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Abstrakt 
Vår uppsats syftar till att skapa en bild av hur sociala medier påverkar en 

turistupplevelse. Teknologi är idag ett fenomen som har integrerats i det vardagliga 

livet och har även blivit en del av dagens resande. Sociala medier utgör en stor del av 

dagens teknologiska användande och används idag frekvent av många människor 

under en turistupplevelse. Vi anser att sociala mediers alltmer inflytelserika roll i 

människors resande skapar en möjlighet för oss att studera detta relativt outforskade 

område. Genom en empirisk utgångspunkt i form av djupgående intervjuer har vi 

skapat en tydlig uppfattning av hur sociala medier påverkar en turistupplevelse. Vi 

har genom studien kommit till insikt att en turistupplevelse kan påverkas av sociala 

medier på olika vis, samt till olika utsträckning.  

 

Nyckelord 
Turistupplevelse, Sociala Medier, Teknologi, Påverkan.   

 

Tack 
Vi vill härmed rikta ett tack till de människor som har bidragit med information, 

inspiration, kaffe och konstruktiv kritik så att vår uppsats har kunnat färdigställas. 

Våra informanter har för oss varit de viktigaste personerna för denna uppsats och ska 

därför ha ett stort Tack för deras medverkan. Christer Foghagen och Hans Wessblad 

ska även ha en stor eloge för deras engagemang och professionella åsikter som vi 

ofta hissade, men ibland även dissade. Olle Duhlin och Robin Ullström har fungerat 

som bollplank och är därför även värda att nämna. Åsa Halvarsson tackar vi vidare 

för tips och goda råd angående grammatik och inhoppade ordgrodor. Sist, men 

absolut inte minst, vill vi tacka Arvid Nordquist, Lipton och Pågen för att ni har 

hjälpt oss att hålla blodsockernivån i schack.  
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1 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

I vår bakgrund kommer en introduktion till vårt fenomen samt viktiga begrepp som 

används frekvent och är relevanta för denna studie, presenteras. 
 

Turism är ett snabbt växande och föränderligt fenomen som genom tiden har varit 

svårt att definiera då begreppet turism är komplext (Kamfjord, 1999). Definitioner av 

turism finns det många av men MacCannell (2012) definierar turism som en industri 

där upplevelser skapas utanför turistens vardagliga sfär. Kamfjord (1999) och Jafari 

(1977) betonar att grunden i turism identifieras som en förflyttning och tillfällig 

vistelse utanför personens normala sfär. Bryman (2004) förklarar sedan att 

upplevelsen är en central del i turismen och att turister söker efter minnesvärda 

upplevelser som turismindustrin strävar efter att tillhandahålla. Denna aspekt påvisar 

även Kamfjord (1999) som förklarar att begreppet upplevelse beaktas som den 

viktigaste aspekten inom turism. Anledningen till att han anser att upplevelsen är en 

viktig aspekt är på grund av det värde som en upplevelse har för turisten. 

Sammanfattningsvis är upplevelsen en central del inom turismen och en mängd olika 

faktorer kan påverka turistens upplevelse. Dessa påverkande faktorer kan innebära 

allt från turistens tidigare minnen och erfarenheter (Marschall, 2014) till yttre 

påverkande faktorer såsom diverse konflikter i landet som turisten besöker (O'dell, 

2007). 
 

Turismen har påverkats av samhälleliga faktorer och utvecklingar under de senaste 

årtiondena (Franklin & Crang, 2014). En påverkande faktor av turismen är teknologi 

och dess ständigt modifierande karaktär. Då turism är sammanvävt med dagens 

samhälle, och teknologi är en del av samhället, har teknologi inom turism utvecklats 

till en betydande faktor. Vi lever nu i ett samhälle och en värld där teknologi är 

alltmer integrerat i vårt dagliga liv. Att ständigt vara uppkopplad och möjligheten till 

kontakt genom en virtuell värld har påverkat vårt liv och beteende markant (Cohen & 

Cohen, 2012). Löpande genom detta arbete används begreppet uppkoppling och med 

detta menar vi förmågan att vara uppkopplad på Internet. Den påverkan som 
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teknologi har styrks vidare av Hannam et al (2013), som påvisar att teknologi har 

varit av vikt och betydelse för turisten. Vidare utgör sociala medier en stor del av 

dagens teknologi. Sociala medier definieras av Kaplan & Haenlein (2010) samt 

Wikipedia.se (2014-11-10) som applikationer och virtuella mötesplatser som skapats 

på grund av Internet och den teknologiska utvecklingen. Vidare möjliggör sociala 

medier ett informationsutbyte samt en interaktion mellan dess användare. 
 

Med tanke på ovanstående ser vi en relevans i att undersöka sambandet mellan en 

turistupplevelse och dagens teknologi med fokus på sociala medier. Nedan mynnas 

denna bakgrund ut i en problematisering och slutligen en frågeställning samt syfte 

kring det fenomen som studien grundas på. 

 

1.2. Problematisering 

Med problematiseringen nedan vill vi visa på att det inom vår studie finns en etik och 

en fråga som är värd att studera samt att studien från vissa perspektiv kan ses som ett 

kunskapsbidrag. 
 

Teknologi och social media är idag integrerade i människors liv och vardag vilket 

påverkar turismen markant. Uppkoppling skapar möjligheter till information och 

kommunikation som vidare resulterar i ett mer frekvent användande hos 

konsumenten. Detta är relativt synligt bland annat vid fysiskt resande. Uppkoppling 

via sociala medier har skapat möjligheter för människor att dela upplevelser på 

portaler såsom Facebook och Instagram (Hannam et al, 2013). Facebook är ett slags 

socialt medium där det finns möjlighet att hålla en kontakt med människor över hela 

världen samt visa vad som händer i livet genom att skriva texter eller lägga ut bilder 

(Wikipedia.org, 2015-01-11). Ett annat socialt medium är Instagram. På denna portal 

kan personer lägga ut bilder med en tillhörande kort beskrivning som når de personer 

de har i sin kontaktlista (Instagram.com, 2015-01-11). Med dessa ovanstående 

aspekter, om huruvida turisten använder sociala medier under en resa, ser vi en 

möjlighet att undersöka hur detta fenomen påverkar turistens upplevelse.  
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Denna studie anser vi är relevant då vi under studiens gång uppfattat en viss 

problematik och begränsning i tidigare forskning som vårt fenomen berör. Detta 

styrker den relevans som vår studie har då resultatet kan generera i ett eventuellt 

kunskapsbidrag samt ge möjlighet till vidare forskning inom området. 

För att förtydliga det perspektiv som denna studie inriktas på läggs betoning på att 

det är konsumenten, i detta fall turisten, som är i fokus. Genom en studie av 

konsumenten och dess attityder ser vi dessutom denna studie som ett 

informationsbidrag för producenten att ta del av. Anledningen till detta är att en 

förståelse samt kunskap om konsumentens beteende kan användas av turismindustrin 

och näringen. 

 

1.3. Frågeställning 
Med ovanstående som bakgrund har vi kommit fram till följande frågeställning: 

Hur kan uppkoppling via sociala medier påverka turistens upplevelse? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva hur uppkoppling via sociala medier påverkar en 

turists upplevelse. Genom denna studie vill vi skapa en bild av vilken påverkan 

uppkopplingen via sociala medier har för turistens upplevelse. 

 

2. Metod 
 

2.1. Genomförande 
Grunden av vår studie bestod av djupgående intervjuer och nedan följer en utförlig 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt.  
 

I diskussioner kring hur olika metoder kan kategoriseras är det vanligt att tala om 

begreppen kvalitativa eller kvantitativa metoder. I korta drag kategoriseras vanligtvis 

kvalitativ metod som ett tillvägagångsätt där förståelse och analysering av idéer, 

tankar och känslor behandlas. Kvantitativa metoder fokuserar däremot på ett 

tillvägagångsätt där fokus är på det fysiska, konkreta och det som faktiskt går att 
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räkna (Patel & Davidsson, 2003). Vi valde dock att inte kategorisera metoden som 

antingen kvalitativ eller kvantitativ. Skälet till detta beslut var för att vi inte visste 

vad för slags data den valda metoden skulle resultera i. En annan anledning var att vi, 

innan metoden utfördes, inte ville vara färgade av ett visst tillvägagångssätt eller 

utfall som kunde resultera i att vi missade viktig data. Åsberg (2001) styrker detta då 

han betonar att begreppen kvalitativ och kvantitativ inte handlar om hur en studie 

genomförs utan snarare om det data, som erhålls från metoden, är kvalitativ eller 

kvantitativ. Efter genomförd studie kom vi till insikt att datan som studien resulterat i 

kunde kategoriseras som kvalitativ. Detta medför således att vår kandidatuppsats 

baseras på kvalitativ data. 

 

Intervju 

För att kunna genomföra vår studie på bästa sätt bedömde vi att djupgående 

intervjuer var relevanta. Vi ansåg att intervjuer var passande för att skapa en 

uppfattning av hur populationens attityder mot uppkoppling via sociala medier, i 

relation till turistupplevelsen, såg ut. Med andra ord var intervjuer relevanta då vi 

ansåg att det var den främsta studien som visade de djupare känslor som människor 

hade angående uppkoppling via sociala medier, samt hur detta kunde påverka deras 

turistupplevelse.  

 

Innan intervjun 

Förberedelser 

De förberedelser som gjordes innan intervjun genomfördes lade vi stor vikt vid. 

Anledningen till detta var för att på bästa sätt förbereda både oss som intervjuare 

samt våra informanter så att ett relevant informationsbidrag var möjligt. Detta styrks 

av Smith (2010) som anser att förberedelserna är av minst lika stor vikt som 

intervjun i sig. Eftersom våra intervjuer är grunden av vår studie ansåg vi även att 

utformningen av våra frågor samt relevansen i de frågor vi ställde var av största vikt 

för att erhålla tillämplig information. För att på bästa sätt vara förberedd och 

försäkrad om att den valda intervjutekniken var effektiv för vår studie ansåg vi även 

att en pilotstudie var relevant att genomföra. Med hjälp av en pilotstudie kunde vi 

undersöka om de frågor vi ställt under intervjun var passande för vårt fält samt för 

vår studie. Däremot var vi medvetna om att denna pilotstudie endast representerade 
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en individs uppfattning av våra frågor, vilket nödvändigtvis inte garanterade att andra 

intervjupersoner uppfattade dessa frågor på samma sätt. En pilotstudie där frågor 

testas för att se om de är korrekt utformade är enligt Patel & Davidson (2003) en 

strategi för att säkerställa en effektiv intervjuteknik. Vår genomförda pilotstudie 

visade på att de frågor vi arbetat fram var relevanta samt att den intervjuteknik vi valt 

var effektiv vilket vi tror resulterade i information som kunde tillämpas i studien.  

 

Innan våra intervjuer utfördes gavs information kring vår frågeställning samt vår 

studie till informanten. Vi ansåg att detta var ett bra sätt för att göra personen som vi 

intervjuade mer engagerad, vilket kunde medföra att intervjupersonen kände sig mer 

villig att berätta om sina erfarenheter. Smith (2010) talar om att ge informanten en 

insikt i ämnet och de frågor som kommer ställas, innan intervjun. Han menar att detta 

kan resultera i att informanten känner sig mer involverad i intervjun. De människor 

som vi sedan utförde intervjuer med utgjorde det fält som vi valt att studera. 

 

Fält 

Det fält vi har valt att studera är den grupp människor som för vårt fenomen är 

relevant. Ett fält definieras vidare som ett socialt avgränsat område där vissa normer 

och värderingar utgör grunden för fältets sociala sfär (Wessblad, 2014-10-08). För att 

geografiskt avgränsa oss samt fokusera på relevant information har vi valt att utgå 

från tre kriterier som våra informanter var tvungna att uppfylla. Dessa kriterier var: 

(1) svenskt medborgarskap, (2) tillgång och användande av social media minst en 

gång om dagen och (3) någon form av erfarenhet från en turistupplevelse. Utifrån 

dessa kriterier ringade vi in ett fält som var väsentlig för vår studie. 
 

Vid vidare diskussion av våra intervjupersoner benämns de som informanter. 

Anledningen till att vi kallade dessa personer för informanter var för att de bidrog 

med viktig information som bildade grunden för vår empiriska studie. Detta styrks av 

Wessblad (2012) som definierar informanter som de som besitter den kunskap och 

information som intervjuaren vill ta del av.  
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Urval 

Det fält vi valde att studera är svårt att till antal beräkna då det inte fanns någon så 

kallad urvalsdomän. En urvalsdomän definieras som en dokumentation på antalet 

personer som ingår i en viss representerad grupp (May, 2001). Eftersom att vi inte 

slumpmässigt kunde välja någon person från vårt valda fält valde vi att göra ett icke-

sannolikhetsurval. May (2001) definierar ett icke-sannolikhetsurval som en metod 

där en så kallad urvalsdomän inte finns tillgänglig. Smith (2010) definierar denna 

form av urval som en strategi där objekt inte väljs slumpmässigt. Detta urval innebär 

en viss problematik då det inte går att veta om gruppen informanter som väljs ur 

fältet är representativa vid tiden av urvalet. Detta innebär dock inte att ett icke-

sannolikhetsurval inte kan vara representativt för fältet, men detta bör tas i beaktning 

under studiens gång. Vidare inom denna kategori gjorde vi även ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Smith (2010) att objekt 

väljs på grund av dess tillgänglighet för forskaren. Anledningen till detta val var för 

att vi skulle hitta informanter som uppfyllde våra kriterier som fältet utgjorde. Smith 

(2010) riktar viss kritik mot denna metod, på grund av dess möjlighet att välja objekt, 

men menar samtidigt att det finns vissa sätt och strategier som kan öka sannolikheten 

för att få ett representativt urval. Vi var medvetna om den kritik som riktas mot 

metoden gällande dess urvalsteknik då dess giltighet kan ifrågasättas. Genom denna 

medvetenhet och förberedelser ansåg vi däremot att trovärdigheten för vår studie 

kunde behållas då en strategi för urvalet implementerades.  

 

Vår strategi för att finna informanter inom vårt fält var att, genom sociala mediet 

Facebook, publicera en ansökan om informanter till en intervju. Efter att 

intresseanmälan gjorts från det aktuella fältet var ett urval aktuellt. Strategin kring 

urvalet var att välja informanter med så olika demografiska egenskaper som möjligt 

med anledning av att få ett så representativt urval som möjligt och på så vis möjligen 

även sannolikt. Anledningen till att vi valde det sociala mediet Facebook var delvis 

för den tillgång på intervjupersoner som mediet möjliggjorde, men även att vi kunde 

nå potentiella informanter som skulle kunna ha ett av vårt fälts kriterier- användande 

av ett socialt medium. Under utförandet av vårt urval samt förberedelserna av våra 

intervjuer fanns det vissa tänkvärda aspekter att ta i beaktning och vara medveten 

om, vilket presenteras nedan.  
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Viktiga aspekter för vår studie 

För att möjliggöra ett så bra informationsbidrag som möjligt från informanten var det 

för oss viktigt att personen kände trygghet och förtroende för situationen och för 

intervjuaren. Detta betonar Smith (2010) som menar att det finns en svårighet att 

skapa en trygg stämning mellan intervjuare och informant, men att det är viktigt för 

att erhålla nyttig och relevant information. Under utförandet av våra intervjuer blev 

vi medvetna om den svårighet som vårt område kunde medföra då vi i vissa fall 

berörde känsliga områden under intervjun. Vi var medvetna om att diskussioner 

kring känsliga ämnen kunde medföra att informanten inte kände sig trygg och var 

obekväm med att dela med sig av sina känslor och åsikter. Däremot ansåg vi att den 

relation som ibland funnits mellan informant och intervjuare var en positiv aspekt för 

denna studie. Detta för att området som behandlades kunde kännas säkrare att 

diskutera med någon som informanten kände. Något som ytterligare bidrog till en 

trygghet för informanten under intervjun var den anonymitet, genom fiktiva namn, vi 

valde att ge dem. Denna anonymitet anser vi var positivt och kan ha resulterat i ett 

bättre informationsbidrag. Det var även av vikt att vi som forskare behöll en objektiv 

syn och inte hade förutfattade meningar vid utförandet av intervjun. Detta styrks av 

Smith (2010) som anser att det under en intervju är viktigt att vara känslomässigt 

neutral samt att inte ha förutfattade meningar. På grund av detta valde vi därför att 

den som hade minst anknytning till informaten fick leda intervjun för att undvika 

svar som färgades av relationen.  

 

Under intervjun 

Intervjustil 

Strukturen på de intervjuer vi utförde var av en så kallad semistrukturerad karaktär. 

En semistrukturerad intervju innebär att du som intervjuare har vissa standardiserade 

frågor. Utifrån de svar som intervjupersonen sedan ger kan följdfrågor kompletteras 

och ställas för att förtydliga och få en mer ingående förståelse (Smith, 2010). 

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer i vår studie var på grund av att 

vi i början av intervjun ville utgå från en intervjumall med vissa standardiserade 

frågor, för att få svar på de kärnfrågor som vår undersökning syftade till. För att 

sedan få en möjlighet att erhålla en djupare förståelse för informantens attityder och 

tankar ville vi att det fanns möjlighet till följdfrågor vilket en semistrukturerad 
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intervju möjliggjorde. Vi ansåg även att semistrukturerade intervjuer var lämpligast 

till den tidsram som vi jobbade utefter, då tiden för insamling av relevant data var 

begränsad. En semistrukturerad intervju resulterade i att vi kunde behålla en 

fokusering inom vårt valda område vilket skapade möjligheter till insamlandet av 

relevant data.   

 

Då vi har utfört intervjuer med människor med olika demografiska bakgrunder, 

vilket resulterar i olika geografiska områden, har vi använt oss av olika sorters 

intervjuformer. Valet av intervjuform har varit upp till informanten då vi kände att 

detta var en viktig aspekt så att personen i fråga kände sig så bekväm som möjligt. 

Detta har medfört att vi använt oss av både personlig intervju samt intervju via Skype 

och telefon.  

 

Dokumentation 

Gällande dokumentation av våra intervjuer valde vi att ha en ljudinspelning då vi 

ville ha möjligheten att involvera oss i intervjun. Smith (2010) styrker detta då han 

beskriver en ljudinspelning som en strategi där möjligheten ges för de som intervjuar 

att fokusera på intervjupersonen. Innan intervjun påbörjades var det för oss viktigt att 

informanten godkände inspelningen av intervjun då vi var medvetna om att alla inte 

är bekväma med att spelas in under en intervju. Smith (2010) talar vidare om vikten 

att fråga intervjupersonen om en ljudinspelning får utföras innan intervjun påbörjas. I 

vårt fall ansåg vi att det kunde vara effektivt att kombinera ljudinspelningen med att 

föra anteckningar för hand. Detta för att garantera att om problematik angående 

inspelningen uppkom gick vi inte miste om viktig information under intervjuns gång. 

Att kombinera minnesanteckningar och ljudinspelning menar även Smith (2010) är 

bra då viktig data kan gå förlorad om tekniska svårigheter uppkommer. Vi ansåg 

även att det var av vikt att intervjuerna skedde i en avslappnad miljö för att undvika 

problematik i ljudupptagning, vilket Smith (2010) belyser är en viktig aspekt 

gällande dokumentation. En annan anledning till valet av en avslappnad miljö vid 

intervjuerna var för att vi ansåg att detta kunde resultera i en trygghet och ett lugn 

hos våra informanter. En kombination av dessa ovan beskrivna 

dokumenationsmetoder ansåg vi vidare hjälpte oss i vårt efterarbete där 

transkribering och kodning ägde rum.  
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Efter intervjun 

Kodning och analys 

Parallellt med utförandet av våra intervjuer samt transkribering av vårt material, 

skedde även processen gällande kodning och analys. Vi kodade och analyserade vårt 

material i två steg. Det första steget var att analysera mer ordagrant vad varje 

informant ansåg om ämnet och en viss fråga, medan steg nummer två innebar ett 

perspektiv där en analys av informantens attityder och åsikter som helhet stod i 

fokus. Anledningen till detta var att vi ansåg att denna process gav oss en mer 

noggrann helhetsbild av de attityder som för vår studie var viktig. Detta ovan 

beskrivna sätt att arbeta kan kopplas till en strategi som Smith (2010) presenterar i 

hur kodning kan uträttas. Han talar om att det är effektivt att kombinera en mer 

objektiv kodning som görs på varje enskild mening med ett mer kritiskt och 

analytiskt synsätt, där ett helhetsperspektiv av intervjun beaktas. När vi ansåg att vår 

empiri var mättad samt rätt mängd relevant information samlats in, genomfördes en 

helhetsanalys med syfte att skapa kategorier. Dessa kategorier utgjorde sedan 

grunden av vår studie vilket vi vidare kunde koppla samman med stöd i teorier.  

 

2.2. Metodreflektion 

Ovanstående empiriska genomförande har i vår uppsats varit den grund som vår 

studie bygger på. Anledningen till att detta empiriska tillvägagångsätt har varit av 

stor vikt är för att vi ansåg att tidigare forskning inte berörde det område som vi 

fokuserat på. Vi anser därför att denna lucka i vetenskapen styrker vår empiriska 

studie av det fenomen vi ville studera. Vi har genom denna studie positionerat oss 

med ett kunskapsbidrag som kan medföra möjligheter till vidare forskning inom 

ämnet.  

 

Vi vill dessutom poängtera att den urvalsmetod som vi använt oss av i vår studie har 

enligt oss varit den mest effektiva metoden för att erhålla ett så bra 

informationsbidrag som möjligt. Som tidigare nämnt, i metoddelen kring viktiga 

aspekter i vår studie, fann vi att det ämne vi studerade var av ett känsligt slag. Vi 

anser att den personliga relation som i många fall fanns mellan informant och 
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intervjuare var i denna studie en positiv aspekt, då känslig information kan ha varit 

enklare för informanten att delge. Om denna personliga relation däremot inte hade 

funnits tror vi att detta hade påverkat vår studie negativt, då risken hade funnits att 

informanterna hade haft svårare att delge uppriktig information vilket på så vis hade 

påverkat informationsbidraget. 

 

Efter sammanställandet av vårt empiriska material blev vi uppmärksammade om de 

kategorier som presenteras nedan. Dessa kategorier representerar vidare den 

information och kunskap som vårt urval bidragit med och är på så vis själva kärnan i 

vår uppsats. Tillsammans med det empiriska materialet kommer även teorier samt 

våra analyseringar kring vår studie presenteras löpande.  

 

Under genomförandet av våra intervjuer poängterar våra informanter att Tillgång i 

form av möjligheten att koppla upp sig Internet är en grundläggande faktor för att nå 

sociala medier under en turistupplevelse. Vidare talar de om den vana samt Beroende 

som kan uppstå kopplat till användandet av sociala medier. Information och 

Kommunikation är vidare en stor betydande del i användandet av sociala medier 

under en turistupplevelse. Den fjärde och sista kategorin benämns The Social Media 

Syndrome, där våra informanter diskuterar hur sociala medier påverkar deras 

turistupplevelse på ett mer personligt plan. 

 

3. Studie 

3.1. Tillgång 

#Möjligheter_med_Wi-Fi 

Vid diskussion angående tillgången till Wi-Fi under en turistupplevelse anser vissa 

av våra informanter att den ökade tillgången på Internet har resulterat i större 

möjligheter, främst gällande information och kommunikation. 33-åriga Stina, som 

arbetar på ett gym och är bosatt i Kalmar, upplyser oss om att förut när hon reste 

hörde hon knappt av sig till någon på hemmaplan. Den främsta anledningen för 

henne var att det var för dyrt, tillgången fanns inte på samma sätt som idag och 

behovet att vara uppkopplad var inte lika stort. Stina jämför tidigare möjligheter till 

uppkoppling med dagens situation då information skickas löpande och där bilder och 
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uppdateringar kan läggas upp på semestrar. Hon säger även att anledningen till varför 

hon använder sociala medier under en resa är för att tillgången och möjligheten finns 

dit hon reser. Definitionen för uppdatering är den information en person lägger ut på 

sociala medier och även detta är ett begrepp som kommer att benämnas genom vår 

studie. Larsen et al (2007) styrker ovanstående utlåtande kring tekonologins ökade 

möjligheter, bland annat på grund av den ökade tillgången till uppkoppling. 

Författarna anser att turismen har genomgått en förändring det senaste årtiondet då 

uppkoppling på sociala nätverk har möjliggjort en ökad kommunikation mellan 

människor. Black et al (2010) talar om att sociala nätverk är en bidragande faktor till 

Internets ständiga förändring och modifiering. Tkacz (2010) påvisar vidare att 

Internets utveckling har påverkat dess användare och att dessa idag har en alltmer 

ökad vana att dela information samt kommunicera via Internet. Att kommunikation 

och information är enklare idag på grund av en ökad tillgång på uppkoppling är 

något Sven, en 30-årig man som arbetar på Systembolaget och är bosatt i Göteborg, 

anser. Han reser mycket på olika sportevenemang och berättar att det är väldigt 

smidigt och enkelt att koppla upp sig på sociala medier då de flesta hotell idag har 

fritt Wi-Fi. Svens utlåtande kan även kopplas till vad Hannam et al (2013) talar om, 

att det mobila nätverket och Wi-Fi finns nästan överallt idag. De menar att denna 

tillgänglighet och fluiditet av Internet möjliggör att människor alltid kan vara 

uppkopplade. Vi anser att den ökade tillgången till Wi-Fi har resulterat i att 

människors vana att använda sociala medier under en turistupplevelse har förändrats. 

Hur användandet har förändrats på grund av dessa ökade möjligheter till Wi-Fi 

presenteras nedan. 

 

#Stor_tillgång = ökad_användning_av_sociala_medier 

Vi har genom vår studie upptäckt att våra informanter använder sig av Internet och 

uppkoppling i både sin vardag och sitt arbete. Majoriteten av våra informanter 

berättar att de använder sig av sociala medier under sin turistupplevelse, och flertalet 

använder sig av sociala medier i en större utsträckning under en resa. Detta kan 

styrkas av Munar & Jacobsen (2014) som talar om att sociala medier idag är ett bra 

verktyg för turister i flera avseenden. De anser även att då nya teknologier ständigt 

expanderas är detta fenomen idag en stor del i turismindustrin. 
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Kurt, en 66-årig man bosatt i Falkenberg och tidigare frilansande fotograf, talar om 

att han använder sig av sociala medier vid en turistupplevelse i ett informativt syfte. 

Han förklarar att han passar på att uppdatera på sociala medier om han får tillgång till 

Wi-Fi, och han skulle uppdatera mer ofta om tillgången till Wi-Fi var större på 

platsen han befann sig på. Under vår studie märkte vi att ett flertal informanter hade 

liknande åsikter som Kurt gällande hur användandet av sociala medier skulle vara 

större om en större tillgång till Wi-Fi fanns. Den 24-åriga kocken Ola samt 50-åriga 

tryckaren Håkan, båda från Falkenberg, berättar att dess användande av sociala 

medier under en resa är beroende på om det finns möjlighet till uppkoppling. De 

förklarar vidare att de skulle använda sig av sociala medier mer om tillgången var 

större under dess turistupplevelse.  

 

På samma sätt som en stor tillgång på Wi-Fi kan påverka en turists upplevelse kan 

även en begränsad möjlighet till uppkoppling vara en påverkande faktor. Att Internet 

har haft stora påverkningar på människan intygar Kasavana et al (2010) då de talar 

om att Internet har förändrat hur människor söker efter information samt 

kommunicerar med varandra. Kurt berättar att finns inte tillgång till Internet kan det 

bli svårare att meddela nära och kära hemma hur resan går, vilket kan medföra en 

negativ inverkan på hans turistupplevelse. Malin, en 22-årig Kalmarstudent från 

Jönköping, betonar också vikten av att tillgång till uppkoppling finns. Hon menar att 

en begränsad tillgång på Internet under en turistupplevelse är någonting som 

påverkar hennes möjlighet att inte vara lika uppkopplad som hon vanligtvis är på 

hemmaplan. Den vana till uppkoppling som Malin uttrycker, anser vi kan rubbas om 

möjligheten till Wi-Fi inte finns. 

 

Utifrån våra informanters uttalanden anser vi att dess användande av sociala medier 

under en turistupplevelse beror mycket på tillgången till Wi-Fi. Skulle möjlighet till 

Wi-Fi finnas under en turistupplevelse, är det sannolikt att informanterna skulle 

använda sociala medier mer frekvent. Den vana till uppkoppling som finns bland våra 

informanter är även betydande. En begränsning till Wi-Fi tenderar att påverka våra 

informanters vanemönster, vilket kan resultera i att en turists upplevelse påverkas 

negativt.  
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#Begränsad_uppkoppling 

Tillgång till uppkoppling är idag, som ovan beskrivet, en självklarhet för majoriteten 

av våra informanter. På vissa ställen är detta någonting som däremot inte är givet då 

teknologisk infrastuktur ser ut olika på olika platser i världen (Minghetti & Buhalis, 

2010). Under vår studie har vi märkt att den ibland begränsade tillgången till 

uppkoppling som kan finnas under en turistupplevelse kan påverka människor på 

olika vis. Vissa negativa aspekter på begränsad tillgång fann vi under våra intervjuer, 

vilket bland annat Sven berättar om. Under de sportevenemang som Sven besöker 

under sina resor är det negativt om han inte kan kommunicera med vänner då han har 

ett intresse av speltips. För honom skulle det vara negativt om han inte fick tillgång 

till sociala medier under ett sportevenemang då möjligheten att spela skulle minska 

drastiskt. Anna, den 21-åriga studenten från Falkenberg, talar även hon om en 

negativ aspekt gällande begränsad tillgång till uppkoppling. Hon känner att 

människor hemma tar för givet att det finns fri tillgång till Wi-Fi där hon befinner 

sig. Detta anser hon kan sätta press på henne att höra av sig trots att tillgången på 

plats är begränsad. Håkan anser även att det hade varit negativt om han inte hade haft 

tillgång till Internet och sociala medier under sin turistupplevelse. Anledningen är för 

att sociala medier är enklare att använda än att ringa, för att hålla kontakt med de där 

hemma, menar han. Minghetti & Buhalis (2010) talar om att det finns olika sorters 

nivåer av digital vana, kunskap och tillgång hos turister. Vi anser att våra informanter 

tillhör de övre nivåerna där tillgången till digital infrastruktur, vanan att använda 

bland annat sociala medier samt kunskapen att hantera tekniska enheter är stor. Med 

koppling till ovanstående information från informanterna anser vi att en begränsad 

tillgång till uppkoppling kan påverka deras turistupplevelse. Deras vanor och 

förväntningar att vara uppkopplade kan inte mötas med den faktiska tillgång som 

finns på platsen de befinner sig på.  

 

Däremot anser vissa av våra informanter att en begränsad uppkoppling under en 

turistupplevelse kan vara något positivt då de anser att en begränsad tillgång till Wi-

Fi kan kännas som en slags befrielse. Kajsa, en 41-årig egenföretagare från Kalmar, 

berättar att vid hennes sommarstuga finns det ingen tillgång till uppkoppling. Hon 

menar att detta är väldigt skönt för då finns det en anledning att inte vara uppkopplad 

och hon hittar andra saker att göra i stället. Kajsa anser även att finns det fri tillgång 
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till Wi-Fi under hennes turistupplevelse är det lätt hänt att hon fastnar på sociala 

medier och håller sig uppkopplad mer än vad hon egentligen behöver. Även Stina 

anser att en begränsad tillgång till uppkoppling ibland kan vara skönt. Hon belyser 

sin och hennes familjs semester på Kap Verde där det inte fanns något Wi-Fi. Hon 

tyckte detta var väldigt nyttigt och skönt då hon istället njöt av sin lediga tid istället 

för att sitta med telefonen. Hon säger även: “Om möjligheten inte finns eller om det 

inte fungerar då får vi tagga ner och egentligen är det ju så att man har semester för 

att vila…”. Strain (2003) talar om att vi idag lever i en värld där media och förmågan 

att vara uppkopplad är en del av våra liv och vårt beteende, men vilket även kan 

skapa en viss stress. Författaren menar vidare att detta kan framkalla ett behov hos 

oss människor att vara frånkopplade och åka på “media-fria” resor. Karin, en 58-årig 

kvinna som bor och arbetar på en turistbyrå i Krokom, samt Malin håller med 

ovanstående informanter då de båda anser att det är skönt om möjligheten till Internet 

inte finns. De anser nämligen att uppkopplingen på Internet under en turistupplevelse 

kan få dem att tappa fokus och påverka dess upplevelse negativt. Grundat på vad 

våra informanters uttalanden ser vi en tendens till en känsla av befrielse när 

tillgången till uppkoppling är begränsad.  

 

Tillgång är den första kategorin som vi presenterar i denna studie. 

Sammanfattningsvis skapar denna kategori en bild av hur uppkoppling kan bidra med 

möjligheter till information och kommunikation. Vissa informanter informerar oss 

om att de hade använt sig av uppkoppling mer om möjligheten hade funnits. En 

begränsning i uppkoppling kan därför vara negativ då detta förhindrar en möjlighet i 

kommunikation med omvärlden, dock påvisas att en begränsad uppkoppling även 

kan kännas som en lättnad. Detta för att flera informanter känner att det är en 

befrielse att inte kunna koppla upp sig på Internet då de vill kunna leva i nuet och 

njuta av resan. Baserat på ovanstående drar vi slutsatsen att tillgången på 

uppkoppling kan påverka en turistupplevelse. Hur mycket turistupplevelsen påverkas 

beror vidare på hur tillgången ser ut under turistupplevelsen samt den vana som 

turisten har att vara uppkopplad. Denna vana har vi, med hjälp av våra informanter, 

funnit kan övergå i ett beroende. Vidare diskuteras detta beroende av sociala medier 

och uppkoppling, samt hur detta kan påverka en turistupplevelse.  
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3.2. Beroende 

#(O)beroende 

Några av våra informanter talar om att de, kopplat till en turistupplevelse, kan 

uppfatta att människors vana till uppkoppling ibland kan övergå till ett beroende. Vi 

anser att detta beroende kan ha uppkommit genom den möjlighet som finns för 

människor att idag informera och kommunicera genom Internet och sociala medier. 

Karin talar om att tillgången till information via sociala medier kan vara så 

spännande och roligt att det är väldigt lätt att hon använder sig av sociala medier mer 

än vad som behövs och att ett visst beroende skapas. Hon talar också om att hon förut 

kunde irritera sig på människor som ständigt tittade i telefonen, men att hon själv har 

börjat bete sig på samma sätt idag. Britt som är 59 år, bosatt i Östersund och arbetar 

som egen företagare, säger att hon gärna håller lite koll på vad som händer hemma 

när hon är ute och reser. Detta medför att hon använder sig av sociala medier 

dagligen under hennes turistupplevelse för att hon är nyfiken på vad andra gör. 

MacKay & Vogt (2012) talar om hur dagens informationsteknologi i form av bland 

annat Smartphones resulterar i en ökad tillgång till information samt möjlighet till 

kommunikation. Detta har genererat i en ökad användning av informationsteknologi 

under en turistupplevelse, då tillgången möjliggör att turister kan erhålla information 

samt kommunicera med varandra genom hela sin turistupplevelse. 

 

Stina anser sig själv vara väldigt mediakopplad. Hon menar att det finns ett beroende 

och när hon väl loggar ut från sociala medier blir det tyst och hon frågar sig själv: 

“Jaha, vad händer nu då?”. Kajsa anser att det finns ett allmänt beroende av sociala 

medier hos oss människor, vilket Malin förstärker då hon förklarar att hennes 

användande av sociala medier är en dålig vana och ett beroende. Cam & Isbulan 

(2012) talar om just detta beroende som flera av våra informanter känner att de har. 

Författarna menar att människor i allmänhet börjar tappa kontrollen över sitt 

hanterande av sociala medier och att detta kan påverka deras vardagliga liv, bland 

annat ur sociala aspekter. Detta beroende kan vi dock se tendenser på att vissa av 

våra informanter försöker vänja sig av med. Malin berättar om det beroende hon har 

när hon är ute och reser men försöker göra ett aktivt val att lägga ifrån sig telefonen. 

Hon känner att hon missar den geniuna upplevelsen samt att upplevelsen störs genom 
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att hon är uppkopplad på sociala medier. Green (2002) talar om möjligheten att hålla 

människor informerade under sin turistupplevelse och att denna utveckling påverkar 

turistens upplevelse. Det är inte längre självklart att vi reser för att fly från vardagen 

samt att en turistupplevelse ger turisten en paus från verkliga livet. Denna utveckling 

kan vi uppfatta genom flertalet av våra informanter då de talar om att de inte lämnar 

vardagliga livet när de reser utan håller sig uppkopplade av intresse, men också på 

grund av ett beroende. Vi anser att det är intressant hur utvecklingen av 

informationsteknologi har möjliggjort för oss människor att kommunicera med 

andra, men att denna utveckling ibland kan påverka negativt i den formen av att ett 

beroende skapas. Att våra informanter ibland gör medvetna val att stänga 

informationskanaler i form av sociala medier visar att en turistupplevelse kan 

påverkas negativt av denna vana och beroende.  

 

Flera av våra informanter berättar vidare att de inte känner ett stort behov av sociala 

medier under deras turistupplevelse. Studenten Hampus, 23 år från Värnamo, 

informerar oss om att han brukar höra av sig till nära och kära om han är ute och 

reser. Han menar att han brukar höra av sig till familj och vänner för att uppdatera 

om resan och hur han mår men att han samtidigt inte känner ett behov av att göra det 

om det inte är något angeläget. Fleralet av våra informanter håller med Hampus 

utlåtande då de anser att de inte har ett behov av uppkoppling eller sociala medier 

under en turistupplevelse. De använder bara sociala medier i ett informativt syfte och 

de känner sig inte tvingade att uppdatera någonting. Detta styrks av Håkan som inte 

finner ett behov eller beroende av att publicera någonting på sociala medier. Han 

anser att under en resa är det andra personer i resesällskapet som publicerar och 

uppdaterar om deras resa. Kajsa berättar vidare att hon kan publicera något i början 

av resan, men att behovet inte finns att alltid uppdatera då hon vill känna att hon 

lever i nuet och får njuta av sin turistupplevelse.  

 

Från de vanor som finns kring användandet av Internet och sociala medier diskuterar 

denna katogori det beroende som kan uppkomma. Detta beroende har medfört att 

vissa av våra informanter medvetet försöker vänja sig av med det då de anser att 

deras turistupplevelse påverkas negativt. Samtidigt berättar vissa av våra informanter 

att de inte känner ett behov att använda sig av sociala medier under en 

turistupplevelse och att de inte ser sig själva som beroende. Däremot finner 
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majoriteten av våra informanter att andra människors beroende av sociala medier kan 

påverka deras turistupplevelse, vilket presenteras nedan.  

 

#Andra_användares_beroende 

Att fler och fler människor är beroende av sociala medier är någonting som flera av 

våra informanter anser. I detta fall är detta en negativ faktor då många av våra 

informanter anser att andra turisters beteende och vanor av social media försämrar 

deras personliga turistupplevelse. Kurt säger att det är många som använder sociala 

medier när det är ute och reser och att han vet folk som är beroende. Han förklarar att 

de nästan inte gör någonting annat än: “... sitter där och håller på och knappar.” Han 

menar även att han tror att det är ett genomgående beteende och att det blir till en 

vana att vara uppkopplad på sociala medier. Vidare talar Malin om hur människor 

plockar fram telefonen för att fota eller uppdatera i stället för att stanna upp och 

uppleva vyn de har framför sig, samt att människor tar fram telefonen så fort det 

finns Wi-Fi. Andra människors beroende av sociala medier kan enligt henne påverka 

hennes upplevelse negativt genom att hon irriterar sig på dess beteende. Detta är 

även någonting som Håkan menar då han säger att när andra i resesällskapet är 

uppkopplade på sociala medier kan det förstöra stämningen samt upplevelsen. Han 

anser att så fort det finns tillgång till uppkoppling interagerar folk mindre med 

varandra, de är istället inloggade på sociala medier för att “kolla läget”. Han berättar 

vidare att folk blir frustrerade om de inte får tag i fri uppkoppling. Detta stärks av 

Britt som tycker att det är tråkigt att se ett par sitta på en restaurang och inte tala med 

varandra och i stället titta i telefonen. Enligt henne försvinner mycket 

kommunikation mellan människor på grund av Internet och sociala medier. Detta kan 

vi koppla samman med Bauman (2000) som talar om hur vår värld idag har en hög 

nivå av mobilitet och fluiditet, vilket bland annat kan påverka våra personliga 

förhållanden. 

 

Sven styrker ovanstående då han talar om den irritation han kan känna angående 

människors beroende av sociala medier. Han anser att många slösar bort sin tid 

genom att sitta med telefonen i stället för att uppleva det som händer i verkliga livet, 

och speciellt under en upplevelse som turist då de ofta har rest långa sträckor för att 

uppleva något. Han anser att de slösar bort sin tid och missar det som de har rest för 
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att uppleva. Dock påvisar han att det är väldigt lätt att fastna i att exempelvis svara på 

meddelanden på sociala medier om de inkommer under turistupplevelsen, trots att 

det är något som han själv anser är onödigt när pengar och tid har lagts på en 

turistupplevelse. Kajsa talar om att människor idag känner att de “missar livet” om 

de missar något på sociala medier. Enligt henne kommer det i framtiden vara väldigt 

populärt med turistdestinationer där det inte finns tillgång till Internet. Detta för att 

människor kommer att vilja komma bort från stressen att alltid vara tillgängliga samt 

vänja sig av med sitt beroende. 

 

 

Andra människors beroende till sociala medier och hur detta vidare uppfattas 

störande av personer i omgivningen, är någonting som kan kopplas till vad Crouch et 

al (2001) talar om. De menar att andra turister kan påverka den subjektiva 

uppfattningen av en plats vilket resulterar i en påverkan av turistupplevelsen. 

Holloway et al (2011) säger även att andra turister är en viktig del av en 

turistupplevelse. Anledningen är att iakttagelser av andra turister kan påverka den 

personliga självbilden och beteendet, vilket leder till en påverkan på 

turistupplevelsen. Detta är en viktig aspekt vid analysering och koppling till vårt fall; 

hur andra turisters beroende av sociala medier påverkar en annan turists upplevelse. 

Majoriteten av våra informanter anser att deras turistupplevelse försämras för att 

andra turisters beteende och vanor kring sociala medier stör deras egen 

turistupplevelse.  

 

Denna kategori har, genom information från våra informanter, resulterat i en 

förståelse att vanan kring användandet av sociala medier är något som kan bidra till 

ett beroende. Detta beroende är något som flertalet av våra informanter själva 

upplever att de har och som påverkar deras turistupplevelse. En intressant iaktagelse 

som gjordes var att våra informanter ansåg sig påverkas negativt av andra användares 

beroende. Denna aspekt var något som majoriteten ansåg hade en stor betydelse och 

som påverkade deras upplevelse i stor utsträckning. Vidare är information och 

kommunikation en stor del inom sociala medier. Detta ämne och dess påverkan 

diskuteras i följande kategori.  
 



Lisa Gop 
Nicolina Bengtsson Kandidatuppsats i Turismvetenskap 2TR41E 
 

 21 

3.3. Information och Kommunikation 

#Trygghet_och_säkerhet 

Tillgången och möjligheten till information och kommunikation är, enligt vår studie, 

en viktig del av sociala medier. Under vår studie upptäckte vi att många av våra 

informanter anser att sociala medier är en effektiv informationskanal. Genom sociala 

medier är det enkelt att hålla kontakt med nära och kära under en turistupplevelse. 

Boyd Rayward (2014) talar om detta fenomen då han beskriver att det idag finns 

goda möjligheter att kommunicera med omvärlden. Relationer över geografiska 

gränser kunde förr i tiden vara problematiska på grund av den limiterade 

teknologiska utvecklingen. Vi människor har ett behov att känna en närhet till 

varandra och dessa problematiska aspekter är idag näst intill obefintliga på grund av 

den väl utvecklade teknologin. Vi kan idag kommunicera över geografiska avstånd 

med hjälp av bland annat sociala nätverk och denna kommunikation ger direkt 

kontakt med ett näst intill obegränsat antal användare oberoende av geografisk 

position.  

 

Denna möjlighet till kommunikation talar majoriteten av våra informanter om då de 

berättar att de, genom sociala medier, kan känna en viss trygghet och säkerhet då 

möjligheten till information och kommunikation finns. Stina är en av dessa 

informanter, som menar att sociala medier och att vara uppkopplad inger en viss 

känsla av ro. Kurt anser att genom mediet Facebook nås både släkt och vänner på ett 

snabbt och enkelt sätt och att sociala medier används främst i ett informativt syfte. 

Kurt menar att sociala medier utgör ännu en portal till att kunna kontakta och 

informera nära och kära hemma vilket medför en trygghet för både honom och de på 

hemmaplan. Karin styrker detta genom att tala om vikten att kunna informera 

familjen att hon har det bra och att allting fungerar som det ska på resan samt kunna 

få information om hur familjen har det hemma. Hon påpekar dessutom att hon räknar 

med att hon blir meddelad om något händer och detta medför att om inget står på 

sociala medier så antar hon att allt hemma är bra. Vi anser att användandet av sociala 

medier bidrar till informationsmöjligheter och kan på så vis leda till en känsla av 

säkerhet för några av våra informanter. Detta kan vi koppla till Wang et al (2014) 

som påstår att möjligheten till att koppla upp sig på Internet genom en Smartphone, 

för att erhålla information, kan resultera i en känsla av säkerhet och trygghet under 
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en turistupplevelse. White & White (2007) talar vidare om att det är viktigt för 

många människor att kunna underhålla sina relationer på hemmaplan under en 

turistupplevelse. Möjligheten att hålla kontakt med nära och kära via sociala medier 

kan resultera i att turisten känner att relationerna underhålls trots det geografiska 

avståndet. Denna känsla att fortfarande vara involverad i sina relationer hemma anser 

våra informanter är en viktig aspekt som kan inge trygghet. Vi tror därför att sociala 

medier kan underlätta information och kommunikation under en turistupplevelse och 

påverkar våra informanter positivt då det resulterar i en känsla av trygghet och 

säkerhet.  

 

Sociala medier anser Karin vidare är en mer smidig informationskanal än att skicka 

vykort då det går mycket fortare att meddela att resan går bra. Anderson & Tracey 

(2001) talar om hur människor alltid har kommunicerat med varandra för att bland 

annat delge information, men att vi idag kan kommunicera med nya medel såsom 

sociala nätverk. Vi anser att vi genom vår studie kan uppfatta att våra informanter 

utnyttjar dessa nya teknologier i stor utsträckning istället för att använda sig av 

traditionella kommunikationsverktyg såsom vykort. 

 

Detta är även någonting som Håkan håller med om. Han menar att genom sociala 

medier finns det en ökad möjlighet att kommunicera samt hålla sig uppdaterad om 

vad människor gör hemma. Han anser även att det är positivt då de på hemmaplan 

även kan kontakta personen som är iväg på en resa. Sociala medier gör det 

genomförbart att kommunicera utan att använda telefonens funktioner, såsom sms 

eller mms, då mediet Facebook bland annat har en meddelandefunktion- Messenger. 

Funktioner på Facebook, såsom så kallade likes samt kommentarer, förklarar Kajsa 

kan vara ett sätt att hålla en dialog med människor hemma under en turistupplevelse. 

En like på Facebook är en funktion där människor kan visa att de tycker om den bild 

eller den uppdatering som personen i fråga har publicerat. Till varje publicering finns 

det även en kommentarsrad där följare har en möjlighet att skriva vad de tycker om 

publiceringen eller skicka hälsningar. Kajsa berättar om sin födelsedag som 

spenderades utomlands och genom sociala medier kunde hon få grattis-hälsningar 

som gjorde att hennes upplevelse påverkades positivt. Hon anser även att sociala 

medier kan vara ett bra verktyg för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 

världen i allmänhet. Sven som reser mycket på olika sportevenemang berättar att 
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sociala medier resulterar i att han kan spela på tips med människor hemma som har 

samma intresse. Han anser att hade inte denna möjlighet till information funnits så 

hade hans turistupplevelse försämrats.  

 

Genom den information som vi under studiens gång har tagit del av kan vi konstatera 

att möjligheten till kommunikation med omvärlden under en turistupplevelse skapar 

en trygghet och en säkerhet hos majoriteten av våra informanter. Wang et al (2012) 

styrker detta då de beskriver att en upplevelse kan förstärkas när turisterna kan 

kommunicera med familj, vänner samt andra människor i dess omgivning. Den 

ständigt modifierade teknologin resulterar i möjligheten till snabb kommunikation 

över geografiska gränser och flertalet av våra informanter trivs med dessa 

kommunikationsverktyg och vi kan ana en åsikt att lite mer traditionella verktyg 

såsom vykort inte längre är lika aktuella. Efter genomförande av vår studie anser vi 

att om möjligheten inte finns att kommunicera med nära och kära, genom sociala 

medier, kan detta påverka en turistupplevelse till det negativa. Under studiens gång 

märkte vi att möjligheten till information och kommunikation under en 

turistupplevelse kan, förutom trygghet och säkerhet, även fungera som en 

inspirationskälla för andra människor.  
 

#Inspiration 

Flera informanter anser att den information som kan spridas och delas genom sociala 

medier kan även skapa inspiration för andra människor. De anser att informationen 

kan inspirera människor på hemmaplan, men även att andra turister kan få inspiration 

under sin resa. Karin talar om den positiva aspekten att dela med sig av sin 

turistupplevelse genom sociala medier, då detta kan inspirera andra människor 

hemma att besöka samma plats. Hon förklarar att det är roligt att förmedla ett minne 

och på så vis marknadsföra sin resa. Kajsa styrker detta genom att förklara att hon 

genom sociala medier kan tipsa om resmålet samt dela med sig av mer detaljerad 

information som kan vara svår att få genom en resebyrå, såsom hur varmt det var på 

hotellrummet etc. Ola anser att sociala medier är positivt då det kan höja upplevelsen 

genom att andra resenärer bidrar med information. Han säger att när han är ute och 

reser och människor kommer med bra tips och råd om vad han kan göra i området, 

kan upplevelsen förhöjas. Gretzel & Yoo (2008) talar om att en motivation till att 
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publicera på Internet och sociala medier, är för att dela med sig av sina åsikter och 

erfarenheter till andra turister. Detta för att bidra till ett bättre välmående för andra 

turister under deras turistupplevelse. 

 

Ovanstående informanter anser att inspiration är en viktig aspekt och ett viktigt 

motiv till att publicera på sociala medier vid en turistupplevelse. Genom den 

inspiration som publiceringen kan ge eller resultera i, kan deras turistupplevelse 

förbättras. Munar & Jacobsen (2014) anser att dela med sig av sina turistupplevelser 

till andra är ett motiv till att publicera på sociala medier och kan på så vis stärka en 

turistupplevelse. Publiceringen kan vara i ett informativt syfte men även involvera 

aspekter som fokuserar på känslor, erfarenheter och tankar. Vid vidare diskussion 

kring våra informanters uttalanden, angående hur sociala medier påverkar en 

turistupplevelse, är kontakten med andra resenärer även en viktig aspekt.  

 

#Kontakt_med_andra_resenärer 

Att hålla kontakt med andra människor under en resa är påvisat sedan innan att 

många av våra informanter tycker är en positiv aspekt när det gäller användande av 

sociala medier. Att dessutom ha möjlighet att kontakta andra resande är något som 

kan påverka en turistupplevelse på ett positivt vis. Hampus förklarar att det genom 

sociala medier är möjligt att hålla kontakt med de människor som han har träffat 

under sin resa vilket kan ge resan ett positivt socialt värde. Dessutom kan kontakten 

med andra resande genom sociala medier möjliggöra att personer som träffats under 

en resa kan hålla kontakten genom hela resans period. Detta innebär att det finns 

möjligheter att på en resa mötas upp på fler ställen och synkronisera sina rutter för att 

mötas upp igen. Anna delar dessa åsikter då hon anser att sociala medier är ett 

effektivt sätt att behålla kontakten med bekanta som bor i andra länder. Hon berättar 

att hon, genom en bild som hon publicerade på sociala medier, fick kontakt med en 

gammal vän då denne kommenterade hennes bild. Detta anser hon ger ett värde då de 

inte har tid att höras i normala fall. Wang et al (2012) talar om detta fenomen när de 

förklarar att Smartphones ger möjligheter till kommunikation med andra resenärer 

genom nätverk såsom sociala medier. Denna kontakt med andra resenärer resulterar i 

att turister kan kommunicera med de som delar deras upplevelse, vilket kan påverka 

turistupplevelsen positivt. 
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Anna poängterar även hon att sociala medier är användbart när hon träffar nya 

människor under en resa. Det hade krävts mer planering och det hade varit svårare att 

återkoppla om hon inte haft möjligheten att kontakta andra människor genom sociala. 

Detta styrker också Malin då hon säger att det är bra att via sociala medier kunna 

skapa en relation och bestående kontakt med människor hon träffar under en 

turistupplevelse, vilket kan påverka hennes upplevelse till det positiva. Kontakten 

med andra resenärer under en resa är viktig och detta styrks av Ola. Han betonar att 

det är bra att, genom sociala medier, kunna behålla kontakten med andra resenärer 

som han träffat och kanske kunna möta upp dem om dess vägar möts igen. Detta 

påstås vidare av Sørensen (2003) som menar att kommunikation genom Internet har 

bidragit till en ökad flexibilitet samt gjort det möjligt för resenärer att hålla kontakt 

med varandra. Förut krävdes mer planering och människor var tvungna att bestämma 

en fast tid och plats för att kunna mötas igen. Idag skapar Internet en möjlighet till 

fortlöpande kommunikation med sina sociala nätverk vilket resulterar i att människor 

på ett enklare sätt kan hålla kontakten under en turistupplevelse och på så vis mötas 

upp igen. Att genom sociala medier kunna hålla kontakt med andra resenärer är för 

våra informanter en positiv aspekt. Kommunikationen gör det möjligt att på ett mer 

flexibelt sätt kunna träffas igen och detta kan på så vis påverka deras turistupplevelse 

till det bättre. Information och kommunikation kan för våra informanter i detta fall 

leda till en positiv påverkan, men det är även möjligt att se dessa aspekter från ett 

annat perspektiv som presenteras nedan.  

 

#Stress_och_press 

Sociala medier möjliggör, som ovan nämnt, att en person kan kommunicera med 

släkt, vänner samt andra resenärer under sin turistupplevelse. Detta är enligt 

majoriteten av våra informanter en positiv aspekt i huruvida sociala medier påverkar 

en turistupplevelse. Dock talar ett flertal av de personer vi har intervjuat om att de 

kan känna att de måste hålla människor på hemmaplan uppdaterade vad de gör under 

sin resa. De kan även känna att de själva måste hålla sig informerade om vad som 

händer hemma. Dessa faktorer kan bidra till både stress och press enligt våra 

informanter. 
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Anna talar om hennes backpackresa i Indien och att hon under den resan kände 

denna ovan nämnda press. Hon menar att nära och kära hemma förväntade sig 

uppdatering då uppkoppling och information sågs som en självklarhet medan Anna i 

själva verket inte kunde uppdatera, vilket resulterade i en ansträngd situation för 

henne. Dessa förväntningar talar även Britt om, men hon känner att detta är 

någonting som hon kan ignorera under sin turistupplevelse. Stina och Malin styrker 

denna påvisade stress som sociala medier vid en turistupplevelse kan medföra. De 

förklarar att de vill hålla sig uppdaterade samt uppdatera människor hemma hur resan 

är. Malin säger att det är viktigt för henne att följa vad som händer på hemmaplan, 

vilket medför att användandet av sociala medier är relativt högt vid en 

turistupplevelse. White & White (2007) talar om detta fenomen då de förklarar att 

människor har svårt att lämna det vardagliga livet när de reser. Möjligheten till ett 

frekvent användande av kommunikation genom sociala medier kan stressa turisten då 

denna hela tiden känner att den inte kan släppa eventuella problem hemma. Detta kan 

medföra att en bibehållen kontakt med nära och kära under en turistupplevelse kan 

resultera i negativa känslor såsom stress. Hannam et al (2013) talar vidare om detta 

fenomen då de förklarar att dagens teknologi har möjliggjort tillgång till ständig 

uppkoppling. Denna teknologiska utveckling kan ibland leda till att människor 

känner en skyldighet att behålla samma kontakt och relation när de är ute och reser 

som när de är hemma. 

 

Flera av våra informanter har ovan talat om den stress och press som sociala medier 

kan medföra under en turistupplevelse. Däremot finns det några informanter som ser 

denna aspekt från ett annat perspektiv. Hampus påvisar att han inte har ett stort 

behov att hålla kontakt med nära och kära hemma under sin resa. Att ha möjligheten 

att uppdatera den mest väsentliga informationen till närstående hemma anser han är 

bra, men utöver detta tycks informanten inte anse att mer information behövs 

förmedlas till personer hemma. Han förklarar dessutom att det näst intill kan vara 

jobbigt att hålla för mycket kontakt med nära och kära hemma, då detta kan ge 

hemlängtan. Att, under en turistupplevelse, kunna hålla kontakten med de närmaste 

personerna genom sociala medier tycker även Karin är väldigt effektiv. Hon talar om 

det behov hon kan känna när det gäller att förmedla sin upplevelse via bilder till 

familjen att hon har det bra på sin resa. Däremot känner hon inte ett behov att 



Lisa Gop 
Nicolina Bengtsson Kandidatuppsats i Turismvetenskap 2TR41E 
 

 27 

förmedla dessa bilder till resten av sina Facebook-vänner, utan att informera familjen 

om hur hon har det är det viktigaste. 

 

Enligt en av våra informanter kan den stress och press som vissa känner kring sociala 

medier under en turistupplevelse kopplas till den vana som turisten har att använda 

sig av sociala medier. De förväntningar som nära och kära hemma har kan också vara 

en stressframkallande faktor. Karin förklarar att det är enkelt att ha större 

förväntningar på uppdateringar från en person som uppdaterar frekvent till vardags. 

Hon kan känna att hon inte förväntar sig uppdateringar i samma utsträckning från en 

person som vanligtvis inte uppdaterar så mycket när denne är hemma. Vi anser att 

detta visar på att de vanor turisten har att uppdatera på hemmaplan kan bidra till en 

förväntan som nära och kära har på att bli uppdaterade av personen som reser. Detta 

kan resultera i stress för turisten då denna känner sig pressad att behålla samma 

standard och frekvens på sina uppdateringar som personen gör hemma. Detta kan vi 

styrka med Wang et al (2014) som talar om att användningen av Smartphones i det 

vardagliga livet påverkar hur en turist använder en Smartphone under en 

turistupplevelse. Vi anser att detta kan kopplas till hur sociala medier kan påverka en 

turistupplevelse då en Smartphone möjliggör användandet av sociala medier. Wang 

et al (2014) anser vidare att de vanor som turisten har att använda sig av denna 

teknologi i vardagen påverkar hur uppkopplad turisten är på sin resa. Personens 

karaktärsdrag påverkar även hur, och i vilken utsträckning, detta teknologiska 

attribut används. Vi anser även att behovet och förväntningarna av att informera samt 

hålla sig informerad under en turistupplevelse kan skapa stress och press hos turisten. 

Detta kan i sin tur påverka en turistupplevelse. En annan aspekt som våra 

informanter talar om är att det ibland kan spridas för mycket information på sociala 

medier.   

 

#TMI-Too_Much_Info 

Som ovan nämnt inom denna kategori kan vi urskilja både positiva och negativa 

aspekter angående delande av information via sociala medier under en 

turistupplevelse. Våra informanter har talat om att de kan känna en trygghet med 

detta fenomen, men också en slags press att informera och hålla sig informerad 

genom sociala medier. White & White (2007) talar som tidigare nämnt om att 
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relationer på hemmaplan kan, genom teknologiska attribut såsom sociala medier, 

behållas under en turistupplevelse. Detta på grund av den möjlighet till 

kommunikation över geografiska gränser som teknologin skapar. Vissa av våra 

informanter anser däremot att all den information som kan delas via sociala medier 

kan ha en negativ effekt på känslan att få återberätta sin resa efter hemkomst. Kajsa 

talar om att det är lite tråkigt att människor hemma vet så mycket om hennes resa när 

hon kommer hem eftersom att hon har publicerat bilder och uppdateringar på sociala 

medier under sin resa. Känslan att få återberätta sin resa till släkt och vänner kan 

därför påverkas då många redan är uppdaterade om hur resan var. Detta kan stärkas 

av Malin som anser att människor vet så mycket om vad andra människor gör på 

grund av sociala medier, vilket medför att den personliga kommunikationen inte blir 

lika självklar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi, efter samtal med våra informanter, konstatera att 

delningen av information på sociala medier kan vara positiv ur flera perspektiv, men 

att denna tillgång till information även tenderar att ha negativa konsekvenser. En 

känsla av trygghet och säkerhet kan infinna sig hos många av våra informanter när 

det finns en möjlighet för dem att kommunicera med nära och kära hemma. Att hålla 

sig informerad om vad som händer i världen i allmänhet kan också kännas som en 

trygghet enligt den information vi samlat under vår studie. En annan positiv aspekt 

som våra informanter anser är den inspiration från en turistupplevelse som de kan 

dela med sig eller själva ta del av via sociala medier. Flera av våra informanter 

förklarar dock att pressen att informera och hålla sig informerad kan skapa oro och 

stress. Att veta att människor hemma förväntar sig information kan bidra till att 

turistupplevelsen försämras då en känsla av ro inte riktigt kan infinna sig. Att 

människor hemma redan vet mycket om turistupplevelsen kan också vara negativt, 

då känslan att få återberätta resan kan bli mindre effektfull. Information och 

kommunikation är en viktig aspekt angående användandet av sociala medier under en 

turistupplevelse. I denna kategori har vi diskuterat de olika sätt som information och 

kommunikation kan påverka en turistupplevelse. Vidare kommer vi behandla vår 

sista kategori som behandlar hur fotografi samt respons på sociala medier påverkar 

våra informanter på en mer personlig nivå.  
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3.4. The Social Media Syndrome 

#Resa_bakom_linsen 

Några av våra informanter informerar oss om den vikt som fotografering och foto har 

under en turistupplevelse samt publiceringen av foton på sociala medier. Malin 

berättar att hon inte hade besökt vissa platser om det inte fanns en möjlighet att 

publicera ett foto på sociala medier att hon har varit på den platsen. När hon befann 

sig i New York åkte hon till en inspelningsplats för TV-serien Sex And The City 

endast för att fota platsen, själv hade hon inget stort intresse av platsen i sig. Ett 

fotografi är också ett bevis på att hon har varit på ett ställe, anser Malin. Hon berättar 

om när hon var i USA och inte fick en möjlighet att fotografera Hollywood-skylten. 

För henne kändes det då som att hon inte hade varit där då hon inte kunde fotografera 

och publicera det på sociala medier. Anledningen till att hon publicerar bilder på 

sociala medier under en turistupplevelse är för att visa att hon upplever någonting. 

Resultatet av att hon kan visa att hon upplever och reser någonstans anser hon 

förbättrar hennes turistupplevelse. Hampus berättar vidare att han fotograferar de 

klassiska sevärdheterna för en destination när han reser, för att dessa sevärdheter är 

kända och att det hör till att han ska fotografera dessa. Vidare talar även Kajsa om en 

bild hon och hennes familj arrangerade och sedan publicerade på sociala medier 

under en resa. Hon anser att det hade varit väldigt tråkigt om hon inte hade kunnat 

dela denna bild på Facebook. Anledningen till detta är att Kajsa anser att hon då inte 

hade kunnat visa att hon var ute på en resa. Foton och publicering av dessa foton är 

för några av våra informanter en viktig aspekt för deras turistupplevelse då det är en 

slags dokumentation som är av betydelse. Detta kan relateras till Wang et al (2014) 

som finner att bilder och videos som delas på sociala medier under en 

turistupplevelse gör det möjligt för turisten att reflektera och konstruera mening i den 

upplevelsen de upplever. Vid analysering av ovanstående anser vi att foton och 

publiceringar på sociala medier kan för våra informanter skapa mening i 

turistupplevelsen.  

 

Ovanstående beskrivning av våra informanters uttalanden kan vi koppla ihop med 

vad Hillman (2007) säger. Han talar om att fotografier från en resa kan kan fungera 

som ett bevis som visar att en person har besökt en specifik plats. Jansson (2007) 

styrker detta då han talar om att fotografi är en stor del av turism och kan visa 
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turistens erfarenheter samt dess upplevelse. Den information våra informanter har 

gett oss angående fotografi och hur dessa kan fungera som bevis kan vi associera till 

fenomenet om souvernirer. Gordon (1986) förklarar att souvernirer som är 

införskaffade under en resa fungerar som ett slags bevis på att turisten har besökt en 

plats och Belk (1990) beskriver fotografier tagna under en turistupplevelse som en 

slags souvernir för resan. Vi anser att de motiv våra informanter har till att 

fotografera under en turistupplevelse pekar på vikten att kunna visa upp sin resa. 

Vidare menar vi att ett bevis på att turisten har besökt en plats är viktig och om 

möjligheten inte finns att bevisa att platsen har besökts kan negativa känslor skapas, 

vilken kan påverka turistupplevelsen.  

 

Flera av våra informanter berättar att de gör medvetna val när de publicerar bilder på 

sociala medier då de vill att bilderna ska spegla deras självbild. Anna berättar att hon 

publicerar bilder som speglar det hon verkligen har gjort då detta stämmer bättre 

överens med hennes självbild och hur hon är som person. Vidare förklarar hon att 

hon är stolt som reser mycket och hon trivs med att människor i hennes omgivning 

ser henne som häftig och äventyrlig, vilket gör att hon endast publicerar bilder och 

uppdateringar som stärker denna bild. Hampus berättar vidare att hans motiv till att 

publicera något på sociala medier är för att underhålla, vilket han vill påvisa är 

viktigt för att visa att han kan bjuda på sig själv. Flertalet av våra informanter visar 

på liknande beteende då de förklarar att de vill publicera bilder på sociala medier 

som speglar vilka de är som person. Något vi även kan urskilja från våra intervjuer är 

att våra informanter vill visa var de har varit och att denna publicering blir ett slags 

bevis på den upplevelse de har haft. Ola fortsätter på detta spår då han säger att 

människor söker sig till exotiska platser, platser som är ovanliga och som många där 

hemma kanske inte känner igen. Han tror att anledningen till varför folk publicerar 

bilder på sociala medier under en resa är för att de vill visa att de har varit där. Dessa 

uttalanden från våra informanter angående motiv till publicering på sociala medier 

kan styrkas av Belk & Yeh (2011) som menar att ett foto kan fungera som ett bevis 

från en turistupplevelse. Han anser även att foton och att dela med sig av sina foton 

kan vara ett sätt för turisten att förmedla sin identitet samt en symbol för personens 

självbild. Vidare säger han att sociala medier kan vara ett forum där denna aspekt når 

en större publik och på så vis får en större genomslagskraft. Vid analys av 

ovanstående kan publicering av foton på sociala medier fungera som ett bevis av en 
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turistupplevelse. En annan aspekt av att publicera bilder från en turistupplevelse på 

sociala medier kan vara att förmedla en bild av sig själv och sin identitet. Detta är 

någonting som styrks av Mark Zuckerberg, grundaren av det sociala mediet 

Facebook: "The question isn't, 'What do we want to know about people?', It's, 'What 

do people want to tell about themselves?'" (Mark Zuckerberg, 

www.entrepreneur.com, 7/12-2014). Vi anser att detta citat betonar den betydande 

roll fotot har gällande att spegla sin självbild på sociala medier. 

     

Under vår intervju med Malin talar hon om en intressant aspekt angående den äkthet 

hon anser att ett foto bör ha. Hon berättar att ett foto som publiceras på sociala 

medier måste vara äkta, vilket innebär att det måste vara en bild som hon själv har 

tagit. Ett vykort eller ett monterat foto anser hon att hon inte kan publicera då det inte 

är hennes bild eller hennes “moment”. Hon anser att det resulterar i att det inte känns 

äkta och på så vis som om hon inte varit där. Om en annan människa har publicerat 

en fin bild och det senare kommer fram att den bilden inte är tagen av personen i 

fråga eller om bilden egentligen är ett vykort anser Malin att bilden inte blir lika 

genuin längre för att den inte direkt kan associeras med den personen. Denna 

betoning på äkthet som vi kan urskilja från Malins uttalande anser vi kan kopplas till 

Byers (1964) då han menar att äktheten i ett fotografi beror på de inre genuina 

känslor och uttryck som fotografen skapar genom de foton som denne själv tar. Vid 

analysering av vad Malin säger menar hon att det är viktigt att bilderna speglar det 

personliga uttryck som fotografen förmedlar genom ett fotografi. Med stöd i Malins 

och Byers´s (1964) uttalande anser vi att ett foto som turisten har tagit själv kan 

representera det personliga och genuina i turistens upplevelse. Om fotot däremot inte 

är taget av turisten själv kan en känsla att bilden inte är äkta uppkomma, och 

turistupplevelsen kan då påverkas då det inte känns som att turisten har besökt 

platsen.   

 

En diskussion kring huruvida fotografi kan störa turistens upplevelse fördes med 

vissa av våra informanter som berättar att de ibland undviker att ta kort när de reser. 

Detta för att de anser att det kan förstöra den genuina upplevelsen om allting som 

upplevs ska fotograferas. Detta styrker Kurt som berättar om sin tid som frilansande 

fotograf. Han anser att han ibland kunde gå miste om den direkta upplevelsen vid en 

resa då han istället iakttog det mesta genom sökaren på kameran. Att kameralinsen 
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eller ett fönsterglas kan framkalla en känsla av distans mellan turisten och det 

turisten upplever, är en faktor som diskuteras vidare av Kirshenblatt-Gimblet (1998). 

Hon belyser bland annat problematiken med att visa en utställning på ett museum. 

Syftet är att visa upp och förmedla ett visst event men att fönsterglaset ibland 

problematiserar detta då avskiljningen mellan turist och objekt påverkar upplevelsen 

och möjligheten att förstå vad som visas. Fönsterglaset kan skapa en distans mellan 

turist och objekt, och på samma sätt anser vi att detta kan kopplas till fotografering 

och kameran vid en turistupplevelse. Kurt drar även en parallell mellan kameran och 

sociala medier. Han anser att vad kameran och kamerasökaren var för honom, är 

sociala medier för dagens generation. Sociala medier kan enligt honom vara ett 

störningsmoment i att uppleva den riktiga upplevelsen. Vidare är detta även något 

som Ola talar om. Han säger att foton och uppdateringar på sociala medier stör den 

genuina upplevelsen och att han under resan inte fokuserar så mycket på att ta foton 

eller publicera på sociala medier. Han tycker det är roligare att vara där och då och 

att den genuina upplevelsen är viktigare än en ta en bild och publicera på sociala 

medier. Ola säger: “Jag tror att upplevelsen kan förstöras genom användandet av 

sociala medier”. Stylianou-Lambert (2012) pekar också på faktorn kring att kameran 

och fotografering kan förhindra den genuina upplevelsen. Han anser att den frihet 

som en kamera och fotografering kan innebära även kan ha en motsatt effekt, då 

turisten tenderar att fastna bakom kameran och fokusera på att dokumentera 

turistupplevelsen istället för att njuta av den.   

 

För att sammanfatta denna underkategori har vi diskuterat fotot och fotograferingens 

betydelse kopplat till en turistupplevelse. Vikten av att kunna fotografera en plats och 

publicera det på sociala medier har stor betydelse då ett foto fungerar som ett bevis 

av upplevelsen och resan. Faktorer som kan påverka turistens upplevelse ytterligare 

är att ett foto kan spegla turistens självbild samt den äkthet som uppkommer när 

turisten tar bilden själv. Anledningen till vikten av dessa aspekter är att det styrker 

den upplevelse som turisten har haft. Vi anser därför att ett foto som reflekterar 

turistens självbild och äkthet på upplevelsen medför att turisten erhåller ett bevis på 

sin upplevelse. Något som däremot kan påverka turistens upplevelse negativt är om 

för mycket fokus läggs på att fotografera samt publicera foton på sociala medier. 

Kameran kan påverka upplevelsen negativt då vissa av våra informanter anser att den 

kan skapa en barriär mellan turisten och den genuina upplevelsen. Att lägga för 
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mycket fokus på att ta bilder och publicera dessa på sociala medier är något som kan 

förhindra turisten att uppleva sin resa fullt ut. Med detta sagt övergår vi till att 

diskutera en annan fungerande roll som våra informanter berättar att fotot kan ha för 

en turistupplevelse.  

 

#Trip_down_memory_lane 

När vi ställer frågan till Stina vad hon tycker är positivt med sociala medier under en 

turistupplevelse berättar hon att hon genom sina bilder och uppdateringar kan känna 

att resan får leva vidare efter hemkomst. Människor frågar hur resan var då de har 

sett hennes bilder och uppdateringar, vilket gör att resan får leva kvar hos henne en 

längre tid. Detta är något som vi under våra intervjuer uppfattar att flera av våra 

informanter känner. Karin berättar att hon också anser att en turistupplevelse kan 

förlängas efter hemkomst om hon får dela den med andra via sina uppdateringar. 

Som ung reste hon mycket och då fanns inte möjligheten att dela sina bilder under 

själva upplevelsen, vilket gjorde att hon efter hemkomst samlade sina nära och kära 

och visade alla bilder i efterhand. Nu för tiden har vi möjlighet att dela våra 

upplevelser på plats under resan, vilket gör att vi sprider ut detta förmedlande till 

nära och kära under vår turistupplevelse. Walker (1989) talar om att detta fenomen 

angående delandet av foton har utvecklats genom tiden. Förut sattes bilder in i 

fotoalbum och delades med nära och kära och personen som tagit bilderna eller 

upplevt det som visas på bilden berättade ofta historien bakom varje bild för att ge en 

känsla för hur turistupplevelsen var. Delandet av fotografierna spreds med andra ord 

till en mindre publik genom fysiska fotoalbum. Boyd (2008) talar vidare om att 

dagens teknologi har möjliggjort att delandet av fotografier nu kan göras på sociala 

medier som resulterar i att en stor publik kan ta del av en turistupplevelse genom 

bilderna.  

 

Vidare berättar Malin att hon ser sociala medier som en dagbok som hon efter resan 

kan titta tillbaka på och på så vis minnas vissa stunder av resan. Detta styrks av Britt 

som säger att titta tillbaka på ett foto kan få henne att komma ihåg känslan hon hade 

när var på semester. Hon betonar vikten av foton och att hon genom dessa upplever 

resan en gång till och tycker det är roligt att gå igenom de bilder hon fotograferat. En 

av våra informanter, Hampus, delar samma åsikt som flera av våra informanter då 
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han förklarar att det är roligt att titta på bilder från sin resa och att detta i sin tur kan 

stärka hans turistupplevelse. Dock säger han att bilderna inte behöver finnas på ett 

socialt medium för hans upplevelse ska kunna förlängas, så länge han själv har 

tillgång till dem så räcker det.  

 

Malin säger att det är viktigt för henne att publicera foton på sociala medier under en 

resa. I allmänhet tar hon väldigt många bilder men det som hon publicerar, 

framförallt på mediet Instagram, är hennes utvalda höjdpunkter från resan. På sociala 

medier publicerar Malin de saker som är speciella och värda att minnas och hon ser 

sociala medier som ett digitalt fotoalbum som hon kan gå tillbaka och kolla på. Sven 

och Ola delar Malins uppfattning då en publiceraring av foton bidrar till att de kan 

minnas tillbaka och komma ihåg deras resa och upplevelse. Vidare berättar de att 

upplevelsen av en resa kan förlängas när nära och kära är nyfikna och frågar om 

resan som de följt genom sociala medier. Vi kan koppla våra informanters uttalanden 

angående fotografering med Edensor (1998) som berättar att det är väldigt viktigt för 

turisten att samla minnen och att detta fenomen kan ses som en stor anledning till 

varför vi människor reser. Den information våra informanter har givit oss pekar på 

att de samlar minnen genom att fotografera och att de får en känsla av att återuppleva 

resan igen om de går igenom de bilder de publicerat, när de är hemma. Detta anser vi 

påvisar att en känsla av nostalgi är viktig för våra informanter då detta gör att de får 

känna igen upplevelsen och att de ibland kan återuppleva resan. Marschall (2014) 

talar om detta då hon menar att nostalgi ofta väcker goda minnen hos oss människor 

och att turism är ett fenomen som kan skapa många minnen och därefter nostalgi hos 

människor. Stylianou-Lambert (2012) förklarar vidare att dela med sig av sina 

upplevelser i form av foton kan återkalla minnen från sin resa hos turisten.  

 

Dessa känslor och minnen som väcks genom publicering av bilder på sociala medier 

påvisar våra informanter är något som kan förstärka deras turistupplevelse då det 

medför att de kan återuppleva sin resa. Vi anser därför att ett foto samt publicering 

av foton på sociala medier har en stor nostalgisk betydelse för turisten, vilket kan 

påverka turistupplevelsen positivt. En annan faktor som våra informanter talar om, 

angående deras turistupplevelse, är den respons via sociala medier som de kan få av 

andra människor.   
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#The_power_of_likes 

Under de intervjuer vi utfört är det många personer som har informerat oss om den 

betydelse respons på sociala medier från andra användare har. Britt talar om att hon 

tycker det är roligt att få likes och att hennes vänner på Facebook skickar 

lyckönskningar när hon och resesällskapet ska ut och resa. Anna berättar att det ger 

en känsla av tillfredställelse att själv vara utomlands och veta att vissa andra är 

hemma i vardagen. Motivet för henne att publicera något på sociala medier under 

hennes turistupplevelse är delvis för att få bekräftelse från andra människor då hon 

tycker att det är väldigt roligt med mycket respons, såsom kommentarer på 

Facebook. Även Malin talar om respons då hon säger att hon räknar likes och att 

potentiella likes är en viktig faktor i valet av vilken bild hon ska publicera. Dessa 

yttranden anser vi kan kopplas till Castells (2001) som beskriver hur ny teknologi 

såsom sociala medier möjliggör känslan att förbättra sin självbild. Detta anser även 

Lee et al (2014) som säger att respons som ges på sociala medier kan skapa positiva 

känslor och styrka den egna självbilden hos personen som erhåller responsen. 

Ovanstående källor i kombination med det våra informanter berättar för oss, anser vi 

visar på att respons på sociala medier kan resultera i att självbilden stärks.  

 

Angående erhållandet av bekräftelse via sociala medier på en turistupplevelse talar 

Stina om att hon tycker om att “gnugga in” att hon är ute och reser. Hon anser att en 

av anledningarna till att publicera något på sociala medier är för att hon har ett 

bekräftelsebehov och att det är viktigt för henne att folk hemma inte glömmer bort 

henne när hon är ute och reser. Att få respons som visar på att människor är 

avundsjuka känns lite roligt för henne då hon vet att andra vill uppleva det hon 

upplever under sin resa. Hon berättar vidare att hon anser att människor idag har ett 

stort behov av att bli bekräftade och att detta resulterar i att det publiceras mer på 

sociala medier vid en turistupplevelse. Karin känner däremot inget bekräftelsebehov, 

men hon har märkt att andra människor verkar drivas av att få bekräftelse utan att 

tänka på varför de egentligen gör resan. Ett flertal andra informanter styrker detta 

genom att förklara att de anser att människor i allmänhet ser en like som en 

bekräftelse och att de kan bli ledsna och känna sig bortglömda om ingen respons ges. 

Karin anser att det är väldigt konstigt att andra människor måste få respons på att det 

som de gör är häftigt och att de inte kan känna det själva istället. Ola förklarar att han 



Lisa Gop 
Nicolina Bengtsson Kandidatuppsats i Turismvetenskap 2TR41E 
 

 36 

anser att det största motivet människor har för att publicera något på sociala medier 

är för att få bekräftelse. Han tror att många reser endast för att visa upp på sociala 

medier vad de gör, inte för att uppleva något själva.  

 

Under våra intervjuer har vi upptäckt att många av våra informanter anser att 

bekräftelse är en drivande faktor för att publicera någonting på sociala medier under 

en turistupplevelse. Ma & Chan (2014) fortsätter diskussionen kring motiven till att 

publicera på sociala medier. De menar att den främsta anledningen till att dela med 

sig av sina erfarenheter på sociala medier är för att behålla relationer, sprida kunskap 

och information samt att erhålla bekräftelse från andra användare. Baym (2010) 

styrker detta genom att tala om att publicering på sociala medier kan motiveras av att 

personen i fråga vill få respekt och bekräftelse. Som ovan nämnt är bekräftelse en 

stor aspekt när det gäller respons på sociala medier, under en turistupplevelse. Malin 

anser att anledningen till att publicera någonting på sociala medier under en resa är 

för att få uppmärksamhet och visa var hon har varit någonstans. Anledningen till att 

hon åkte till inspelningsplatsen för Sex And The City i New York var för att visa för 

en kompis att hon har varit där då kompisen var en stor beundrare av denna TV-serie. 

Detta medförde då att kompisen hörde av sig och berättade hur avundsjuk denne var, 

vilket kändes bra för Malin. Håkan delar denna uppfattning då han berättar att det 

känns bra när hans vänner uttrycker avundsjuka genom deras respons på sociala 

medier. Dessa informanter påpekar vidare att deras turistupplevelse kan påverkas till 

viss del av den respons som publicering på sociala medier kan medföra.  

 

Flera av våra informanter har i denna underkategori talat om att det är roligt att få 

bekräftelse på de publiceringar som de har gjort på sociala medier. Vissa av våra 

informanter har även nämnt att den bekräftelse i form av avundsjuka, som andra 

känner för deras turistupplevelse, är tillfredställande för dem. Vidare går vi in mer 

djupgående på hur respons vid publicering på sociala medier kan påverka en 

turistupplevelse. Vi märkte under våra intervjuer att många av våra informanter delar 

liknande uppfattning kring detta ämne och detta anser vi är en viktig upptäckt i vår 

studie. 

 

Att få respons på det som publicerats på sociala medier kan enligt några av våra 

informanter påverka vad de själva känner för deras upplevelse. Sven förklarar att om 
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han har publicerat en bild på något som han tycker är väldigt häftigt, men inte får 

någon respons, så kan helhetsintrycket av själva upplevelsen sänkas lite. På samma 

sätt kan mycket respons göra att turistupplevelsen förstärks positivt då humöret blir 

bättre av positiv respons. Sven förklarar dock att han påverkas mycket av vilket 

humör han är på i grunden, är han väldigt glad och får lite respons av en publicering 

påverkar detta inte turistupplevelsen nämnvärt. Däremot anser han att det kan kännas 

jobbigt att inte få någon respons när han vet att människor kan se det han publicerar 

men att de väljer att inte ge någon respons. Kajsa menar att motivet till att publicera 

någonting på sociala medier under en resa är för att erhålla bekräftelse. Att inte 

kunna publicera någonting på sociala medier och få respons på detta tycker hon hade 

varit tråkigt, men samtidigt tror hon ändå inte att denna respons påverkar hennes 

upplevelse nämnvärt. Anna berättar att om hon har publicerat en bild på en plats som 

hon själv kanske inte anser är så unik, men får positiv respons från många på sociala 

medier, så kan hon känna att platsen kanske är mer intressant än vad hon trodde från 

början. Om hon sedan publicerar en bild som inte får stor respons kan detta påverka 

då hon börjar fundera vad som var fel på den bilden. Dock vill hon betona att 

responsen på det hon publicerar är något som hon tänker på, men det påverkar inte 

hennes turistupplevelse markant. Flera av våra informanter delar dessa ovan 

beskrivna åsikter då de anser att responsen inte har en avgörande roll för deras 

turistupplevelse. Däremot är den respons på sociala medier som våra informanter 

erhåller under en turistupplevelse en aspekt som kan ha en viss inverkan, då de anser 

att upplevelsen kan bli lite bättre eller lite sämre beroende på den respons som 

publiceringen får.  

 

För att summera den sista kategorin, The Social Media Syndrome, så har aspekter 

kring personliga känslor och relationer diskuterats kopplat till sociala medier under 

en turistupplevelse. Vi anser att dessa aspekter som diskuterats i denna kategori kan 

associeras med vissa komponenter inom det som Bourdieu (1986) benämner 

symboliskt kapital. Detta då han belyser det sociala och kulturella värde som vissa 

handlingar och erfarenheter kan medföra inom en viss social krets. En stor del av det 

som våra informanter talar om är den betydelse som foto och fotografering, i 

förbindelse med sociala medier, kan ha för en turistupplevelse. Ett foto som puliceras 

på sociala medier kan enligt vissa informanter fungera som ett bevis på resan och 

som en dokumentation som speglar dess självbild. Däremot finns det en motsatt åsikt 
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då vissa anser att publicering av foton på sociala medier samt möjligheten att 

fotografera under en turistupplevelse kan dämpa turistens genuina upplevelse. Vidare 

har även fotot en stor inverkan på de minnen och känslor av nostalgi som kan 

framkallas genom att informanten använder sociala medier som ett slags digitalt 

fotoalbum, för att återuppleva sin turistupplevelse. De publiceringar av foton och 

uppdateringar som sker på sociala medier resulterar ofta i respons från andra 

användare. Detta anser många av våra informanter är en påverkande faktor. Däremot 

anser de att responsen som ges på sociala medier inte påverkar turistupplevelsen på 

ett markant vis, men att det däremot kan göra turistupplevelsen antingen lite bättre 

eller lite sämre. Vidare presenteras nedan en gemensam bild och slutsummering av 

hur sociala medier påverkar en turistupplevelse.  

 
 
4. Slutsats 
I denna studie har vi kommit fram till att sociala medier påverkar en turists 

upplevelse, men att detta sker på olika sätt och till en varierad utsträckning.  

Tillgången till uppkoppling är en väsentlig del då detta är det som möjliggör att 

sociala medier kan användas under en turistupplevelse. Tillgång till uppkoppling är 

även grunden till hur mycket sociala medier används och detta resulterar i att 

tillgången har en inverkan till vilken grad en turistupplevelse påverkas. Den vana 

som turisten har att koppla upp sig på Internet är även en viktig aspekt i hur 

turistupplevelsen påverkas, då bristen på uppkoppling antingen kan bli ett 

stressmoment eller inge en känsla av ro. Den vana som finns kring Internet och 

sociala medier, som våra informanter uttryckt, kan även övergå i ett beroende. Detta 

beroende är en påverkande faktor på turistupplevelsen. Vissa av våra informanter 

anser att de har ett beroende av sociala medier medan andra anser att behovet av 

sociala medier under en turistupplevelse inte finns. Däremot har vi gjort en viktig 

upptäckt då vi fann att resesällskapet eller andra användares beroende av sociala 

medier påverkar en turistupplevelse. Många informanter uttrycker starka negativa 

känslor angående när andra människor är uppkopplade på sociala medier, då detta 

försämrar den personliga interaktionen samt att den verkliga upplevelsen kan gå 

förlorad.  
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Denna studie har resulterat i en insikt att tillgången till information samt möjligheten 

till kommunikation, via sociala medier, är viktiga faktorer vid en turistupplevelse. 

Vidare är information genom sociala medier en påverkande faktor då det för många 

inger en känsla av trygghet och säkerhet. Anledningen till detta är för att turisten på 

ett enkelt sätt kan hålla sig uppdaterad med information samt informera omgivningen 

om dess upplevelse. En annan positiv påverkan som information och kommunikation 

kan innebära är den inspiration som turisten kan dela med sig av samt ta del av under 

en turistupplevelse. Kommunikation via sociala medier innebär vidare en möjlighet 

till kontakt med människor på hemmaplan men även att kunna skapa samt bibehålla 

en relation med andra resenärer vid en turistupplevelse.  

 

Ovanstående slutsatser gällande information och kommunikation är aspekter som 

påverkar turistupplevelsen positivt. Däremot kan information och kommunikation 

även ha en negativ inverkan på en turistupplevelse. Möjligheten till information och 

kommunikation kan bidra till att turisten känner sig stressad och pressad att hålla 

kontakt med andra människor samt delge information. Vi har även kommit till insikt 

att för mycket information som delges på sociala medier kan bidra till att turisten går 

miste om att kunna återberätta resan efter hemkomst. Detta på grund av att 

människor i turistens kontaktnät har tagit del av upplevelsen, då den redan har 

offentliggjorts och delats genom sociala medier.  

 

Den sista och slutgiltiga kategorin har enligt oss berört ämnen som är av en mer 

personlig karaktär. Anledningen till detta är för att kategorin berör känslor och 

relationer som sociala medier kan skapa och medföra under en turistupplevelse. Vi 

har under studiens gång upptäckt att sociala medier kan för turisten vara ett sätt att 

uttrycka sin personlighet med syfte att skapa ett värde samt ett slags kapital av sig 

själv hos andra människor.  

 

Fotot och fotografering har vi även upptäckt har en betydande roll i hur en turists 

upplevelse kan påverkas av sociala medier. Inom detta ämne fann vi både positiva 

och negativa aspekter angående hur det påverkar en turistupplevelse. Ett fotografi 

som publiceras på sociala medier har för våra informanter en positiv inverkan då det 

fungerar som ett bevis på den upplevelse turisten har haft. Foto som publiceras på 

sociala medier möjliggör även att turisten kan visa upp sin personlighet och självbild. 
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Dock har vi blivit medvetna om att själva aktiviteten att fotografera har en negativ 

påverkan då det hämmar den genuina turistupplevelsen. Foton som publiceras på 

sociala medier under en turistupplevelse har även en nostalgisk betydelse. Detta på 

grund av att turisten, genom de foton som publicerats, kan minnas och återuppleva 

sin resa vilket på så vis kan stärka turistupplevelsen.    

 

Att erhålla respons i form av likes och kommentarer, på sociala medier, är någonting 

som har en betydelse för turistupplevelsen. Responsen kan vidare bidra till att erhålla 

bekräftelse och detta anser vi är en av de mest drivande faktorerna för att publicera 

någonting på sociala medier. Dock har vi kommit till insikt att respons via sociala 

medier inte påverkar turistens upplevelse på ett avgörande sätt. Däremot anser vi att 

responsen på sociala medier fungerar som en slags bifaktor i hur turisten upplever sin 

resa, då det kan göra upplevelsen antingen lite bättre eller lite sämre. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en turists upplevelse påverkas, på olika sätt 

och till olika utsträckning, av sociala medier.  

 

Vi har under denna studie kommit till insikt att området vi har studerat är relativt 

outforskat, vilket har resulterat i att vår studie har genererat i ett kunskapsbidrag. 

Valet till vår empiriska utgångspunkt är därför än en gång viktig att poängtera då 

området tidigare inte var forskat inom. Vi anser att vår studie endast har berört en del 

av detta outforskade område och att det därför finns möjlighet till andra infallsvinklar 

och perspektiv. Något som vi har upptäckt under studiens gång är de åsikter som 

skiljer sig mellan män och kvinnor samt mellan olika generationer, gällande sociala 

medier och en turistupplevelse. Detta anser vi därför vara potentiella inriktningar för 

vidare forskning inom området. 

 

5. Källförteckning 

5.1. Källkritik 
Vi anser att kritik mot vissa av våra källor kan vara av vikt för att visa på en 

medvetenhet och att ett aktivt val gjorts om ifrågasättande uppstår. Den första 

kritiken riktas mot en utav våra källor som berör definitionen av sociala medier samt 

definitionen av Facebook. Denna information erhölls från webbsidan Wikipedia. 

Trots allmän kritik mot Wikipedia som källa anser vi att den information som vi 
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erhöll var korrekt och tydlig. Anledningen till varför vi anser detta, grundas i den 

personliga kunskap och erfarenhet av sociala medier och mediet Facebook som vi 

själva har. 
 

Den andra kritiken riktas mot valet av en föreläsning som referens. Föreläsningen 

skedde i samband med en metodkurs som fungerade som introduktion till 

Kandidatuppsatsen. Anledningen till att vi valde information från föreläsningen som 

källa var på grund av den konkreta och tydliga definitionen av fenomenet fält. 

Möjligen kan en föreläsning ses som en svag källa men vi anser att föreläsaren är 

pålitlig med tanke på hans status som lektor samt hans kunskap inom området. 
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Våra Informanter 

Anna- kvinna, 21 år .  Intervju: 2014-11-27, kl. 08:00. 

Britt- kvinna, 59 år.     Intervju: 2014-11-26, kl. 08:00. 

Hampus- man, 23 år.  Intervju: 2014-11-23, kl. 17:30. 

Håkan- man, 50 år.  Intervju: 2014-11-20, kl. 12:30. 

Kajsa- kvinna, 41 år. Intervju: 2014-11-28, kl. 08:00. 

Karin- kvinna, 58 år. Intervju: 2014-11-26, kl. 09:15. 

Kurt- man, 66 år.   Intervju: 2014-11-25, kl. 15:00. 

Malin- kvinna, 22 år. Intervju: 2014-11-19, kl. 15:00. 

Stina- kvinna, 33 år.  Intervju: 2014-11-19, kl. 11:30. 

Sven- man, 30 år.  Intervju: 2014-11-27, kl. 15:00. 

Ola- man, 24 år.  Intervju: 2014-11-27, kl. 09:30.



  
 

I 
 

6. Bilagor 

6.1. Bilaga A- Intervjuguide 

 
Hej och välkommen till vår intervju! 

 
Detta är en studie som syftar till att undersöka användandet av sociala medier kopplat till resande. 
För att denna studie ska bli så bra och giltig som möjlig betonar vi vikten av att Du som informant är 
så uppriktig och ärlig som möjligt i dina svar.  
 
Vi kommer att spela in denna intervju. Anledningen är för att vi inte ska gå miste om eller glömma 
viktig information som Ni uppger under intervjun. Genom studien och uppsatsen kommer Ni 
självklart vara helt anonym och det är endast vi som intervjuar som kommer lyssna på inspelningen.  
 
 
Frågeställning: 
 

Hur kan uppkoppling via sociala medier påverka turistens upplevelse? 

Syfte: 

Syftet med vår studie är att beskriva hur uppkoppling via sociala medier påverkar en turists 

upplevelse. Genom denna studie vill vi skapa en bild av vilken påverkan uppkopplingen via sociala 

medier har för turistens upplevelse. 
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Frågor: 

Användande av sociala medier:  

1. Vad anser du är en turismupplevelse? 

 

2. Vad brukar du oftast publicera (Bilder, uppdateringar osv.)? 

 

3. Vilket medium använder du oftast (Facebook, Instagram, Twitter osv.)?  
 

4. Hur ofta brukar du publicera någonting (1 ggr/dag, 1 ggr/vecka osv.)? 

 

Användandet av sociala medier under resande:  

5. Använder du sociala medier när du är ute och reser?  
 

6. När är du mest aktiv med sociala medier, före, under eller efter en resa? 

 

7. Hur förändras eller förändras ditt beteende överhuvudtaget när du är ute och reser? 

 

Känslor kring sociala medier under resande: 

8. Vad får du för känslor/vad är motivet till att publicera någonting på sociala medier (t.ex. den 

 bilden du har med dig)? 

 

9. Vad får du för känslor av den respons som publiceringen medför (t.ex. den bilden du har med 

 dig)? 
 

Hur sociala medier kan påverka vid en resa/turistupplevelse: 

10. Vad anser du positivt med sociala medier när du reser? 

 

11. Vad anser du negativt med sociala medier när du reser? 

 

12. Hur tror du att du hade påverkats om du publicerade respektive inte publicerade någonting på 

 sociala medier under din turismupplevelse/resa?  
 

13. Om vi går tillbaka till vår frågeställning, hur tror du sociala medier påverkar din upplevelse 

 under en resa?  

 
 


