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Sammanfattning 

 

Titel: Skryt dig lycklig – Resan från vykort till delning på social media 

Författare: Matilda Andersson och Julia Jerlmark 

Handledare: Jasmina Beharic 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: Kandidatuppsats. 15hp, Turismvetenskap Linnéuniversitetet HT 2016 

 

Bakgrund: Vykort har fått många användare och varit ett självklart 

kommunikationshjälpmedel för att skildra händelser och visa familj och vänner vad som 

upplevs även ett sätt att dela med sig av information på. Men teknologin utvecklas och 

även kommunikationen. Internets framväxt har gjort att social media har ersatt som ett 

hjälpmedel att i realtid dela med sig av bilder och information. Social media har också 

bidragit till en ny definition av vänskap och relationskapande där användarna i många 

avseenden strävar efter bekräftelse och förverkligande av den självbild användare väljer 

att visa upp.  

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar 

användare på social media. Studien innefattar en beskrivning av bild- och 

informationsdelning på Facebook och Instagram. Vi vill undersöka fördelar och 

nackdelar med användandet av internetbaserade forum. Studien ska generera i kunskap 

om hur individer påverkas av social media och om de använder sig av fenomenet för att 

söka och dela med sig av information i relation till resandet. 

 

Metod: Studien har ett deduktivt utförande som innebär att undersökningens frågor har 

baserats på tidigare forskning. Studien innefattar kvantitativ data då ett resultat i 

procentform eftersträvats. Studiens primära data har samlats in med hjälp av en enkät 

som publicerats på det sociala forumet Facebook där respondenterna av egen vilja fått ta 

del av och besvarat frågor.  

 

Slutsats: Användare uppfattar social media som en internetbaserad 

informationsplattform där information och bilder delas med andra användare, vänner 

och bekanta. Social media har betydelse för användare som ska ut och resa och som 

söker efter erfarenheter och upplevelser av en specifik destination i relation till 
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turistnäringens komplexa tjänster. Informationens tillgänglighet bedöms som en tillgång 

som i sin tur kan bidra till lyckade semesterresor för olika typer av resenärer. 

Semesterbilder genererar i ett störningsmoment hos användare, men majoriteten ser 

informationsdelningen som en tillgång vilket maximerar chansen för en lyckad resa 

eller upplevelse. Vi kan härmed konstatera att delning av information och bilder i 

största mån uppfattas som något positivt och är inspirationsgivande.  

 

 

Nyckelord: Social media, bild- och informationsdelning, effekter (konsekvenser) , 

konsumentbeteende  
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1 Inledning 
 

 
Studiens inledande avsnitt presenterar för läsaren en grundläggande översikt av 

problem rörande social medias påverkan på användare utifrån ett positivt och negativt 

perspektiv. Frågeställningen presenteras i relation till studiens syfte som är att 

undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar användare av social media samt 

att tydliggöra de avgränsningar som har gjorts av ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Människan skapar förståelse utifrån begränsningar av beröring, tal, skrift och 

kroppsspråk som bearbetas av människans sinnen. Människor har alltid brukat en 

definition av social media då tankar och idéer används för att förmedla förståelse och 

sprida budskap (Lindgren, 2012). Utifrån ett biologiskt perspektiv har dagens definition 

av social media aldrig utvecklats till en ny form av kommunikationsförståelse då den 

enligt Lindgren (2012) alltid existerat. I slutet av 1700- talet utvecklades handskrivna 

brev till vykort då en ny form av design togs fram och därmed anledningen till nytt 

namn (Milne, 2010). När vykorten börjat brukas skapades ett nytt sätt att dela med sig 

av information, det utformades ett sätt att dela med sig av bilder som stöd för det ord 

inte kunde beskriva (Milne, 2010). Under sent 1800-tal och fram till början av 1900-

talet skildrade vykorten detaljerade och avslöjande information kring det hårda militära 

livet (Milne, 2010).  

 
Sveriges historia om vykortet sträcker sig till sent 1800- tal och de första vykorten var 

tecknade men övergick senare till ljustryck. Under sekelskiftet och fram till första 

världskriget kom vykortet till att bli ett av de viktigaste verktygen för att sprida 

fotografier och skildra händelser (Nationalencyklopedin, A). I modern tid sänds vykort 

från turistdestinationer för att vidhålla kontakt med människor som inte närvarar under 

resan (Jaworski & Pritchard, 2005). I turistrelaterade sammanhang representerar 

vykortet en fysisk bild av exempelvis destinationen och ses som en artefakt och en 

social interaktion. Enligt Jaworski och Pritchard (2005) skickas vykort för att dela med 

sig av känslor och information och för att visa mottagaren att den inte är bortglömd. I 

nutid skickas vykort enligt Andriotis och Mavrič (2013) för att beskriva och visa 

upplevelser för de som inte deltagit i semestern eller upplevelsen, en så kallad 
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envägskommunikation. Under vykortets era användes det som kommunikationsverktyg 

för att beskriva en plats och händelse, men idag liknas användandet av vykort vid 

internet i telefonen genom sms/mms.  

 
Dagens kommunikationssätt   

Kommunikation är någonting som ständigt utvecklas och förändras med teknologin. 

Teknologin har gjort en omfattande utveckling sedan 1990-talet vilket blivit en direkt 

konsekvens av det avgränsade begreppet (Evans & Erkan, n.d.). Sedan tidigt 90-tal har 

internet haft en revolutionerande inverkan på samhället och har visat sig ha störst effekt 

i utvecklingen av teknologi (Vossen & Hagemann, 2007).  

 
Uppfinningen av ”the world wide web” år 1991 när Tim Berners-Lee lyckades koppla 

hypertextteknologin till internet formade den nya normen för internetkommunikation 

(Dijck, 2013). Internets web 1.0 dominerades av innehåll från företag och organisationer 

till skillnad från Web 2.0 som ger enskilda användare runt om i världen mer tillgång till 

information (Munar m.fl. 2013). Idag kan internet ses som ett oändligt bibliotek fyllt 

med information (Vossen & Hagemann, 2007). Men under den senare delen av 2010-

talet har inte användandet på internet förändrats mycket, webbsidor består fortfarande i 

stora drag av olika antal sidor (Vossen & Hagemann, 2007).   

 
Internets utveckling har gått så långt att användare idag gör allt online, från att betala 

räkningar till att boka semesterresor. Genomslaget av internet har också gjort att 

människor börjat dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter kring olika ämnen 

(Evans & Erkan, n.d.). Under 2000- talet har internet kommit att spela en större del i 

infrastrukturen där information fungerar som ett nödvändigt verktyg i samhället. 

Internet som begrepp kan beskrivas som en mängd olika nät som gemensamt är länkade 

till varandra (Kihl & Andersson, 2008). En primär anledning till att internet används är 

för att dela och ta del av information med andra användare (Kihl & Andersson, 2008). 

Enligt Munar och Jacobsen (2014) har kommunikation via internet förändrat sättet att 

dela med sig av information kring reseupplevelser och inträffar idag i större 

utsträckning än tidigare. Vad som tidigare ansågs vara intimt och privat är idag 

majoriteten av offentlig information genom webbaserade plattformar. Spridning av 

information sker i realtid och användarna delar med sig av turistupplevelser. Användare 

delar med sig av information online och en konsekvens av detta är att tidsskillnader 
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suddas ut (Munar & Jacobsen, 2014). Social media har integrerats i vårt vardagliga liv 

på flera nivåer beroende på engagemang (Nyberg & Wiberg, 2014) . 

 

Social media är ett tämligen nytt fenomen, men det går att hitta spår av hemsidor som 

sträcker sig längre bak än 2005 (Fuchs, 2014). Social media är ett sätt att kommunicera 

på men det finns olika sätt för användare att interagera med varandra. Utifrån en 

teoretisk synvinkel är social medias definition på kommunikation hur mottagaren 

uppfattar och tolkar ett budskap (Lindgren, 2012). Mottagandet utgörs av delaktighet, 

båda parter måste vara delaktiga för att ta del av den information som förmedlas. Det 

finns två olika sätt att ta del av information på social media, antingen passivt eller aktivt 

(Lindgren, 2012). Idag är en stor del av informationsspridningen aktiv då användarna 

själva väljer att ta del av informationen (Lindgren, 2012). Social media har en 

betydande roll för turistnäringen, speciellt när det kommer till sökning av information 

och beslutsfattande (Zeng & Gerritsen, 2014). 

 
Kommunikation  

Ur ett historisk perspektiv var det mindre än 15 år sedan information och kunskap om 

resmål endast gick att tillgå genom turistbyråer, tidningar, nyheter och böcker.  Idag har 

utvecklingen gått så långt att information kan delas och återberättas på några få minuter. 

Genom den tekniska utvecklingen har olika koncept i förhållande till konsumenters 

användningsbeteende vuxit fram (Chung & Koo, 2015). Potentiella turister kan nu söka 

information från andra turisters upplevelser för att ta i beaktning vid beslutsfattningen 

(Zeng & Gerritsen, 2014).  Social media används i planeringsfasen av en resa och efter 

resan som ett medel att dela med sig av upplevelser och information (Zeng & Gerritsen, 

2014). 

 

Enligt Hanson (2016) har stora teknologiska förändringar i historien bidragit med 

kontext för att undersöka sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen av 

kommunikation och dess mönster. Att skicka meddelande även kallat ”texting” är ett 

utmärkt exempel på socialt samspel som har förändrat människors sätt att kommunicera 

och olika talmönster (Hanson, 2016). På social media delas enligt Nyberg och Wiberg 

(2014) åsikter om platser och upplevelser via nätverk som exempelvis 

Facebook.  Genom internet och olika sociala plattformar suddas gränserna ut och 

sociala identiteter växer fram och utifrån det väljer användare att agera på ett visst sätt. 

De identiteter som växer fram är i många fall en förskönad version av den verkliga. Att 
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det skapas förskönade livssituationer beror mycket på kritik och nedvärderande av den 

egna självbilden som speglas genom ett socialt spel som ständigt utövas (Nyberg & 

Wiberg, 2014). 

 

Det delas också en stor mängd information och bilder på social media. Bilder fångar 

ögonblick men fotografiska objekt är bara tillfälliga och rumsligt varaktiga (Urry & 

Larsen, 2011). Fotografier är inte tidsberoende utan har en effekt bortom människor, 

platser och vad dem representerar (Urry & Larsen, 2011). Sen andra världskriget har en 

ny revolution uppstått, den så kallade digitala revolutionen. Genom utvecklingen har 

samhället gått från att läsa e-post i hemmet till en mer digital tillgänglighet i form av 

mobiltelefoner och andra produktkategorier som exempelvis surfplattor. Mobiltelefonen 

har kommit att utvecklas till smarttelefoner vilket har medfört att vi alltid bär med oss 

internet och är ständigt uppkopplade vart vi än befinner oss (Nationalencyklopedin, B). 

En utveckling av telefonen är att det idag nästan alltid finns en HD kamera som har 

gjort det möjligt för turister att ta bilder och därmed bevara upplevelsens ögonblick 

längre. Urry & Larsen (2011) menar att turister genom fotografier försöker få 

upplevelsen att vara längre. 

 

Relationsskapande via internet 

Enligt Nyberg och Wiberg (2014) består det sociala spelet på social media av olika 

sociala nyanser som berör både författare och mottagare i nätverket.  När en användare 

delar en status eller bilder utvecklas olika känslor, likväl positiva som negativa. Delning 

på social media har i allmänhet blivit ett moment av svartsjuka, människor skapar den 

eller upplever den (Lindgren, 2012). Ett fenomen som är vanligt i det sociala spelet är 

exklusivitet, då andra som inte är delaktiga känner sig exkluderade. Social media ses 

därför som ett verktyg till att känna bekräftelse och leder till att användare skryter.  För 

att förmedla ett budskap har det alltid funnits en mellanhand men efter social medias 

uppkomst har det mer och mer försvunnit genom olika typer av sociala arenor 

(Lindgren, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Social medias relation till turism har det senaste årtiondet uppmärksammats genom ett 

flertal vetenskapliga publikationer (Zeng & Gerritsen, 2014). De tidigare studierna som 

diskuterar fenomenet social media utgår från olika perspektiv. Enligt Munar och 
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Jacobsen (2014) föredrar användare på social media visuellt innehåll framför berättande 

material. Social media gör det därför möjligt för användare att ta del av information, 

bilder och video i den utsträckning som väljs. Turister föredrar att använda social media 

som ett redskap för inspiration och rekommendationer i val av upplevelse som i sin tur 

kan leda till en förbättrad visit (Munar & Jacobsen, 2014). Tidigare studier har fokuserat 

på elektronisk word of mouth i samspel mellan människor som inte känner varandra 

(Evans & Erkan, n.d.). Social media har gjort det möjligt för människor att dela med sig 

av information och bilder till vänner och bekanta (Evans & Erkan, n.d.). Vår studie 

grundar sig i hur delning av information och bilder på social media påverkar individen 

på ett positivt sätt i många delar, men även hur negativitet sprids inom sociala nätverk. 

Eftersom social media är en central del i dagens samhälle valde vi att basera vår studie 

på hur social media påverkar oss i relation till turistnäringen.  

 

I valet av ämne berördes många olika aspekter kring social media. Vi valde det ämne 

som ansågs inneha övervägande relevans och utifrån eget intresse. Men även för att det 

cirkulerar både i media och folkmun. Vi har valt att undersöka de effekterna social 

media har på användare av social media utifrån informationsdelning i relation till 

reseupplevelser. Under de senaste årtiondet har social media blivit ett välkänt fenomen 

som explosivt sträckt sig världen över. Social medias uppkomst har förändrat 

människors sätt att interagera med varandra i den värld vi lever i. Att människor skryter 

på social media angående upplevelser och vart de befinner sig anser Leverin (2016) vara 

ett faktum. Att det delas semesterbilder är ingenting nytt, idag gör 6 av 10 resenärer 

statusuppdateringar dagligen som är kopplat till resan enligt en undersökning som gjorts 

av flygbolaget Ving (Leverin, 2016).  

 

Beteendet på social media har olika effekter på människor, det kan vara en snabb 

kommentar, en gest eller varför inte en lite för lång paus i ett socialt rum (Nyberg & 

Wiberg, 2014). Det har enligt Nyberg och Wiberg (2014) fullständigt förändrat 

samspelet om kommunikationen mellan individer. Härskartekniker har kommit att bli en 

central del i social media som tidigare utövades i verkliga livet. Härskartekniker har 

med teknikens hjälp fått en  ny innebörd, det grundar sig inte längre i förtryckning 

mellan män och kvinnor (Nyberg & Wiberg, 2015). Begreppet sociala samspel beskrivs 

av Nyberg och Wiberg (2014) som ett handlingssätt på social media. Utifrån det 

handlingssättet skapas asymmetri mellan användare och en maktrelation uppstår. 
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Maktrelationen kan ske ovanför, vid sidan av eller på avstånd från personer i nätverket 

(Nyberg & Wiberg, 2014). Härskartekniker är ett fenomen som studerats länge, men vi 

har valt att utgå från maktrelationer på social media. Social media är ett nyckelfenomen 

som skapat möjligheter för grupperingar, inre cirklar och hierarkier där en maktrelation 

utövas (Nyberg & Wiberg, 2014).  

 

I vår studie kommer vi att belysa hur social media påverkar sina användare ur både 

negativa och positiva aspekter. Vi kommer argumentera om varför social medias 

användare tar fotografier i samband med semesterresor och upplevelser samt varför de 

delar sina bilder på Instagram och Facebook. Vår studie kommer att bidra med kunskap 

kring maktrelationer i sociala samspel utifrån användares uppfattning av bilder-, video- 

och informationsdelning kring turistnäringen.  

 

1.3 Problemformulering  
 

• Hur påverkas användare på social media av information och bilder från 

människors semester? 

 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar användare av 

social media. Studien innefattar en beskrivning av bild- och informationsdelning på 

Facebook och Instagram. Vi vill undersöka det negativa och positiva med användandet 

av internetbaserade forum. Studien ska generera i kunskap  om hur individer påverkas 

av social media och om de använder sig av fenomenet för att söka och dela med sig av 

information i relation till resandet. 

 

1.5 Avgränsningar 
För att besvara vår frågeställning krävs avgränsningar av social media på grund av 

internets stora utsträckning. Vi har valt att använda oss av två internetforum på social 

media där det konstant sker informationsdelning närmare bestämt Instagram och 

Facebook. I Sverige har 64% av befolkningen ett konto på Facebook (Mjömark, 2016). 

Den stora anledningen till att vi valt Facebook och Instagram är för att det är två stora 

forum med en stor mängd användare. 
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2 Metod 
 
Metodkapitlet syftar till att presentera studiens deduktiva utförande som grundat sig i 

teoriprövning av tidigare forskning. Studiens empiriska material utgörs av kvantitativ 

data som samlats in via en enkätundersökning på social media. Kapitlet redogör också 

för studiens urval samt ett analys- och tolkningsavsnitt.  

2.1 Forskningsproblemets karaktär  
Vår studie omfamnar fenomenet social media och hur det påverkar individen utifrån 

olika aspekter. Vid genomförandet av studien har vi valt ett deduktiv utförande då vi 

använt oss av tidigare teorier som stöd för att se om teorierna fortfarande är relevanta. 

Som ett resultat av studien sökte vi efter ett samband mellan bild- och 

informationsdelning och konsumenters påverkan, både utifrån negativa och positiva 

aspekter. Tidigare studier har gett vår undersökning goda kunskaper om social media, 

konsumentbeteende, informationsdelning och hur människor påverkas av dagens 

teknologi. Vi har valt att göra en teoretisk analys utifrån en samhällsnivå då studien ska 

undersöka hur användare på social media påverkas av information och bilder i relation 

till turism och resebeteendet. Vi har därför valt att definiera metodologin som 

nomotetisk. Nomotetisk metodologi strävar efter ett syntetiskt och komparativt 

perspektiv som tillsammans belyser ett samband (Åsberg 2001, B). Vi har valt att 

använda oss av nomotetisk metodologi då vi söker ett samband mellan användare av 

social media i studien. Den ideografiska metodologin ser till den enskilda och klarar då 

inte av att styrka sambandet vi söker (Åsberg 2001, B).  

 

2.2 Forskningsprocess  
Vi vill undersöka hur bild- och informationsdelning på social media påverkar 

människors resebeteende. Med hjälp av enkätundersökningen vill vi mäta relationen 

mellan teori och empiri och identifiera ett samband. Vi har valt ett deduktivt utförande 

som innebär att vår forskningsfråga skapats utifrån insamlad teori. Enligt Larsen (2007) 

är ett deduktivt utförande ett angreppssätt som testar hållbarheten i teorin när 

undersökarna har en preciserad frågeställning. Men enligt Åsberg (2001) härleder det 

deduktiva angreppsättet satser eller konsekvenser som följer med logisk nödvändighet 

ur redan fastlagda satser, bevis och tillkommande empirisk och grundade premisser. 

Enligt David och Sutton (2011) utvecklas den deduktiva forskningsprocessen utifrån 

den insamlade teorin därför har vi valt att under vår forskningsprocess identifiera ett 
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problem kring social media. Vi anser att det deduktiva utförandet har givit oss en mer 

korrekt insyn inom vårt angivna ämne. Vår problemformulering har funnits tillhands 

under hela processen då det enligt Larsen (2007) är viktigt att hålla sig till det angivna 

ämnet. 

 

Vi har identifierat tidigare forskning och utifrån den skapat en enkätundersökning som 

stöd för teorin. För att skapa en förståelse för olika tillvägagångssätt i genomförandet av 

den kvantitativa studien har vi studerat metodologi. Metodologi är kunskap om ett 

flertal handlingssätt vid genomförandet av vetenskapliga studier och etablerad 

vetenskaplig kunskap (Åsberg 2001, A). Enligt Larsen (2007) kan ett kvantitativt 

förhållningssätt i undersökningen medföra att svaren från varje respondent är begränsad 

och inte ger den kunskap som krävs för hög validitet. Vi har valt att använda det 

kvantitativa tillvägagångssättet för att skapa data som styrker studiens teori utifrån 

frågor med få svarsalternativ som i slutet redovisas i procentform. Vår studie grundar 

sig på vad vi som författare tror om social medias påverkan på individer och vykortets 

roll i utvecklandet av informations och bilddelning på social medier.  

 

2.3 Forskningsstrategi  
Enligt Fangen och Sellerberg (2011) kan kvantitativa samhällsvetenskapliga 

undersökningar berätta någonting om fenomenet men också samband mellan dem. Vår 

studie har antagit en kvantitativ datainsamlingsmetod som enligt Fangen och Sellerberg 

(2011) inleds med en problemställning vilket anger vad som skall undersökas och vad 

för information som är intressant. För att frågeställningen ska vara relevant krävs data 

som definierar de fenomen som eftersöks. Vi har valt den kvantitativa 

forskningsmetoden då den enligt Eliasson (2006) lämpar sig vid analyseringen av en 

svarsfrekvens i form av siffror och statistik. Vi valde en kvantitativ studie och utgick 

från en stor urvalsgrupp för att ha möjlighet att täcka det berörda området och ge 

studien ett brett perspektiv. Vår valda forskningsansats fokuserar på att se en 

generalisering, enligt David och Sutton (2011) används resultatet från urvalsgruppen 

och anses gälla för hela populationen där urvalet hämtats. I vår studie använder vi oss av 

det som David och Sutton (2011) benämner icke-experimentell forskningsdesign då vi 

utför forskning i den miljön som existerar på social media.  

Den kvantitativa studien består av en enkätundersökning då vi ansåg att det var ett 

lämpligt verktyg för insamling av vårt empiriska underlag. Enligt Smith (2010) är 
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enkätundersökning användbar vid insamlandet av information utifrån en stor grupp 

människor, vi valde därför att sprida undersökningen på social media för att nå en stor 

omfattning. Enkätundersökningen genomfördes på Facebook som är ett av studiens 

sociala media. Vi valde att använda oss av Smiths (2010) argument kring delning av 

undersökningen, vi kom fram till att dela den på Facebook för att skapa en större och 

lättare spridning för att nå ut till potentiella respondenter. Ett av det vanligaste sätten att 

rekrytera respondenter till studien är via mail (Smith, 2010), men för att skapa stor 

spridning och ge respondenterna möjlighet att på eget bevåg besvara undersökningen 

valde vi bort alternativet att skicka ut undersökningen via mail.  Vi valde att sprida 

enkäten på Facebook för att de respondenter som var intresserade att delta gjorde det på 

eget bevåg, på så sätt fungerade forumet som ett rekryteringsverktyg. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
I vår deduktiva studie valde vi att göra en insamling av kvantitativ data för att skapa ett 

resultat i procentform då ett stort antal respondenter önskades. Enligt Larsen (2007) 

finns det fördelar med en kvantitativ ansats, att begränsa informationsinsamlingen 

utifrån det personliga intresset som ligger till grund för studien. Det personliga intresset 

fastställs när personerna bakom undersökningen tar fram en frågeställning som besvaras 

på det empiriska fältet av respondenter (Larsen, 2007). Som Larsen (2007) beskriver 

valde vi att göra en insamling av teori för att skapa en enkätundersökning som låg till 

grund för besvarande av vår angivna frågeställning. Studiens enkätundersökning har 

besvarats anonymt och kan därmed enligt Larsen (2007) tillföra ett sannolikt mer ärligt 

svar. 

 

En variabel som vi valt att använda oss av i enkätundersökningen är könsdefinition där 

två alternativ har givits till respondenterna, enligt Edling och Hedström (2003) kan det 

endast finnas två svarsalternativ på könsfrågan, en man och en kvinna. Att använda sig 

av könsfrågan kan även kallas dikotom då det endast finns två svarsalternativ (Edling & 

Hedström, 2003). Vi har valt att ställa frågor angående ålder och om personen ifråga är 

student. Anledningen till att ålder var en viktig variabel och information till 

undersökningen är för att göra en koppling till beroendet bland ungdomar som 

definieras av Przybylski m.fl. (2013) i vår teori. Vi valde att fråga efter ålder på 

respondenterna för att urskilja om det skiljde sig mellan en tonåring eller en medelålders 

man och kvinna. Anledningen till att vi valde att fråga respondenterna om de var 
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studenter grundar sig i att vi som genomför studien är studenter och vi anser att det är 

viktigt att kunna urskilja om personerna som svarar är studenter vilket i vissa fall kan 

tyda på en mindre inkomst men också ett aktivt användande av social media. Vi valde 

också att definiera studenter för att se hur mycket det kan påverka resultatet och om det 

finns ett samband till respondentens ålder. Det finns olika skalor som kan användas för 

att definiera inbördes ordningen utifrån de talvärden som en variabel kan anta delvis 

inkluderat dikotom. Enkätundersökningen kommer att baseras och utgå ifrån en nominal 

skal nivå där innebörden ligger i att variabelns talvärden ska klassificera olika 

kategorier utan inbördes rangordning (Edling & Hedström, 2003). 

 

Enkätundersökningen (se bilaga A) som insamlingsmetod från det empiriska fältet 

bestod av 14 frågor och har under en period på 3 dagar varit tillgänglig för respondenter 

på social media. Under perioden som enkäten var tillgänglig fick vi ett utfall på 408 

svar. Några av svaren har sammanställts i diagram för att visa tydlighet men alla svar 

presenteras som procentenheter. Enkätundersökningen har fastställda svarskategorier för 

att avgränsningarna i vår studie ska bli tydliga. För att få all nödvändig information är 

det viktigt att ställa rätt frågor och täcka upp de områden som frågeställningen berör 

(Larsen, 2007). För att lyckas med det fokuserade vi på att uppfylla olika vetenskapliga 

kriterier. Ett av kriterierna är validitet vilket ger oss förmåga att mäta det som 

undersökningen avser att mäta enligt Eriksson och Wiedershei-Paul (2014). Enligt 

Kylén (2004) är en enkätundersökning en skriftlig förfrågan som riktar sig till mottagare 

som ska svara på papper, internet eller i grupp. 

 

Enligt Larsen (2007) är det viktigt att vara kritisk vid utformandet av enkätfrågorna för 

att inte svaren ska kunna förvrängas eller misstolkas. Vi valde att ta Larsens (2007) 

argument i beaktning och genomförde en pilotundersökning för att säkerhetsställa att 

respondenterna var medvetna om vad de svarade på. Enligt David och Sutton (2011) är 

de enklaste distinktionerna exempelvis ja eller nej frågor. Vi har valt att använda oss av 

ja och nej frågor i undersökningen för att enkelt tolka och analysera svaren. 

Enkätundersökningen består också av flervalsalternativ där respondenterna själva fick 

välja olika alternativ som svar. Vid skapandet av enkätundersökningen gjorde vi 

klassificeringar innan enkäten lämnades ut till respondenterna. Det skapar enligt David 

och Sutton (2011) samlad relevant empirisk data. Det kommer därför inte att finnas 

några frågor som besvaras genom en skriven text, det grundar sig i att svaren ska 
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presenteras i procentform.  Vi har valt att omfamna David och Suttons (2011) definition 

av resultat från det empiriska fältet som vi valt att redovisa  i en sammanställning i 

procent. Vi har valt att utföra enkätundersökningen bland privatpersoner för att skapa 

lämplig empiri som stöd för den teori vi valt att utgå från, tillvägagångssättet definieras 

av David och Sutton (2011) som empirisk data som bryts ner i små skalor för att få den 

stora bilden av ett fenomen. 

 

2.5 Urval  
Vi har som tidigare nämnt valt att genomföra en enkätundersökning som 

insamlingsmetod för vårt empiriska material, enligt Smith (2010) är det ett effektivt 

tillvägagångssätt i insamlingen av empirisk data rörande turism. Anledningen till att vi 

valde att möta det empiriska fältet genom en enkät är för att vi ville ställa frågor direkt 

till respondenterna och samla in ett stort antal svar. Eliasson (2006) argumenterar för att 

det finns olika tillvägagångssätt med enkätundersökningen, det går att genomföra både 

personligt och via internet. Som tidigare nämnt har vi valt att dela undersökningen via 

social media för att skapa en stor spridning och låta respondenterna av egen vilja 

besvara frågorna. När vi delat enkäten på Facebook valde vi att inrikta oss på olika 

reserelaterade grupper så som Svenskar i Thailand. Det gjorde vi för att få respondenter 

som har ett intresse av att resa. En annan anledning till att vi valde att dela 

undersökningen på social media är för att frågeställningen grundar sig på 

konsumenternas åsikter och handlande på social media.  

 

I valet av urval avgörs vem som deltar i processen (David & Sutton, 2011). Vårt urval 

av respondenter till undersökningen utgick från enkel slumpmässig insamling då vi inte 

valt att definiera en specifik grupp med människor utan sökte efter ett övergripande 

resultat från respondenter i olika åldrar och kön. Enkel slumpmässig insamling 

genererar enligt Smith (2010) svar utifrån olika synvinklar, perspektiv, personliga 

förutsättningar och intressen. Eftersom undersökningen fanns tillgänglig på Facebook 

blev urvalsramen svårdefinierad, då respondenterna även var anonyma. Enkätens 

deltagande bestämdes inte i förtid utan alla som valt att delta i undersökningen hade 

möjlighet att svara. Det är enligt Fangen och Sellerberg (2011) viktigt att hitta 

respondenter som har anledning att förhålla sig till ämnet som för oss i fråga är 

användandet av social media. Vi har eftersträvat olika perspektiv i undersökningen för 
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att skapa en bred åsiktskarta som enligt Fangen och Sellerberg (2011) ger olika syn och 

förhållningssätt utifrån aktuellt fenomen. 

 

Anledningen till att vi inte valt att genomföra personliga intervjuer är för att vi sökt efter 

ett samband utifrån en stor mängd respondenter och personliga intervjuer skulle inte 

bidra till den kunskapen då det var för tidskrävande för uppsatsen. Ytterligare en 

anledning till att vi inte valt att genomföra intervjuer var för att vi var intresserade av 

användarnas synpunkter och uppfattningar, därför kunde vi inte hitta lämpliga personer 

att genomföra personliga intervjuer med. Vi har genom undersökningen valt att erbjuda 

respondenterna redan utformade svar så att dem själva får möjlighet att välja de svar 

som stämmer överens med personliga åsikter och situationer. Enligt Smith (2010) 

erbjuder enkätundersökningar normalt inte respondenterna att ge utförliga svar, därför 

har vi valt att utforma enkäten enbart med svarsalternativ i form av att respondenten 

kryssar i den ruta eller de rutorna som överensstämmer med det valda svaret. Vi har valt 

att dela med oss av enkäten på Facebook där respondenterna fått tillgång till 

undersökningen online och kommer därmed inte finnas i pappersform. Vi har valt att 

använda oss av ett företags hemsida kallad Survey Planet, de gav oss möjlighet att 

själva utföra och utforma enkäten. 

 

Bortfall i undersökning 

I undersökningen har vi identifierat en del bortfall då vissa frågor inte besvarats. I 9 av 

14 frågor fanns det bortfall i allt från mindre till större skalor (se figur 1). 

Enkätundersökningsfråga Bortfall (antal) 

2 3 

4 4 

5 17 

7 7 

9 2 

10 2 

12 1 

13 3 

14 9 

Figur 1Bortfall 
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Studiens utfall 

Enkätundersökningen besvarades av totalt 408 respondenter av vilket 92 personer var 

män som motsvarar 22,5 % och 316 kvinnor vilket motsvarar 77,5 % (se figur 2). 

Genomsnittsåldern på enkätundersökningen var 34,47 år, den respondent med lägst 

ålder var 15 år gammal och den äldsta 78 år. Av enkätundersökningens respondenter var 

131 personer studenter vilket motsvarar 32,1 % av det totala utfallet. 

 

                 Figur 2 Undersökningens deltagare 

2.6 Analys och tolkning  
Utformningen av enkätundersökningen skapades på hemsidan och företaget Survey 

planet. Resultatet av studiens webbaserade enkätundersökning presenterades 

automatiskt kodade och sammanställda i procentform. Så användandet av kodning i 

studiens resultat ansågs inte relevant. Vår analytiska process skapade kunskap och 

förståelse av vår data där vi utforskade olika svarsalternativ i förhållande till specifika 

variabler som exempelvis kön. Det resulterade i kunskap på ett djupare plan som 

beskrivs som det första steget i kvantitativa analyser av bland annat David och Sutton 

(2011). 

 

Vi har valt att genomföra en grafisk presentation av resultatet. De diagram som använts 

för variabler är tårt- och stapeldiagram. De tårtdiagram som framställts har vi använt för 

att spegla andelen fall i olika kategorier i förhållande till kön och ålder (David & Sutton, 

2011). Vår analys består av univariata analysverktyg då vi använt oss av enskilda 

variabler som David och Sutton (2011) argumenterar för är kategorier presenteras som 

olika grupper. I komparativt syfte valde vi att presentera våra svar från olika grupper. I 

grupperna analyserades svaren utifrån könsrelaterade perspektiv där vi sökte efter olika 

uppfattningar. När analysen var fastställd tog vi steget att använda den analys som 

22.50

%

77.50

%

Respondenter

Man Kvinna
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benämns bivariatanalys. Anledningen till det är att vi söker samband mellan de enskilda 

variablerna som vi valt att mäta i vår enkätundersökning (David & Sutton, 2011). 

 

Undersökningen utgörs av en deduktiv ansats där Larsen (2007) definierar 

tillvägagångssättet som ett test av teorins hållbarhet i förhållande till studiens empiriska 

resultat. Den deduktiva ansatsen har påverkat utformningen av frågorna för att 

jämförandet ska vara möjligt. Vi har använt vår analys av data och jämfört våra svar 

med insamlad teori och därefter tagit fram ett resultat efter den jämförelsen. 

 

2.7 Forskningskvalitet 
Metodologi omfattar bland annat reliabilitet och validitet. Reliabilitet är pålitlighet i 

relation till noggrannhet i mätning av källor och felkällor, om studien är tillförlitlig 

(Åsberg 2001, B). Vi vill att undersökningen ska vara reliabel och valid i 

databehandlingen för att förebygga felkällor i slutsatsen. I valet av enkätfrågor 

underlättar vi sammanställning- och analysprocessen av insamlat empiriskt underlag. 

Enligt Larsen (2007) är det viktigt att försöka förebygga felkällor.  Vi har valt att 

använda oss av tidigare publicerade vetenskapliga undersökningar för att förebygga 

risker. Ytterligare en åtgärd för att skapa en valid undersökning var den 

pilotundersökning som genomfördes i samband med enkäten. 

 

Operationalisering är nödvändigt, då det är en process i vilket abstrakta teoretiska 

begrepp omvandlas till observerbara och mätbara enheter (David & Sutton, 2011). Vid 

operationalisering, när en överföring av teoretiska begrepp och modeller påförs 

empiriska observationer uppkommer två viktiga begrepp, nämligen reliabilitet och 

validitet (Eriksson & Wiedershei-Paul, 2014). Eriksson och Wiedershei-Paul (2014) 

definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 

mäta. Definitionsmässig validitet innebär giltighet och relevans, det är 

överensstämmelsen mellan det teoretiska och den operationella definitionen (Larsen, 

2007). Det är viktigt att all insamlad data i samband med studien är relevant till 

frågeställningen (Larsen, 2007). Validitet är det viktigaste mätinstrumentet, för om det 

som ska mätas inte gjorts korrekt finns det ingen mening med studien, men om 

validiteten stämmer finns det ytterligare en aspekt att ta i beaktning nämligen reliabilitet 

(Eriksson & Wiedershei-Paul 2014). Innebörden av mätinstrument som i vårt fall är 

enkätundersökningen ska enligt Eriksson & Wiedershei-Paul (2014) ge tillförlitliga och 
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stabila utslag. Reliabilitet betyder pålitlighet och precision, det är därför viktigt att 

frågorna som ställs i samband med studien är tydligt preciserade så att respondenterna 

förstår och kan svara så verklighetstroget som möjligt (Larsen, 2007). En viktigt aspekt 

i diskussionen angående om studien är reliabel eller inte är att andra forskare ska kunna 

genomföra samma undersökning och därmed komma fram till samma slutsats (Larsen, 

2007). 

 

I samband med enkätundersökningens frågor är det viktigt att omfamna ämnet 

fullständigt och systematiskt för att frågeformuläret ska få en tydlig struktur (Eliasson, 

2006). För att omfamna Eliassons (2006) argument angående struktur valde vi att 

genomföra en pilotundersökning för att garantera att respondenterna var fullt medvetna 

om vad de svarade på och för att minska att fel information registrerades. Eliassons 

(2006) argument stöds av Larsen (2007) som säger att nackdelar med kvantitativa 

metoder är att frågorna kan ge en felaktig svarsfrekvens om man inte täcker alla de 

områden som krävs, därför är det viktigt att motverka detta genom att skicka ut en 

pilotundersökning innan för att säkerställa att frågorna tolkas som förväntat. 

 

Metodkritik 

Insamlingsmetoden vi valt att använda medför risker med svarsfrekvensen (Smith, 

2010). Vi valde enkätundersökningen för att upprätthållandet och styrandet av en panel 

är enligt Smith (2010)  mycket svårare än skapandet av enkäten. Internetbaserade 

enkäter medför kritik då respondenter som deltar inte är seriösa i sina svara utan deltar 

endast för att delta och höjer risken för icke pålitlig svarsfrekvens. Den webbaserade 

enkäten används trots detta för att nå en större svarsfrekvens hos en relevant målgrupp 

(Smith, 2010). Frågorna är utformade för att definiera respondentens samhällsroll för att 

öka relevans i svarsfrekvensen. Kritik mot metodval är viktigt för att kunna skapa 

reliabilitet och validitet i vår studie. Enligt Åsberg (2001) är det svårt att definiera 

forskningsmetoder i relation till det kvalitativa- och kvantitativa ansatserna. I den 

mening handlar det mer om hur vi väljer att gå tillväga i insamling av data på vårt 

utvalda empiriska fält. 

 

2.8 Disposition 
I kommande fem kapitel presenteras teori, empiri och analys i relation till den fråga som 

utformats i enkätundersökningen. Vår empiri består av sekundärdata och teorin av 
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kunskap från tidigare studier och litteratur. Därefter presenteras enkätundersökningens 

frågor som har teorin som grund och det empiriska svaret i procentform under. 

Ytterligare en del i studiens utfall är att det under varje kategori finns en analys- och 

delslutsats. För att kunna urskilja de olika delarna i varje kapitel har vi valt att skapa en 

konsekvent rubriksättning med tillhörande underrubriker. 

 

Den första kategorin benämner vi Det där som användare delar. Kategorin besvarar vad 

användarna på social media delar med sig av för bilder och information och om 

respondenterna fortfarande skickar vykort eller om de väljer social media som 

kommunikationsmedel. Den andra kategorin benämns Våra så kallade vänner och 

besvarar om användare av social media upplever att personer som delar bilder och 

information angående semesterupplevelser skryter. Den kommer också besvara om 

respondenten upplever sig påverkas av sina vänner på social media. Den tredje 

kategorin benämns Social medias negativa aspekter och behandlar beroendet av 

användandet och vilka de negativa aspekterna är som användare upplever. Den fjärde 

kategorin benämns Turism och social media och behandlar utvecklingen och betydelsen 

av kameran i semestersammanhang. Kategorin diskuterar också användares uppfattning 

om hur viktigt ”likes” av uppdateringar är och varför de väljer att dela med sig av 

bilder. Den sista kategorin benämns Social media, maktrelationer och härskartekniker 

och behandlar aspekter utifrån Berit Ås (1981) härskartekniker och användares 

uppfattningar på social media. Som avslutande del i studien presenteras slutsatsen, som 

med stöd av tidigare delslutsatser ska besvara uppsatsen frågeställning. 
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3 Det där som användare delar 
 
Studiens första kategori benämns Det där som användare delar, här diskuterar vi 

världen som platt i relation till teknologins utveckling och turisters sätt att söka efter 

information. Oh och Syns (2015) teori om det ökade samspelet och varför en del 

användare delar mer information än andra. Som resultat har vi valt att testa teorin 

genom att fråga användarna vad de delar för information. Andriotis och Mavričs 

(2013) teori om kommunicerande mobilitet i form av bilder, visuell media och vykortet 

ligger till grund för frågan om användare på social media fortfarande skickar vykort. 

 

Social media är internetberoende applikationer som förekommer på plattformen Web 

2.0 och bidrar till möjligheter att skapa relationer och dela idéer, tankar, upplevelser och 

perspektiv (Chung & Koo, 2015). Enligt Munar m.fl., (2013) har utvecklingen av Web 

2.0 bidragit till en framväxt av den nya turisten, kulturer och praxis. Turister tar 

nuförtiden emot och delar med sig av information på internet och social media (Munar 

m.fl., 2013). 

 

Munar m.fl., (2013) argumenterar för att samhällen eller de hemsidor som finns online 

inte följer strukturer relaterade till marknad eller hierarki. Social media motiverar också 

kund till kund dimensionen vilket har ändrat reglerna för turistindustrin (Munar m.fl., 

2013). Vossen och Hagemann (2007) fastställer att världen upplevs som platt på social 

media där människor från olika platser kan interagera, spela, göra affärer med varandra 

och samarbeta utan att fysiskt träffat varandra. Det har också blivit möjligt för företag 

att agera vart dem vill i världen utefter olika mål och standarder. Relationen mellan 

social media och Web 2.0 har resulterat i ett interaktivt sätt att använda olika verktyg 

som kommunikationshjälpmedel på internet (Hanson, 2016). Hanson (2016) 

argumenterar för att social media bidragit till en snabb acceleration av förändring på 

många sätt nämligen socialt ekonomiskt, tekniskt och kulturellt. Det i sin tur har 

resulterat i att sociala nätverk är unika i kombinationen av hastighet och internet-

anslutning till innehållet på World Wide Web. Hanson (2016) argumenterar också för 

att det aldrig varit så enkelt att sprida och dela information världen över som idag, bara 

några knapptryck bort. En anledning till att människor delar bilder och information på 

social media klassificeras enligt Chung och Koo (2015) som en kombination av 

presentationen och uppvisningen av jaget. 
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Internet och social media används för att göra information lättåtkomlig och har haft 

enorm betydelse för dagens turism. Den största inverkan social media haft på turism är 

det förändrade sättet att söka- och dela information till andra utifrån egna upplevelser 

och erfarenheter (Chung & Koo, 2015). En blandning av aktiviteter relaterade till 

informationsdelning på social media tillåter användare att vara mer inkluderad med 

andra, det sker genom ett ökat samspel och kommunikation (Oh & Syn, 2015). Men alla 

användare är inte lika aktiva på social media. Enligt Oh och Syn (2015) är användare 

som delar mindre regelbundet på social media troligtvis mer motiverade av lärande, 

rykte och ömsesidighet. Med andra ord, de som har längre och mer erfarenhet av social 

media delar information ihärdigt med andra utan att vara direkt motiverade av 

någonting. 

 

Vykort 

Det finns olika definitioner av mobilitet enligt Andriotis och Mavrič (2013), fantasifull 

och kommunicerande. Fantasifull mobilitet framställs och cirkuleras i form av bilder 

och visuell media, vykort inkluderat. Kommunicerande mobilitet innefattar alla typer av 

kommunikation som meddelanden, sms, brev och telefonsamtal. Dagens 

kommunikation är beroende av system såsom telefoni och internet. Tidigare skickades 

vykort i samband med resor via postförsändelse. Under tidigare århundrade har 

kommunikationshjälpmedel varit begränsade på grund av tid och plats. Det virtuella 

verktyget social media har givit kommunikation en ny innebörd då information delas i 

realtid oberoende av geografiskt och socialt avstånd (Andriotis & Mavrič, 2013). 

 

3.1 Bild- och informationsdelning 
På social media delas en stor mängd semesterrelaterad information i form av bilder och 

recensioner. Vi har valt att fråga respondenterna vilken information de delar på social 

media. Av respondenterna svarade 31,8 % att dem delar semesterbilder på social media, 

11,6 % svarade att dem delar med sig av information om sin semester (det nya 

vykortet), 13,6 % svarade att dem delar med sig av kunskap och fakta, 5,1 % personer 

delar med sig om information kring sin hälsa och 38 % delar med sig av sina 

upplevelser. 
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3.2 Motiv till informationsdelning på social media  
Att dela med sig av information angående människors semester går att göra på flera 

olika sätt men social media är ett hjälpmedel som förenklat kommunikationen. Vi har 

valt att fråga respondenterna om de skickar vykort i samband med semesterresor eller 

delar informationen direkt på social media. Delar respondenterna information och bilder 

så delar 44,1 % allting kring sin semester på social media, 39,4 % skickar vykort men 

delar också med sig på social media. Det är 5 % som endast delar med sig via vykort 

och 11,5 % som aldrig delar med sig av information och bilder på social media 

angående sin semester.  Av respondenterna svarade 3,48 % kvinnor respektive 9,78 % 

män att de endast delar information kring sin semester via vykorts utskick. 

Genomsnittsåldern för användarna var 43 år. I förhållande till kön var 

genomsnittsåldern för kvinnor på 43,5 medan männen låg på 41,6 som var något lägre 

(se figur 3). 

 

        Figur 3 Motiv till informationsdelning på social media 

 

3.3 Analys  
Agerandet på social media skiljer sig mellan användare och enligt Chung och Koo 

(2015) är agerandet en kombination av presentationen och uppvisning av jaget. Enligt 

Hanson (2016) har social media som kommunikationsverktyg bidragit till en lätthet att 

sprida och dela information världen över. För att förstå och tillämpa Hansons (2016) 

argument om delandet och Chung och Koos (2015) argument om varför användarna 

väljer att dela med sig valde vi att fråga respondenterna om dem delar information och 
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bilder på social media. Undersökningen visar att 31,8 % delar semesterbilder på social 

media som i sin tur styrker Hansons argument om att det delas semesterbilder. Efter 

konstaterandet av att det delas semesterbilder på social media vill vi dra en slutsats till 

Chung och Koos (2015) argument om uppvisningen, att användarna vill förmedla och 

presentera en del av sig själva med bilderna. 

 

Den största effekten social media haft på turism är enligt Chung och Koo (2015) det 

förändrade sättet att dela och söka information utifrån egna upplevelser och 

erfarenheter. Undersökningen visar att övervägande antalet av användarna delar 

semesterupplevelser via social media och väljer bort att skicka vykort. Användandet av 

vykort finns kvar och används fortfarande trots nya kommunikationsverktyg som suddar 

ut gränser världen över. Social media har förenklat sättet att dela information och bilder 

då en stor del av våra respondenter agerar så, vilket går att koppla till Chung och Koos 

(2015) definition av social medias effekt. Men alla använder sig inte av Facebook och 

Instagram nämligen 11,5 % delar aldrig med sig av information och bilder på social 

media beträffande sin semester. För att förstå varför användare aldrig delar med sig av 

bilder och information på social media har vi valt att tillämpa Oh och Syns (2015) 

argument om att användarna som delar mindre regelbundet på social media motiveras 

av lärande, rykte och ömsesidighet i förhållande till andra. 

 

Andriotis och Mavrič (2013) argumenterar för att dagens kommunikation är beroende 

av telefoni och internet samt att vykort tidigare skickats med hjälp av postförsändelse. 

Vi har valt att se detta som en direkt konsekvens av tid och rum men eftersom social 

media inte är tidsberoende har kommunikation enligt Andriotis och Mavrič (2013) fått 

en helt ny innebörd. Respondenterna i undersökningen delar mycket på forum som 

exempelvis Facebook och nästan hälften av respondenterna delar allt dem gör under sin 

semester via social media. Men för att göra en jämförelse mellan respondenterna valde 

vi att fråga hur många som endast delar information via vykort, resultatet blev 5 %. Av 

alla respondenter som använder sig av social media har 5% valt att inte göra det, de 

använder vykort. Det är en liten mängd i jämförelse med antalet respondenter men 

resultatet av undersökningen visar att vykortet fortfarande nyttjas men att social media 

har ersatt som kommunikationshjälpmedel i delandet av information och bilder. 
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4 Våra så kallade vänner  
 
Den andra kategorin benämns Våra så kallade vänner. Vi har valt att undersöka om 

användare påverkas av vänner på Facebook och Instagram. Vi har använt oss av 

Bergmans m.fl. (2013) teori om det universella syftet som internet kommit att bli och 

definitionen av vänner på social media av Hanson (2016). För att undersöka om 

människor påverkas av deras vänner ansåg vi att det var viktigt att göra en koppling till 

word of mouth som enligt Evans och Erkan, (n.d) har genom internet utvecklats till 

elektronisk word of mouth. Vi valde sen att göra en koppling till skryt i relation till 

delning av information och bilder på social media utifrån frågan om användare 

upplever att personer skryter. 

 

Enligt Bergman m.fl. (2013) har internet gått från att vara ett primärt hjälpmedel i 

arbetsrelaterade sammanhang till att ha ett mer universellt syfte som integrerar med 

människors vardag där spel, underhållning, shopping, banktransaktioner och strävan 

efter kärlek sker. Social media har enligt Hanson (2016) ändrat människors uppfattning 

av vänskap och definitionen av vänner utifrån möjligheten att göra en person till vän på 

exempelvis Facebook fast personerna aldrig träffats. Många aspekter i människors 

sociala liv och relationer har förändrats med det ökade antalet digitala arenor så som 

Facebook och Instagram då internet erbjuder många (Bergmark m.fl. , 2016). Munar 

m.fl (2013) definierar social media som ett hjälpmedel för att betona rollen av fantasi 

och att föreställa sig en del av en turistupplevelse. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt att sprida information på och med hjälp av Word of 

mouth kan det ske i olika sammanhang där utbyte av tidigare erfarenheter, tjänster och 

produkter sker (Evans & Erkan, n.d.). Men utvecklingen har gjort att även nya begrepp 

bli mer omfattande. Eftersom social media används flitigt i dagens samhälle som en 

framstående kommunikationskälla har det resulterat i uppkomsten av elektronisk word 

of mouth (Evans & Erkan, n.d.). Evan och Erkan (n.d.) argumenterar för att Elektronisk 

word of mouth kan skapas utifrån marknadens eller användarens information. Men 

information som cirkulerar på internet är oftast skapad av företag eller på hemsidor som 

har gjort det möjligt för användarna att dela med sig av information och media i form av 

bilder, video och text. Två definitioner av detta är Facebook och Instagram (Evans & 

Erkan, n.d.). 
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Enligt Evans och Erkan (n.d.) påverkar reklam konsumentbeteendet men inte i närheten 

lika starkt som word of mouth. Anledningen är att konsumenter litar mer på andra 

konsumenter som haft liknande upplevelser kontra aktörer som erbjuder olika typer av 

varor och tjänster. När konsumenter byter information skapas pådrivningar i köpbeslutet 

(Evans & Erkan, n.d.). 

 

För informationsutbyte finns välkända utgångspunkter, en av dem är Facebook som har 

kommit att få stor betydelse för turistnäringen. När den enskilde eller gruppen planerar 

att resa är det inte ovanligt att olika typer av informationssökning sker vilket Evans och 

Erkan (n.d) tydligt beskriver påverkar köpbeslutet och om resan ska genomföras eller 

inte. Enligt Oh och Syn (2015) är användare av social media villiga att dela information 

och motiveras av den kunskap som kan ge dem tillgång till eller uppdaterad information 

kring ett ämne, detta sker genom utbyte av information med andra. Delad information 

på social media är en viktig informationskälla som kan vara till hjälp för turister vid 

planering och eventuellt som inspirationskälla vid beslut angående en resa enligt Zeng 

och Gerritsen (2014). Evans & Erkan, (n.d) argumenterar för att det finns styrkor och 

svagheter till nästan alla fenomen. De främsta svagheterna har ådagalagts på grund av 

social media då interaktion och informationsspridning sker utanför sociala nätverk och 

delas med främmande individer (Evans & Erkan, n.d). 

 

Enligt Sigala m.fl. (2012) är många av turistnäringens produkter och tjänster unika och 

information är viktigt för turister vid planering och bokning. Det beror på att en resenär 

aldrig kan testa en produkt rent fysiskt innan varan eller tjänsten konsumeras. 

Kommunikation har med applikationers hjälp förändrat hur turister interagerar och 

kommunicerar med varandra. Social media har också förändrat hur människor fattar 

beslut, socialiserar och lär sig nya saker (Sigala m.fl. 2012). Enligt Sigala m.fl. (2012) 

finns tidigare undersökningar som visar att majoriteten av fritidsresenärer köpbeslut 

påverkas av recensioner, resebloggar och filmer. 

 

Konsumentbeteende är ett välkänt fenomen i den vetenskapliga världen och många 

modeller beskriver hur avsevärt socialt inflytande påverkar beslutsprocessen (Josiassen 

& Assaf, 2013). Inom turistnäringen finns det ett flertal genomförda studier för att 

bevisa styrkan av socialt inflytande och användandet av självbildsteorin förklarar 

effekterna av social synlig konsumtion. Undersökningar visar att konsumenter baserar 
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deras val av produkter och märken på beslut som liknar beslutsmönster som den ideala 

kunden skulle gjort (Josiassen & Assaf, 2013). Enligt Josiassen och Assaf (2013) skapar 

sociala grupper influenser i valet av turistdestination. Enligt Nielsens (2013) 

undersökning svarade 68 % att de litar på andra konsumenters åsikter som delas på 

internet och 84 % litar på word of mouth rekommendationer från vänner och familj. 

Den vänskapliga relationen som finns på Facebook kan uppmuntra användare att dela 

information som hjälper deras vänner samt de anonyma användare som läser deras 

inlägg. Desto oftare och självsäkrare, desto högre är individerna motiverade av socialt 

engagemang och den egna förmågan. Ju mindre frekvent och mindre självsäkra, desto 

mer motiverade är användare av personlig vinning (Oh & Syn, 2015). 

 

4.1 Intryck av social media  
Vi har valt att fråga respondenterna om de anser att de påverkas av sina vänner på social 

media. Människor påverkas olika utifrån deras vänner på social media, 19,8 % upplever 

att de inspireras i valet av semesterdestination, 36,5 % inspireras att upptäcka nya 

resmål, 32,1 % inspireras i valet av upplevelser och 11, 5 % upplever inte att de 

inspireras av sina vänner. I samband med att människor delar med sig av information 

och bilder från semesterupplevelser på social media valde vi att fråga respondenterna 

om de upplever att personen i fråga skryter. Av respondenterna på social media 

upplever 31,5 % att personer skryter och 68,5 % upplever inte att personer skryter. Av 

de manliga respondenterna ansåg 34,8 % att människor skryter och 30,4 % av kvinnorna 

(se figur 4). 

 

                                    Figur 4 Respondenter som upplever skryt på social media 
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4.2 Analys 
Utifrån vår undersökning kan vi bekräfta att delning av information och bilder på social 

media påverkar sina användare på både positiva och negativa sätt. Hanson (2016) 

argumenterar för att social media har ändrat människors uppfattning om vänskap och 

vänner utifrån möjligheten att göra en person till vän på Facebook, fast personerna 

aldrig träffats fysiskt. 

 

Social media har öppnat nya dörrar för informationsdelning som resulterat i uppkomsten 

av elektronisk word of mouth, en utveckling från begreppet word of mouth (Evan & 

Erkan, n.d.). Vår undersökning visade att användare både inspireras i val av resmål och 

även att dem finner nya potentiella resmål. Eftersom alla påverkas olika ansåg en del av 

respondenterna att dem inte påverkas av vänner i sitt nätverk på social media. Vilket 

tyder på att respondenterna agerar i kommunikationssyfte benämnt elektronisk word of 

mouth då dem inspireras och vill dela med sig till andra användare på social media. 

Svarsfrekvensen styrker att användare påverkas av våra så kallade vänner och vi drar 

slutsatsen att det beror på den bristande möjligheten att testa en vara eller tjänst innan 

konsumtionstillfället sker. Att inte kunna testa något i förtid anser vi gör resenärer mer 

försiktiga och väljer därför att vända sig till vänner och familj för information och 

tillförlit. 

 

Det finns även indikationer på att informationsdelning skapar diskussioner inom olika 

ämnesområden. Något som uppskattas av den ena kan bli ett irritationsmoment för den 

andra. Delning uppfattas som tidigare nämnts olika och 68,5 % av respondenterna i vår 

undersökning upplevde att semesterrelaterad information som delas via social media 

inte uppfattas som skryt. Av de manliga deltagarna upplevde 34,8 % skryt vilket var 

högre än mängden kvinnor där 30,4 % upplevde att skryt förekommer i sina nätverk. 

Undersökningen visar att användare som påverkas av sitt informationsflöde beror på 

den identitet som skapas vid social media användning, de väljer själva vad som ska 

visas vilket i sin tur ge en skev bild av den verkliga livssituationen som användaren har. 

Men tolkningen av undersökningen visar att uppfattningen av skryt förekommer. Men 

att inte alla användare uppfattar att delning av information och bilder som skryt utan 

med avseende att sprida information. Anledningen till varför män upplever mer skryt än 

kvinnor förblir obesvarad. Skryt förekommer på social media från användares 

perspektiv men det är inte alla som uppfattar det som skryt. 



  
 

25 

5 Social medias negativa aspekter 
 
Uppsatsens tredje kategori benämns Social medias negativa aspekter. Social media har 

bidragit till många positiva aspekter men vi har valt att fokusera uppsatsen mot  

negativa aspekter. Vi har diskuterat aspekter så som Sriwilai och Charoensukmongkols 

(2015) definition av beroende och Przybylskis m.fl. (2013) rädslan att missa saker. 

Utifrån teorin om beroende valde vi att fråga användarna om de upplever att det finns 

ett beroende till social media. Vi har utifrån Bergmark m.fl. (2016)  teori om 

konsekvenser av social media valt att fråga användarna om de upplever att social 

media påverkar de negativ och vilka aspekter följderna blir. 

 

Bortsett från det positiva social media har bidragit med är det tydligt att en stor mängd 

tonåringar blir beroende. Idag, oavsett vart i världen är det inte ovanligt att möta 

människor som kollar ner i sina mobiltelefoner istället för att lyfta blicken under olika 

aktiviteter (Sriwilai & Charoensukmongkol, 2015). Beroendet som finns idag kring 

social media kommer enligt Sriwilai och Charoensukmongkol (2015) ge en ångestfylld 

laddning när användare inte kan kolla och uppdatera sin status på social media som 

exempelvis Facebook. Men enligt Hormes m.fl, (2014) är det inte social media som är 

källan till att  användare blir beroende utan känslan och strävan efter delaktighet i 

sociala nätverk. Enligt en undersökning baserat på beroendet som social media 

framkallar blev resultatet att 78,3 % av deltagarna har som vana att kolla Facebook 

flödet det första de gör när dem vaknar upp på morgonen. Studien inkluderade ett 

deltagarantal på 269 personer (Hormes m.fl, 2014). 

 

Internet erbjuder en lättillgänglig, prisvärd, oskärmad och anonym kanal vid delning av 

information kring hatideologier och har resulterat i en ökning av hatrelaterade 

webbsidor (Chan m.fl. n.d.). Hanson (2016) argumenterar för att social media haft en 

bidragande roll till ensamhet och ger en känsla av främmandeskap och att mobbning 

påverkar människor i alla åldrar. Under 2000- talet har en stor mängd hatrelaterad 

aktivitet uppkommit på social media, inkluderat Facebook. Ett exempel från Chan m.fl. 

(n.d.) kan vara en ökad tillgång till internet som en bidragande roll till ett mer effektivt 

sätt att dela information kring hatideologier och därmed också möta människor som 

delar samma åsikter. Hat diskuteras och existerar i många sociala forum och 2011 fanns 

det närmare 14 000 hemsidor som rapporterats innehålla hatrelaterad kontext (Chan 

m.fl. n.d.). 
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En effekt av beroendet till social media är (FoMO) ”the feer of mission out” där 

översättningen till svenska blir, rädslan att missa saker. FoMO, definierat av Przybylski 

m.fl. (2013), är de farhågorna, bekymmer och oro människor kan ha i förhållande till att 

vara i (eller ut ur) kontakt med händelser, upplevelser, och samtal som händer i deras 

utökade sociala kretsar. Bergmark m.fl. (2016) argumenterar för att ett dagligt 

användande av internet har ett ökat missnöje bland allmänheten kring negativa 

upplevelser på internet. Vissa individer prioriterar bort sömn, arbete, skola, personlig 

hygien och personliga relationer för att spendera tid på internet, vilket i många fall 

resulterar i problem som psykisk ohälsa, social isolering och konflikter med vänner och 

familj (Bergmark m.fl., 2016). 

 

5.1 Beroendet på social media 
Vi har valt att fråga respondenterna om de upplever att det finns ett beroende på social 

media, att användaren håller sig uppdaterad med information flera gånger om dagen. 

Social media påverkar människor olika och 80,9 % av respondenterna upplever att det 

finns ett beroende och 19,1 % upplever inte att det finns ett beroende. Av 316 kvinnor 

ansåg 16,14 % att de fanns ett beroende i förhållande till social media användning 

respektive 28,26 % av 92 manliga respondenter (se figur 5). Av respondenterna svarade 

5 personer i åldrarna 15-19 år att de inte upplevde ett beroende, 17 personer i åldrarna 

20-25 år, 6 personer var i åldrarna 26-30 år och 49 personer var äldre än 49 år. Av 

respondenterna svarade 37 stycken i åldrarna 15-19 år att de upplever ett beroende, 126 

personer i åldrarna 20-25, 44 stycken i åldrarna 26-30 år och 120 personer som var 30 år 

och äldre. 

 
                           Figur 5 Beroende upplevelse 
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5.2 Social medias påverkan 
Vi har valt att fråga respondenterna om de upplevt eller upplever att social media 

påverkar dem negativt. Människor kommunicerar allt mer genom social media vilket 

skapar en negativ effekt på människor utifrån olika faktorer (se figur 6). Av 

respondenterna svarade 12,5 % att en negativ effekt av social media är sömnbrist, 11,6 

% svarade att skola och arbete påverkas, 9,7 % personer svarade personliga relationer, 

0,5 % personlig hygien, 3,5 % svarade psykisk ohälsa, 4,6 % social isolering, 15,3 % 

svarade att de upplevde ett beroende, 6,5 % ångest, 2,9 % upplever mobbning och 

utanförskap, 7,8 % upplever avundsjuka, 12,6 % upplever en rädsla att missa saker 

(information och konversationer i exempelvis en gruppchatt), 12,6 % upplevde inget av 

ovanstående. 

 

Av de manliga respondenterna svarade 4,35 % att de upplever eller upplevt mobbning 

och utanförskap och av de kvinnliga respondenterna var det 7,28 %. De manliga 

respondenterna svarade 27,2 % och de kvinnliga respondenterna svarade 31 % att de 

upplever en rädsla att missa saker. Av de manliga respondenter svarade 9,78 % och 21,2 

% kvinnor att de upplever eller upplevt avundsjuka på social media. Av de kvinnliga 

respondenterna upplever 33,54 % och 17,39 % av de manliga respondenterna att 

kommunikation på social media bidrar till sömnbrist. Av respondenterna svarade 5,43 

% män och 9,17 % kvinnor att psykisk ohälsa är en effekt av social media. Effekter av 

social media är också social isolering där 9,72 % män och 11,39 % kvinnor svarat att 

det blir påverkade. 
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                       Figur 6 Negativa effekter av social media användning 
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inte bara ett beroende som social media ger sina användare utan användandet resulterar i 

ett flertal konsekvenser. Hanson (2016) argumenterar för att social media haft en 

bidragande roll till ensamhet, ger en känsla av främmandeskap och att mobbning 

påverkar människor i alla åldrar. Vår undersökning styrker Hansons (2016) påstående 

angående effekterna av social media då respondenterna svarade att 2,9 % upplever 

mobbning och utanförskap i användandet. 

 

Bergmark m.fl. (2016) argumenterar för att ett dagligt användande av internet har ett 

ökat missnöje bland allmänheten kring negativa upplevelser på internet. Vissa individer 

prioriterar bort sömn, arbete, skola, personlig hygien och personliga relationer för att 

spendera tid på internet, vilket i många fall resulterar i problem i form av psykisk 

ohälsa, social isolering och konflikter med vänner och familj (Bergmark m.fl. , 2016). 

Undersökningen styrker även Bergmark m.fl. (2016) aspekter. Undersökningen tyder på 

att social medias användning påverkar användare negativt. De aspekter som påverkas 

mest är sömnbrist och arbete/skola men det påverkar även personliga relationer, hygien, 

psykisk ohälsa, social isolering, ångest och avundsjuka. Dock påstår en grupp 

respondenter att de inte upplever några av ovanstående effekter i sitt användande av 

social media. 

 

Social media skapar ett beroende, och har ett flertal negativa effekter som påverkar 

användare olika så som psykisk ohälsa och sömnbrist. Efter vår undersökningen kan vi 

konstatera att social media har en negativ påverkan på sina användare utifrån många 

aspekter, alla användare känner inte ett behov av att dela med sig av information och 

bilder.  
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6 Turism och social media  
 
Den fjärde kategorin benämns Turism och social media där vi beskriver förhållandet 

mellan de båda. Vi utgår från Khayr Yaacoub och Najjar (2016) beskrivning av hur 

sociala nätverk används för att sprida bilder och information till andra användare och 

hur delningen bekräftas och uppmärksammas genom likes och kommentarer. Urry och 

Larsen (2011) definierar möjligheten att fotografera som en utveckling av dåtidens 

gaze, vi valde att koppla det i relation till Lyos (2016) definition av 

uppmärksamhetssökande. Vi definierar även Singala m.fl. (2012) argument om Web 2.0 

påverkar på resenärer, deras argument kring hur delning påverkar individer och hur 

informationssökande ger delning av semesterbilder betydelse. 

 

När en person loggar in som användare på Facebook är den första sidan som presenteras 

en så kallad huvudsida, den innehåller användarens mest populära nyheter eller inlägg. 

Användarens mest populära inlägg eller nyheter är en ström av information från 

användarens sociala kontakter, användarens vänner, grupper och sidor användaren fått 

tillgång till genom att personen valt att gilla företaget eller gruppen (Kerpen, 2011). 

Plattformen är skapad med syftet att vara ett hjälpmedel för personer att kommunicera 

mer effektivt med vänner och familj. Applikationen används flitigt och varje dag 

kommenteras och gillas över 2 miljarder inlägg och det delas 250 miljarder bilder varje 

dag världen över (Khayr Yaacoub & Najjar 2016). 

 

Eftersom varor och tjänster inom turism är svår verifierade och nästan omöjliga att testa 

innan konsumering menar Chung och Koo (2015) att social medias uppkomst har skapat 

en typ av möjlighet för att förminska problemet och i samband med det har allt fler 

resenärer börjat planera sina resor med hjälp av social media. Förändringen kring 

informationssökning har enligt tidigare studier visat att allt fler resenärer väljer att boka 

sina resor via internet med hjälp av sökmotorer (Chung & Koo, 2015). 

 

Enligt en undersökning gjort av Kiráľová och Pavlíčeka (2015) har applikationen 

Facebook varje månad 945 miljoner användare och varje dag laddas ungefär 300 

miljoner bilder upp. Undersökningen visade på att 52 % av Facebook användare påstår 

att deras semesterplaner påverkats av bilder rörande reseupplevelser som delats av 

vänner och ytterligare 52 % av användarna uppgav att deras vänners bilder inspirerade 

deras semesterplaner (Kiráľová & Pavlíčeka, 2015). 



  
 

31 

När turister upplever en plats studeras omgivningen och därefter skapas minnen, genom 

dokumentation i form av fotografier kan känslan vara längre för resenären (Urry & 

Larsen, 2011). Turister tar idag bilder framför olika typer av attraktioner för att bevisa 

att de besökt och upplevt en viss plats (Lyu, 2016). Urry och Larsen (2011) anser att 

egenskapen att blicka ut på saker och se alltid har funnits som egenskap hos människan 

och har genom teknik i den moderna tiden gjort det möjligt att dokumentera händelser 

genom fotografier. Social medias olika kanaler har också gjort att turister med hjälp av 

mobiler kan dela information samtidigt som den egna bilden inkluderas (Lyu, 2016). 

Turister som delar med sig av bilder från resan på social media även kallad ”trip picture 

posters” sägs uppleva ett annat rese- och konsumtions beteende eller är mer angelägna 

att ta del av lokal och regional säregenhetsprodukter (Zeng & Gerritsen, 2014). En av de 

vanligaste platser att dela resebilder och personliga berättelser är på Facebook och 

Instagram (Munar m.fl., 2013). 

 

Social media  

Munar m.fl. (2013) argumenterar för att så länge ett trådlöst nätverk gör det möjligt är 

turister ivriga att hålla kontakten med deras familj, vänner och ibland arbetskollegor och 

arbetet i sig. Internet har idag användare som skapar och distribuerar innehåll i olika 

former, social media har öppnat möjligheter för sociala arenor där användare 

producerar, konsumerar och fördelar kunskap (Munar m.fl. 2013). Enligt Sigala m.fl., 

(2012) har teknikens utveckling av Web 2.0 har förändrat många olika saker och 

speciellt för fritidsresenärer, det är ett hjälpverktyg där turister letar och delar 

information och påverkar alla delar av beslutsprocessen. 

 

Enligt Sigala m.fl. (2012) finns det ett flertal studier som visar att fördelar med 

konsumentens delaktighet i den nya utvecklingen av service, deltagandet gör det möjligt 

att exempelvis att matcha produkter med de förutsättningar som finns. Teknologins 

framfart har även skapat stora förändringar i turisters beteendemönster inför den fysiska 

resan men även efter att resan ägt rum. Internet har medfört Turist 2.0 uppkomst och 

beskrivs enligt Sigala m.fl. (2012) som människor som tar del av och delar med sig av 

information på internetbaserade applikationer. Bilddelning är ett av de hjälpmedel som 

används mest och är ett populärt sätt att ta del av och även dela information. 

Bildströmmar på social media används ofta för att dela både positiva och negativa 

erfarenheter (Sigala m.fl., 2012). För turist 2.0 handlar agerandet på social media om att 
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dela vidare redan existerande information och dela egna erfarenheter. Delandet av egna 

erfarenheter kan ske på många olika typer av social media och sker genom bilder och 

kommentarer. Tillgängligheten av internet i västvärlden finns i princip överallt men för 

turister medförs en del hinder i förhållande till åtkomsten (Sigala m.fl., 2012). 

 

Instagram  

Instagram är en social media och beskrivs som ett snabbt vackert och roligt sätt att dela 

sitt liv med vänner och familj. Genom applikationen sker utforskning av andra 

människors liv och intressen. Likväl som användare studerar andras liv kan de dela med 

sig av sin egen vardag i form av bilder och text. Genom att gilla och dela bilder skapas 

en samhörighet i det existerande nätverket. Instagram som applikation beskrivs av 

Nyberg och Wiberg (2014) som en interaktionsmodell. Att ta bilder har blivit en vanlig 

aktivitet för smarttelefon användare och har haft stor betydelse för Instagram och social 

media överlag (Lee m.fl. , 2015). Resultatet av en studie gjord av Lee m.fl.  (2015) visar 

att användare har fem stycken primär användnings motiv. Användandet beror på 

faktorer som social interaktion, arkivering, självuttryck, flykt och observation. 

 

Enligt Josiassen och Assaf (2013) finns de två definitioner av konsumtion. För att social 

konsumtion ska uppstå måste människor vara delaktiga i konsumtionsprocessen. Men 

för att socialt synlig konsumtion ska uppstå krävs det endast människor som har 

möjlighet att observera konsumtionen (Josiassen & Assaf, 2013). Fenomenet social 

synlig konsumtion grundar sig i människors självbild, det beskriver sökandet efter det 

verkliga och den ideala bilden av sitt egna jag. Med hjälp av konsumtion uttrycker och 

synliggör individer sig själva och produkter som de anser matchar den egna självbilden 

(Josiassen & Assaf, 2013). När ett minne delas via social media använder många 

resande aktuell information relaterat till dem själva. Majoriteten av flera innovativa 

mobila applikationer som exempelvis Instagram, gör det möjligt för användare att 

utveckla och manipulera bildkvaliteten så att deras utseende stämmer överens med deras 

inre självbild (Lyu, 2016). Fördelarna med social media och dess effekt på destinationer 

speglas genom en förhöjd varumärkeskännedom, word of mouth, vänner som “gillar”, 

förtroende och socialt godkännande (Lyu, 2016). 
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6.1 Att dela med sig av bilder 
Vi valde att fråga respondenterna om de delar med dig av bilder på social media i 

semesterrelaterade sammanhang. Idag innehåller nästan alla telefoner innehåller en 

kamera och av respondenterna delar 33,8 % med sig av bilder från sin semester på 

social media, 5,9 % delar aldrig med sig av bilder och 60,3 % delar ibland med sig av 

bilder utifrån sin semester (se figur 7). 

 

                                                                                               Figur 7 Delning av bilder 

Vi valde också att fråga respondenterna angående bilddelning på Instagram och 

Facebook, om det är viktigt att de får likes på inlägget. När respondenterna delar med 

sig av bilder på Instagram och Facebook svarade 50,5 % att det var viktigt att de fick 

"likes" på inlägget och 49,5 % svarade nej. Av de manliga respondenterna svarade 41,3 

% att det var viktigt att få “likes” på bilder, av de kvinnliga respondenterna svarade 52,2 

% att det var viktigt (se figur 8). 

 

 

Figur 8 Vikten av bekräftelse 
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6.2 Att lägga upp bilder på Instagram  
Vi har valt att fråga respondenterna varför de väljer att dela bilder på Facebook och 

Instagram. Det finns ett flertal olika faktorer till att människor delar med sig av bilder på 

Instagram och Facebook och 16,5 % svarade att en faktor till att dem delar med sig av 

bilder är för att de tycker om att ta bilder, 9,1 % tycker om att redigera bilder och dela 

med sig av resultatet, 24,2 % vill dela med sig av information från reseupplevelsen och 

inspirera andra, 29,2 % vill visa andra vad de har upplevt och gjort under resan, 11,9 % 

vill endast dela med sig av bilder från resan och 9,2 % anser inte att något av 

alternativen stämmer in. 

 

6.3 Instagrams enkelhet  
Vi valde att fråga respondenterna om de delar med sig av fler bilder än tidigare, efter att 

de börjat använda Instagram. När respondenterna började använda sig av Instagram 

delar 48 % med sig av fler bilder än tidigare på social media, 33,8 % delar inte med sig 

av fler bilder och 18,1 % av respondenterna hade inte något konto på Instagram. 

 

6.4 Analys  
Det delas dagligen bilder och information på social media som uppmärksammas och 

bidrar till bekräftelse i form av kommentarer och likes enligt en tidigare undersökning 

gjord av Khayr Yaacoub & Najjar (2016). När människor reser tar de bilder för att visa 

andra och för att se tillbaka på upplevelser och minnen efter resans avslut. De gazar när 

dem upplever någonting och dokumenterar vad som ses med hjälp av dagens teknologi 

(Urry & Larsen, 2011).  Motiven till varför användare delar bilder på social media är 

olika och vår undersökning styrker att bilddelningens bakomliggande anledningar är att 

användare föredrar att fotografera och redigera bilder. Anledningen till att turister tar 

bilder framför olika typer av attraktioner är enligt Lyu (2016)  för att bevisa att de 

besökt och upplevt en viss plats. 

 

Enligt en undersökning gjort av Kiráľová och Pavlíčeka (2015) har applikationen 

Facebook varje månad 945 miljoner användare och varje dag laddas ungefär 300 

miljoner bilder upp. Undersökningen visade på att 52 % av Facebook användare påstår 

att deras semesterplaner påverkats av bilder rörande reseupplevelser som delats av 

vänner och ytterligare 52 % av användarna uppgav att deras vänners bilder inspirerade 

deras semesterplaner (Kiráľová & Pavlíčeka, 2015). Utifrån Kiráľová och Pavlíčekas 

(2015) undersökning valde vi att fråga våra respondenterna varför de väljer att dela med 
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sig. De motiv användare har i sin delning är att inspirera andra utifrån egna upplevelser, 

visa vad de gjort under resa. En liten grupp av respondenterna ansåg inte ha några 

specifika motiv för sitt delande. Resultatet av undersökningen visar att turister 

fotograferar upplevelser och delar med sig av bilderna till vänner i nätverk på social 

media. Det finns därför tydliga skäl på att Urry och Larsens (2011) teori kring 

utvecklingen av the tourist gaze fortfarande är aktuell. 

 

Som tidigare nämnt så presenteras Facebook användarens inlägg, skapade av företag 

och vänner på första sidan. Facebook är mycket populär och varje dag kommenteras och 

gillas över 2 miljarder inlägg och det delas 250 miljarder bilder varje dag världen över 

(Khayr Yaacoub & Najjar, 2016). Utifrån vår undersökning kan vi se liknelse till Khayr 

Yaacoub och Najjar (2016) statistik gällande bekräftelse i form av kommentarer och 

likes. Undersökningen visar att bekräftelse inte är viktigt för alla, men lite mer än 

hälften av respondenterna ser behovet som en viktig del i användande av social media. 

De menar att sökandet efter bekräftelse hos andra resulterar i en känsla av tillhörighet 

med andra. Utifrån ett könsperspektiv svarade 52,2 % av de kvinnliga respondenterna 

att dem anser att det är viktigt att få likes på delade bilder/information och andelen män 

resulterade i 41,3 %. 

 

Anledningen till varför användare delar bilder är svårdefinierat men att 

delningsströmmar av bilder på forumet Instagram existerar är ett faktum. Vi kan genom 

undersökningen konstatera att bilder delas via social media mer idag än förut. Det 

konstaterar vi då 48 % av användarna delar mer bilder sedan Instagram uppkommit. 

Användare delar även bilder för att visa kunskap och skicklighet, hur de redigerar bilder 

och tar bilder av bra kvalitét. Användare delar saker för att synas och vara i gemenskap 

med andra användare. 

 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att ett bekräftelsebehov existerar hos både kvinnor 

och män utifrån ett könsrelaterat perspektiv. Möjligheten att kommentera och gilla 

inlägg är en stor del i användandet, användare har förväntningar som resulterar i ett 

bekräftelsebehov. I samband med att användare delar information och bilder på social 

media är de medvetna om att de är synliga för andra vilket resulterar i en känsla av 

delaktighet. Social media är därmed ett verktyg för användare i alla åldrar att känna 

bekräftelse och gemenskap i sitt virtuella nätverk på web 2.0. 
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7 Social media, maktrelationer och härskartekniker  
 
Den sista kategorin benämner vi Social media, maktrelationer och härskartekniker och 

vi har valt att använda Nyberg och Wiberg (2014) argumentation kring hur det sociala 

samspelet skapar identitet och styr användares antagande. Ås (1981) definition av 

härskartekniker och hur det påverkar oss och användandet i relation till Nyberg och 

Wiberg (2015) syn på användandet av de tekniker. Vi använder även Ländin (2014) och 

kopplar hans definition av medveten och omedveten manipulation i förhållande till 

Nyberg och Wiberg (2015) syn på härskarteknikerna. Teorin har prövats utifrån frågan 

om användare har upplevt aspekter utifrån härskarteknikerna. 

 

Möjligheter att utöva makt på social media genererar i olika konsekvenser. 

Maktutövning sker genom olika strategier som påverkar beteendet, hur människor tar 

till sig information, anpassar och begränsar sitt handlande (Nyberg & Viberg, 2014). 

Det sociala samspelet skapar identiteter och utifrån den identitet styrs vårt agerande, 

användarna blir den de önskar vara (Nyberg & Viberg, 2014). Människor tar ofta 

utövandet av härskartekniker som en medveten handling men i många fall är inte 

utövaren medveten om sitt agerande (Nyberg & Viberg, 2015). 

 

Härskartekniker är någonting som finns i alla organisationer och mänskliga relationen, 

enligt Ås (1981) har dem flesta maktgrupper tillgång till minst fem stycken 

härskartekniker, vilket kan ses som de mest typiska. De kan beskrivas genom olika 

vardagsexempel som sker mellan människor. Den första härskartekniken är osynliggöra, 

att personen ifråga ignoreras, inte blir sedd eller hörd. Den andra härskartekniken är 

förlöjligande, att människan ifråga blir förlöjligad genom exempelvis skratt. Den tredje 

härskartekniken är tillbakahållande av information, som innebär att personen ifrån inte 

får ta del av all information som finns att tillgå och som sedan hålls över personens 

huvud. Den fjärde härskartekniken dubbelbestraffning även kallad “damned if you do 

and damned it you don't” används ofta av människor med olika fördomar. Den femte 

härskartekniken påförande av skuld och smak, utnyttjas genom att människor påförs 

skam genom förlöjligande och skuld på den drabbade personen (Ås, 1981). 

 

År 1978 formulerades de olika härskarteknikerna och har sedan dess spelat en stor roll 

när det kommer till möjligheten att synliggöra och sätta ord på 

maktstrukturer.  Situationer och upplevelser som är svåra att definiera eller sätta ord på 
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undviks ofta och avfärdas enkelt av andra då det exempelvis kan ses som 

överkänslighet. Sen begreppet härskartekniker introducerades av Berit Ås (1981) har 

tekniken utvecklats oerhört och skapat nya möjligheter. Social media har skapat nya sätt 

att sprida åsikter och tankar på ett helt annat sätt enligt jämfört med tidigare då det 

endast skedde verbalt och genom kroppsspråk (Nyberg & Wiberg, 2015). 

 

Enligt Nyberg och Wiberg 2015 har nya handlingsutrymmen skapats som en 

konsekvens av dagens användning av social media och hur de arenorna används 

bestäms på en individnivå.  Genom internet och dess nya handlingsmöjligheter skapar 

större möjligheter än förr att iscensätta sociala spel och upprätthålla olika 

maktstrukturer inom olika sociala grupper (Nyberg & Wiberg, 2015). Det sociala 

maktspelet har analyserats och studerats av många och på social media används 

teknikerna flitigt. På social media är det vanligt förekommer förlöjligande och 

förminskning av andra genom kommentarer av bilder på exempelvis Instagram.  Det är 

också vanligt med undanhållande av information då användare väljer vad dem vill visa 

för andra (Nyberg & Wiberg, 2015). Enligt Nyberg och Wiberg (2015) handlar det om 

att visa upp utvalda delar av sin vardag och dela perfektion. Enligt Ländin (2014) 

beskrivs härskarteknik som en form av social manipulation och används för att erhålla 

makt och sker ibland omedvetet.  

 

Individer på social media kan komma att påstå vid ett flertal gånger att de blivit utsatta 

för olika definitioner av härskarteknik. Begreppet härskarteknik har enligt Hanson 

(2016) idag kommit att bli ett skällsord i många sammanhang. Bara för att en diskussion 

utvecklar motargument i en dialog. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att sprida och 

dela med sig av information till världen, bara några knapptryck bort (Hanson 2016). En 

otrevlig kommentar kan endast bero på brist på respekt och annorlunda etnisk moral och 

behöver därför inte bero på att personen ifråga använder sig av härskarteknik. För att ett 

handlande ska få benämnas härskarteknik krävs enligt Ländin (2014) att det finns ett 

mönster/ upprepning bakom beteendet. 

 

7.1 Härskartekniker på social media 
Vi har valt att fråga om respondenterna på social media upplevt följande aspekter 

utifrån interaktion mellan användare och i relationsskapandet. Respondenterna svarade 

att de upplevt någonting av följande i sitt användande av Facebook och Instagram. 5,9 
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% upplever förtryck, 8,5 % upplever diskriminering, 15,7 % upplever konflikter, 13,7 % 

upplever avundsjuka, 11,3 % upplever förlöjligande (att någon gör sig rolig på din 

bekostnad) 5,1 % upplever osynlighet, 15,3 % upplever fördomar, 4,9 %  upplever 

undanhållande av information (vänner i ditt nätverk undanhåller saker från dig) och 19,7 

% upplever inget av alternativen (se figur 9). 

 

             Figur 9 Interaktion mellan användare 

7.2 Analys 
Människor integrerar och kommunicerar med varandra på olika sätt och uppför sig 

därefter i sociala nätverk. Det sociala samspelet är identitetsskapande utifrån vårt 

agerande och enligt Nyberg och Wiberg (2014) blir människor det de önskar vara på 

social media. Vi har valt att göra en jämförelse utifrån vårt resultat till konceptet om 

härskartekniker. Resultatet av undersökningen visar att härskartekniker förekommer på 

social media i olika former. Respondenterna upplever allt från konflikter till 

förlöjligande. Resultatet visar att 4,9 % av respondenterna upplever undanhållande av 

information som ofta sker medvetet, det finns dock andra härskartekniker som enligt 

Wiberg och Nyberg (2015) utövas omedvetet. Ås (1981) argumenterar för att 

maktrelationer utövas i alla organisationer och mänskliga relationer. En parallell till 

hennes teori kring härskartekniker är fortfarande relevanta men på social media trots att 
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över 30 år passerat. Den härskarteknik som råder mest på social media enligt 

undersökningen är konflikter och fördomar. 

 

Alla alternativ i frågan har upplevts av någon respondent, några mer än andra. En 

anledning till detta kan vi konstatera är social medias skapande av handlingsutrymme 

till härskartekniker likväl på internet som i fikarummet. Av alla respondenterna 

upplevde även 11,3 % förlöjligande, 13,7 % avundsjuka, 8,5 % diskriminering, 5,9 % 

förtryck och slutligen 5,1 % upplever eller har upplevt osynlighet. Deltagarna visade 

tydliga indikationer till att härskartekniker och maktutövning sker likväl i den verkliga 

som den virala världen. Men av respondenterna svarade 19,7 % att dem aldrig upplevt 

någon av angivna svarsalternativ. 

 

Resultatet av undersökningen är att härskartekniker utövas, men det behöver inte ske 

medvetet. Vi anser även att utövandet av härskartekniker i vår mening klassificeras som 

mobbning på grund av upplevd diskriminering, förtryck och osynliggörande. 

Anledningen till att härskartekniker utövas kan vara skilda åsikter och avundsjuka med 

vinning att trycka ner andra. Resultatet av vår undersökning är att de framtagna 

teorierna stämmer i relation till Ås teori som är från början på 80-talet. Att det 

förekommer mycket maktutövning är i stort sätt resultatet av det utrymme som Nyberg 

och Wiberg (2015) argumenterar för.  Den sociala världen har i den aspekten svagheter 

som skapar möjligheter för den de negativa faktorer som uppstår och gör att användare 

gör personer i sitt nätverk illa, både medvetet och omedvetet. 
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8 Slutsats 
 
I studiens avslutande kapitel presenterar vi slutsatser som den teoretiska och empiriska 

analysen medfört. Utöver svar på problemformuleringen presenteras förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

Vår studie har grundat sig i hur delning av information och bilder på social media 

påverkar individen. Studien har bidragit med en djupare förståelse kring det virtuella 

samhället och dess påverkan på användare. Tidigare studier inom ämnet har fokuserat 

på begreppet elektronisk word of mouth och människors sätt att integrera och 

kommunicera med andra. Enligt Munar och Jacobsen (2014) föredrar användare på 

social media visuellt innehåll framför berättande material. Utifrån människors 

kommunikationsförmåga på social media har studien belyst de anledningar och aspekter 

som ett användande medför. Facebook och Instagram är idag en stor del av människors 

vardag. Efter avslutad studie drar vi slutsatsen att social media påverkar sina användare 

utifrån olika aspekter och medför ett beroende. Användandet har olika syften utifrån 

olika användare, ett av dem är att sprida erfarenheter av turistupplevelser. 

 

Studiens resultat styrker att användare av social media påverkas av deras så kallade 

vänner och vi drar slutsatsen att det beror på bristande möjligheten att testa en vara eller 

tjänst innan konsumtionstillfället sker. Att inte kunna testa något i förtid anser vi gör 

resenärer mer försiktiga och väljer att vända sig till vänner och familj för information 

och tillförlit. Turistindustrins varor och tjänsters är komplexa i den mån att det som 

erbjuds inte går att testa innan konsumtionstillfället, vilket gör att användare förlitar sig 

till andras erfarenheter och upplevelser. Med hjälp av nya internetbaserade 

kommunikationsverktyg har konsumenten idag möjligheten att söka information på 

egen hand. Men hjälp av nya sociala forum kan användare enkelt dela bilder, video och 

information med andra (Chung & Koo, 2015). Men alla användare delar inte med sig av 

information på Facebook och Instagram utan nyttjar vykort trots att social media är 

oberoende av tid och rum. Trots användandet av vykort har social media ersatts som 

kommunikationshjälpmedel i semesterrelaterade sammanhang. 

 

Utifrån vår undersökning kan vi likt Nyberg och Wiberg (2014) konstatera att det 

sociala maktspelet och Ås (1981) härskartekniker tagit ett kliv in i den virtuella världen. 

Utifrån enkätundersökningen drar vi slutsatsen att användare oavsett ålder upplever att 
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social media till viss mån har en negativ påverkan. De negativa effekter som upplevs på 

social media bekräftar att härskartekniker fortfarande existerar, trots att det var drygt 35 

år sedan teorin uppkom. Vår slutsats är att maktrelationer och maktutövning lever 

vidare på sociala nätverk som Nyberg och Wiberg (2015) argumenterar för. 

Maktutövning på social media styrs även av den möjligheten att kommentera och ge 

andra användares statusar ”likes”. Vi drar därmed en slutsats utifrån undersökningen att 

användare upplever och strävar efter bekräftelse. Bekräftelsebehovet existerar både hos 

manliga och kvinnliga användare samt ger en känsla av delaktighet och förebygger 

rädslan att missa saker. 

 

Människors agerande på social media uppfattas olika och undersökningen styrker att 

användare som delar bilder och information kring sin semester kan anses skryta. 

Motivet till varför användare delar grundar sig inte i skryt utan vår slutsats är att 

användare delar av den anledning att inspirera andra och visa vad dem gjort under en 

resa. Vi konstaterar här med att användare delar med sig av information och bilder för 

att inspirera andra men kan även i viss mån uppfattas som skryt. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar 

användare av social media. Användare uppfattar social media som en internetbaserad 

informationsplattform där information och bilder delas. Social media har betydelse för 

användare som ska ut och resa och som söker efter information och upplevelser av en 

destination. Informationens tillgänglighet bedöms som en tillgång som i sin tur kan 

bidrar till lyckade semesterresor för olika typer av resenärer. Semesterbilder genererar i 

ett störningsmoment hos användare, men majoriteten ser delningen som en tillgång 

vilket kan maximerar chansen för en lyckad resa eller upplevelse. Anledningen till 

varför användare delar bilder är svårdefinierat men att delningsströmmar av bilder på 

forumet Instagram existerar är ett faktum. Vi kan genom undersökningen konstatera att 

bilder delas via social media mer idag än förut. Det delas även bilder för att visa 

kunskap och skicklighet, hur användare redigerar och tar fotografier i bra kvalitét. 

 

Studien grundade sig i vad vi som författare ansåg vara av intresse utifrån social medias 

påverkan på användare. Efter undersökningen har vi testat olika teorier och skapat nya 

slutsatser, vi har också testat vilka teorier som fortfarande är relevanta. Slutsatsen av vår 
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undersökning är att delning av information och bilder i största mån uppfattas som något 

positivt och är inspirationsgivande för människor. 

 

8.1 Vidare forskning 
Vår studie har genererat i kunskap om olika aspekter som social media skapar utifrån 

information- och bilddelning. Vi har också definierat social media som ett 

kommunikationsverktyg i den mån att det tagit över vykortets användning i många 

avseenden. Men varför användare inte delar med sig är svårt att definiera och därför har 

vi valt att lämna den slutsatsen osagd.  Efter avslutad studie vill vi lämna aspekternas 

påverkan på individen till vidare forskning då vi enbart identifierat faktorerna men inte 

undersökt effekterna inför framtiden. Ytterligare en aspekt som vi valt att lämna till 

vidare forskning är varför det skiljer sig mellan män och kvinnor i vissa avseenden. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Enkätundersökning 

 
Jag är: 

Svarsalternativ:   

Man  

Kvinna 

 

Hur gammal är du? 

Svarsalternativ:  respondenten svarade med siffror sin ålder. 

 

Jag är student på universitet/ högskola? 

Svarsalternativ: 

Ja  

Nej 

 

Användandet av social media har förändrat människors sätt att kommunicera och allt 

fler människor är idag online. Har du upplevt eller upplever du att social media påverkar 

dig negativt? Fyll i dem alternativen som stämmer in på dig.  

Svarsalternativ:  

Sömnbrist 

Påverkan på skola/arbete 

Personliga relationer 

Personlig hygien 

Psykisk ohälsa 

Beroende 

Ångest 

Mobbning/utanförskap 

Avundsjuka 

Rädslan att missa händelser (information och konversationer i ex. gruppchatt)  

Inget av ovanstående 

 

På social media delas en stor mängd semesterrelaterad information i form av bilder och 

recensioner. Vilken information delar du på social media? Välj dem alternativ som 

stämmer in på dig. 



  
 

II 

Svarsalternativ: 

Semesterbilder 

Information om din semester (det nya vykortet)  

Kunskap och fakta 

Din hälsa 

Upplevelser 

 

Upplever du att det finns ett beroende till social media, att du som användare håller dig 

uppdaterad med information flera gånger om dagen? 

Svarsalternativ:  

Ja 

Nej 

 

Skickar du vykort i samband med semesterresor eller delar du information direkt på 

social media? 

Svarsalternativ:  

Jag delar allting på social media 

Jag skickar vykort men delar även med mig av information och bilder på social 

media 

Jag skickar endast semesterrelaterad information genom vykort 

Jag delar aldrig med mig av semesterrelaterad information 

 

Teknologin har utvecklats och nästan alla telefoner innehåller idag en kamera. Delar du 

med dig av bilder på social media i semesterrelaterade sammanhang? 

Svarsalternativ:  

Ja, jag delar alltid med mig av bilder under min semester 

Nej, jag delar aldrig med mig av bilder under min semester 

Jag delar ibland med mig av bilder under min semester 

 

 

I samband med att människor delar med sig av information och bilder från 

semesterupplevelser på social media upplever du att personen ifråga skryter? 

Svarsalternativ: 

Ja  



  
 

III 

Nej 

 

Påverkas du av dina vänner på social media? Vilket alternativ stämmer in på dig? 

Svarsalternativ: 

Inspirerat mig i valet av semesterdestination 

Inspirerar mig att upptäcka nya resmål  

Inspirerar mig i val upplevelser  

Jag inspireras inte av mina vänner  

 

 

Sen du började använda Instagram delar du med dig av fler bilder än tidiga 

Svarsalternativ:  

Ja 

Nej 

Jag har inte Instagram 

 

 

Varför lägger du upp bilder på Facebook och Instagram? 

Svarsalternativ: 

Jag tycker om att ta bilder 

Jag tycker om att redigera mina bilder och dela med mig av resultatet 

Jag vill dela med mig av information från min reseupplevelse och inspireraandra  

Jag vill visa andra vad jag upplevt och gjort under min semester 

Jag vill enbart dela med mig av bilder 

Inget av ovanstående  

 

Varför lägger du upp bilder på Facebook och Instagram? 

Svarsalternativ: 

Ja  

Nej 

 

Varför lägger du upp bilder på Facebook och Instagram? 

Svarsalternativ: 

Diskriminering 



  
 

IV 

Konflikter 

Avundsjuka 

Förlöjligande (någon som gör sig rolig på din bekostnad) 

Osynlighet 

Fördomar 

Undanhållande av information (vänner i ditt nätverk undanhåller saker för dig) 

Inget av ovanstående 
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