reser använder hon sociala medier för att lägga upp bilder, kolla 

Instagram, samt taggar för att se vilka som har varit på samma ställe som hon, för att sedan 

kolla på deras bilder. Hon berättar att hennes val av resmål inte har påverkats så jättemycket 

av det hon tagit del av tidigare men att det finns ställen man upptäckt via nån bild och platsen 

har även fått bra betyg på exempelvis tripadvisor. Hon berättar även om en händelse som 

försämrats lite efter det hon tagit del av tidigare var, bilderna av en pool på ett hotell var tagen 
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i en specifik vinkel och när hon väl kom till hotellet så var poolen mycket mindre än vad hon 

trodde den skulle vara. Maja berättar att hon skulle kunna publicera inlägg om en upplevelse 

varit bra för då vill man ju visa andra att man har det bra och om den va mindre bra skulle hon 

inte publicera något alls. Maja berättar också att hon inte gjort några större resor för att just ta 

en bild men snarare mindre utflykter till olika platser, hon vill också poängtera att det inte 

bara är för bildens skull men även för minnet av resan dit. På frågan om hon anser att det är 

status att lägga upp bilder svarar hon; 

  

“Man vill visa att man gör någonting, egentligen är det väl skitsamma vad alla andra tycker 

men jag vill liksom visa när man gör någonting och att man har det nice, också det att man är 

så glad över det man gör så man vill bara visa upp och liksom. Det kanske är att skryta men 

alla andra gör ju likadant”. 

 

Figur 4. Respondents statusuppdatering på Instagram. 
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Internetuppkoppling är också en viktig del under resan för Noah, han förklarar att han gillar 

att hålla sig uppdaterade om vad som händer runt om i världen samt ha tillgång till sociala 

medier. Under resan använder han sociala medier främst för att publicera inlägg och bilder, 

Noah anser också att sociala medier kan påverka valet av resmål och aktiviteter: 

  

“Det får jag väl erkänna att om man ser någon bild på sociala medier som är roliga eller nice 

så vill man ju veta vart det är och hur man tar sig dit liksom, så absolut kan det påverka 

resmålet”. 

  

Noah förklara också att han är lite pessimistisk och upplever ofta därför saker bättre än hur 

det kan framställas på sociala medier, han är inte heller aktiv med att recensera eller förmedla 

bra samt mindre bra upplevelser eller resmål genom dessa kanaler. Noah anser också att det 

kan vara en viss status i att publicera inlägg från olika resmål och att det är roligt att få 

uppskattning från det han publicerat. Sandra anser precis som Noah att det faktiskt är viktigt 

med tillgång till internet under resan just men hennes fokus ligger främst på tripadvisor samt 

google maps. Hon kollar inte sociala medier så mycket utan publicerar mest själv under resans 

gång samt söker information. Sandras val av destination har aldrig påverkats av sociala 

medier men däremot har hon med hjälp av sociala medier hittat platser att besöka på den 

bestämda destinationen. Sandra berättar också att sociala medier har påverkat hennes 

upplevelse på negativa sätt: 

  

 “Oftast blir det sämre än vad man förväntar sig, ofta är bilderna på sociala medier så 

arrangerade och ställd i olika vinklar, det kan också se ut som att det är folktomt fast det i 

själva verket är ett stort turistmål där det kryllar av turister och det ser inte alls ut som på 

bilden för att de blir så förställt. Det går ofta den vägen för mig för att bilderna ofta är så 

arrangerade”. 

  

Från sina resor publicerar Sandra mycket bilder och genom hennes blogg brukar hon skriva 

reseberättelser, hon kan både ta bilder rent spontant på olika platser som hon förklarar att hon 

också kan arrangera att besöka ett ställe för att kunna ta en bild och sedan publicera denna. 

  

“Ett exempel på detta är just en bild jag tog från disney land, jag köpte en musse pigg formad 

kaka bara för att ta en bild på den samtidigt som jag lämnade mitt sällskap för att hitta en fin 
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vinkel att knäppa kortet i, jag hade aldrig köpt kakan annars om det inte var för att jag ville 

ta en bild på den”. 

 

Figur 5. Respondents uppdatering på Instagram. 

  

Hon tror också att det finns en status i att publicera bilder och inlägg på sociala medier från 

resor och upplevelser, hon beskriver det som en hårfin gräns mellan att det är statushöjande 

eller skyt. Liam nämner även han att det är viktigt med internetuppkoppling när han är ute och 

reser, men inte nödvändigtvis lika viktigt som hemma, han förklarar att när han är ute och 

reser har han inte samma kontakt med vännerna som när han är hemma. Han vill även vara 

uppdaterad om vad som händer och kunna posta något om han känner för det. När Liam reser 

använder han sociala medier till att ta reda på information, restauranger, vägvisning och så 

vidare. 

  

På frågan om hans val av resmål har påverkats av det han tagit del på sociala medier tidigare 

berättar han att det är inget han kan relatera till än, men att han har drömresemål och 

upplevelser som han har upptäckt via sociala medier. Fortsättningsvis nämner Liam att det 

kan säkert ha hänt att man blivit lurad genom marknadsföringen på sociala medier, han brukar 

heller inte recensera sina upplevelser vare sig dom va bra eller dåliga, dock har han rest till en 

specifik plats bara för att kunna ta en bild. På frågan om han anser att det är en sorts status att 

publicera inlägg och bilder svarar han; 
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“Det är självklart att det kanske ligger någon status bakom som ett bevis genom att publicera 

på sociala medier, men för mig är inte det en prioritet att få bekräftelse när jag lägger upp 

något men samtidigt tror jag att det kan vara bakomliggande”. 
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6. Diskussion 

Utifrån varje intervju har koder formulerats till varje respondents enskilda svar på varje 

enskild fråga. Med utgångspunkt från koderna har två teman tagits fram som representerar 

dessa koder. Varje kod har placerats i det mest passande tema. 

  

Tema 1: Internetuppkoppling kan påverka resenärens upplevelse 

  

Det framgår tydligt att just uppkoppling och internet är en viktig del under en resas gång, alla 

respondenter i denna studie var överens om att detta var väldigt viktigt trots ovissheten om 

varandras svar. Hur denna uppkoppling används skiljer sig från person till person men det 

som ansågs viktigt i denna fråga var just att uppkoppling skulle finnas på platsen man 

befinner sig på. Uppkopplingen används på olika sätt av alla respondenter, några vill främst 

ha tillgång till den för användningen av sociala medier och för att kunna publicera bilder och 

egna inlägg på sina egna sidor. Andra såg det främst som en informationskälla genom 

tillgången till kartor, information och telefonnummer exempelvis, 97 % av svenska 

internetanvändare använder just Internet till att söka efter denna typ av information 

(Davidsson & Thuresson, 2017). Sociala medier är just den mest populära plattformen idag 

för att dela med sig av vardagsrutiner bland annat (Marshall et al., 2015). Det ansågs också 

som viktigt att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer i världen vart man än är, vilket 

internet idag bidrar med. I och med urvalet på åldern på respondenterna skulle denna fråga 

kanske inte varit alls lika viktig för en äldre generation som det var för respondenterna i denna 

ålder. Genom att Internet är så tillgängligt idag kan turister lättare söka och få tag på 

information under sin resa, tillgången till uppkoppling bidrar också med inspiration för 

resenären och en chans att kunna dela med sig själv av bilder och statusar (Chuang & Hu, 

2012). 

  

Majoriteten av respondenterna publicerar gärna bilder och inlägg både under och efter sin resa 

och det går tydligt att se i deras flöden när dem är på resande fot. Detta för att publiceringen 

blir mer intensiv än den varit innan resan exempelvis. I vissas flöden finns det nästan inga 

uppdateringar alls förutom vid resor och evenemang, detta för att det finns ett behov av att 

visa upp vad man gör och vart man är, några respondenter beskriver att man vill visa upp när 

man gör något roligt och intressant. Respondenterna är överens trots ovissheten om vad andra 

respondenter svarat om att det för dem inte är någon status att publicera bilder och inlägg från 
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resor men samtidigt tror dem att det ligger någon sorts status i det för de flesta människor, 

deras egna publicering handlar inte om att det är status att visa upp att man reser samtidigt 

som anses ligga en status i publiceringen för allmänheten. Detta är alltså ingen anledning till 

den egna publiceringen men det är roligt att visa upp vad man gör för andra och få feedback i 

form av kommentarer och likes. En anledning till det egen publiceringen är också att det blir 

minnen som sparas ner som det sedan går att återkomma till och hitta igen senare i livet. Detta 

går att jämföras med utvärderingsfasen i de tre upplevelse faserna, utifrån denna fas får 

destinationerna reda på vad resenärerna haft för typ av upplevelse på platsen utifrån egna 

känslor och uppdateringar på sociala medier med recensioner bland annat (Hanefors & 

Mossberg, 2015). Detta med publiceringen låter också vänner och familj följa resan och ta del 

av samma upplevelser fast genom fotografier exempelvis. 

  

Sociala medier anses också som ett bra redskap att hålla kontakt med vänner och familj under 

en resa, detta genom uppdateringarna som görs. Detta kan jämföras med mellanfasen i de tre 

upplevelse faserna som just handlar om hur resenären kan integrera med familj, vänner och 

andra resenärer under sin resa genom sociala medier (Neuhofer et al., 2012). Genom den egna 

publiceringen kan vänner och familj veta hur läget är, vad man har gjort under resan och vad 

som komma skall. Det är mer lättsamt att kunna kontakta familj och vänner genom sociala 

medier utan kostnad på sin resa än att betala för samtal och telefonkort exempelvis. Idag 

använder allt fler Internet för telefonsamtal än tidigare och nästan varannan användare på 

sociala medier skickar dagligen direktmeddelanden till varandra, en av de största aktiviteterna 

på Facebook är just att skicka meddelanden till sina kontakter (Davidsson & Thuresson, 

2017). 

  

Ingen av respondenterna har blivit påverkade av sociala medier i sitt val av resmål, resmålen 

har alltid bestämts av dem själva och inte utifrån något de sätt på sociala medier. Trots detta 

är det många resmål som avgörs utifrån hur Instagramvänligt platsen är hos många unga 

resenärer (Ivarsson, 2018). På denna fråga var också alla respondenter överens trots 

ovissheten om varandras svar. En respondent menade dock att valet av resmål aldrig blivit 

påverkat men att platser, sevärdheter och aktivitet på destinationen kan ha framkommit genom 

sociala medier och skapat ett intresse som sedan bidragit till att dessa platser har besökts 

under vistelsen på destinationen. En annan respondent förklarade också att det flesta 

destinationer, hotell och unika platser man ser genom sociala medier ofta är dyra resmål och 

lyxiga resorter som kanske kräver lite mer sparande och istället blir ett drömresemål för 
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framtiden. Genom att resenärer idag har flera alternativ när det kommer att hitta och söka 

information kan detta påverka valet av resmål, företag och destinationer använder också 

Internet via marknadsföring som kan påverka en resenärs intresse och val av resmål 

(Mossberg & Sundström, 2011). Resenären kan också skräddarsy sig egen resa från flera olika 

leverantörer genom att boka själv via Internet (Hall, 2005). Det som också framkommit är 

dock att många respondenter kan tänkas eller har åkt till en plats, en känd sevärdhet eller en 

unik plats för att ta en bild och kunna publicera detta på sina sociala medier. En respondent 

beskrev ett sådant scenario väldigt tydligt, hon köpte en viss sorts kaka endast för att den var 

fin och för att hon ville ta ett fint foto på kakan med den miljö hon befann sig i, i bakgrunden 

och kunna publicera detta från en specifik resa hon gjorde. 

  

Sammanfattningsvis är detta internetuppkoppling väldigt viktigt för alla respondenter i denna 

studie, detta av olika anledningar men just av skälen för sociala medier och tillgången till 

information. Sociala medier används mer aktivt under resor och evenemang än till vardags, 

detta för att man vill visa vad man gör och få en feedback i form av likes och kommentarer 

från andra. På sina sociala kanaler kan man återvända och minnas alla inlägg i efterhand. 

  

Tema 2: Marknadsföring genom sociala medier kan påverka reseupplevelser. 

  

Utifrån respondenternas svar på intervjufrågorna framgår det att upplevelser kan påverkas till 

viss del under resor, både på positiva och negativa sätt när man är ute och resor. Ibland kan 

bilder som man tar del av på sociala medier innan en resa vara väldigt förskönade och 

glorifierade, detta genom att hotell exempelvis väljer att publicera bilder på de mest exklusiva 

rummen, rummen med den bästa utsikten och i dom bästa vinklarna över poolområdet. I 

många fall kan det vara så att bilderna som publicerats på sociala medier som exempelvis 

Instagram inte alls lever upp till verkligen (Ivarsson, 2018). Det framgick även att detta 

faktiskt hänt några av respondenterna, bland annat att man innan ankomst till hotellet haft 

förväntningar utifrån marknadsföringen och arrangerade bilder man tagit del av på sociala 

medier och mötts av en annan verklighet vilket påverkat känslor och förväntningar bland 

annat. Detta kan jämföras med förköpsfasen i de tre upplevelse faserna, i denna fas söker 

resenären information genom Internet och med hjälp av all information som går att tillgå kan 

resenären skapa en bild av platsen trots att resenären ej varit fysiskt på platsen (Hanefors & 

Mossberg, 2015). En annan respondent hade innan resa tagit del av olika ställen på 
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destinationen att besöka, utifrån arrangerade bilder såg dessa platser fridfulla och harmoniska 

ut och inte alls som klassiska turistställen. Detta visade sig bli en besvikelse vid ankomst och 

upplevelsen blev inte alls som förväntad, då detta ställe var allt som inte sågs på bilderna, inte 

alls lugnt och harmoniskt som bilderna speglat utan i själva verket en riktigt turistattraktion 

med ett högt tempo, mycket folk och turister överallt. 

  

Samtidigt som ungefär hälften av respondenterna blivit besvikna när de anlänt till 

destinationerna för att verkligheten inte stämde överens med det intryck och känslor de fått 

före resans gång från sociala medier så har de övriga respondenterna upplevt en mer positiv 

och bättre upplevelse än förväntat. Detta genom att ständigt ha i åtanke att bilder som 

marknadsförs och publiceras kan vara arrangerade och förskönad både av företag och tidigare 

turister, respondenterna har alltså inte haft så höga förväntningar innan resa på grund av 

intryck från sociala medier och istället blivit överraskade över destinationen exempelvis. En 

av respondenterna var väldigt tydlig med att han ofta är väldigt pessimistisk när det kommer 

till just informationen man tagit del av innan eftersom det nästan aldrig brukar vara så bra 

som det ser ut, och han blir istället väldigt glatt överraskad istället då upplevelsen blir bättre 

än vad han förväntat sig. 

  

Något som också visat sig kunna påverka en upplevelse och visat sig vara en räddning i 

många av respondenternas fall är appar som Tripadvisor, detta kan ha kommit till stor hjälp 

vid val av hotell och restauranger bland annat. Genom detta hjälpmedel går det att läsa om 

recensioner på exempelvis restauranger och ta del av hur många stjärnor tidigare besökare gett 

detta ställe och utifrån det göra sina egna val när det kommer till matställen. Detta är ett 

hjälpmedel som respondenterna gett väldigt bra feedback och sagt kan ha höjt upplevelserna 

på plats. Detta går att jämföras med elektroniska e-wom som innebär att tidigare resenärer 

skriver resedagböcker, lämnar omdömen och recensioner om exempelvis hotell och 

restauranger samt delar med sig av egna bra och mindre bra upplevelser som tips till 

kommande resenärer som ska besöka samma destination (Hanefors & Mossberg, 2007). 

  

Respondenterna är inte själva så aktiva med att förmedla sin bra och mindre bra upplevelser 

efter en resa eller en aktivitet genom sociala medier, detta ansågs inte vara så relevant 

samtidigt som de själva kunde söka information och tips från tidigare resenärer. Många unga 

resenärer kan dock komma att använda just Facebook som en informationskälla när det 

kommer till att söka tips om restauranger och liknande (GP, 2013). Majoriteten av 
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respondenterna använde sig istället för word-of-mouth metoden och berättade mer om sina 

upplevelser för vänner och familj istället för att publicera detta. Publiceringarna på sociala 

medier handlar mest om att bara publicera bilder och skriva några korta rader med tillhörande 

text, vid bra upplevelser var publiceringen mer effekt då respondenterna blev mer inspirerade 

att publicera en bild eller dela med sig utav sina upplevelser och vid sämre upplevelser delas 

nästan ingenting istället. Många unga resenärer publicerar dock bilder och inlägg från resor på 

sina sociala medier för att visa upp för andra följare och skryta lite om vad man gjort och vart 

man har rest (Ivarsson, 2018). 

  

Sammanfattningsvis så beskrivs det att ens upplevelse kan förändras av olika faktorer så som 

arrangerade bilder genom sociala medier från företag och andra resenärer, detta kan antingen 

skapa en positiv upplevelse eller en försämrad upplevelse. Detta främst genom att resenären 

kan komma att känna sig lurad på grund av att den informationen den tagit del av tidigare inte 

stämmer överens med verkligheten. Samtidigt som respondenterna också tar del av 

information, recensioner och omdömen från tidigare resenärer läggs ingen större vikt i att 

själv dela med sig av egna upplevelser, både bra och mindre bra. Många appar används också 

som hjälpmedlen för att höja upplevelser och för att skapa bra upplevelser, en app som är ett 

väldigt populärt hjälpmedel för respondenterna är just Tripadvisor.   
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7. Slutsats 

Med hjälp av internet och sociala mediers tillväxt är vi människor idag nästan uppkopplade 

dygnet runt i både datorn, telefonen och surfplattan. Kontakten med omvärlden har ökat och 

idag kan man genom sociala medier dela bilder, inlägg och videos med varandra. Det vi kan 

dra som slutsats efter denna undersökning är först och främst att sociala medier kan påverka 

en resenärs upplevelse, detta på både positiva och negativa sätt. Det intressanta och 

frågeställningen i denna undersökning var dock huruvida sociala kan påverka resenärens 

upplevelse. Utifrån denna undersökning har vi tillsammans med det teoretiska ramverket och 

respondenternas svar på intervjufrågorna kommit fram till hur en resenärs upplevelse kan 

påverkas på följande sätt genom sociala medier: 

  

Internetuppkoppling 

Bristande uppkoppling kan påverka resenärens upplevelse, i denna undersökning anses detta 

vara en väldigt viktig tillgång under en resa. Detta för många olika orsaker men främst för den 

egna publiceringen samt kontakten med omvärlden.   

  

Arrangerade bilder 

Publicering av bilder på Facebook och Instagram som skapar förväntningar och känslor hos 

resenären och sedan inte anses motsvara verkligen på plats kan både påverka upplevelsen på 

ett negativt sätt som ett på ett positivt sätt. Detta beroende på vad resenären förväntat sig 

utifrån det den tagit del av innan avgång via sociala medier. 

  

Tips 

Sociala medier kan bidra med inspiration till resenären genom upptäckten av platser, 

sevärdheter och andra tips på destinationen vilket i sin tur kan leda till en förbättrad eller 

försämrad upplevelse på plats eller för resan i sin helhet. Sociala medier kan också skapa 

längtan om vissa resmål och genom marknadsföring vara avgörande för vart resenären väljer 

att resa. 

  

Information 

Idag är det så lätt för resenären själv att skräddarsy sin egen resa genom att kombinera olika 

leverantörer efter eget behag. Utifrån informationen som resenären kan ta del av samt den 
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information som går att samla från tidigare resenärer kan idag vara avgörande för den egna 

upplevelsen. 

 

Då vi i denna studie undersöker hur sociala medier kan påverka en resenärs upplevelse skulle 

framtida studier kunna vara att bara rikta in sig på ett av alla ”communities” på sociala 

medier. Då skulle man kunna undersöka frågor som hur detta ”communite” påverkar 

människors vardag, ett annat alternativ skulle kunna vara att vända denna fråga åt andra hållet 

och undersöka hur destinationer påverkas av sociala medier.   
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