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Sammanfattning  

Utvecklingen av teknologin har resulterat i att människor är i ständig uppkoppling på sociala 

medier vilket i sin tur har påverkat millenniegenerationen, inte minst när de reser och publicerar 

bilder på Instagram. Fotografier formar människors uppfattning av platser då de väcker intresse 

och påverkar människor till att besöka platser. Detta gör att resenärer söker upplevelser vilket 

de kan visa för andra och därmed visa omvärlden vilka de är. Platsen kan fungera som en form 

av bekräftelse eftersom de som besöker platsen kan påvisa att de varit där, på så sätt tillskriver 

sig människor olika identiteter i relation till plats. En undersökning gjord i Storbritannien visar 

att 40 procent av deltagarna valde resmål utifrån platsen instagramvänlighet, resultatet visar 

hur mycket fokus millenniegenerationen lägger på hur deras liv porträtteras online. Denna 

studie syftar till att undersöka hur turister i millenniegenerationen använder sig av Instagram 

för att uttrycka sin identitet vid Eiffeltornet i Paris. Studien ämnar även att ta reda på vad 

Eiffeltornet spelar för roll för millenniegenerationen som använder sig av Instagram när de 

reser, om Instagram har någon som helst påverkan på millenniegenerationen när det kommer 

till starka symboler som Eiffeltornet samt vad de vill förmedla med deras bilder. Studien bygger 

på en kvalitativ fallstudie där tre huvudsakliga tillvägagångssätt använts. Genom 

semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer på plats vid Eiffeltornet samt en 

innehållsanalys av Instagram har empiri samlats in. Studiens huvudsakliga slutsats är att turister 

i millenniegenerationen delvis fokuserar på hur deras liv porträtteras online, men att platser har 

en betydande roll då turister i millenniegenerationen söker upplevelser men även att platskänsla 

styrker individens platsidentitet. I denna studie spelar Eiffeltornet en väsentlig roll i foton på 

sociala medier där tornet representerar millennials drömmar om Paris samt hur viktigt plats är. 

 

Nyckelord: Plats, platsidentitet, platskänsla, Instagram, Eiffeltornet, Millenniegenerationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The development of technology has resulted in people being constantly connected online to 

social media, which in turn has influenced millennials, not least when they travel and publish 

photos on Instagram. Photographs shape people's perception of places as they raise interest and 

influence people to visit places. Places can work as a form of confirmation because those who 

visit can demonstrate that they have been there, thus attributing people different identities in 

relation to places. A survey conducted in the UK shows that 40 percent of participants chose 

destinations based on how instagrammable they are. The result shows how much focus 

millennials puts on how their lives are portrayed online. This study aims to investigate how 

tourists in the millennial generation use Instagram to express their identity at the Eiffel Tower 

in Paris. The study also intends to find out what role the Eiffel Tower plays for millennials who 

use Instagram when traveling, if Instagram has any influence on millennials when it comes to 

strong symbols such as the Eiffel Tower and what they want to convey with their photographs. 

The study is based on a qualitative case study where three main approaches have been used. 

Empirical data has been collected through semi-structured interviews and participating 

observations on site at the Eiffel Tower and a content analysis of Instagram. The main 

conclusion of the study is that tourists in the millennial generation partly focus on how their 

lives are portrayed online, and that places have a significant role as they tend to confirm 

people’s so-called place-identity. In this study, the Eiffel Tower has a significant role in social 

media photos as an iconic symbol, representing millennials dreams of Paris and importance of 

place. 

 

Keywords: Place, place-identity, sense of place, Instagram, Eiffel Tower, millennials 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Plats är ett centralt begrepp i denna studie eftersom den ämnar till att förstår hur turister i 

millenniegenerationen tillskriver sig identitet gentemot en plats. Platser kan få starka känslor 

att uppstå och gör att människor känner tillhörighet till specifika platser de har besökt eller levt 

på. Inom forskning argumenteras att individer kan känna känslomässig tillhörighet till en plats 

vilken ännu inte har besökts, en sådan tillhörighet kan exempelvis uppstå via sekundära källor 

som fotografier, medier och word of mouth (mun till mun) (Williams, Patterson, Roggenbuck 

& Watson, 1992; Cheng & Kuo, 2015). Det har även diskuterats att människor kan utveckla 

känslomässiga band med platser som inte har besökts ännu, alltså kan en speciell bild byggas 

upp av en plats och skapa specifika känslor (Droseltis & Vignoles, 2010). Platser blir även 

mäktiga, känslomässiga och kulturella symboler genom känslor och minnen hos människor 

(Knox & Marston, 2016). Platser är socialt konstruerade och detta återspeglas enligt Knox och 

Marston (2016) då betydelsen av en plats blir en central del av identiteten hos människor som 

upplever dem. Ett exempel som kan väcka speciella minnen kan vara den plats där man som 

barn växte upp. En mäktig symbol kan till exempel vara Eiffeltornet i Paris, som är så pass 

stark att andra monument har byggts för att efterlikna Eiffeltornet (National Geographic, 2018).  

 

Redan under 1800-talet användes bilder och beskrivande texter i marknadsföringssyfte av 

platser (Smith, 2018). Därmed har fotografier en stark koppling till turism och har funnits med 

i utvecklingen av turismindustrin (Larsen, 2006). Med tiden har fotografering blivit en norm 

för resande och påverkar därmed förhållningssättet till resande och platser (Haldrup & Larsen, 

2003). Fotografier formar vår uppfattning av platser (Schwartz & Ryan, 2003). Molina och 

Esteban (2006) menar att foton som visas i broschyrer påverkar turister att besöka platsen 

eftersom bilder väcker ett intresse och är en bidragande faktor att skapa en bild av hur platsen 

kommer att vara för turister som reser dit. Jenkins (2003) styrker detta och poängterar att även 

bilder kopplat till plats som syns på TV och internet (utöver broschyrer) påverkar människor 

att resa. Detta kopplas till människors identitetsprocess och hur de väljer att tillskriva sig olika 

identiteter beroende på vilka platser de väljer att besöka men även de platser som de väljer att 

inte besöka (Syssner, 2011). 

 

Fotots existens gör det möjligt att dela med sig av sina upplevelser för andra, men det har också 

gett ett intryck att vissa platser måste besökas (Suvantola, 2002). Människor som reser söker 

upp platser som de sett representeras genom foton i olika kanaler för att kunna fotografera 

samma motiv och plats som de redan sett men därmed inte själva upplevt (Jenkins, 2003), att 

vara fysiskt på plats är nästintill ett måste inom resande: 

 

...Om du inte tar ett foto på saker som dessa så kan du inte tala om för någon att du har varit 

där (Suvantola, s. 183, 2002. Egen översättning). 

 

Platser och dess betydelse poängteras när människor reser (Williams, Patterson, Roggenbuck 

& Watson, 1992; Cheng & Kuo, 2015; Knox & Marston, 2016). Enligt Brusman (2011) kan 
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platser fungera som en bekräftelse för individen då de kan säga att de har varit där. Bilder som 

laddas upp visar de positiva aspekterna från resan medan de negativa lyser med sin frånvaro; 

huvudsaken är hur individen uppfattas och att de får bekräftelse (Brusman, 2011). Detta gör att 

resenärer söker upplevelser som de kan visa upp för andra och därmed visa omvärlden vilka de 

är. 

 

Möjligheterna att fotografera har utvecklats genom smarttelefoner då dagens samhälle under 

senaste åren har genomgått en stor utveckling när det kommer till teknologi. Smarttelefoner 

och sociala medier1 påverkar människors sociala beteenden på grund av ständig uppkoppling, 

då deras mobiltelefoner finns nära till hands enligt magasinerna Elsewhere (2018) och Expert 

Vagabond (2019). Ett sådant beteende beskrivs i magasinet Elsewhere (2018) som att 

människans relation till sociala medier och interaktionen med det har blivit ett nästan 

omedvetet val. I en studie av Schofields Insurance i Storbritannien, som beskrivs i tidningarna 

The Independent (2017) och Forbes (2018), undersöktes mer än 1000 vuxna i åldrarna 18-33, 

där 40 procent av deltagarna valde deras resmål utifrån platsens instagramvänlighet. Resultaten 

av undersökningen visar hur mycket fokus millenniegenerationen (människor födda tidigt 

1980-tal till mitten av 1990-talet, även kallad millennials) lägger på hur deras liv porträtteras 

online kopplat till platser de besöker (The Independent, 2017). Sociala medier är en bidragande 

faktor till detta, inte minst genom Instagram som är en av världens mest populära och snabbast 

växande sociala medieplattform och tros ha en miljard användare sen juni 2018 (The Verge, 

2018; Expert Vagabond, 2019).  

 

Instagram fungerar som en inspirationskälla då en plats som fått mycket uppmärksamhet blir 

ett attraktivt resmål för millenniegenerationen (Forbes, 2018). Ett exempel på hur Instagram 

har påverkat en plats är Wanaka på Nya Zeeland. Där bjöds flera influencers2 in i syfte att 

sprida bilder från platsen till sina följare. Resultatet blev att turismen på destinationen ökade 

med fjorton procent, vilket var den högsta ökningen i landet 2015 (National Geographic, 2017; 

Expert Vagabond, 2019). Millennials lägger fokus på hur många likes (som är en indikation på 

hur många som gillar den publicerade bilden på Instagram) de kan förväntas få om man lägger 

upp bilder på Instagram från platser som de besöker (Forbes, 2018). Detta enligt Forbes (2018) 

är något som millennials prioriterar när de reser. Instagram påverkar människor att välja resmål 

utifrån hur instagramvänligt platsen anses vara, platser runt om i Australien har sett en tillväxt 

av besökare till följd av dess instagramvänlighet (Social Media Today, 2018). 

 

Teknologi spelar roll i människors uppfattning om plats (Smith, 2018) och Instagram som ny 

kommunikationskanal är i ständig utveckling och sprider innehåll snabbt och globalt 

(Dickinson, Ghali, Cherrett, Speed, Davies & Norgate, 2012). Tidigare forskning har fokuserat 

på hur turister delar bilder från sina reseupplevelser (Kang & Schuett, 2013), hur bilder på 

sociala medier kan väcka avund och motivera den som ser bilden att besöka samma plats (Liu, 

Wu & Li, 2018), hur sociala medier bidrar till att turister hittar information om platsen online 

                                                
1 Kommunikationskanal som låter användare kommunicera genom bilder, texter eller videor 

(Nationalencyklopedin, u.å.) 
2 Influencer är en person som har många följare på Instagram och jobbar med att sponsra produkter och resmål 

till sina följare i syfte att öka försäljning för företaget som sponsrar dem (Expressen, 2017). 
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(Xiang & Gretzel, 2010), utveckling av sociala mediestrategier på en turistdestination 

(Kiráľová & Pavlíčeka, 2015) och Instagrams omedelbara inverkan på att ändra användarens 

uppfattning mot resmål (Shuqair & Cragg, 2017). Det finns forskning om hur visuellt material 

påverkar människor, men då Instagram är ett relativt nytt fenomen är det fortfarande 

kunskapsbrist kring detta ämne (Smith, 2018). 

 

En del artiklar i magasiner (National Geographic, 2017; Forbes, 2018; Expert Vagabond, 2019) 

menar att millennials inte lever i nuet och därmed använder sig av Instagram för att hitta sin 

nästa resa med drivkraften att se och konsumera samma plats som tidigare besökare 

konsumerat. Det viktigaste verkar inte vara vilken plats millennials besöker, det handlar mer 

om vilka bilder de kan publicera online och hur omvärlden uppfattar individen bakom bilderna 

(The Independent, 2017; Forbes, 2018).  

 

...“Jag tror att många människor kommer att göra saker utan att faktiskt njuta av dem. Bara 

för att fånga det på bild och sedan checka av nästa punkt på sin bucketlist som ser bra ut på 

Instagram” (Global News, 2018. Egen översättning)  

 

Denna studie undersöker om och hur det finns koppling mellan hur millenniegenerationen 

använder sig av Instagram och deras platsidentitet. Platsen som är i fokus för denna uppsats är 

Eiffeltornet i Paris, Frankrike. Eiffeltornet är en av de mest besökta och välkända monumenten 

i världen och anses vara Frankrikes starkaste symbol och en ikon för Paris, med mer än sju 

miljoner betalande besökare årligen (La Tour Eiffel, u.å.). I april 2019 hade Eiffeltornet 5,5 

miljoner bilder under hashtaggen #eiffeltower på Instagram (Instagram, 2019a). Det 

exemplifierar Eiffeltornets symboliska värde som en viktig plats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka och förstå platsen Eiffeltornets betydelse för identitetsskapande 

hos turister i millenniegenerationen som använder Instagram. Då människor ser bilder av 

platser så skapas förväntningar och myter på hur platsen kan komma att upplevas. Studien 

ämnar därmed till att förstå om och hur Instagram påverkar turister i millenniegenerationen till 

att besöka specifika platser och deras motiv till att publicera resebilder, i detta fall Eiffeltornet 

och hur mycket fokus denna grupp lägger på att platser ska vara instagramvänliga när de reser. 

Följande frågeställningar besvaras i studien: 

 

1. Vilken upplevelse och betydelse har Eiffeltornet som plats för turister i 

millenniegenerationen som använder sig av Instagram när de reser? 

2. Hur och varför beskrivs och avbildas Eiffeltornet via Instagram av turister tillhörande 

millenniegenerationen?  

3. Om och hur skapar turister i millenniegenerationen platsidentitet kopplat till Eiffeltornet, 

Paris? 
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1.3 Avgränsningar 

Instagram existerar globalt, och att utföra forskning kopplat till detta innebar det att vi fick 

avgränsa oss till ett fall. Vi valde därför Eiffeltornet i Paris (se figur 1). Platsen har många 

besökare vilket ledde till att vi avgränsade oss till turister tillhörande millenniegenerationen. 

Millennials har även blivit sammankopplade med användningen av Instagram enligt de 

magasinartiklar som vi har tagit del av, därför kändes det som en aktuell målgrupp att fokusera 

studien mot. Vi hade kunnat genomföra jämförande studier mellan Eiffeltornet och en annan 

plats som fått uppmärksamhet på Instagram, men detta ansågs bli för stort då uppsatsen och 

möjligheten till att samla in empiri var tidsbegränsad.  

 

Figur 1. Karta över centrala Paris (Google, 2019). Området där undersökningen ägde rum är 

markerad. Nr 1 representerar Jardins Du Trocadéro och nr 2 representerar Champ de Mars. 

 

Vi noterade tidigt att det fanns flera miljoner inlägg kopplade till Eiffeltornet på Instagram, och 

det skulle vara omöjligt att analysera alla bilder, även om det skulle vara under en specifik 

tidsintervall. Vi valde därför att följa olika geotaggar (Till exempel: Tour Eiffel, Paris, Eiffel 

Tower) och hashtaggar (till exempel: eiffeltower, cityoflove) för att hitta bilder. Vi avgränsade 

oss till att analysera de senaste bilderna som hade publicerats.  
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Instagram 

Instagram lanserades 2010 och har sedan starten varit en plattform där användare delar bilder 

med sina följare (Instagram, 2019c). Genom åren har Instagram blivit till ett viktigt verktyg 

inom turismindustrin där platser kan få uppmärksamhet genom de bilder som användarna 

publicerar (Expert Vagabond, 2019). Instagram besitter funktioner som geotagg och hashtagg. 

Geotagg innebär att tillsätta en plats till bilden. Bilder på Instagram vilket använder geotagg 

kan därför ses av samtliga användare som söker på geotaggen (Oxford Dictionary, u.å. a). Ett 

ord eller en mening kan skrivas som en hashtagg med tecknet (#), som identifierar meddelanden 

på specifika ämnen och beskriver bilder, detta gör att bilder hamnar på samma plats när 

användare söker på specifika hashtaggs (Oxford Dictionary, u.å. b). Instagram är en plattform 

där användare kan använda filter och beskärningsverktyg för att ändra på bilder vilket skapar 

falska representationer av verkligheten. Instagrams uppkomst har också lett till att platser har 

fått större uppmärksamhet och inspirerar människor till att besöka dessa (Social Media Today, 

2018). Användare kan även bestämma ifall de vill ha öppna eller stängda konton vilket innebär 

att användare kan bestämma om alla på Instagram kan se deras konto eller endast specifika 

användare (Instagram, 2019b). 

1.4.2 eWOM och Web 2.0 

Enligt Murugesan (2007) har utvecklingen av internet inneburit en andra generationens web 

som kallas för web 2.0. Det kallas även för people-centric-web eller writers-web och innebär 

att internet har blivit en social plattform där diverse hemsidor lanseras för att användare ska 

kunna kommunicera med varandra. I denna del av internet hör sociala medier till, där användare 

delar med sig av användargenererat innehåll vilket också kallas för user generated content 

(UGC) (Murugesan, 2007). Web 2.0 är mer dynamisk och socialt än vad föregångaren Web 

1.0 var, detta eftersom användarna kan ta del av och bidra med innehåll utan att egentligen 

besöka en direkt hemsida (Murugesan, 2007). 

 

Utvecklingen av internet och sociala medier har påverkat turismindustrin och spelar en 

väsentlig roll i turistens upplevelse genom alla faser av resan, före-under-efter (Amaro & 

Duarte, 2017). Turister delar med sig av sina upplevelser i bildform på sociala medier samt 

använder dessa för att hitta information kring resan vilket har förändrat hur turisten interagerar 

med destinationen (Dickinson et al, 2012; Kang & Schuett, 2013). Ett resultat av detta är att 

internetbaserad Word of Mouth3 (e-WOM) har tagit form där reseupplevelser får en global 

spridning snabbare än någonsin (Pan & Crotts, 2012). Dessa unika funktioner som 

smarttelefonen besitter gör den till en viktig roll i marknadsföringen för platser, dock kan inte 

företag som marknadsför platsen styra mängden eller kvaliteten på innehållet som sprids av 

användarna på sociala medier (Kang & Schuett, 2013; Lu, Mao, Wang & Hu, 2015). 

                                                
3 Word of mouth innebär att människor sprider sina upplevelser från resor genom att prata med 

människor i sin omgivning. Detta innebär att destinationen får uppmärksamhet vilket kan leda till att 

fler besöker platsen (Pann & Crotts, 2012). 
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1.4.3 Eiffeltornet 

Eiffeltornet började byggas år 1887 i syfte att vara färdigt i samband med världsutställningen 

som skulle äga rum i Paris 1889 (La Tour Eiffel, u.å.). Flera av världens dåvarande ledande 

kulturikoner kritiserade tornet och ansåg att det var fult och förstörde bilden av Paris. Parisarna 

var inte speciellt förtjusta i Eiffeltornet heller och ansåg att det inte var stabilt eller säkert 

(History Channel, 2018) Dock under världsutställningen var Eiffeltornet den mest besökta 

attraktionen och människor kom för att se det spektakulära tornet, vilket på den tiden var den 

högsta byggnaden i världen. Enligt History Channel (2018) var det planerat att Eiffeltornet 

skulle stå i tjugo år innan den 1909 skulle rivas då Paris stad tog över ägandet av tornet. Dock 

insåg stadens tjänstemän att tornet skulle spela en viktig roll som radiotelegrafstation varav 

Eiffeltornet fick stå kvar (History Channel, 2018). Idag är Eiffeltornet ett av de mest besökta 

monumenten i världen och anses vara en ikon vilket människor förknippar med Paris (La Tour 

Eiffel, u.å.). Eiffeltornet renoveras kontinuerligt för att kunna möta det växande besöksantalet 

och det tar emot ca sju miljoner betalande besökare årligen som tar sig upp i tornet (La Tour 

Eiffel, u.å.).  

 

1.5 Disposition 

I studiens inledning beskriver vi ämnet vilket uppsatsen utgår från med en problemformulering, 

därefter fortsätter vi med att beskriva syftet och presentera frågeställningarna som vi ämnar att 

besvara. I teori tar vi upp några centrala teorier vilket kommer att användas för att dra slutsatser 

kopplat till datainsamlingen. Metod och material beskriver metoden som vi har använt oss av 

samt vilka tillvägagångssätt vilka har varit centralt vid insamlingen av empiri. I resultat 

avsnittet presenterar vi den empiri som vi har samlat in genom intervjuer, observationer och 

innehållsanalys genom att dra kopplingar mellan de tre tillvägagångssätten. Därefter följer en 

analys där vi utifrån teori och inledning drar kopplingar till empirin som vi har presenterat för 

att hitta svar på våra frågeställningar. Slutligen kommer våra sammanfattande diskussion och 

slutsats där vi diskuterar vad vi kommit fram till samt hur vi anser att detta ämne ska studeras 

i fortsättningen enligt vad vi har upptäckt med studien. 
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2. Teori 

2.1 Platsbegreppet 

Platser definieras av Merriman (2013) som unika och kan preciseras ut på kartor, eller som mer 

specifika och komplexa vilka är bebodda på flera olika sätt. Platser kan också vara ett samspel 

mellan geografiska och rumsliga förhållanden som är av värde för människor och såväl som att 

ha en visuell form, så måste människor ha en relation till platser och den mänskliga förmågan 

att producera och konsumera mening (Brusman, 2011; Merriman, 2013). Enligt Cresswell 

(2015) skapas platser av människor på olika skalor och överallt på otaliga sätt men platser är 

också en produkt av människors vardagliga liv som är i ständig utveckling. Han menar även att 

de skapas av kulturella sedvänjor genom litteratur, film och musik och att platser aldrig blir 

färdiga, men produceras genom repetition av allmänt bruk (Cresswell, 2015).  

 

Ek och Hultman (2007) beskriver plats som en del av människans existens och identitet, och 

att plats är ett komplext begrepp och något som är socialt konstruerat. Med plats som en social 

konstruktion menar de att platser ständigt skapas av flöden mellan människor och objekt. 

Cresswell (2015) argumenterar att platser som en social konstruktion innebär att platser inte är 

naturliga utan skapade av mänsklig aktivitet, det vill säga människan har skapat och format 

platser utefter mening och materialitet som också tillskriver platser kulturella betydelser (Gren 

& Hallin, 2003). Gren och Hallin (2003) menar att människors relationer formar platser och 

dess innehåll vilket gör att platser är länkade till varandra då flödet mellan människor 

sammankopplar information om olika platser. Detta innebär även att platser är dynamiska och 

i konstant förändring. Platsbegreppet inom kulturgeografin är enligt Gren och Hallin (2003) av 

symbolisk eller av materiell mening i det lokaliserade rummet. De menar att platser inte 

behöver preciseras ut på kartor men att föreställningar av platser är rumsligt lokaliserade, det 

vill säga människors uppfattning och föreställningar om platser. Flera människor kan uppfatta 

platsers unika särdrag lika men det kan lika väl uppfattas individuellt av en enskild individ 

(Gren & Hallin, 2003). Enligt Tuan (1977) spelar andra människor roll i hur individer upplever 

platser. Ifall en plats är fylld med likasinnade människor så upplevs inte de andra på platsen 

som ett problem. Men ifall människorna upplevs som irriterande eller i vägen för individen så 

kommer platsen upplevas som negativ, det kan till exempel vara i en bilkö där framförvarande 

bilar inte rör sig (Tuan, 1977).  

 

Holloway och Hubbard (2001) menar att myter bygger på de olika uppfattningar och förståelser 

människor har om platser, där platser kan bli offentliga symboler. Dessa kan upplevas som lika 

av olika människor. Turistföretag använder sig av myter om platser för att locka besökare, men 

det är inte alltid som myter om geografiska platser stämmer överens med verkligheten, och då 

kan problem uppstå (Nordin, 2005). Nordin (2005) förklarar hur Stockholms skärgård har 

påverkats av platsuppfattningar och myter genom medier, han menar att relationen till en plats 

bygger oftast på ett intresse om platsen. “Platser produceras, exploateras och säljs på en 

marknad” (Nordin, 2005 s. 225), där myter uppstår och platser uppfattas och väcker intresse, 

människor attraheras av dessa myter vilket porträtteras av medier och marknadsförare. Oftast 

är det positiva bilder av platser som målas upp, till exempel målas bilden av skärgården upp 

som färgglad med symboler som röda stugor, vegamössan och pipan (Nordin, 2005). Även 
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Suvantola (2002) påpekar att symboliska platser representeras och känns igen efter specifika 

egenskaper, genom bilder och genom abstrakta och stereotypa idéer baserat på socialt 

konstruerad information om platser. Symboler som skulpturer och monument menar Tuan 

(1977) har makten att bilda känsla av plats även fast de är värdelösa i sig kan de även ha en hel 

världs fokus på sig. Monnet (2011) argumenterar att alla platser är av symboliskt värde men att 

vissa platser är mer symbolisk än andra, de mest påtagliga symboliska platser är de som är 

viktiga för deras identifikation som plats.  

 

2.2 Bilden av plats 

Tuan (1977) beskriver att plats är vilket objekt som helst som fångar människors 

uppmärksamhet, när människor ser på en panoramautsikt pausar ögonen för att se på intressanta 

platser, han menar att varje paus är tillräckligt med tid för att skapa en bild av en plats. Bilder 

av platser förmedlas ständigt i medier, av andra människors berättelser, böcker, 

turistbroschyrer, internet etc. och människors föreställningar och förväntningar om platser 

formas utifrån dessa och kan påverka hur platsen kommer att upplevas (Gren & Hallin, 2003; 

Falkheimer & Thelander, 2007). Enligt Falkheimer och Thelander (2007) kan medier i sin tur 

även vara en bidragande faktor till att kunskapsbrist uppstår om platser som ligger lång bort 

geografiskt och kulturellt från ens egen vardag. Holloway och Hubbard (2001) konstaterar att 

bilder av platser är uppbyggda från människors uppfattning om miljöer och platser kallade 

mentala och kognitiva kartor. Dessa kartor summerar individuella kunskaper var individ har 

om en plats som baseras på människors vardagliga interaktion med omgivningen (Holloway & 

Hubbard, 2001). 

 

Tillgången till kunskap om bilder och platser har med hjälp av globaliseringen blivit mer 

lättillgängligt, Holloway och Hubbard (2001) beskriver detta genom att världen uppfattas som 

mindre då kommunikation och resande har blivit snabbare och billigare och kommunikationen 

via mobiltelefoner och internet har minskat avståndet mellan människor vilket även kallas för 

time-space compression (tids- och rumskompression). Tovatt (2011) menar att konsumtionen 

av platser har ökat tack vare den tekniska utvecklingen och att utvecklingen förenklar 

information om platser där människor nu har det mycket enklare att meddela omvärlden vad 

de upplever och vart de befinner sig. Internet och sociala medier har inte bara gjort det möjligt 

för digitalt resande utan har även gjort världen och specifika platser verkliga för människor 

som inte reser (Tovatt, 2011). Enligt Xiang och Gretzel (2010) spelar sociala medier en 

väsentlig roll i hur turister hittar information om platser online, speciellt eftersom deras 

forskning kom fram till att sökmotorer online (till exempel Google) genererade resultat som 

framförallt bestod av sociala medier istället för turistiska företagshemsidor. Forskningen som 

Xiang och Gretzel (2010) genomförde var framförallt för att företag skulle kunna applicera 

resultaten i syfte att sprida sin information till rätt målgrupp, dock poängterar detta vikten av 

sociala medier för platser.  
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    Figur 2. 'Circle' of representation 1 (Jenkins, 2003 s. 308). 

 

Figuren demonstrerar ‘Circle’ of representation (se figur 2) och är utvecklad av Jenkins (2003) 

utifrån Halls (1997) Circuit of culture som visar att bilder från specifika platser och kulturer 

cirkulerar och förknippas med särskilda kännetecken. Modellen visar att bilder av platser 

framställs gemensamt av massmedia. Sedan uppfattas bilder av individer och kan inspirera till 

att resa till specifika platser. På platsen kommer individen troligen att besöka 

huvudattraktionerna som setts i de framställda (projicerade) bilderna av platsen för att själva 

återskapa hens egen erfarenhet med hjälp av fotografier. Dessa bilder visas sedan för familj 

och vänner delvis som ett bevis från platsen. Sedan kan bilderna betraktas som ny form av 

bildframställning vilket gör att cykeln påbörjas igen genom att påverka de uppfattade bilderna 

vilka innehas av andra individer. Turismannonsörer och marknadsförare kan också nu 

framställa attraktiva bilder av platser (Jenkins, 2003).  

 

Urry (2002) argumenterar att den visuella uppfattningen är en del av att leva och besöka nya 

platser, det har format turistens blick och hur människor uppfattar och vill bli uppfattade genom 

fotografier. Med turistisk blick syftar Urry (2002) till att när människor reser ser de på 

omgivningen med andra ögon, med intresse och nyfikenhet, det kan vara olika sätt att se och 

titta på exempelvis platser, människor och händelser. Urry (2002) menar att turism blir en följd 

av sökandet efter det fotogeniska där människor reser för att se och fotografera vad de redan 

har konsumerat i bildform. Enligt Larsen (2006) är reproduktioner betydligt viktigare än själva 

platsen i sig, där Suvantola (2002) poängterar att andras resebilder påverkar människor med 

vad som är värt att se och därmed värt att fotografera vilket gör att vi tar bilder av samma sak 

som många före oss. Faktum är att desto mer bilder som finns av ett visst objekt/plats desto 

mer fotograferar människor det (Suvantola, 2002). En studie gjord av Kang och Schuett (2013) 

undersöker motivet till varför individer delar med sig av sina reseupplevelser på sociala medier 

och beteenden eller aktiviteter som uppstår när en individ sprider sina reseupplevelser till andra 

genom sociala medier. Resultatet av deras undersökning demonstrerar att användare av sociala 

medier som upplever deras resa positiv ökar också användningen av sociala medier som en 

källa för att hitta resor, samt att sociala medier har ett positivt inflytande på individer att dela 

sina reseupplevelser (Kang & Schuett, 2013). Individer som använder sociala medier för att 
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dela sina reseupplevelser gör det för sig själva i egocentriskt syfte men som påverkar och 

inspirerar andra individer på sociala medier att konsumera och fotografera liknande platser och 

upplevelser (Kang & Schuett, 2013).  

 

Turistföretag som finns på en plats bör dels använda sociala medier själva för att sprida 

innehåll, men de bör också uppmuntra besökare att dela sina reseupplevelser då detta bidrar till 

en större spridning av innehåll från platsen (Liu, Wu & Li, 2018). Enligt Liu, Wu och Li (2018) 

kan positiva reseupplevelser vilket sprids via Instagram få millennials att känna sig avundsjuka 

vilket kan leda till att dem reser till samma plats som de sett andra resa till. Men det är inte 

alltid som bilderna representerar verkligheten utan här är det fotografen som har makten och 

kan välja hur bilder ska presenteras för andra (Suvantola, 2002). Suvantola (2002) menar att 

genom strukturera bilder som fotografen själv vill ha dem, till exempel genom att instruera hur 

en person ska posera i bilden visar fotografen hur hen vill förmedla omgivningen. Med detta 

skapas kopior av verkligheten vilket utgör representationer och visas som presentationer av de 

besökta platserna (Suvantola, 2002). Myter kan uppstå när människor dokumenterar sina resor 

menar Suvantola (2002) då fotografier många gånger demonstrerar de positiva aspekterna från 

resan och är avsedda att symbolisera “gott liv” och då skapar människor en myt genom att 

förknippa deras resa med dessa betydelser. Men dokumentation av resor kan också innebära att 

framföra ett budskap, människor kan tolka bilder omedvetet, till exempel “De hade råd med 

detta fina hotell med pool och de exotiska drinkarna, de måste verkligen ha det bra” 

(Suvantola, 2002 s.184. Egen översättning). 

 

2.3 Platskänsla och platsidentitet  

 

“Vad som framträder som ‘platsidentitet’ är en komplex kognitiv struktur vilket 

karakteriseras av en mängd attityder, värderingar, tankar, övertygelser, mening och 

beteendetendenser som går långt bortom bara emotionell anknytning och tillhörighet till 

specifika platser.” (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983 s. 62. Egen översättning) 

 

Platsidentitet och platskänsla är begrepp som innebär människors relation och känslor gentemot 

platser inom kulturgeografin. Identitet är komplext och människor skapar olika identiteter 

beroende på situationer eller platser vilka anses vara viktig för den enskilde individen 

(Brusman, 2011). Enligt Brusman (2011) förknippas platsidentitet som en relation mellan den 

fysiska platsen samt de sociala interaktioner individen deltar i på platsen. Människor känner en 

stark anknytning till specifika platser eller omgivningar, vilket kan innefatta hus och hem eller 

stadsdel och grannskap, dock menar Proshansky, Fabian och Kaminoff (1983) att den fysiska 

världen spelar en väsentlig roll i skapandet av platsidentitet vilket sträcker sig långt bortom 

detta. Även Brusman (2011) poängterar att platsidentitet inte enbart är knuten till en enskild 

plats utom olika platser kan komma att spela roll för individen, dels platsen där man växt upp 

som platsen där man bor på men även platser som individen enbart besökt vid något enstaka 

tillfälle kan vara en del i identitetsprocessen. Människan kan till och med skapa identiteter 

gentemot platser som de aldrig besökt tidigare (Brusman, 2011). En plats som man har sett via 

medier, (bland annat sociala medier) kan ge en igenkänningsfaktor som bidrar till att personen 

skapar en identitet gentemot platsen och en hemkänsla kan infinna sig när personen väl besöker 
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platsen (Brusman, 2011). Platsidentitet uppstår när en plats besitter något meningsfullt för 

individen som gör att personen bildar en uppfattning om vad som kan komma att ske på platsen 

(Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983). 

 

Enligt Proshansky, Fabian och Kaminoff (1983) så finns det vissa centrala funktioner för 

platsidentitet, bland annat igenkänningsfaktor och mening som platsen besitter. Detta innebär 

att den fysiska miljön går att känna igen för individen vilket uppstår i den miljön som personen 

rör sig i på en daglig basis. Platsidentitet är dynamiskt och skapas hos människor från barnsben 

till vuxen ålder. Som barn utvecklas platsidentitet genom att skilja sig ifrån, men samtidigt vara 

en del av, den fysiska omgivningen och hur barnet särskiljer sig från andra människor (Hauge, 

2007). 

 

Enligt Suvantola (2002) hör personliga och sociokulturella identiteter ihop med platsidentitet 

då människor är vem de är i stor utsträckning på grund av vart de kommer ifrån. Upplevelserna 

och hur människor interagerar med platser påverkar ens platsidentitet i relation till individens 

bakgrund och deras förväntningar på platsen (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983). Att 

känna tillhörighet till en specifik plats kommer från att platsen är en del av oss och vi är en del 

av platsen (Suvantola, 2002). Platsidentitet utvecklas och formar människor hela livet menar 

Suvantola (2002) då människor flyttar från olika platser eller besöker nya, och den inverkan 

som en enda plats kan ha på människor beror på intensiteten av engagemanget människor har 

med platsen. Enligt Hauge (2007) har platsidentitet beskrivits som människans tilltagande av 

plats till det större perspektivet av en själv. Tuan (1977) menar att människor kan spendera 

mycket tid på en plats utan att det påverkar dem särskilt mycket, men att en enda händelse på 

en specifik plats kan bidra till att människans liv förändras.  

 

Platskänsla är den subjektiva och emotionella anknytning människor har till platser, vilket 

avspeglas i val av vilken plats turister väljer att resa till (Merriman, 2013; Cresswell, 2015). Ek 

och Hultman (2007) menar att platskänsla är mänskligt medvetande av platser där såväl 

människor kan känna en speciell tillhörighet kan även avsky och motvilja mot platser uppstå. 

Då plats är socialt konstruerad kan skapandet av platskänsla ses som en social uppgift. Individer 

kan tillämpa fantasi för att skapa en personlig platskänsla men mycket av det individer känner 

till om platser, eller känner för en plats är förmedlat av andra. Ryden (1993, s. 241. Egen 

översättning) nämner att “platser existerar inte förrän de är verbaliserade, först i tanke och 

minne och sedan genom det talade eller skrivna ordet”. 

 

Såväl som människor skapar platsidentitet kan även identitet online skapas där användningen 

av sociala medier har blivit till ett kommunikationsverktyg där individer framställer och 

förmedlar deras identitet och presenterar sig på olika sätt beroende på vilka omständigheter de 

befinner sig i (Seargeant & Tagg, 2014). Turkle (2004) menar att identitet måste skapas och 

formas samt är en pågående produktion online oavsett om det är privat eller professionellt. 

Seargeant och Tagg (2014) argumenterar att individers identitetsprocess online skiljer sig i 

många avseenden från offline situationer då kommunikationen via sociala medier blir selektiv, 

(Schwartz & Halegoua, 2014) eftersom de inte tenderar att dela med sig av alla fysiska offline 

situationer till sina online kretsar. Istället väljs situationer och platser ut noggrant och en 
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bråkdel av människors vardagliga liv framställs online; fokus ligger istället på platser och 

händelser som kan forma andras uppfattning om vem de är och vart de reser (Schwartz & 

Halegoua, 2014). Enligt Frith (2012) presenteras ett idealiserat själv för andra och individer 

väljer vilken typ av platser och händelser de vill koppla till sin identitet online. Vidare är oftast 

identiteten online filtrerad och koreograferad från verkligheten (Schwartz & Halegoua, 2014). 
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3. Metod och material 

3.1 Metoddiskussion 

Detta arbete är baserat på en kvalitativ ansats vilket ansågs mest lämpat för att besvara studiens 

frågeställningar. I kvalitativ metod ligger fokus på ord för att undersöka och beskriva 

verkligheten samt att det är deltagarnas perspektiv som står i centrum för forskningen genom 

att studera vad det är deltagarna uppfattar som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2018). Vi 

strävar efter en förståelse av beteenden och åsikter i vår studie; enligt Winchester och Rofe 

(2016) är just mänskliga miljöer och känslor centralt, och eftersom individer upplever fysiska 

platser på olika sätt är det viktigt att kunna ta med och presentera de intervjuades åsikter. En 

kvantitativ metod å andra sidan hade inte fungerat på samma sätt då kvantitativ forskning 

fokuserar på siffermässigt mätbara resultat med syfte att generalisera en utvald grupp individer 

(Bryman, 2018). Vi kunde även genom en kvalitativ forskning vara flexibla när det kom till 

datainsamling då vi hade möjligheten att ändra eller lägga till frågor löpande under intervjuerna 

(Bryman, 2018). 

 

Studien har hermeneutik som vetenskaplig utgångspunkt vilket innebär att tolka och förstå 

mänskliga aktiviteter (Graham, 2005; Thurén, 2007; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Inom 

hermeneutiken utgår forskaren från sin egen förförståelse för att kunna förstå de personerna 

som ingår i studien (Thurén, 2007). Vår studie syftar till att förstå beteenden hos millennials 

och vad deras motiv till att publicera bilder på Instagram är. Vår studie ämnar även att 

undersöka hur mänsklig aktivitet påverkas av Instagram i relation till plats och hur millennials 

tillskriver sig platsidentitet. Socialkonstruktivism fokuserar på interaktionen mellan människor 

vilket skapar mening (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

tolkning och förståelser är nödvändigheter där texter och observationer spelar roll. Ytterligare 

är socialkonstruktivism en vetenskaplig utgångspunkt i studien eftersom studien handlar om 

sociala beteenden som sprids via Instagram där millennials väljer att sprida bilder och 

kommunicera (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Eftersom vi är intresserade av deltagarnas åsikter 

och synpunkter och deras beteenden så passar en abduktiv ansats. Detta innebär att skapa någon 

form av abstraktioner som skapar ett sammanhang vilket gör empirin begriplig (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013).  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

I denna studie används tre olika tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, innehållsanalys samt 

deltagande observationer. Intervjuer inom den kvalitativa forskningen används bland annat för 

att fylla en kunskapslucka vilket andra metoder inte uppfyller, det är också ett sätt att undersöka 

komplexa beteenden och motivationer samt att samla en variation av meningar och upplevelser 

(Dunn, 2016). Visuellt material i form av bilder representerar en bild av verkligheten där riktiga 

människor och platser syns (Craine & Gardner, 2016). Enligt Craine och Gardner (2016) kan 

bilder ge forskarna en inblick i hur människor skapar identitet och hur de upplever platsen 

beroende på hur bilderna porträtteras. Observationer har några centrala funktioner, en av dem 

är att metoden används för att komplimentera datan vilket redan samlats in, en annan central 
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funktion är att uppnå en djupare förståelse för beteenden genom att forskaren sätter sig in i 

samma miljö som hen undersöker (Kearns, 2016).  

 

Fokus har lagts på fältarbete med syfte att interagera med situationer och människor i det 

verkliga livet (Yin, 2013; Bryman, 2018). Datainsamlingen i form av intervjuer och 

observationer har skett vid Eiffeltornet i Paris under fem dagar i mitten av april 2019. Vi har 

utgått ifrån en fallstudie, vilket innebär att vi i detalj har undersökt ett enda fall. I vår studie rör 

det sig om en specifik plats, som i denna studie är Eiffeltornet i Paris. Detta är ett representativt 

fall (exemplifierande fall) där vi har undersökt hur millennials använder Instagram när de reser 

(Bryman, 2018). Fallstudien i sig kan appliceras på andra fall där Instagram bidrar till att sprida 

en bild av en stark symbol. 

 

3.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Anledningen till att använda semistrukturerade intervjuer är att specifika teman kan ingå i 

intervjufrågorna vilket är viktigt för att komma åt den informationen som är väsentlig för 

forskningen. Men det går även att styra intervjun i den riktning som anses vara rätt för den 

specifika frågan. Här kommer svaret från den intervjuade att spela roll (Bryman, 2018). Genom 

semistrukturerade intervjuer är fokus hos intervjupersonerna med syfte att ta reda på deras 

uppfattning om resande i relation till Instagram och hur deras val av resmål speglas i diverse 

bilder (vilket den intervjuade väljer att publicera). En strukturerad intervju hade inneburit att 

fråga alla personer exakt samma frågor i samma följd och en ostrukturerad intervju hade 

inneburit att ta reda på individers historia och utifrån det ställa frågor till personen (Dunn, 

2016). Strukturerade- och ostrukturerade intervjuer ansågs inte vara relevanta då den ena, 

strukturerade, gav oss för lite flexibilitet och den andra, ostrukturerade, hade varit svår att 

fullfölja. 

 

Intervjuerna ägde rum på två platser runt om Eiffeltornet i Paris (Jardins du Trocadéro och 

Champ de Mars) som är de platser som vi såg mest bilder publicerade på Instagram innan vi 

reste till Paris. Vi valde ut personer att intervjua som syntes ta kort på Eiffeltornet och som 

troddes tillhöra millenniegenerationen. För att undvika att störa personerna vi ville intervjua så 

väntade vi med att gå fram tills de såg ut att vara klara med att fotografera. Innan intervjun 

startade så bekräftades det att personerna var i rätt ålder, att de var turister som besökte 

Eiffeltornet och att de använder Instagram samt laddar upp bilder från deras resor. Samtliga 

intervjuer skedde på engelska men har i studien översatts till svenska. 

 

I samband med intervjun användes ett intervjuschema (se bilaga 1). Ett intervjuschema används 

vid semistrukturerade intervjuer där ett antal frågor står med som följs eller förändras enligt 

svaren från den intervjuade (Dunn, 2016). Problem som kan uppstå med att följa ett 

intervjuschema är att frågorna som förbereds kan vara komplicerade att förstå, detta kan märkas 

först när intervjun har startat (Dunn, 2016). För att undvika detta gjordes testintervjuer på 

förhand där frågorna ställdes till utomstående personer som kunde tala om för oss ifall frågorna 

behövde förändras. Intervjuerna spelades in med en diktafon med de intervjuades godkännande 

och transkriberades sedan. Transkriberingen gjordes ordagrant strax efter intervjuerna då de 

fortfarande var färska i minnet, på så sätt kunde vi även skriva ner de känslor vi fick från 
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intervjun samt de känslor vi noterade hos den deltagande. Det är viktigt att transkribera så att 

citat som anses väsentliga för studien inte går förlorade (Dunn, 2016). Vi noterade att 

inspelningen från intervjuerna tog upp ljud runt om oss, dock var det aldrig så pass störande att 

vi inte kunde höra intervjun i efterhand.  

 

Längden på intervjuerna varierade från fyra till sju minuter och totalt genomfördes elva 

intervjuer med femton personer. Anledningen till att relativt korta intervjuer genomfördes var 

för att vi intervjuade människor som var på besök i Paris och vi inte ville störa dem allt för 

mycket. Även fast intervjuerna var korta hann vi ställa ett flertal frågor samt följdfrågor, och 

de intervjuade gav utförliga svar trots kort intervju. De namn som använts i uppsatsen är inte 

deltagarnas riktiga namn eftersom vi utlovade att de skulle få förbli anonyma, namnen använder 

vi för att hänvisa till citat i resultatavsnittet. Åldern och hemland stämmer överens med de 

intervjuade, åldern spelar en väsentlig roll i studien då det är just millennials studien ämnar 

undersöka. Representanternas hemländer påvisar att det inte är lokalinvånare i Paris som har 

intervjuats eftersom vi ville intervjua turister ur millenniegenerationen. Det visade sig också 

att användningen av Instagram varierade från land till land. I Kina går det till exempel inte att 

använda Instagram utan VPN samt att de har egna appar som efterliknar Instagram. De vi 

intervjuade från Kina hade dock Instagram eftersom de studerar i ett annat land. De intervjuade 

är: Mariah, 34 år från Brasilien. Mark och Stacy, respektive 21 år från England. Mira och 

Helen, 24 och 26 år från Filippinerna respektive Thailand. Henrik och Lene, respektive 21 år 

från Norge. Linn och Janice, 23 respektive 24 från Kina. Katrin, 23 år från Tjeckien. Malin och 

Noah, 31 och 33 från Hong Kong respektive Österrike. Susan, 23 år från Belgien. Emma, 26 

år från England. Johan, 28 år från Sverige. Amanda, 24 år från Norge. 

 

3.4 Innehållsanalys av Instagram 

Vi har valt att göra en innehållsanalys för att studera hur Eiffeltornet representeras på Instagram 

genom bilder och de texter som personer skriver till bilder. Att analysera visuellt material kan 

ge en uppfattning om hur sociala och kulturella platser skapas. Bilder används av olika 

människor som har olika anledningar att ta ett foto. Att analysera bilder innebär att den som 

ser på bilden själv måste förstå hur bilden uppfattas; människor ser olika beroende på vilka de 

är (Craine & Gardner, 2016). Eftersom vi kan uppfatta saker olika som författare, har vi därför 

gjort en del av innehållsanalysen separat där respektive uppsatsförfattare har skrivit ner vad 

hen såg på bilderna och hur vi uppfattar texter som publicerats till bilder för att därefter 

gemensamt diskutera bilders betydelse.  

 

Innan analysen gjorde vi en översikt av flöden på Instagram för att se vilka sorters bilder som 

publicerades under geotaggar som Tour Eiffel och Paris samt under hashtaggar som Eiffeltower 

och CityOfLove. När analysen påbörjades så sökte vi upp geotaggar och hashtaggar vilka vi ansåg 

vara relevanta och började koda bilder vilka valdes ut på måfå. Flertalet bilder innehåller liknande 

motiv. Det vi ansåg vara viktigt var att Eiffeltornet syntes på något sätt samt att personen som 

laddat upp bilden var med på bilden. En del bilder vilket hade blivit uppladdade visar någon 

helt annan plats än just Eiffeltornet, dessa var inte relevanta för oss. Vi har valt att publicera 

vissa bilder i uppsatsen. Vi skrev då till personen som publicerat bilden och frågade ifall vi 

hade tillåtelse att använda bilden. Samtliga bilder som är publicerade i uppsatsen har vi fått 
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tillåtelse från upphovsmannen att använda. Alla bilder som har analyserats har vi dock inte valt 

att ta med i arbetet. 

 

Kritik mot etiska aspekter gällande analysen av fotografier kan uppstå då de producerar 

igenkännliga bilder av deltagarna vilket gör det svårt att garantera den anonymitet som etisk 

forskning förutsätter är nödvändig (Rose, 2012). I forskning är det viktigt att vidta etiska 

principer vilket kräver att forskare skyddar deltagarnas anonymitet och konfidentialitet samt 

säkerställer att deltagarna ger samtycke att delta (Warr, Waycott, Guillemin & Cox, 2016). 

Warr et al (2016) menar att etiska principer blir mer tydligt i visuell metod då det är förknippat 

med författarskap och ägande av data. Vi har under insamlingen av data respekterat deltagarnas 

beslut om att delta eller inte delta i studien, samtycke måste vara frivilligt och grundat på 

tillgång till information som klargör syftet med forskningen (Warr et al, 2016).  

 

Kommentarerna på Instagram som har skrivits av de som laddat upp bilderna var på engelska 

dessa har vi fått översätta. Däremot finns det vissa bilder med språk vi inte förstår som har 

använts i bildtexterna, Instagram har en översättningsfunktion (Google Translate) som vi 

använde vid dessa bilder i den mån vi har kunnat. Dock är dessa översättningar inte de bästa 

då de på svenska har blivit till oförståeliga meningar med ord som inte hör hemma i kontexten. 

Vi har då valt att inte använda texten till bilden. 

 

3.5 Deltagande observationer 

Deltagande observationer innebär att dels observera vad som sker på platsen i den naturliga 

miljön (Kearns, 2016). Men även att delta i diverse interaktioner som försiggår på plats, på så 

sätt kan forskaren delta i människors handlingar och levda erfarenhet (Gruber, 2011). 

Observationerna ägde rum vid olika tillfällen där tidpunkterna varierade från förmiddag, 

eftermiddag och kväll mellan 11-17 april 2019. Observationerna varade mellan en till två 

timmar. Vid observationerna rörde vi oss runt två huvudsakliga områden i anslutning till 

Eiffeltornet, dessa områden var Champ de Mars och Jardins du Trocadéro (se figur 3 och 4 

markerat är den huvudsakliga platsen för observationerna vilket är två områden vi rörde oss 

runt på). De som observerades var samtliga besökare som befann sig på platserna samtidigt 

som oss, dock fokuserade vi extra på de som vi uppfattade vara 18-35 år som syntes fotografera 

sig själva eller varandra. Under observationerna förde vi anteckningar över vad vi kunde se, 

särskilt över de som fotograferade Eiffeltornet, de som poserade framför en kamera och ifall 

diverse rekvisita kom till användning vid fotandet. Anteckningarna som fördes skrevs ner i ett 

separat dokument och gjordes så utförligt som möjligt för att vi inte skulle komma att glömma 

bort vad vi såg i efterhand. På så sätt stärker vi även trovärdigheten och överförbarheten av 

studien enligt Guba och Lincoln (1994). Vi tog även bilder på vad vi såg med våra egna mobiler 

dels för att smälta in i omgivningen och dels för att dokumentera vad vi såg. 
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Figur 3. Karta över Jardins Du Trocadéro (Google, 2019). 

Figur 4. Karta över Champ de Mars (Google, 2019). Markerat är den huvudsakliga platsen 

för observationerna som vi rörde oss runt vid två tillfällen. 
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Observationerna startade med att vi satt ner och såg på hur människor betedde sig på platsen. 

Till exempel vem tog kort, vem poserade, hur poserade dem. Hade de med sig någon form av 

rekvisita eller annat material som stativ, var de uppklädda eller stod de bara där. Vi gick runt 

till olika platser inom områdena (se figur 3 och 4) för att kunna jämföra hur turistflödena på 

platserna såg ut och ifall det fanns någon skillnad i hur besökarna betedde sig beroende på vart 

de befann sig. Observationer kan ge olika data beroende på när de utförs eftersom samma 

personer inte befinner sig på den valda platsen där observationerna skedde (Bryman, 2018).  

 

De som observerades visste inte om att de var med i en studie då vi gjorde vårt bästa för att 

smälta in i omgivningen och delta på liknande sätt som människorna på plats gjorde, till 

exempel genom att ta foton och samtala som vanligt. Att observera människor vilka rör sig på 

en offentlig plats anses inte vara inkräktande enligt Kearns (2016) eftersom personlig kontakt 

med de observerade inte förekom. Dock förekom interna konflikter hos oss som observerade 

människorna då vi fick känslan av att inkräkta i någon annans utrymme, särskilt när vi tog kort 

på de som befann sig på platsen. Vi försökte dock att fotografera på ett sådant sätt att 

ansiktsdrag inte skulle kunna kännas igen, detta gjorde vi genom att stå en bit ifrån och 

huvudsakligen ta kort bakifrån. 

 

3.6 Metodkritik och material 

Enligt Bryman (2018) har kvalitativ forskning kritiserats eftersom det kan vara svårt för 

forskaren att faktiskt kunna påvisa att hen har undersökt vad som sagts ska undersökas. En 

annan kritik som har riktats mot kvalitativ forskning är att forskaren för någon annans talan när 

de presenterar resultat från intervjuer och liknande (Mansvelt & Berg, 2016). Därför är validitet 

och reliabilitet två viktiga aspekter att ta med i forskningen eftersom detta innebär att forskaren 

kan påvisa att hen faktiskt har undersökt vad studien ämnar att undersöka (Bryman, 2018). 

Validitet är dock svårt att använda i en kvalitativ forskning eftersom det innebär mätning av 

resultat vilket är mer förknippat med en kvantitativ metod, mätning är inte den kvalitativa 

forskarens huvudsakliga fokus, enligt Bryman (2018). Därför har vi utgått från Guba och 

Lincolns (1994) kriterier för kvalitativ forskning som innefattar tillförlitlighet och äkthet i syfte 

att påvisa att forskningen är korrekt. För säkerställa studiens överförbarhet har vi gjort utförliga 

fältanteckningar, spelat in samt transkriberat intervjuerna. Detta enligt Guba och Lincoln 

(1994) är väsentligt för att bedöma ifall forskningen är applicerbar på andra miljöer. För att 

uppnå tillförlitlighet och äkthet har vi använt oss av triangulering vilket innebär att fler än en 

metod har använts (Yin, 2013; Bryman, 2018), och genom att föra utförliga beskrivningar 

gällande hela forskningsprocessen stärker vi även studiens trovärdighet (Guba & Lincoln, 

1994). 

 

Kvalitativa studier innebär att forskaren samlar in data från en mindre grupp människor genom 

observationer eller intervjuer vilket leder till att generalisering är svårt att uppnå (Bryman, 

2018). För att undvika detta och skapa tillförlitliga generaliserbara resultat hade studien kunnat 

använda både kvalitativa och kvantitativa metoder. Dock syftar inte studien till att generalisera 

resultaten eftersom vi är intresserade av att förstå och skapa en helhetlig uppfattning av ett 

fenomen. Vidare nämner Bryman (2018) att det viktigaste instrumentet för en kvalitativ 
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forskning är forskaren själv vilket leder till att forskningen blir svår att replikera. Han menar 

att forskningen till stor del är ostrukturerad och är beroende av forskarens uppfattning. 

Forskaren utgår ifrån vad hen uppfattar vid bland annat observationer och vad hen anser är 

viktigt på plats. Detta är oundvikligt inom kvalitativ forskning, men eftersom kvalitativa 

metoder har fördelar för vår studie gällande tillvägagångssätt bortser vi från detta. 

 

De som intervjuades meddelades att informationen de gav oss enbart skulle användas i studiens 

syfte, och att de skulle förbli anonyma. Enligt Valentine (2005) är det viktigt att undvika att 

publicera sådant som anses vara känsligt. Det är även viktigt att inte pressa personen som 

intervjuas till att svara på frågor som hen inte vill svara på då det kan vara känsligt (Valentine, 

2005). Vi gjorde det därför tydligt för de intervjuade att de fick svara på de frågor de kände sig 

bekväma med, och om de sa att de inte ville eller kunde svara på en fråga så undveks den. 

Problematiken med att genomföra intervjuer inom en kvalitativ forskning är att forskaren inte 

kan vara helt säker på om den intervjuades svar är sanningssägande (Yin, 2013). Dock har vi 

ingen anledning att tro att de intervjuade skulle tala något annat än sanningen. Dels så 

uppfattade vi att de var trovärdiga, men de var även tillmötesgående och hjälpsamma vid 

intervjutillfällena. 

 

Eftersom intervjuerna genomfördes på engelska har vi märkt en viss språkbarriär med de 

intervjuerna som skedde med personer som inte hade engelska som modersmål, detta var dock 

inget större hinder då det som mest innebar att vi fick förklara vad vi menade med frågorna vi 

ställde. Det ledde dock till att vissa frågor fick uteslutas, däremot vägdes detta upp eftersom vi 

fortfarande kunde se mönster med intervjuerna som genomfördes. Vissa vi intervjuade kom 

från Norge och Sverige, dessa frågade vi vilket språk de helst ville genomföra intervjun på. Vi 

kom fram till att göra intervjuerna på engelska i alla fall då vi enbart hade med oss ett 

intervjuschema vilket var på engelska och personerna kände sig bekväma med att prata 

engelska. Dessa intervjuer hade vi kunnat förklara bättre vad vi menade med frågorna ifall 

något var oklart, detta behövdes dock inte eftersom de intervjuade kunde svara på frågorna 

obehindrat.  

 

Att använda Instagram inom forskning kan bli problematiskt då innehållet som publiceras på 

plattformen är utom forskarens kontroll. Individen som publicerat bilden kan när helst hen vill 

ta bort bilden från sitt flöde eller låsa sitt konto så att studien blir svår att replikera. Bilderna 

kan även publiceras av vem som helst vilket gör det svårt att veta vad som är sanning eller inte. 

Vår studie ämnar att undersöka målgruppen millennials, men vi kan inte garantera att bilderna 

är publicerade av millennials i innehållsanalysen eftersom ålder på Instagram inte har nämnts 

av ägaren till bilden. Vi har utgått ifrån hur gammal vi uppfattar att individen på bilden är. 

 

I vår studie har vi använt oss av artiklar publicerade online i olika magasin som National 

Geographic, Forbes, Elsewhere etc. Anledningen till användningen av dessa är för att 

Instagram har en begränsad akademisk uppmärksamhet och många artiklar har då inte varit av 

relevans för oss. Vi har även använt oss av vetenskapliga källor som publicerades innan 

Instagram existerade. Dessa källor har dock gett oss en bra utgångspunkt för socialt beteende 
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där foton och plats spelar en väsentlig roll vilket vi har kunnat koppla till användandet av 

Instagram. 

 

Vi har använt oss av kartor från Google Maps för att kunna visa läsaren vart studien har ägt 

rum. Enligt Google så går det bra att använda deras kartor så länge det inte strider mot 

användarvillkoren och att det används på ett rättvist sätt, alltså att logga och copyright märke 

finns med på kartan (Google, u.å.). Kartorna får inte användas i kommersiellt bruk, men i 

studiesyfte. Kartorna har modifierats efter studiens syfte, bland annat har pilar satts ut så läsaren 

kan uppfatta vart platserna vilket vi utgått från ligger i relation till varandra. Vi har även ringat 

in området som har varit i fokus för studien. 

 

Under studiens gång har problem uppstått, bland annat vid vissa intervjuer där respondenten 

inte kunde förklara helt vad hen menade med svaret. Vi tror detta beror på att hen inte förstod 

oss. Med ett större urval intervjuer kunde resultatet ha blivit annorlunda till viss del, dock 

fokuserar kvalitativa metoder på innehållet i respondenternas svar och inte hur många som blir 

intervjuade. Alla frågor vi ställde kanske inte var helt relevanta i alla situationer, och vi har 

märkt i efterhand att andra frågor skulle kunna passa bättre in för att få bättre svar som skulle 

ha underlättat studien. Bland annat ställde vi inga direkta frågor om platsidentitet eftersom 

identitet kan vara ett känsligt ämne. Från start ämnade studien att undersöka en annan inriktning 

om platsbegreppet, och fältarbetet kom att påverkas av detta i och med att vi inte hade någon 

klar uppfattning om studiens syfte och problem. Fältarbetet skedde i ett tidigt stadie av studien, 

detta innebar även att intervjufrågorna formulerades innan vi hade ett tydligt forskningsämne. 

Detta kan ha påverkat resultatet till viss del. Det finns även andra relevanta infallsvinklar som 

kunde ha ingått i studien, till exempel branden i Notre Dame som skedde i slutet av vår vistelse 

i Paris, dock kändes det stressigt och vi var tvungna att avgränsa oss. 
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4. Resultat 
4.1 Upplevelsen av platsen och betydelsen för besöket 

Vid Eiffeltornet i Paris observerades en ständig rörelse av människor, från tunnelbanestationen 

Trocadéro strömmade människorna upp där de flesta rörde sig i riktning mot Eiffeltornet. I 

Jardins du Trocadéro promenerade människor på gångvägarna på väg till eller från torget längst 

upp i parken som ligger på en kulle med utsikt över Eiffeltornet. Uppe på torget gick besökarna 

fram och tillbaka över stenplattorna eller upp och ner för trapporna. De flesta besökarna 

stannade upp för att kolla på Eiffeltornet och ta kort på monumentet som sträckte sig upp mot 

himmelen vid Champ de Mars. Vid Champ de Mars observerade vi samma beteende där 

besökarna gick omkring längst stigarna i parken, de som fotograferade ställde sig på gräsytorna 

och poserade. 

 

Vid Jardins du Trocadéro upplevdes platsen som stressig bland besökarna då det var mycket 

människor och kändes som rätt trångt. På platsen befann sig flertal försäljare som närmade sig 

besökarna för att sälja souvenirer eller drycker till dem, vi uppfattade det som påträngande. 

Även de intervjuade nämnde att det kändes som att försäljarna trängde sig på. Linn, 23 år sa 

“det är några vid tornet som säljer små saker, det är inte så trevligt...”. Vid Champ de Mars 

upplevde vi inte platsen som lika stressig, det kändes som en lugnare plats. Detta berodde på 

att parken var något större med mycket gräsytor där besökarna satt ner och tog det lugnt. Men 

även här fanns försäljare som trängde sig på. Vi observerade olika känslor hos de som besöker 

Eiffeltornet. De flesta var glada då de var på semester. En del vi intervjuade var lyckliga då de 

länge drömt om att åka till Paris och nu äntligen fick uppleva staden. Bland annat för Mira 24 

år som sa “För mig har det varit en dröm sedan jag var barn, det är min dröm att åka till Paris 

och se Eiffeltornet så idag går min dröm i uppfyllelse”. Detta var även ett återkommande tema 

bland de bilder som vi tog del av från Eiffeltornet där personer använde sig av hashtaggar som 

DreamingAboutParis eller FinallyParis. De beskrev även i bildtexten att de länge drömt om 

att åka till Paris. 

 

Vi frågade samtliga som vi intervjuade ifall de kunde tala om Eiffeltornets historia för oss, 

varpå en person kunde ge oss en någorlunda beskrivning över varför Eiffeltornet byggdes och 

varför det skulle rivas 20 år efter att det konstruerats. Eiffeltornets historia var därmed inte av 

värde för att besöka platsen utan mer att det är en ikonisk byggnad och symbol för Paris och 

Frankrike. Av de intervjuade framgick det att just Eiffeltornet är en plats som ska besökas när 

man är i Paris men anledningarna till just varför varierade bland respondenterna. Dels ansågs 

det att Eiffeltornet är en viktig symbol och när vissa av respondenterna tänker på Paris så tänker 

de på Eiffeltornet, Helen 26 år uttryckte: “När vi tänker på Paris så tänker vi på Eiffeltornet, 

så vi ville komma hit”. Enligt Mariah, 34 år var Eiffeltornet viktigt att besöka eftersom: “Det 

är den viktigaste platsen att besöka i Paris” för andra var Eiffeltornet en historisk byggnad 

som bör ses, enligt Henrik 21 år: “Det är historiskt och hjärtat av Paris”. 

 

Fotografier från Eiffeltornet var för några av respondenterna en av anledningarna till att besöka 

Eiffeltornet då det blivit representerat i medier, TV, internet, film och sociala medier. Speciellt 

bilder från Instagram var en anledning till att besöka monumentet, de intervjuade uttryckte att 
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de ville ta egna bilder. Om man trodde att man kunde besöka Eiffeltornet utan att ta foton 

svarade ett fåtal av de intervjuade att de skulle kunna besöka Eiffeltornet utan att fotografera 

dock så berodde det på omständigheterna. Bland annat spelade det roll om vem de besökte 

platsen med, eller ifall man hade foton från tidigare besök, några av de intervjuade hade besökt 

Eiffeltornet vid tidigare tillfälle. Det viktigaste var att vara där och då för att uppleva den 

fysiska platsen. Dock observerade vi att samtliga av de intervjuade fotade Eiffeltornet innan vi 

intervjuade dem. De flesta svarade däremot att de absolut inte skulle kunna besöka Eiffeltornet 

utan att ta kort eftersom de ville ha kvar minnen från platsen; minnen ansågs som anledningen 

till att resa. En av de intervjuade uttryckte det så här: 

 

“Nej självklart inte, för att det är så vackert och fantastiskt och man ska absolut ta kort på 

det, för man vet inte när tornet inte finns längre och man vet heller inte om man kommer 

komma tillbaka till platsen så ifall det är där då fotograferar man det, för mig är det så 

iallafall”  

- Mira, 24 

 

Vid frågan ifall Instagram har bidragit till att resa till någon plats svarade de flesta att vid något 

tillfälle har de besökt en plats de sett från Instagram. En person svarade att hon med hjälp av 

Instagram har sett platser hon vill besöka där hon ville ta samma bild som hon sett och därmed 

uppleva samma känsla som bilden hon sett tidigare gav henne. Andra svarade att vissa platser 

har influerat de till att besöka för att de ser coola ut på Instagram, och för en del så var det inte 

turistiska platser som de besökte efter att sett dem på Instagram, de besökte mer caféer eller 

barer som de sett via Instagram. En poängterade att Instagram påverkat honom omedvetet till 

att vilja besöka en plats. 

4.2 Beskrivning och avbildningen av platsen Eiffeltornet på Instagram 

Eiffeltornet representeras i många bilder på Instagram och på flera flöden (geotagg: Tour Eiffel 

och Paris samt hashtagg Eiffeltower.). I de bilder som vi analyserade på Instagram framställs 

Eiffeltornet genom att människor poserar framför monumentet (se figur 5). Vissa bilder på 

Instagram är tagna med “grodperspektiv” så att Eiffeltornet reser sig över staden som en mäktig 

symbol, se figur 6 där detta är tydligt. Vi observerade att flera besökare tog av sig sina jackor 

när de skulle bli fotograferade även om det var lite småkyligt i luften så att det skulle se ut att 

vara varmare än vad det faktiskt var. 
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Figur 5. Kvinna i basker poserar framför Eiffeltornet på Champ de Mars. [Inlägg från 

Instagram]. 

Figur 6. Kille poserar med Eiffeltornet som sträcker sig upp över staden. [Inlägg från 

Instagram]. 
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Platsen porträtteras som ganska folktom, i flera foton syns det inga andra människor än 

personen som har laddat upp fotot. Detta ger illusionen av att personen är ensam på platsen. 

När vi var på plats vid Jardins du Trocadéro noterade vi att en del besökare klättrade upp på en 

mur för att posera medan deras sällskap fotograferade. Muren (se figur 7) hade avspärrningar 

vilket vi uppfattade var av säkerhetsskäl så ingen skulle falla ner på andra sidan där det var ett 

fall på ett antal meter. Vid samtliga tillfällen vi besökte platsen stod det alltid någon uppe på 

muren och poserade som ignorerade avspärrningarna som var i form av metallstängsel. Andra 

till synes populära platser att ta kort från var bland annat i en trappa som ledde från övre delen 

av Trocadéro till nedre (se figur 8), samt på gräset vid Champ de Mars.  

Figur 7. Besökare poserar på muren vid Jardins du Trocadéro. Foto: M. Long, 2019 

Figur 8. Besökare som tar kort från trappan vid Jardins du Trocadéro. Foto: T. Frisk, 2019. 
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Som det går att se i Figur 8 befinner det sig ett antal människor på och nedanför trappan. Bland 

annat sitter en del besökare på muren och poserar, en del står och iakttar Eiffeltornet samt att 

ett brudpar fotograferas framför monumentet. Det går även att notera att det är en molnig dag 

och till skillnad från figur 7 som var en solig dag är det betydligt färre besökare på plats. Att 

vädret var en viktig aspekt för besöket nämndes flertal gånger av respondenterna när vi 

genomförde intervjuerna på en solig dag (vissa dagar var molniga). Vid frågan varför 

millennie-turisten besöker Eiffeltornet svarade Malin, 33 år: “Det är bra väder så det kändes 

som en bra idé”. Två av de som vi intervjuade nämnde att de hade varit på plats vid Eiffeltornet 

dagen innan, men att de kom tillbaka dagen efter då det var soligt. Janice, 24 år svarade “Vi 

var faktiskt här igår” och Linn, 23 år fortsatte berätta: “Ja, Men vi ville se Eiffeltornet idag 

när det är sol och fint. Vi vill ta fina foton”. Det var fler besökare vid Eiffeltornet när det var 

soligt än när det var molnigt. Även i Instagramflöden är majoriteten av bilderna som publicerats 

tagna en solig dag.  

 

 

Figur 9. Kille poserar på trappan vid Jardins du Trocadéro. [Inlägg från Instagram] 

I vissa av bilderna på Instagram har personer uttryckt att Paris är romantiskt med bildtext eller 

genom att använda hashtaggar som #CityofLove och #Romantic vilket får Eiffeltornet att 

framträda som romantisk. En kommentar på Instagram löd: “Åh Paris… du stal mitt hjärta”. 

Vissa bilder på Instagram visar människor som kysser varandra framför Eiffeltornet. Detta var 

även något som vi observerade på plats där par tog selfies när de kysste varandra. En kvinna 

publicerade en bild (figur 10) på Instagram med texten: “Paris måste vara den mest romantiska 

staden i världen. Jag är kär”.  
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Figur 10. Kvinna poserar med Eiffeltornet i bakgrunden. [Inlägg från Instagram] 

Bilden (se figur 10) är redigerad och har ett rosa sken, i bakgrunden syns rosa körsbärsblommor 

som påvisar att bilden är tagen på våren, dessa attribut stärker den romantiska känslan bilden 

förmedlar. Bilden av att Paris är romantiskt återkom även i intervjuerna där några poängterade 

att de hört från andra att det är en romantisk stad och förknippade det med Eiffeltornet. Katrin, 

23 år säger “... den här platsen är romantisk säger de, så jag ville komma hit på vår årsdag” 

 

En annan trend bland bilderna vi såg på Instagram var att bilderna var redigerade så att de ska 

se ut som gamla fotografier. Inte svartvita dock, även fast det fanns en hel del av dessa bilder 

med, men mer gamla färgfotografier (se figur 11). Det kan vara antingen att det är ett annat ljus 

på bilden eller att de har ett filter vilket gör att bilden ser annorlunda ut. Att redigera bilder 

överlag är en ganska återkommande trend. Bland de frågorna vi ställde vid intervjuerna tog vi 

inte upp redigering av bilder, men en av de intervjuade påpekade att vi borde ställt en sådan 

fråga. Några av de som vi intervjuade påpekade att de redigerar bilder för att de ska se bättre 

ut, även fast de tyckte att bilderna redan vara fina som de var. De poängterade att foton tagna 

med en mobil inte fångar känslan av att vara på plats, men genom att redigera bilden hoppas 

de åstadkomma en någorlunda liknande känsla för de som kommer se bilden. 
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Figur 11. Bild redigerad så det ser ut att vara ett gammalt fotografi. [Inlägg från Instagram] 

4.3 Skapande av platsidentitet till Eiffeltornet 

Vid innehållsanalysen av Instagram finns foton där personer ser ut att vara bestämda eller ha 

en attityd, antingen att de är självsäkra eller vana poserare. Med bildtexterna skriver de att livet 

är underbart och att det är okej att njuta av nuet och inte bry sig om vad andra tycker och tänker 

om dig. Vi såg även bilder där personer uttrycker att de är resenärer som är ute och upptäcker 

världen och att världen bör upptäckas. Bilderna från Eiffeltornet används för att uttrycka hur 

fantastiskt livet är. 
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Figur 12. Kvinna poserar framför Eiffeltornet med en basker på huvudet. [Inlägg från 

Instagram] 

 

“De som verkligen känner mig vet att jag har drömt om att åka till Paris under en lång 

tid…” 

[Kommentar från Instagram. Tillhörande figur 12] 

 

Vid intervjuerna ställde vi en fråga om vad de intervjuade ville säga med deras bilder de laddar 

upp på Instagram, en av de intervjuade svarade att med hennes bilder vill hon att andra ska 

drömma och få uppleva det fantastiska som hon själv får uppleva. I en bild från Instagram såg 

vi kommentaren “Yay. Nyp mig. Jag drööömmeeer”. Andra påpekar att anledningen till att de 

laddade upp bilder på Instagram när de reser var för att de ville skryta med att de var på semester 

och säga: “Hej kolla på mig, här är jag i Paris och besöker Eiffeltornet”.  

 

Vid intervjuerna frågade vi ifall de förväntningarna som personerna fått från bilder mötte 

verkligheten. Näst intill alla vi intervjuade svarade att verkligheten var bättre, Katrin, 23 år: 

“På bilderna ser det fantastiskt ut så det gjorde att jag ville besöka det ännu mer. Det är en 

väldigt fin plats, i verkligheten är det riktigt bra”. De flesta ansåg dock att det var fler 

människor på plats, mer människor än vad de kunde föreställa sig. Stacy, 21 år svarade “Ja, 

men jag antar att det är mycket mer människor i verkligheten”.  
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“Paris existerar för att påminna dig att dina drömmar är verkliga”  

(Kommentar från Instagram) 

 

Vid observationerna kunde vi se flera personer som poserade med rekvisita vilket vi upplevde 

som typiskt franskt. Bland annat basker på huvudet, baguette eller en flaska rött vin i handen 

(se figur 13), rött läppstift och randig tröja. Vi observerade även personer som hade picknick 

där de drack vin och åt franska bakverk som macarons eller croissanter. Även vid 

innehållsanalysen såg vi flertalet bilder med liknande attribut. Det verkar som att människor 

vill anamma den franska kulturen och lägga till ett extra lager i bilden. 

 

Figur 13. Kvinna poserar med en flaska vin och en baguette framför Eiffeltornet. [Inlägg från 

Instagram] 

 

Huruvida Instagram bidrog till en känsla av tillhörighet påpekade en kvinna att Instagram 

bidrog till en känsla av tillhörighet eftersom med hennes bilder kunde hon tala om hur hon 

upplevde platsen. Hon ansåg också att med Instagram kunde hon tala om för hennes följare 

vem hon är. En annan svarade att Instagram bidrar till känsla av tillhörighet men att det inte 

alltid är en positiv känsla, det handlar om att man ska skryta om sitt liv och det är därför vi har 

Instagram. 
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Vid intervjuerna poängterade några att anledningen till att de ville ladda upp bilder från 

Eiffeltornet var för att de ville skryta på ett sätt, de kunde därmed säga att de var i Paris. Som 

Mark, 21 år säger: “Hej kolla på mig, jag är i Paris”. En person uttryckte att Instagram är en 

egocentrisk app där personer enbart laddar upp bilder som visar att deras liv är positivt, ingen 

skulle ladda upp något tråkigt som en dag på kontoret. Flera personer nämnde detta och 

påpekade att Instagram ger en falsk bild av verkligheten och att individerna bakom bilderna 

inte är så lyckliga som de ser ut att vara på bilden de publicerar. Lene, 21 år säger: “Människor 

är inte så lyckliga som de verkar”. 

 

“Man vill ju skryta, eller hur? Allt annat är en lögn. För det mesta vill jag resa för att resa. 

Men en fin bild skadar inte. Bilderna måste se bra ut för att jag ska ladda upp de på 

Instagram..” 

- Henrik, 21 år 

  

De flesta ansåg att det var viktigt att vänner och familj såg bilderna de publicerade på 

Instagram, men utöver det spelade antalet personer som sett bilden ingen större roll. Vissa 

ansåg även att det var viktigt att publicera vilka platser de besökt via Instagram så att andra 

som inte reser kan ta del av platsen och se hur fantastisk världen är. En viktig aspekt med 

bilderna var att de publicerades som ett minne från platsen. Att platsen är instagramvänlig 

uttrycktes som något viktigt bland respondenterna. Det ska inte vara andra människor i bilden, 

och bilden får inte vara ful, för när man ser bilden om 10 - 15 år så får man samma härliga 

känsla som man hade när man var där. Enligt Lene, 21 år: “Platsen måste vara 

instagramvänlig. Jag skulle inte ladda upp en ful bild, aldrig”. Respondenter uttryckte följande 

om det var viktigt att andra såg deras bilder på Instagram och om de behövde vara 

instagramvänliga: “Jag tycker bara det är trevligt för dem att se vart jag varit, det är inte så 

viktigt” - Mark, 21 år, intervjun fortsätter och Stacy 21 år svarar “Jag antar då att det är rätt 

viktigt, för varför skulle vi annars dela bilder…”. 

 

“Väldigt viktigt! På detta sätt kan människor se att jag har ett intressant liv och att jag reser 

mycket och inte bara sitter hemma och är tråkig. Självklart är det viktigt att platsen är 

instagramvänlig annars är det inte intressant”  

           -    Susan, 23 år 
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5. Analys 

5.1 Eiffeltornets roll för turister i millenniegenerationen  

Platser är skapade av mänsklig aktivitet utefter mening och materialitet poängterar Gren och 

Hallin (2003) vilket tillskriver platser kulturella betydelser och unika särdrag. Platsers särdrag 

kan uppfattas lika men kan även uppfattas individuellt av människor. Detta blev tydligt i vår 

empiri då respondenterna i intervjuerna upplevde platsen Eiffeltornet lika men även 

individuellt. Även om man inte hade koll på historien upplevdes Eiffeltornet allt från en av de 

viktigaste platserna att besöka i Paris, till viktig symbol och en historisk viktig byggnad.  

 

Eiffeltornet är ett monument som har en historia om hur och varför det byggdes (History 

Channel, 2018). Dock var det få som visste om historien från platsen och varför Eiffeltornet 

existerar, det ansågs vara en ikon som symboliserar Paris och Frankrike. Symboliska platser 

känns igen efter specifika egenskaper, genom bilder och stereotypa idéer hävdar Suvantola 

(2002), Tuan (1977) menar att symboliska platser kan skapa en känsla av plats och ha en hel 

världs fokus på sig. Även fast besökarna som intervjuades inte visste varför Eiffeltornet 

byggdes ansåg de att platsen är viktig att besöka. 

 

Tuan (1997) menar att andra människor bidrar till individens upplevelse. Vid innehållsanalysen 

insåg vi att de flesta bilderna från platsen var nästintill folktomma, en intervjufråga löd därmed 

ifall de upplevde att bilder från platsen gav en falsk representation av hur det egentligen var på 

plats gällande andra besökare. Enligt de intervjuade var andra människor på platsen inte ett 

problem då de förväntade sig att det skulle vara flertalet besökare vid Eiffeltornet. Dock ansåg 

samtliga att det var något fler personer än vad de kunde föreställa sig. Det som ansågs 

problematisk var när besökarna skulle ta foton eftersom de inte ville att andra människor skulle 

synas på bilden, det ansågs även vara problematiskt med de personerna som gick runt och sålde 

souvenirer på plats. Detta kan ge en falsk representation av platsen eftersom det konstant är 

människor vid Eiffeltornet och kan komma att påverka upplevelsen av platsen. 

 

Samtidigt som globaliseringen har gjort kommunikation och resande både snabbare och 

billigare enligt Holloway och Hubbard (2001) menar Tovatt (2011) att den tekniska 

utvecklingen har bidragit till att information om platser blivit lättillgänglig vilket har lett till att 

konsumtionen av platser har ökat. Flertal av respondenterna menade att anledningen till varför 

de känner till Eiffeltornet var på grund av film, TV och genom sociala medier. Intervjuerna 

resulterade även i att bilder på Instagram var en av anledningarna till att besöka Eiffeltornet då 

de själva ville uppleva vad de sett på bild men också för att fotografera samma motiv.  

 

Genom bilder från Instagram och genom de intervjuades svar fyller platsen en viktig mening 

hos millennials som besöker Eiffeltornet. Hauge (2007) menar att människor tar till sig platsen 

och tillskriver platsen till sin egen identitet. Detta syntes bland bildtexter från Instagram där 

individer uttryckte att deras dröm om att besöka Paris äntligen var uppfylld och projicerar detta 

med en bild på Eiffeltornet. Det kom även fram i intervjuerna att drömmar uppfylldes då 

respondenter besökte Eiffeltornet och gärna ville dela den känslan med andra via Instagram. 
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Detta går att koppla till hur Merriman (2013) och Cresswell (2015) beskriver platskänsla då 

emotionella anknytningar uppstår till platser vilket även återspeglar turistens val av resmål. 

 

 

5.2 Hur Eiffeltornet avbildas  

Jenkins (2003) menar att bilder från platser framställs genom olika medier och inspirerar 

människor till att besöka samma plats där de tar liknande foton som de i sin tur sprider på nytt. 

Detta skapar en cykel där platsen framträder på ett visst sätt. Flera av de intervjuade 

poängterade att Paris är en romantisk stad och Eiffeltornet tar en central roll i detta. På 

Instagram sprids bilden av Paris och Eiffeltornet genom hashtaggen CityOfLove och flera 

personer skrev bildtexter från Eiffeltornet att Paris är en romantisk, om inte den mest 

romantiska platsen de besökt. Fotografierna visar kärlek på flera olika sätt, bland annat genom 

par som kysser varandra, vänner eller familj som kramar om varandra samt genom 

bröllopsfotografier eller förlovningsfoton. Till och med när vi befann oss vi Jardins du 

Trocadéro observerades ett par med en fotograf som tog bröllopsfoton. Detta går att koppla till 

Ryden (1993) som menar att människor tillämpar fantasi för att skapa personlig platskänsla 

samtidigt som Proshansky, Fabian och Kaminoff (1983) påpekar att individen skapar 

platsidentitet när en plats har en betydande mening som gör att individen bildar en uppfattning 

om platsen.  

 

Ryden (1993) påpekar att det människor känner till om platser i stor utsträckning är vad de har 

hört av andra, vidare nämner Ryden att platser inte existerar tills de är uttalade. Bilder från 

platser på sociala medier känns igen av individer vilket gör att människor skapar identitet 

gentemot platsen utifrån deras förväntningar och bakgrund (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 

1983; Brusman, 2011). Vissa respondenter påpekade att Instagram och andra sociala medier 

har påverkat dem till att besöka Eiffeltornet där de hoppas uppleva samma känsla de fick när 

de såg bilderna. 

 

Oavsett hur platsen upplevdes var vädret en viktig faktor till att besöka Eiffeltornet. Två av 

respondenterna återvände till Eiffeltornet när det var bättre väder i syfte att ta bilder när solen 

sken. I innehållsanalysen av Instagram märktes det även att majoriteten av bilderna som delats 

på Eiffeltornet var fotograferade en solig dag. Vi upplever det som att det måste vara bra väder 

för att bilden ska laddas upp på Instagram vilket ger platsen en bild av att det är fint väder 

mestadels av tiden. 

 

Turistens blick formas av den visuella uppfattningen av plats och Urry (2002) menar då att 

turister söker fotogeniska platser för att fotografera vad de redan konsumerat i bildform. Vidare 

menar Urry att människor vill uppfatta och bli uppfattade genom fotografier. Larsen (2006) 

argumenterar att det är betydligt viktigare att reproducera bilder framför platsen, och människor 

påverkas av andras resebilder eftersom dessa visar vad som är viktigt att se på platsen och 

därmed vad som är värt att fotografer (Suvantola, 2002). Suvantola (2002) poängterar att när 

turister reser till en plats så är det nästan ett måste att ta kort på kända sevärdheter för annars 

är det som att turisten inte har varit på platsen. Enligt respondenterna så var det nästan en 

omöjlighet att inte ta kort på Eiffeltornet, och majoriteten av de vi observerade syntes 
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fotografera Eiffeltornet. Dock kan det som Suvantola (2002) säger ifrågasättas eftersom 

personer som inte tar kort på det kända monumentet visst befinner sig på plats, däremot kan 

det ses som en fråga om bevis. Beviset att någon har besökt platsen skulle därför vara ett foto 

som går att visa upp för familj och vänner. De intervjuade svarade att de laddar upp bilder på 

Instagram i syfte att dela med sig av sina upplevelser med sina följare så att de kan ta del av 

personens upplevelser. Kang och Schuett (2013) menar att individer delar med sig av sina 

upplevelser på sociala medier av egocentriska skäl men gör det i syfte att inspirera andra 

individer till att uppleva och fotografera liknande platser. Vidare menar de att sociala medier 

har ett positivt inflytande på människor och är källa för att hitta resor. Vi uppfattade att flera 

av de vi intervjuade delar sina resebilder på Instagram för att inspirera andra, en av de 

intervjuade ville att hennes följare ska drömma precis som hon gör när de ser hennes bilder. 

 

5.3 Platsidentitet kopplat till Eiffeltornet 

Platsidentitet beskrivs av Proshansky, Fabian och Kaminoff (1983) som en komplex kognitiv 

struktur där flera attribut spelar roll än bara emotionell anknytning till platsen. Platsidentitet är 

en relation mellan fysiska platser och sociala interaktioner som personer deltar i på plats 

(Brusman, 2011). Människor kan känna tillhörighet till platser som de inte har besökt ännu 

vilket innebär att platsidentitet enligt Brusman (2011) inte enbart är knuten till en enskild plats. 

Detta uppmärksammas i resultatet där bland annat en person via Instagram uttryckte en stark 

anknytning till Paris då hon studerat franska och ville lära sig allt om fransk kultur. Att 

drömmen gått i uppfyllelse var det flera av de intervjuade som poängterade samt att flera inlägg 

på Instagram påpekade detta. Bland annat då millennials sett Eiffeltornet representerat i filmer 

och serier sen de var barn och kände en stark anknytning till platsen. 

 

Enligt Cresswell (2015) är platser skapade av människor som tillsätter mening till platser vilket 

skapar kulturella betydelser. En del personer försöker anamma den franska kulturen och visar 

detta genom att publicera bilder på Instagram där de poserar med saker som anses vara typiskt 

franska. Flera inlägg på Instagram var redigerade som gamla fotografier, med dessa bilder 

sprider användare en bild av att Paris och Eiffeltornet är stilla i tiden. Detta kan kopplas till hur 

individen presenterar sig online genom att koreografera sitt liv (Schwartz & Halegoua, 2014). 

Genom att välja vilka typer av bilder som ska publiceras på Instagram skapas en idealiserad 

bild av individen och dennes upplevelser samt en filtrerad verklighet (Frith, 2012; Schwartz & 

Halegoua, 2014). Flera respondenter menade på att Instagram är en egocentrisk app där 

användarna laddar upp bilder för att skryta om sitt eget liv. Vissa av de som svarade 

poängterade att även de laddar upp bilder på Instagram för att skryta om att de har ett bra liv 

och kan resa samt att de blir avundsjuka när andra på Instagram är ute och reser och de själva 

inte är det. Detta styrker Liu, Wu och Li’s (2018) forskning som poängterar att millennials 

känner avund mot andra människor som publicerar positiva reseupplevelser från platser på 

Instagram. 

 

Enligt Suvantola (2002) formas platsidentitet genom hela livet, bland annat när människor 

besöker nya platser. Platsen kan komma att påverka de som besöker platsen beroende på 

intensiteten av engagemanget människor har till platsen (Suvantola, 2002). Tuan (1977) 

påpekar att en enda händelse på en specifik plats kan förändra en människas liv. Enligt empirin 
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påvisar millennials att besöket vid Eiffeltornet var en upplevelse utöver det vanliga, vare sig 

det var en dröm som gick i uppfyllelse eller att besöket var bättre än förväntat då Eiffeltornet 

var mycket mer magnifikt i verkligheten än på bilder. Bildtexterna från Instagram påpekar 

bland annat att livet är underbart och att det är viktigt att njuta av stunden och inte bry sig vad 

andra tycker och tänker. Andra personer publicerade bilder där de menar att världen bör 

upptäckas och de identifierade sig själv som resenärer. 
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6. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Bilden av en plats sprids via sociala medier och människors föreställningar och förväntningar 

formas utifrån bilder och bildar en uppfattning om hur platsen kan komma att upplevas vid ett 

besök (Gren & Hallin, 2003). Syftet med denna studie var att utifrån ett specifikt fall undersöka 

och förstå hur och om turister tillhörande millenniegenerationen skapar platsidentitet gentemot 

Eiffeltornet och hur de visar detta genom att använda Instagram. Syftet var även att förstå 

motivet som turister i millenniegenerationen har för att publicera bilder på Instagram från resor 

och reproducera bilden av platsen Eiffeltornet. Vi tog del av artiklar från internetmagasin som 

menade på att platsen som millennials besöker inte är viktig, det som stod i fokus och ansågs 

vara det viktigaste är att platsen är instagramvänlig och att fotografierna de tar ska gå att 

publicera på Instagram för omvärlden. Dock påpekar forskare (Gren & Hallin, 2003; Merriman, 

2013; Cresswell, 2015) att platser är en viktig del av människors liv eftersom de producerar 

mening och tillhörighet samt sociala interaktioner som är betydelsefulla för individer. Med 

empirin som samlades in har vi kommit fram till att platsen Eiffeltornet är en symbol för Paris 

som ska besökas när turisten är på plats, även om det historiska värdet Eiffeltornet besitter 

faller bort. Turisterna ifråga skapar sin egen uppfattning om vad Eiffeltornet representerar och 

tar detta till sig när de befinner sig på platsen. Visserligen menar vissa turister i 

millenniegenerationen att Instagram är en viktig del av resandet då de kan dela med sig av sina 

reseupplevelser för familj och vänner. Men också att Instagram kan bidra till att de känner att 

de tillhör något, bland annat att de kan vara närmare sina vänner då de publicerar bilder från 

sina liv. Känslan av tillhörighet var dock inte alltid positiv, eftersom att flera av dem vi 

intervjuade påpekade att Instagram mestadels är ett socialt medie där människor skryter. 

 

Då människor ser platser via olika medier så skapas en igenkänningsfaktor som kan komma att 

förknippas med en vilja att besöka platsen (Brusman, 2011). Detta innebär att turisten skapar 

platsidentitet redan innan platsen har besökts. (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983). Genom 

Instagraminlägg samt intervjuer som vi analyserat kom vi fram till att millennials som drömt 

om att åka till Paris visar detta genom bilder på Eiffeltornet där de poängterar med text och 

hashtaggs att deras dröm gått i uppfyllelse. Andra poängterar via Instagram att de är vana 

resenärer, oftast såg dessa personer självsäkra ut som att inget kunde stoppa dem.  

 

Platser blir till genom att människor tillskriver mening till platsen i kombination med sociala 

interaktioner och kulturella sedvänjor (Cresswell, 2015). Platser är dynamiska vilket innebär 

att de är i konstant förändring. Därför drar vi kopplingen att Instagram är bidragande till hur en 

plats blir till eftersom det är ett sätt att sprida bilder av plats på en global skala där bilden av 

plats produceras i en kontinuerlig cykel (circle of representation) (Jenkins, 2003). Eftersom 

användaren har möjlighet att applicera filter och beskära bilden som de publicerar blir 

Instagram en plattform där bilderna är en uppvisning och bidrar till en falsk representation av 

verkligheten. Kommer falska representationer via Instagram leda till att människor blir 

besvikna på den fysiska platsen? Kommer detta även att ha någon påverkan på platser? Vi tror 

att redigerade fotografier av platser som porträtteras på Instagram kommer bidra till att 

människor blir besvikna på den fysiska platsen till viss del, eftersom fotografierna kan vara 

missvisande och ofta belyser det positiva från platsen. Dock är symboliken av Eiffeltornet så 
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pass stark att den fysiska platsen enligt respondenterna uppfattades bättre i verkligheten än på 

fotografier. Men fotografier på Instagram kan även fungera som inspiration till att besöka 

platser vilket bidrar till att platser får allt mer uppmärksamhet ju fler som besöker platsen. 

Eiffeltornet är också representerat i populärkultur och medier vilket gör att människor kan 

känna tillhörighet till platsen och därmed är platsen av betydelse, vi tror därför att Eiffeltornet 

upplevs som bättre i verkligheten eftersom betydelsen och tillhörigheten av platsen är mycket 

starkare än fotografier.  

 

Vi tror även att redigering av fotografier skapar ytterligare en slags känsla och identitet, då 

turister i millenniegenerationen uttrycker detta på Instagram. I innehållsanalysen redigerar 

flertal instagramanvändare deras bilder så de ser ut att vara äldre fotografier, kan detta betyda 

att bilden av Paris och Eiffeltornet står stilla, eller att det är en resa i tiden? Vill individer 

uppleva historiska Paris istället för hektiska och moderniserade Paris? Kanske är det ett sätt för 

dessa individer att uttrycka hur de upplever Paris och Eiffeltornet och hur deras identitet 

kopplas till platsen. Ytterligare trender som upptäcktes i innehållsanalysen och vid 

observationer var att besökare poserade med fransk rekvisita som att de vill vara en del av 

Frankrike och den franska kulturen, det är som att de vill ha en autentisk upplevelse av det som 

anses vara riktiga Paris. Detta kan vara att känslan av platsen styrker individens platsidentitet. 

 

Bilden av att Paris ska vara en romantisk stad återkom under hela studiens gång då både de vi 

intervjuade påpekade detta samt att flera bilder vi såg på Instagram hade inslag av romantik. 

Vi tror att Paris kommer att fortsätta förknippas med romantik och kärlek eftersom det är den 

bilden medier målar upp och även de som besöker Eiffeltornet reproducerar den bilden via 

Instagram. Under intervjuerna och innehållsanalysen noterade vi dock att ingen nämnde 

Eiffeltornets historia och betydelse för staden Paris, kanske är det så att detta inte är det viktiga 

när bilden av Paris sprids. Dock ansågs Eiffeltornet vara en historisk viktig byggnad bland 

respondenterna, men bara en visste varför monumentet byggdes. För oss återstod därmed 

frågan varför Eiffeltornet ansågs vara viktig att besöka. Det vi kom fram till var att Eiffeltornet 

representerar Paris och de millennials som reser dit använder Eiffeltornet för att projicera en 

bild av sig själv till omvärlden där platsens mening skapas av besökarens platsidentitet. Därmed 

representeras Eiffeltornet olika beroende på vem det är som besöker platsen då individens 

värderingar och bakgrund formar betydelsen för platsen. Kommer Eiffeltornets historia 

glömmas bort med tiden medan bilden av Paris står still och fortsätter projiceras där kärlekens 

stad byggs upp om och om igen?  

 

En artikel i Global News (2018) påpekar hur människor söker upplevelser som ser bra ut på 

Instagram för att kunna pricka av en punkt på sin bucketlist utan att faktiskt njuta av 

upplevelsen/platsen. Dessa magasiner (Forbes, 2018; National Geographic, 2017; Expert 

Vagabond, 2019) menar att platser inte spelar någon roll för millennials och att det viktigaste 

är att man vill skryta om sina liv och därmed inte lever i nuet, men resultatet från studien 

bekräftar teorierna som säger att platser är viktiga på grund av de upplevelser och sociala 

interaktionerna som människor deltar i när de besöker olika platser vilket även bekräftar 

individens identitet kopplat till plats.  
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Vem vet om några år kanske Instagram har blivit ersatt med något annat, kanske något som 

liknar Instagram där människor delar virtuella reseupplevelser från platser vilket innebär att 

användare inte behöver besöka den fysiska platsen. Frågan är hur platsidentitet kopplat till 

resande kommer att påverkas, kommer platsidentitet vara virtuell och hur kommer detta att 

påverka Eiffeltornet ifall turisterna inte längre känner ett behov att åka dit. Den huvudsakliga 

slutsatsen studien har kommit fram till är att turister i millenniegenerationen påverkas delvis 

av Instagram när det kommer till resande, dock inte i lika stor utsträckning som internet 

magasiner påpekar. Fysiska platser spelar fortfarande en väsentlig roll och med hjälp av 

fotografier på Instagram påvisar millennials deras platsidentitet genom att redigera bilder och 

uttrycka sig genom text. 

 

6.1 Framtida forskning 

Studien har utgått från ett specifikt fall vilket är hur turister i millenniegenerationen tillskriver 

sig platsidentitet vid Eiffeltornet i Paris, fokus har legat på hur millennials använder Instagram 

i relation till platsen. Forskning som berör samma ämne skulle kunna utgå från andra 

avgränsningar och till exempel undersöka andra målgruppers användning av Instagram eller 

andra sociala medier i relation till plats och platsidentitet. Denna studie har även kommit fram 

till att bilden av Paris står stilla som en romantisk stad där Eiffeltornet representeras som en 

stark symbol och reproduceras av besökare som hade dessa förväntningar sedan tidigare. 

Samtidigt som bilden reproduceras glöms även Eiffeltornets historia bort. Det skulle därför 

vara intressant ifall framtida forskning fokuserar på om detta är ett fenomen som sker på fler 

platser som har en stark ikonisk symbol. 

 

Instagram är ett relativt nytt fenomen vilket har kommit att påverka platsers betydelse, och 

eftersom teknologi sannolikt kommer fortsätta utvecklas tror vi att användningen av sociala 

medier kommer öka bland den yngre befolkningen, därmed anser vi att mer forskning inom 

ämnet är relevant inom både turismvetenskap såväl som kulturgeografi. Tidigare forskning har 

även visat sig bli mindre relevant relativt fort då nya funktioner implementeras kontinuerligt 

på sociala medier, därmed behöver forskning uppdateras allt eftersom, för att kunna förstå hur 

platser påverkas av människor som använder sig av sociala medier.  
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Bilaga 1  

Intervjuschema 

 

Kriterier: 

● Turist 

● Instagramanvändare 

● Laddar upp bilder från resor 

● Millenniegeneration 

 

Inledande frågor 

Age? 

Gender? 

Country of origin? 

How long are you visiting Paris? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Why are you visiting the Eiffel Tower today? 

 

2. What is so important about this place that it makes you want to visit it? 

 

3. What did you know about the Eiffel Tower before you came here?  

 

4. How has Instagram influenced you to visit this monument and/or Paris? If so, how? 

a.  Did your expectations from pictures you’ve seen meet the reality of being 

here? 

 

5. How important is it to you that others see the pictures you post on Instagram when 

you travel? And is it important that the place is Instagramable/ Insta-genic/ friendly/ 

pretty…. 

 

6. What do you want your followers to think about the pictures that you post? 

 

7. What do you want to say with the pictures you post on Instagram?  

a. Do you feel that Instagram contributes to a sense of belonging? If so, how? 

 

8.  Have Instagram ever influenced you to travel to any particular place? If so, where 

and why? 

 

9.  Would you say that Instagram sometimes gives false representations of the reality? 
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10. Do you think you could have visited the Eiffel Tower without taking a picture of it? 

Explain? 

 

11. Is there anything else we could have asked about Instagram associated with place and 

travelling that we haven’t asked yet?  
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Bilaga 2 

Ramverk för innehållsanalys  

- Hur avbildas Eiffeltornet? 

- Vad som sägs om platsen? 

- Vad finns det för mönster bland bilderna? 

- Finns det några intressanta kommentarer till bilderna? 

- Ifall hashtags(#) används, vilka är dessa och hur kopplas det till platsen eller personen? 

- Vad anser vi personen vill säga, och hur kan det kopplas till platsidentitet? 

- Är bilden tydligt redigerad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


