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Sammanfattning 
Användningen av sociala medier har under de senaste åren ökat radikalt. Allt fler människor 

väljer att dela med sig av bilder i sociala medier, samtidigt som allt fler företag använder sig av 

bilder i sociala medier för att marknadsföra sina produkter och utbud. 

Den stora genomslagskraften som internet och sociala medier har haft, är en bidragande faktor 

till att turismnäringen kunnat växa till att bli en av världens största näringar. Därav delas det 

dagligen mängder av bilder på destinationer av olika slag i sociala medier. 

Den här uppsatsen studerar på vilket sätt bilder på destinationer i sociala medier påverkar 

människor. Uppsatsen studerar hur privatpersoner upplever att de påverkas, men också hur 

kritiska privatpersoner är till hur bilder av destinationer framställs. Dessutom studerar den här 

uppsatsen hur reseföretag som dagligen använder sig av platsmarknadsföring i sociala medier 

upplever att bilder på destinationer påverkar kundens beslutsfattande gällande resa.  

Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning som studerar sambandet mellan bilder, turism och 

sociala medier, för att sedan jämföras med en egen empirisk insamling där både en 

enkätundersökning och två samtalsintervjuer har genomförts. Från den empiriska insamlingen 

framgår det att människor till stor del påverkas av bilder av destinationer i sociala medier, men 

att de även är kritiska till det innehåll som publiceras på internet och sociala medier. Kopplat till 

den teoretiska bakgrunden framgår det även att det finns flera faktorer som avgör i vilken 

utsträckning människor påverkas av bilder av destinationer.  

 

 

Nyckelord: bilder, sociala medier, destination, turism 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linda Harkman som har väglett oss i den här 

uppsatsen. Vi vill dessutom tacka alla respondenter som har tagit sig tid till att besvara vår 

enkätundersökning samt ställt upp på intervju. Dessutom vill vi även rikta ett tack till Karlstads 

universitet som erbjuder en behaglig studiemiljö, utan en behaglig studiemiljö hade arbetet inte 

varit lika roligt att genomföra.  

 

Tack! Ellen Löfquist, Julia Eldeblad.  
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1.0 Inledning  

1.1 Bakgrund 

John Urry myntade en gång uttrycket “The Tourist gaze”, den så kallade “Turistblicken”. Detta 

begrepp syftar till att se på den inställning och uppfattning turister har om en viss plats och 

bygger på de bilder och berättelser som turisten fått ta del av innan resmålet. Urry menar att 

människor får en viss uppfattning av resmålet, vare sig det är positivt eller negativt, innan de åker 

till destinationen. Enligt Urrys forskning kan bilder av platsen vara avgörande för hur turisten 

upplever resmålet när denne åker dit (Urry, 2002). “The tourist gaze” är ett dock ett svårbeskrivet 

begrepp eftersom alla människor ser världen på olika sätt. Det är turisternas egna blick (tourist 

gaze) som upplever olika miljöer och skapar med hjälp av detta egna tolkningar om sin 

omgivning. “Gazing is a performance that orders, shapes and classifies, rather than reflects the 

world” (Urry, Larsen. 2011. s.2).  

 

I en fältstudie från Mallorca gjord av Munar et. al. (2014) visar resultatet att 42 procent av 

semesterbesökarna på Mallorca hade delat eller planerade att dela bilder från sin semester på 

sociala medier. Enligt fältstudien var motivet till att dela semesterbilder på sociala medier i största 

grad att påverka andra internetanvändares kunskap och hjälpa dem i sitt beslutsfattande gällande 

resor. Sedan fältstudien gjordes har användandet av sociala medier ökat och allt fler människor 

delar med sig av bilder (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Enligt Syssner (2012) har delning av bilder på destinationer i sociala medier blivit ett allt mer 

vanligt sätt att marknadsföra en plats. 

 

Den här uppsatsen har studerat på vilket sätt människor ser på destinationer genom sociala 

medier. Detta genom att exempelvis bilder delas på vackra stränder eller sevärdheter. Med 

begreppet “destination” utgår den här uppsatsen från Nationalencyklopedins definition av ordet 

vilket är ett avsett resmål (Nationalencyklopedin, 2017). Bilder och information om platser kan 

också delas på ett sätt som påverkar turisters val i att besöka en destinationen eller inte vilket har 

undersökts. Sociala medier är med andra ord avgörande i den så kallade “turistblicken”. Utöver 
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hur människor påverkas av hur platser framställs i sociala medier har den här uppsatsen studerat 

hur kritiska användare i sociala medier är till hur platser gestaltas.  

1.2 Problemformulering 

Enligt en rapport från Internetstiftelsen i Sverige, så ökar användandet av sociala medier årligen. 

Rapporten visar även på att de sociala medier där bilder läggs ut och står i fokus, som Facebook 

och Instagram är de sociala medier som ökar mest (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

En ökad användning av sociala medier i takt med att turismnäringen ökar skulle i praktiken 

innebära en ökad delning av semesterbilder, både från företag och privatpersoner. Kan dessa 

bilder vara avgörande för vart vi reser? Påverkar dessa bilder hur vi uppfattar och ser på en 

destination innan vi reser? 

Problematiken som uppstår när användare av sociala medier kan ta del av en mängd bilder av en 

och samma destination i flera olika informationsflöden, är att det blir allt svårare att få en klar 

uppfattning om en destination utifrån en bild. Det här gör även att det idag är svårare än 

någonsin för företag att publicera bilder av destinationer i form av platsmarknadsföring, då 

konsumenter enkelt kan söka upp och ta del av en helt annan bild av destinationer på andra 

ställen i sociala medier (Ghazali. et. al, 2013). 

Än så länge finns det inte mycket forskning om bilder i sociala medier, eftersom att det här är ett 

så pass nytt fenomen (Munar et. al, 2013). 

Ett problem som vi själva tror kan uppstå när allt fler bilder på destinationer sprids, är att 

användare i sociala medier kan bli allt mer selektiva vad gäller bilder av destinationer, som i sin 

tur kan påverka användares val att resa. Vi själva tror att sociala medier kan vara en bidragande 

faktor till att en del destinationer glöms bort eller blir bortvalda helt på grund av att destinationer 

framställs på olika sätt i sociala medier. Dessutom kan bilder av destinationer i sociala medier 

vara förskönande vilket kan resultera i att destinationer inte framställs som verklighetstrogna.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med den här B-uppsatsen är att få en större förståelse för hur sociala medier kan påverka 

människor i deras beslutsfattande gällande val av resor. Syftet är dessutom att se huruvida 

människor är kritiska till de bilder av destinationer som publiceras i sociala medier.  
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1.4 Frågeställningar 
För att besvara syftet använder sig den här uppsatsen av följande frågeställningar; 

● På vilket sätt påverkas människor av de bilder av destinationer som visas i sociala medier? 

● Hur kritiska är användare i sociala medier till hur destinationer framställs? 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts i denna uppsats då en enkätundersökning med en urvalsgrupp på 

studenter i åldern 18-40 år som studerar på Karlstads universitet har tagits vid. Dessutom har två 

intervjuer med personer som är insatta i ämnet bilder i sociala medier verkställts. Bilden av 

studenternas svar i enkätundersökningen, samt de två intervjuerna är ej representativa för vad 

alla användare i sociala medier har för åsikter kring hur de påverkas av bilder av destinationer i 

sociala medier samt hur kritiska användare i sociala medier är till hur bilder av destinationer 

framställs.  

1.6 Disposition  

Dispositionen för uppsatsen ser ut som följande: Kapitel 1 tar inledningsvis upp bakgrund till 

ämnet om bilder av destinationer och sociala medier för att sedan presentera problemet med att 

studera just det här ämnet. Därefter redogörs uppsatsen syfte och frågeställningar samt 

avgränsning för arbetet. Kapitel 2 presenterar den tidigare forskning som finns kring bilder av 

destinationer i sociala medier. Kapitel 3 introducerar den metod som har tagits vid för att besvara 

uppsatsen syfte och frågeställningar. Här presenteras den valda metoden, urval, tillvägagångssätt 

och bearbetning av data som har genomförts. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och 

etiska reflektioner där vi författare själva diskuterar de felkällor och etiska dilemman som kan 

uppstå i vårt val av metod. Därefter redogörs den empiri som uppsatsen har fått fram. Här 

presenteras både diagram och citat från en enkätundersökning och intervjuer som uppsatsen har 

genomgått. Kapitel 5 behandlar analys och diskussion av empirin och dessutom författarnas egna 

reflektioner kring studien. Kapitel 6 behandlar slutsatsen där det ges svar på vad studien har 

kommit fram till. Kapitel 7 är det sista kapitlet, där författarnas egna reflektioner och förslag på 

framtida forskning kring ämnet bilder av destinationer i sociala medier.  
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2.0 Teoribakgrund     

Det här kapitlet tar upp tidigare forskning kring ämnet sociala medier och kommunikation via bilder, kopplat 

till turismvetenskap. Kapitlet behandlar begrepp inom sociala medier, tidigare forskning om turism och sociala 

medier, platsmarknadsföring, bilder av destinationer i sociala medier samt “The Tourist gaze”. 

2.1 Sociala medier 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är den mångtydiga kommunikationskanalen sociala medier.  

I Nationalencyklopedin förklaras begreppet sociala medier som; “Samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, 

bild eller ljud” (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Genom sociala medier kan individer och företag diskutera sina åsikter och marknadsföra sig 

själva helt gratis (Ström, 2010). Statens medieråd förklarar även att när vi använder oss av sociala 

medier är vi både producenter och konsumenter för den information som delas (Statens 

medieråd, 2016).  

Internetstiftelsen i Sveriges (2016) rapport Svenskarna och sociala medier 2016 presenterar statistik 

om svenskarnas användande av sociala medier under år 2016. Rapporten visar att 77 procent av 

alla svenska internetanvändare är aktiva på sociala medier, varav 58 procent använde sociala 

medier dagligen. Detta var enligt rapporten en ökning med 1 procent från föregående år. Sedan 

år 2010 har det dagliga användandet av sociala medier ökat från 28 procent till 58 procent, alltså 

mer än fördubblats. Rapporten visar även att kvinnor är mer aktiva när det kommer till att 

publicera bilder och blogginlägg, samt att kvinnor är mer aktiva i sociala medier som erbjuder 

denna typ av aktiviteter (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Enligt Statens medieråd är användandet av sociala medier dock väldigt åldersrelaterat, då 95 

procent av alla mellan 16-25 år använder sociala medier, medan endast 38 procent av personer 

mellan 66-75 år gör det. Enligt Statens medieråd använder dessutom bara hälften av Sveriges 

befolkning sociala medier. Statens Medieråd förklarar utvecklingen av sociala medier som 

hisnande, då utvecklingen hela tiden går framåt och medierna förändras ständigt. 
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Vidare skriver Statens medieråd att fördelen för de företag och organisationer som tar nytta av 

de sociala mediernas genomslagskraft är att det inte behövs någon större redaktionell granskning 

(Statens medieråd, 2016). 

Här nedan är exempel på sociala medier som diskuteras i denna uppsats;  

Blogg 

Ström (2010) hävdar att en blogg är en typ av webbplats som gör det möjligt för en individ att 

sprida marknadsföring, opinionsbildning eller privata åsikter. En blogg är oftast informellt 

skriven och personlig vilket tenderar att identifiera sig med många människor. Med hjälp av 

kommentarsfält där bloggläsare själva kan svara på blogginlägg så gör det att kommunikationen 

sker på ett dubbelriktad sätt. Vidare menar Ström (2010) att marknadsföring i bloggar har blivit 

allt viktigare för företag då stora bloggar kan påverka läsarnas val av att köpa en specifik produkt 

om denna har nämnts i ett blogginlägg.  

 

Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk där användare delar statusuppdateringar, bilder och videor med 

andra användare som är med i nätverket. Utöver detta kan användare gilla och kommentera 

andra användares statusuppdateringar, bilder och videor samt chatta med andra användare 

(Ström, 2010). Fortsättningsvis menar Ström att marknadsföring ständigt visas i Facebook-flödet 

genom att olika företag sprider budskap i olika grupper där medlemmar bjuds in för att se 

innehållet eller att företag skapar egna sidor på Facebook som användare har gillat och därefter 

kan ta del av.  

Instagram 

Instagram är ett nätverk där användare delar bilder och filmer med andra användare som i sin tur 

kan gilla och kommentera inläggen (Instagram, 2017).  

Linkedin 

Linkedin är ett nätverk för yrkespersoner där användare kan ta del av andra användare, jobb och 

information som kan bidra till framgång inom yrkeslivet (Linkedin, 2017).  
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Youtube 

Youtube är ett nätverk där användare kan lyssna på musik och se videoklipp. Användare kan 

söka på kanaler som delar videor men kan också söka på enskilda klipp som personen i fråga vill 

ta del av. Dessutom kan användaren prenumerera på kanaler och därmed alltid få tillgång till 

kanalens videoklipp. Användaren kan skapa spellistor och själv ladda upp videoklipp som andra 

användare kan ta del av (Youtube, 2017). Youtube ger till skillnad från andra sociala medier, 

möjlighet att påverka användare genom rörlig bild i form av videoklipp (Ström, 2010).  

2.2 Sociala medier och turism 

Taylor et. al (2013) förklarar internetrevolutionen som en bidragande faktor till att turismen växt 

sig till att bli en av världens största näringar. Vidare visar en studie av Munar et. al (2013) att 

människor idag har lättare att anförtro sig till de turistföretag som marknadsför sig via internet. 

Vidare visar studien att sociala nätverk som “Tripadvisor”, där resenärer anonymt delar med sig 

av sina erfarenheter från sina semestrar i form av recensioner och kritiska synpunkter, har större 

påverkan på internetanvändares beslutsfattande gällande resor än sociala medier.  Munar et. al 

(2013) belyser dock att internetanvändare som tar del av information från andras 

semesterupplevelser via sociala medier, kan påverkas av en icke-funktionell kraft, såsom estetisk 

information i form av bilder som delas till en begränsad publik, exempelvis vänner och bekanta 

på Facebook. Munar et. al (2013) menar att den här typen av kommunikation är viktig  i 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  

 

I en parallell studie av Munar et. al (2014) undersöks motivet till varför människor delar sina 

turistbilder av destinationer i sociala medier. 

Enligt studien hävdar Munar et. al (2014) att det finns olika motiv till varför turister delar sina 

bilder och upplevelser av destinationer i sociala medier. Motiven bygger på en balans mellan 

personliga förväntningar, såsom respekt, självkänsla och erkännande samt samhällsrelaterade 

förväntningar. Vidare menar Munar et. al. (2014) att alla individer skiljer sig i sitt förhållande till 

information och kommunikationsteknik. Medan en del människor har som motiv att dela sina 

semesterbilder i syfte att uppnå eget självförverkligande, delar andra människor sina 

semesterbilder i syfte att skapa vinster i tid, planering och pengar, vilket motsvarar de 
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samhällsrelaterade motiven. Med detta menar Munar et. al. (2014) att de personer som delar 

bilderna gör det i hopp om att hjälpa folk i deras beslutsfattande (Munar et. al, 2014). 

Munars et.al (2014) studie utgjordes av skandinaviska turister på Mallorca och deras relation till 

turistupplevelser i sociala medier. Studien visade att 40 procent av de som delade sina 

semesterbilder av destinationen gjorde detta för att hjälpa andra i sitt beslutsfattande och lika 

många svarade att de delade sina semesterbilder i sociala medier för att kunna påverka andra 

människor. Det som framgår av studien är att majoriteten av de turister som delar bilder av 

destinationer i sociala medier gör det av samhällsrelaterade skäl framför personliga förväntningar. 

Det finns enligt studien ett större behov av att hjälpa andra internetanvändare från att köpa 

dåliga produkter och fatta bra beslut gällande resor, än att uppnå egen självrespekt och social 

status. I Munars et.al. studie framgår det dock att det främst var personer över 35 år som delade 

sina bilder i sociala medier av samhällsrelaterade skäl, medan de yngre resenärerna delade sina 

bilder av personliga förväntningar så som social status och självförverkligande (Munar et.al., 

2014).  

 

2.3 Platsmarknadsföring 

Människor ser dagligen via sociala medier hur olika platser i världen framställs (Munar et. al, 

2013). En “plats” kan enligt Syssner (2012) kopplas till en stadsdel, en by, en stad, en kommun, 

en region, ett land eller en kontinent. Ek och Hultman (2007) hävdar att en plats är en del av den 

verklighet vi lever i och en del av människans identitet. “Hur vi väljer att definiera en plats 

kommer att påverka vår fortsatta förståelse av världen och det som händer i vår omvärld” (Ek 

och Hultman 2007, s.15). Begreppet “platsmarknadsföring” är enligt Syssner “ett långsiktigt, 

strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats” (Syssner 

2012, s.11). Vidare menar Syssner att “Platsmarknadsföring handlar om ett ‘medvetet 

synliggörande av vissa aspekter av platsen’” (Hultman 2007:147, refererad i Syssner 2012, s.11).  

Ek och Hultman (2007) hävdar att platser kommersialiseras med hjälp av platsmarknadsföring. 

Destinationer konkurrerar ständigt med andra destinationer för att locka besökare.  

Vidare menar Ek och Hultman att händelser som inträffar platser kan påverka hela människans 

sätt att se på platsen, exempel på detta är terrorattacker som World Trade Center 11/9 år 2001 . 
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Spridning av sådan information i media kan påverka människors uppfattning av platsen och 

också val i att vilja besöka platsen eller inte (Anholt, 2010). 

 

I sociala medier är det inte endast via delningar av användares semesterbilder som påverkar vårt 

sätt att se på platser, utan det delas även ständigt nyhetsartiklar och länkar till resesidor som 

framställer platser på specifika sätt (Ghazali et. al, 2013). Anholt (2010) menar att media tenderar 

att fokusera på de negativa aspekterna eftersom detta ofta intresserar och väcker nyfikenhet hos 

människor. Den här informationen delas i sociala medier och påverkar hur människor ser på en 

destination. Månsson (2015) hävdar att med hjälp av den mängd media som finns, exempelvis 

traditionella medier såsom broschyrer, men också medier i form av film och sociala medier ger 

upphov till att turister har ett inflytande på hur de ser på en specifik plats.  

 

2.4 Bilder av destinationer 
Ghazali et. al (2013) hävdar att en bild har mycket makt över människor ur ett psykologiskt 

perspektiv, då en bild i sin tur kan väcka nya bilder och föreställningar i huvudet på personen 

som ser bilden. Ghazali et. al (2013) menar att inte minst bilder på destinationer skapar en så 

kallad kognition, en psykologisk term i hur vi uppfattar, tar in kunskap, sinnesintryck och 

information om bilden. Vidare menar Ghazali et. al (2013) att man inom den vetenskapliga 

arenan för turism insett vilken makt och påverkan en bild på en destination har. Framför allt 

menar Ghazali et. al (2013) att i vilken grad bilder på destinationer påverkar människor, beror 

helt på hur bilden formateras och framställs, för att den ska kunna skapa en stark och positiv 

kognition hos mottagaren. 

Vidare förklarar Ghazali et. al (2013) att framväxten av sociala medier har gjort att människor 

idag har lättare att söka information själva, än att ta emot information. Detta gör att människor 

idag har lättare att finna ett bredare utbud vad gäller bilder av en viss destination. Olika platser på 

internet kan med hjälp av bilder framställa en viss destination på helt olika sätt. Bland annat 

tenderar potentiella turister av en destination att hellre söka andra pålitliga bildkällor i sociala 

medier, än de som är direkt kopplade till företag och marknadsföring. Detta har  lett till att det 

idag är mer komplext än någonsin att formatera och framställa bilder av destinationer på rätt sätt 

i sociala medier (Ghazali et. al 2013). 
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Ghazali et. al (2013) påpekar att det finns olika stadier och steg i huruvida en potentiell turist 

påverkas av bilden av destinationen ur det kognitiva perspektivet. Så fort en bild av en 

destination publiceras, sänder den genast ut ett visst budskap. I en enda bild kan turister få 

information om destinationens historia, sociala förutsättningar, ekonomi, fysiska förutsättningar, 

politik och kultur. Dessa signaler som bilder utsänder är sedan avgörande för turistens känsla för 

platsen innan denne bestämmer sig för att åka dit. Nästa steg är hur turisten upplever att bilden 

av destinationen lever upp till dess förväntningar när den väl är där. Det sista steget är hur 

turisten upplever att bilden stämmer överens med dess förväntningar när turisten kommit hem, i 

form av berättelser, rekommendationer och vilja att åka tillbaka. Vidare menar Ghazali et. al 

(2013) att bilder av en destination som publiceras i sociala medier som en typ av recension, eller 

“post-turistisk upplevelse”, har stort inflytande och betydelse i andra internetanvändares syn på 

destinationen och deras val av beslut att resa.  

Samtidigt visar en studie av Song och Yoo (2016) att sociala medier har en positiv och betydande 

inverkan på turisten innan dennes val av resa, men att det inte behöver vara avgörande i valet av 

destination. Dessutom menar Song och Yoo (2016) att det finns flera element i sociala medier än 

bilder som är avgörande för vart turisten väljer att åka. Bland annat visar studien att erbjudanden 

om resor som delas i sociala medier och förenklade bokningssystem på internetbaserade 

resesajter är viktiga faktorer i relationen mellan turisten, sociala medier och val av destination. 

 

Vidare hävdar Llodra-Riera et. al (2015) att bilder av destinationer i sociala medier kan hindra 

konsumenter från att fatta dåliga beslut, då bilder kan skapa en mental bild av destinationen. 

Llodra-Riera et. al (2015) menar även att hur och om en person påverkas av en bild av en 

destination i sociala medier, beror på dennes socioekonomiska och kulturella bakgrund. 

Vart i världen individen kommer från och vad individen har för ekonomiska förutsättningar är 

alltså avgörande för hur en person tar till sig den information som bilden förmedlar (Llodra et. al, 

2015). 

 

2.5 “The Tourist Gaze” 
“The Tourist gaze” (“turistblicken”) menar Urry (2002) är en teori som bygger på hur en turist 

ser och upplever en plats innan denne åker dit. Urry hävdar att bilder och berättelser som 

turisten tar del av innan resan kan vara avgörande för turisternas förväntningar och inställning till 
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platsen. Urry menar även på att de bilder och berättelser som ligger till grund för turistblicken, 

kan vara avgörande för om turisten vill resa dit eller ej. 

Tydliga exempel på vad som ligger till grund för “The tourist gaze” är de klassiska symboler som 

identifierar en plats och gör den unik. Vad som symboliserar en plats kan vara en byggnad eller 

moment, såsom Eiffeltornet i Paris eller pyramiderna i Egypten. En symbol för en plats kan även 

vara ett mer abstrakt fenomen, såsom en maträtt, dialekt eller en kultur och traditioner som är 

unika för just den platsen. Urry menar att en turist som förväntar sig att få uppleva denna 

symbolik på sitt resmål, kan få en annan syn av platsen om detta inte lever upp till 

förväntningarna (Urry, 2002). 

Willis et.al. (2017) hävdar att “The Tourist Gaze” fått kritik för att turister endast ser 

destinationer utifrån det visuella. Willis et.al. (2017) hävdar att turister även upplever 

destinationer på andra sätt, detta genom sina sinnen; hörsel, lukt, smak och doft, men även 

handlingar och relationer till platsen spelar roll för hur turisten uppfattar den. 
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3.0 Metod  

För att ta reda på om användare i sociala medier påverkas av de bilder av destinationer som andra användare 

delar samt om de själva är kritiska till dessa bilder av destinationer, har den här studien tagit del av både en 

kvantitativ och kvalitativ metod med enkäter samt samtalsintervjuer som utgångspunkt. Nedan presenteras flera 

avsnitt i metoden. I första hand presenteras avsnittet “Vald metod” där valet av metod redogörs. Därefter 

introduceras “Urval” där uppsatsen har riktat sig till genomförandet av intervjuerna samt enkäterna. I avsnittet 

“Tillvägagångssätt” beskrivs det hur författarna har gått tillväga vid utförande av intervjuer och enkäter. I 

avsnitten “Intervjuer” och “enkäter” redogörs en djupgående reflektion kring varför intervjuer och enkäter har 

tagits vid samt på vilket sätt dessa har genomförts. Avslutningsvis granskas kritiskt metoden i avsnittet 

“Metoddiskussion”.  

3.1 Vald metod 

Metoden som användes i den här uppsatsen var metodtriangulär eftersom att den utgick från 

både kvalitativa intervjuer samt enkäter med både kvalitativa och kvantitativa svar (Larsen, 2009). 

En metodtriangulär metod utgörs enligt Larsen (2009) av flera metoder. Vidare menar Larsen 

(2009) att en sådan metod är bra då svagheterna i respektive metod (enkäter och intervjuer) kan 

vägas upp av varandra. En kvalitativ metod är enligt Larsen (2009) en metod där den insamlade 

datan inte är mätbar i siffror. Fördelen med en kvalitativ metod är att undersökningen sker vid 

ett personligt möte, exempelvis om undersökningen är en intervju. Det här är positivt på så sätt 

att bortfallet för undersökningen minimeras eftersom det är få intervjurespondenter som väljer 

att inte längre delta efter att intervjun tagits vid. Dessutom kan intervjuaren gå in på djupet vid 

en kvalitativ metod till skillnad från en kvantitativ metod. Nackdelen med en kvalitativ metod är 

att det är svårt att generalisera materialet samt att det är mycket tidskrävande. För övrigt kan den 

så kallade “intervjueffekten” uppstå, vilket menas att intervjuaren själv kan påverka hur 

respondenten svarar då respondenten kan välja att svara utifrån vad den tror att intervjuaren vill 

ha svar på (Larsen, 2009).  

 

Anledningen till varför enkäter användes som en del i undersökningens metod var för att dessa 

kan delas ut till en större grupp människor och därför ge svar på flera personers erfarenheter i 

frågan om de som användare i sociala medier påverkas av bilder på destinationer och om de 
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själva är kritiska till dessa bilder. Larsen (2009) menar att en enkätundersökning är ett effektivt 

sätt att samla in svar på eftersom en sådan här undersökning kan delas ut till ett flertalet personer 

under en kort period. Dessutom påverkas respondenterna sällan av andra personer i en sådan här 

anonym undersökning. Vidare påstår Larsen (2009) att nackdelen med enkäter som metod är att 

respondenterna kan finna det svårt att utveckla sina svar eftersom att det exempelvis inte finns 

tillräckligt med tid eller plats i formuläret för att kunna utveckla. Som komplement till 

enkätundersökningen utfördes två intervjuer med experter inom ämnet bilder i sociala medier. 

Dessa intervjuer togs vid för att få en djupare syn på hur människor påverkas av bilder av 

destinationer i sociala medier utifrån experternas egna erfarenheter och kunskap inom ämnet.  

 

3.2 Urval  
Urvalet för enkätundersökningen var män och kvinnor i åldern 18-40 år som studerar på 

Karlstads universitet. Anledningen till varför detta urval har valts var för att vi personligen tror 

att män och kvinnor i 18-40 årsåldern är den målgrupp som är mest aktiva i sociala medier och 

på grund av detta även påverkas i högsta grad av sociala medier jämfört med andra målgrupper. 

Som tidigare nämnt i teoridelen så använder människor i åldern 16-25 år sociala medier i högre 

grad än andra åldersgrupper (Statens medieråd, 2016). Orsaken till varför urvalsgruppen 18-40 år 

har studeras var också för att vi själva ville ta reda på om åldern har någon betydelse för hur 

användare i sociala medier påverkas av bilder av destinationer. Enkäterna och intervjuerna 

genomfördes på Karlstads universitet eftersom den målgrupp för urvalet fanns tillgänglig just 

här.  

 

Intervjuer ger till skillnad från enkäter en mer djupgående förståelse för respondenternas svar 

(Larsen, 2009), därför har två samtalsintervjuer genomförts för att kunna jämföra den kvalitativa 

datan med svaren från enkätundersökningen. Larsen (2009) hävdar att en samtalsintervju är en 

intensiv och djupgående kvalitativ intervju där respondenten ges möjlighet till långa och fria svar.  

Respondenterna som intervjuades var Karin Toverud, regionchef på det etablerade reseföretaget 

Resia Travel Group, samt Theo Röhle, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Karlstads universitet.  
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Anledningen till varför Karin Toverud på Resia Travel Group intervjuades var för att få en 

förståelse i hur stora reseföretag jobbar med bilder av destinationer i sociala medier, och om 

företaget själva upplever att kunder påverkas av deras bilder av destinationer i sociala medier. 

Lektor Theo Röhle på Karlstads universitet intervjuades för att få en bredare förståelse i tidigare 

forskning om kommunikation och sociala medier, för att se om Röhles tidigare forskning i 

sociala medier kunde bidra till vår undersökning. 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att besvara uppsatsens frågeställningar “På vilket sätt påverkas människor av de bilder av 

destinationer som visas i sociala medier?” samt “Hur kritiska är användare i sociala medier till 

hur destinationer framställs?” har en metodtriangulär metod med både intervjuer och enkäter 

genomförts. Med metodtriangulär menar Larsen (2009) att både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod kombinerats för att få fram ett relevant resultat. 

40 enkäter delades ut till studenter på Karlstads universitet och två kvalitativ samtalsintervjuer 

genomfördes med företaget Resia Travel Group samt lektor Theo Röhle på Karlstads universitet. 

Utdelning av enkäten skedde vid två tillfällen under en veckas tid. Parallellt under samma vecka 

genomfördes de respektive samtalsintervjuerna.  

 

Utdelning av enkätundersökningen gjordes under två tillfällen. Enkäterna besvarades av de 

studenter som själva valde att ställa upp på att svara. Enkäten delades inte ut helt slumpmässigt 

eftersom att många studenter var upptagna i studier eller hade bråttom. Därför delades enkäten 

istället ut till de första möjliga som vi själva ansåg hade möjlighet att besvara frågeformuläret. 

Under första tillfället som vi delade ut enkäter var det främst kvinnor som besvarade enkäten, på 

grund av detta valde vi därför att under det andra tillfället att fråga främst män om de ville 

besvara enkätundersökningen för att få en jämn könsfördelning. Att få en jämn könsfördelning 

anser vi är viktigt för att ta reda på om män och kvinnor svarar olika på frågan om de påverkas 

av bilder på destinationer i sociala medier. Det första som vi frågade potentiella respondenter var 

om de är användare i sociala medier, de som svarade ja på frågan fick därefter följdfrågan om de 

skulle vilja besvara enkätundersökningen. Det här tillvägagångssättet togs vid då endast personer 

som använder sig av sociala medier är relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. 

Samtalsintervjuerna med Karin Toverud och Theo Röhle genomfördes under ett personligt möte 
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med respektive respondent. Ett antal huvudfrågor hade sammanställts innan intervjuerna 

genomfördes. Dessa frågor skrevs ner i ett dokument på dator som togs med till intervjutillfället. 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor till de svar som gavs. De båda intervjuerna spelades in 

med en ljudinspelning via mobiltelefon, så de sedan kunde lyssnas av ett flertal gånger vid 

transkriberingen av intervjuerna. 

Larsen (2009) hävdar att ljudinspelning vid samtalsintervjuer är en effektiv metod för att samtalet 

ska ske i jämnt tempo och att intervjuaren på så sätt kan lägga fullt fokus på samtalet. 

Intervjuerna med Toverud och Röhle ägde rum vid varsitt förutbestämt möte där respektive 

intervjuperson själva fick välja tid och plats.  

3.4 Enkäter 

En del av den primära empirin i undersökningen består av de enkätsvar som har samlats in efter 

en enkätundersökning på Karlstads universitet. Enkätundersökningen utformades till största del 

av öppna svar, därav blir även den insamlade datan från enkäterna kvalitativ (Larsen, 2009). 

Med öppna svarsalternativ menar Larsen (2009) att respondenterna kan svara helt fritt, till 

skillnad från slutna frågor där respondenterna endast kan kryssa i förbestämda svarsalternativ. 

Fördelen med att ställa frågor med öppna svar i en enkätundersökning är enligt Larsen (2009) att 

det är lättare att upptäcka om respondenterna uppfattat frågan rätt, det kan även leda till en 

djupare förståelse för respondenternas svar då det inte påverkar respondenten att ge ett bestämt 

svar.  

De öppna svaren kan även leda till ny, oupptäckt information som är väsentlig för att besvara 

frågeställningen. Nackdelen med att ställa frågor med öppna svar är enligt Larsen (2009) att 

frågorna kan uppfattas som svårförståeliga och det krävs en större motivation från 

respondentens sida att svara på enkäten. 

Vidare menar Larsen (2009) att det är en god idé att hålla enkäter korta och konkreta för att 

lättare få precisa svar till den berörda frågeställningen, samt att en längre enkät kan leda till att 

respondenterna inte har ork eller tid att svara på alla frågor. Därför utgjordes enkäten av endast 

några frågor, för att få ut en mer relevant och precis information av den insamlade datan. 
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3.5 Intervjuer 
I kombination med enkätundersökningen har den här uppsatsen tagit del av två djupgående 

samtalsintervjuer med personer som har en professionell relation till sociala medier. Intervjuerna 

genomfördes för att kunna jämföra dess kvalitativa data med svaren från enkätundersökningen. 

Intervjuerna är utformade efter en samtalsintervju. En samtalsintervju utgörs enligt Larsen 

(2009) av ett längre, mer intensivt samtal vid ett personligt möte. 

Fördelen med en kvalitativ samtalsintervju som utgångspunk menar Larsen (2009) är att 

respondenten kan gå in på djupet av ämnet vid svar på frågor. Dessutom kan intervjuaren ställa 

följdfrågor till respondenten, vilket inte kan ske vid exempelvis en kvantitativ enkätundersökning 

eller intervju. Nackdelen med en  kvalitativ samtalsintervju är enligt Larsen (2009) att det är 

svårare att generalisera och dra allmänna slutsatser samt att datainsamlingen är mer svårarbetad 

och mer tidskrävande. Nackdelen med intervjuer är att en så kallad “Intervjuareffekt” kan 

uppstå, med detta menas att intervjuaren själv kan påverka hur respondenten svarar genom de 

frågor som ställs. Det kan också vara så att intervjuaren tolkar respondentens svar fel vilket ger 

ett felaktigt resultat (Svenning, 2003). I en samtalsintervju är det positivt om samtalet spelas in. 

På detta sätt kan intervjuaren fokusera på samtalet istället för att själv anteckna hela intervjun 

(Larsen, 2009).  

3.6 Bearbetning av data  

Enkäter 

Enkäterna bearbetades genom att svaren på enkätundersökningen samlades in och 

sammanställdes i ett dokument. Därefter kodades materialet. Svenning hävdar följande; 

“Kodningen innebär att man ‘sätter etiketter’ och skapar begreppskategorier. Den kvantitativa 

analysen föregås av kodning, medan kodning och analys integreras i den kvantitativa analysen” (Svenning 

2003, s.160). Eftersom att enkätundersökningen som har utförts i den här uppsatsen består av 

både kvantitativa och kvalitativa frågor har både kodning och analys av kodning tagits vid i 

bearbetning av material.  Kodningen som har behandlats för enkäterna bestod först i att läsa 

igenom respondenternas svar för att ta reda på om samtliga svar var relevanta eller inte att ta upp 

i denna uppsats. I den här uppsatsen har samtliga svar från enkätundersökningen används då vi 

anser att alla svar var betydelsefulla för syftet och frågeställningarna. Varje enkät fick ett nummer 
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för att det skulle vara enkelt att kategorisera svaren efter varje respondent. I den öppna frågan 

“Ålder?” i enkätundersökningen skrev respondenterna själva in sin ålder. Eftersom att detta ger 

ett stort antal värden gjordes svaren om i en klassifikationstabell (Larsen, 2009). Värdena för 

ålder gjordes om till kategorierna “0-20 år”, “21-30 år” och “31-40 år”.  

Därefter sammanställdes ett dokument där varje respondents svar klassificerades efter olika 

teman, dessa teman var frågorna för enkätundersökningen. Det här tillvägagångssättet utfördes 

för att respondenternas svar på varje fråga tydligt skulle vara möjligt att läsas av. Dokumentet 

skrevs sedan ut i pappersform för att det skulle vara enkel för oss själva att göra anteckningar på 

materialitet och kunna hitta samband mellan svaren.  

Eftersom att enkäten som den här undersökningen använde sig av, består av både kvalitativa och 

kvantitativa frågor har både diagram och citat verkställts för att presentera resultatet och därmed 

för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Diagram tillämpades för att presentera svaren på 

de frågor där ett visst antal av en kategori kunde mätas. För att ta reda på vilket antal som 

svarade på en fråga, exempelvis “Kön?” räknade vi själva svaren från enkätundersökningen vilket 

gjorde att vi fick ett resultat som vi sedan kunde mata in i en tabell i programmet “Numbers”, 

tabellen gjordes därefter om till ett cirkeldiagram där procentdelen kunde presenteras. 

Intervjuer 

Samtalet med Karin Toverud och Theo Röhle spelades in via mobiltelefon under intervjun. Efter 

att intervjuerna var färdiga lyssnades intervjuerna av ett flertal gånger innan de transkriberades till 

ett dokument. Detta gjordes för lättare kunna bearbeta den insamlade datan från intervjuerna. 

Enligt Larsen (2009) är det viktigt att data som inte är relevant och som inte besvarar syftet och 

frågeställningar tas bort. Därför sållades en del svar bort från intervjun som inte var relevant för 

undersökningens syfte och frågeställningar. När transkriberingen av intervjuerna var klara, skrevs 

dokumenten ut i pappersformat. Därefter markerades de mest relevanta citaten och 

informationen som sedan användes i empirin.  

Intervjuerna klassificerades sedan in i olika teman för att tydligt få svar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar, men även för att kunna jämföra vardera intervju med varandra. Dessa teman var 

“Platsmarknadsföring i sociala medier”, “Bilders påverkan i sociala medier” och “Är 

internetanvändare kritiska?”.  
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3.7 Metoddiskussion 

Som nämnt i tidigare avsnitt finns det både för- och nackdelar med alla val av metoder och 

tillvägagångssätt. Begreppet validitet menar Larsen (2009) handlar om relevans. Datan som har 

samlats in ska överensstämma med uppsatsens frågeställningar och för att detta ska vara förenligt 

måste de frågor som ställs i vald metod vara relevanta. Vi anser att uppsatsen har hög validitet då 

vi använde oss av både enkäter och intervjuer som vald metod. Att använda sig av en 

metodtriangulering, det vill säga att både genomföra enkäter och intervjuer ansåg vi vara en bra 

och relevant metod, då vi kan studera resultaten från ett bredare och mer mångsidigt perspektiv 

vilket gör undersökningen trovärdig. “Validitet och reliabilitet blir också bättre genom att olika 

metoder kombineras (s.k. metodtriangulering)” (Larsen 2009, s.81).  

 

Reliabilitet betyder att resultatet ska vara trovärdigt (Svenning, 2003). Fortsättningsvis menar 

Larsen (2009) att reliabilitet handlar om att materialet ska hanteras grundligt och för en hög 

reliabilitet ska materialet inte blandas ihop. Vi påstår att reliabiliteten för den här uppsatsen är 

hög då intervjuerna har spelats in via mobiltelefon och därefter antecknats i ett dokument på 

dator för att tydligt spara varje enskild intervju. Enkäterna har numreras för att tydligt kunna se 

vilken respondent som har svarat på vad i enkätundersökningen. 

Intervjuerna kan ses som trovärdiga eftersom att dessa skedde vid ett personligt möte och på så 

sätt kan den som intervjuas få följdfrågor till skillnad från en intervju som inte sker vid ett 

personligt möte (Larsen, 2009).  

En enkätundersökning är trovärdig på så sätt att respondenterna svarar anonymt vilket ofta 

medför att respondenterna svarar ärligt på enkätundersökningen. Eftersom enkäten till största 

del består av öppna svar har respondenterna möjlighet att svara utförligt på frågorna. 

Reliabiliteten är även hög på så sätt att det presenteras citat från respondenterna i både 

enkätundersökningen och intervjuerna. Eftersom att enkätundersökningen bestod till största del 

av öppna frågor har respondenterna möjlighet att besvara frågorna helt fritt vilket gör svaren 

tillförlitliga. Dessutom är det mycket svårt att respondenterna skulle påverkas i en undersökning 

med öppna svar då svarsalternativen inte är förutbestämda (Larsen, 2009).  
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I enkätundersökningen delades 40 enkäter ut till 40 respondenter där samtliga svarade. Svaren på 

enkäterna var relevanta och därför valdes det att ta med alla respondenternas enkäter i 

undersökningen.  

Det skedde däremot ett bortfall i en del svar på frågorna i enkätundersökningen då en del 

respondenter valde att inte besvara alla frågor. På frågan om respondenterna kan svara på vilken 

typ av konto som delar bilder på destinationer och som de följer valde hela 40 procent av 

respondenterna att inte svara på frågan. I en annan fråga som handlar om respondenten påverkas 

av bilder på destinationer i sociala medier så var det 3 procent som inte svarade. Det var 8 

procent som valde att inte svara på frågan om de någon gång valt att inte besöka en destination 

efter att ha tagit del av den i sociala medier. Det kan finnas ett antal olika anledningar till varför 

en del respondenter valt att inte besvara frågor i enkätundersökningen. Vi själva tror att det dels 

kan bero på att respondenterna själva inte vet vad de ska svara och istället väljer att inte besvara 

frågan överhuvudtaget. Vi tror också att det kan vara så att respondenterna inte förstår frågan 

och därför väljer att inte besvara den.  

 

I efterhand så anser vi själva att vi kunde ha formulerat en av frågorna i enkätundersökningen 

annorlunda. Detta gällde frågan; “Följer du konton på sociala medier där bilder på resmål delas? 

Ge exempel på sådana konton du följer.” När vi utförde enkätundersökningen märkte vi att det 

var ett flertalet personer som inte förstod vad som menades med att ge exempel på konton som 

delar bilder på destinationer och vi fick därför muntligt berätta vad som menades med frågan. 

För en framtida undersökning kan vi istället ge exempel i frågeformuläret på vad vi menar, eller 

göra alternativsvar med exempelvis alternativen “Vänners konton”, “bloggare”, “reseföretags 

konton” och så vidare för att respondenterna själva ska få kryssa i vilka alternativ som stämmer 

överens med vad för konton som de följer. I en framtida undersökning skulle det även kunna 

utföras ett pilottest av enkätundersökningen då detta inte togs vid i denna undersökning. Ett 

pilottest är enligt Larsen (2009) ett “testformulär” som endast några få personer ger svar på 

innan den riktiga undersökningen besvaras, detta för att enkätfrågorna eventuellt ska kunna 

korrigeras vid behov.  

 

Anledningen till varför endast 40 enkäter delades ut var för att enkäten bestod av främst öppna 

svar och då svaren utgjordes av en kvalitativ analys ansåg vi att 40 enkäter var en rimlig 

svarsfrekvens. 
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Det som påverkar trovärdigheten av resultatet är att det endast är 40 enkäter och 2 intervjuer 

som har tagits vid. 42 respondenter kan inte representera vad alla användare i sociala medier har 

för åsikter kring hur användare i sociala medier påverkas av bilder på destinationer och hur 

kritiska dessa användare är till bilderna. Resultatet kan därför vara svårt att generalisera och skapa 

en verklighetsuppfattning kring hur användare påverkas av bilder i sociala medier och hur 

kritiska användarna är. Ytterligare en problematik som kan uppstå är att intervjuerna kan ge ett 

felaktigt resultat på grund av den så kallade “Intervjuareffekten” kan inträda. Med detta menas 

att intervjuaren själv kan påverka respondenten och att svaren i intervjun inte behöver vara ärliga 

(Svenning, 2003). Respondenterna för enkätundersökningen finner vi emellertid som väsentliga 

svarspersoner eftersom de använder sig av sociala medier och många följer konton där bilder på 

destinationer delas, vilket är en stor del av det som vi behövde veta för vår uppsats. 

Respondenterna för intervjuerna är experter inom området för sociala medier och bilder i fokus, 

då Karin Toverud arbetar dagligen med bilder på resmål i Resias sociala medier. Theo Röhle 

arbetar också dagligen inom ämnet om sociala medier vilket är mycket relevant för den här 

uppsatsen.  

 

3.8 Etisk Reflektion 
Vad gäller etiska ståndpunkter anser vi själva att den här uppsatsen har utgått från korrekta etiska 

värderingar. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) finns det 4 huvudpunkter som bör tas hänsyn till vid 

forskning där etiska dilemman kan uppstå, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att; “Forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-uppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet u.å, s. 7). 

I den här studien så har de som blivit intervjuade samt de som svarat på enkätundersökningen 

blivit tydligt informerade om vad studien handlar om och vad vi vill få ut av att just dessa 

respondenter deltar i studien. De respondenter som deltagit i undersökningen har inte blivit 

tvingade till att delta, utan de har frivilligt ställt upp efter att ha tillfrågats. Dessutom har vi 

informerat att den information som respondenterna har angett endast används i forskningssyfte. 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet följande; “Deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet u.å., s. 9). Som tidigare nämnt så har 

respondenterna själva valt att delta i undersökningen. Med samtyckeskravet menas även att 

respondenten ska kunna avbryta sin medverkan i undersökningen och inte få konsekvenser för 
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det (Vetenskapsrådet, u.å.). I den här uppsatsen har ingen respondent valt att avbryta sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å) att den information som behandlar 

respondenterna ska hanteras med sekretess och respekt för att inte göra den offentlig. 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 

u.å, s. 12). Enkätundersökningen som gjordes i den här uppsatsen var anonym, och därmed har 

ingen personlig eller idendifieringsbar information av enkätdeltagarna delats. De två 

respondenter som frivilligt gått med på att intervjuas är medvetna om att deras namn och 

yrkesbefattning står med i uppsatsen och därmed har även all personlig information och 

kontaktuppgifter från dessa behandlas med respekt och sekretess.  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å) att informationen som respondenterna 

delat med sig av inte får användas till något annat syfte än den befintliga undersökningen.  

“Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet u.å, s. 14) 

Uppsatsen har delvis tagit del av information i hur ett enskilt företag arbetar, denna information 

har transkriberats på ett sådant sätt så inget nyttjande av företagets strategier kan användas av 

oberörda personer. Den övriga insamlade datan har behandlats med respekt för att 

varken författarna till uppsatsen eller dess läsare ska kunna utnyttja informationen. 

 

Den här uppsatsen har behandlat ett ämne som är väldigt öppet och omdiskuterat och ingen 

direkt personlig eller känslig information har begärts eller besvarats. Eftersom att den 

information som delas via internet och sociala medier är öppen ansåg vi inte att några större 

etiska hänsynstaganden behövdes göras. Det som däremot går att reflektera över är att vi själva 

tror att många människor idag anser att internet är just en lite för öppen plattform, vilket göt att 

det i sin tur kan vara känsligt att dela med sig av information. Möjligtvis kan just det här vara ett 

etiskt dilemma i forskningsstudier om sociala medier, eftersom att användare i sociala medier kan 

tendera att inte vilja svara på vad de själva delar eller tar del av på internet. 
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4.0 Empiri 

Följande avsnitt presenterar det empiriska materialet som har genomförts utifrån tillvägagångssätt som har 

presenterats i föregående kapitel om metod. Empirin är uppdelad i kapitlen “enkäter” och “intervjuer” där svaren 

på enkätundersökningen och de två intervjuerna redovisas. Slutligen presenteras en sammanfattning av resultatet.  

4.1 Enkäter 

Enkäten som delades ut till studenter på Karlstads universitet bearbetades först genom att 

samtliga svar skrevs in i ett dokument där varje respondents svar tydligt kunde presenteras. (För 

att se hela enkätformuläret, se bilaga 1). Därefter gjordes de stängda svaren om till diagram för 

att kunna läsas av procentuellt. Nedan följer svaren på enkätfrågorna där både siffror 

procentuellt presenteras samt diagram och citat från den öppna delen av enkätfrågorna. Det 

procenttal som presenteras i diagrammen har som utgångspunkt att 100 procent är den totala 

mängden svarande av 40 respondenter.  

Ålder?  

De respondenter som svarade på enkätundersökningen var i åldersspannet 19-38 år vilket även 

var den målgrupp som efterfrågades för att besvara uppsatsens frågeställningar. 17,5 procent var 

i åldern 0-20 år, 77,5 procent var i åldern 21-30 år och 5 procent var i åldern 31-40 år. (Se 

diagram 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: 
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Kön?  

Respondenterna som har svarat är till största del kvinnor. Antalet kvinnor som svarade på 

enkäten var 60 procent och antalet män var 40 procent. (Se diagram 2). 

 

Diagram 2: 
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Följer du konton på sociala medier där bilder på resmål delas? Ge exempel på 
sådana konton du följer. 

52,5 procent av respondenterna svarade att de följer konton på sociala medier där bilder på 

destinationer delas medan 47,5 procent svarade att de inte följer sådana konton. (Se diagram 3). 

Av de som svarade ja på frågan var det 28,6 procent som var män och 71,4 procent som var 

kvinnor. Av de som svarade nej på frågan var det 52,6 procent som var män och 47,4 procent 

som var kvinnor.  

 

Diagram 3: 

 

 

 

En av frågorna i enkätundersökningen var att respondenterna skulle ge exempel på vilken typ av 

konto som de följer och som delar mycket bilder i sociala medier på destinationer. Den största 

andelen av respondenter svarade att de följer vänners konton, bloggare, youtubers, 

inspirationsbilder, sport-, mat-, rese- och träningskonton. Två respondenter var väldigt specifika i 

sina svar, då en respondent svarade att hon följer instagramkontot “Yayahan”, medan den andra 

respondenten svarade att hon följer “Vandrarna” på Facebook. Av de övriga respondenterna 

svarade 7,5 procent att de inte följer något specifikt konto. 40 procent av respondenterna valde 

att inte svara på frågan.  
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Känner du att du påverkas av bilder på destinationer i sociala medier? 
Motivera.  

Majoriteten av respondenterna svarade i enkätundersökningen att de påverkas av bilder på 

destinationer som delas i sociala medier. Detta var ett antal på 62,5 procent. 20 procent svarade 

att de påverkas någorlunda medan 15 procent svarade att de inte påverkas av bilder på 

destinationer i sociala medier. 2,5 procent valde att inte svara på frågan. (Se diagram 4).  

 

Diagram 4: 

 

 

 

Respondenterna som svarade att de påverkas av bilder på destinationer i sociala medier var till 

största del kvinnor. Antal kvinnor som hävdar att de påverkas var 76 procent, medan antalet män 

var 24 procent. De respondenter som påverkades menar att bilder på destinationer i sociala 

medier främst lockar viljan att resa. Nedan följer några citat av de svar som respondenterna gav 

på frågan om de påverkas av bilder på specifika destinationer i sociala medier;  

 

“Fina bilder, främst på natur och miljö påverkar mig. Inspirerar att själv vilja uppleva.” - Kvinna, 38 år. 

 

“Reslusten ökar och jag vill resa. Lite avundsjuk att jag själv inte har råd att besöka vissa resmål.” - Kvinna, 

28 år.  
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“Man blir sugen på att resa och se mer av världen och njuta av annat väder än det vi har i Sverige.” - Man, 19 

år. 

 

“Om jag ser en riktig paradisbild vill jag resa dit direkt.” - Man, 23 år.  

 

De allra flesta respondenter känner att de påverkas av bilder på destinationer på ett positivt sätt, 

främst genom att lusten att vilja resa ökar och att vilja se en specifik destination med egna ögon. 

3 svarspersoner förklarade däremot att bilder på destinationer i sociala medier också påminner 

dem om att de inte har råd att resa. 2 av de respondenter som svarade nej på frågan menade att 

de inte påverkas eftersom att bilder på destinationer kan framställas som oäkta eller att en sådan 

bild inte speglar verkligheten av destinationen. Nedan följer citat från de som svarade nej på 

frågan om de påverkas av bilder på destinationer i sociala medier; 

 

“Jag har valt att mer och mer ‘stänga ute’ irrelevant information, som bilder på resmål etc., för att tidigare fått en 

illusion om att folk kanske har det bättre än vad de egentligen har.” - Man, 21 år.  

 

“Man vet att många bilder är ‘förfinade’ och ger inte en helt sann bild av hur det verkligen ser ut.” - Man, 21 

år.  

Har du någon gång besökt en plats efter att ha sett den i sociala medier? Ge 
exempel/motivera. 

På frågan om respondenten valt att besöka en plats efter att ha sett den i sociala medier så 

svarade 22,5 procent att de har gjort det. De som svarade ja på frågan menade att de blivit 

inspirerade av destinationen vilket gjort att de själva bokat en resa dit. Nedan följer några citat på 

frågan om de besökt en plats efter att ha sett den i sociala medier; 

 

“Ja. När jag backpackade i Asien besökte jag ett par platser efter att ha sett bilder i sociala medier.” - Man, 24 

år. 

 

“När jag skulle åka till Australien började jag följa många konton där de reste runt i Australien. Där fick vi 

tips på olika ställen.” - Kvinna, 26 år.  
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“Om exempelvis en vän har delat en upplevelse händer det att även jag besöker den platsen för att det sett 

roligt/mysigt ut.” - Kvinna, 27 år. 

 

7,5 procent av respondenterna svarade att de har besökt en plats efter att ha sett den i sociala 

medier men att sociala medier inte är den främsta anledningen till varför de väljer att besöka 

destinationen. En av respondenterna menade att hon har besökt Colosseum i Rom, Italien men 

att hon förmodligen skulle besökt destinationen ändå trots att hon tagit del av bilder av 

Colosseum i sociala medier. Den andra respondenten menade att hon besökt Thailand efter att 

ha sett bilder på resmålet i sociala medier men att detta inte endast var anledningen till varför 

hon bokade en resa just till den destinationen.  

 

62,5 procent svarade nej på frågan om de besökt ett resmål efter att ha sett bilder på 

destinationen i sociala medier. 7,5 procent svarade att de inte visste eller minns att de har besökt 

en specifik destination efter att ha sett bilder av den.  

 

Har du valt att inte besöka en destination efter att ha sett den i sociala medier? 

Ge exempel/motivera.  

På frågan om respondenten valt att inte besöka en destination efter att ha tagit del av den i 

sociala medier svarade 30 procent ja. Dessa respondenter förklarar att om personens egna 

uppfattning om platsen ändrades så vill de inte besöka destinationen. Två av respondenterna 

menar att terrorattentat på destinationer har ändrat deras val i att vilja resa dit. En av 

respondenterna svarade endast “Turkiet”, detta kan menas att personen i fråga valt att inte 

besöka Turkiet efter att ha sett bilder på destinationen i sociala medier och har därför valt att inte 

besöka landet av olika skäl. En annan respondent svarade att hon inte vill resa till platser som 

många andra reser till, utan hellre reser till en annan destination.  

 

57,5 procent svarade nej på frågan om de valt att inte besöka en destination efter att ha sett den i 

sociala medier. 7,5 procent svarade inte på frågan och 5 procent svarade “vet ej”. (Se diagram 5).  

 

Diagram 5: 
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4.2 Intervjuer 

Karin Toverud är regional resebyråchef för Värmlandsdistriktet på reseföretaget Resia Travel 

Group. Resia Travel Group är ett företag som erbjuder olika typer av paketresor, charter, flyg 

och hotell i samarbete med andra reseaktörer. Företaget bedrivs av 48 olika kontor runt om i 

landet som alla förmedlar olika typer av resor till företag och privatkunder (Resia Travel Group, 

2017).   

Theo Röhle är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet. Där har 

han arbetat i cirka 1,5 år och undervisar i ämnet sociala medier. Hans forskning riktar sig främst 

till algoritmstudier där det studeras hur data sorteras och hur plattformarna i sociala medier 

bedömer vad som är relevant data.   

Platsmarknadsföring i sociala medier  

Som regional resebyråchef jobbar Toverud dagligen med bilder av destinationer i sociala nätverk. 

Företaget jobbar aktivt med marknadsföring i sociala medier och använder sig av flera av de 

stora sociala medierna som blogg, Instagram och Facebook, nyhetsbrev och Linkedin. Toverud 

förklarar att företaget har en egen marknadsavdelning som jobbar specifikt med att publicera 

bilder av destinationer i sociala medier. Toverud är positiv till platsmarknadsföring i sociala 
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medier och anser att det är ett bra sätt att nå ut till potentiella kunder. Nedan är ett citat från 

intervjun med Toverud;  

”Att posta bilder av platser i sociala medier är ett utmärkt sätt att marknadsföra resmålet. En bild säger mer än 

tusen ord” - Karin Toverud, 2017-05-08  

Bilders påverkan i sociala medier 

Röhle är positiv till kommunikation via bilder i sociala medier. Han menar att om det inte skulle 

finnas fördelar med sociala medier så skulle användandet inte vara så enormt stort som det är 

idag. Vidare menar Röhle att turism är ett hett ämne i sociala medier eftersom att det för många 

är en självklarhet att dela bilder på resmål via sociala medier. Röhle menar att bilder som delas i 

sociala medier är ett allt mer vanligt fenomen. Röhle förklarar att bilder är lättare att dela än en 

text på så sätt att bilder oftast skapar känslor hos användare. Detta genom att exempelvis bilder 

på ett resmål delas i sociala medier vilket skapar en längtan hos användare att vilja besöka 

destinationen.   

  

Toverud berättar i sin intervju att den utmätningsbara responsen från kunderna i sociala medier 

är hög. Vidare menar Toverud att ett hon upplever att kunderna som följer företaget i dess 

sociala medier påverkas av de bilder som läggs ut. Det är dock svårt, enligt Toverud, att mäta den 

direkta påverkan som bilderna har, men hon menar på att det helt klart ger en ”teaser” till 

resmålet och hur det framställs. Toverud hävdar att det även finns flera kringliggande faktorer 

som är avgörande för hur mycket internetanvändare påverkas.  

  

”Är det en regnig dag i Sverige och vi postar en bild på en solig strand i våra sociala medier är det klart att 

många kunder blir sugna på att resa, då ökar ofta trafiken på vår hemsida.”  

- Karin Toverud, 2017-05-08  

  

Toverud nämner att hon själv har bokat resor efter att ha sett bilder av destinationen i sociala 

medier. Hon förklarar ytterligare att ett bra sätt att påverka så många människor som möjligt 

genom sociala medier är att ha ett brett utbud av resor, för att med hjälp av kampanjer och bilder 

locka människor med olika typer av reseintressen. Detta instämmer Röhle på då han ger ett 

personligt exempel där han förklarar att han har blivit påverkad av en kampanjbild för ett 

 
32 



reseföretag i sociala medier för inte så länge sedan. Bilden medförde en vilja att komma bort från 

den stressiga vardagen och njuta i värmen.   

   

"Ett reseföretag hade en bildkampanj som handlade om att man kunde lämna barnen för att föräldrarna skulle 

kunna semestra, vilket passade in då kampanjen inträffade under februari månad när det var grått och mörkt 

ute, då ville jag resa bort. Bilder som den här kampanjen lyckas hitta punkten som man själv längtar efter." - 

Theo Röhle, 2017-05-09   

Är internetanvändare kritiska?  

Intervjuerna med Karin Toverud och Theo Röhle visar på att experterna har olika åsikter i frågan 

om internetanvändare är kritiska till det innehåll som delas. Toverud upplever att de 

internetanvändare som finns i företagets sociala medier är extremt kritiska till de bilder som läggs 

ut. Hon förklarar att det är oerhört viktigt för ett reseföretag som använder sig av 

platsmarknadsföring i sociala medier gör en genomgående research av destinationen som 

gestaltas på bild, för att den ska leva upp till kundens förväntningar och stämma överens med 

verkligheten. Röhle hävdar å andra sidan att användare i sociala medier är i synnerlighet inte 

kritiska till de bilder som delas. Han menar att en bild är oftast mycket verklighetsanpassad och 

gör det därför svårt att manipulera till skillnad från en text. Bilder är av den orsaken slagkraftiga 

när det gäller att övertyga andra människor om att platsen ser ut på det sätt som bilden är tagen.   

  

Toverud belyser även att i dagens mediesamhälle är det väldigt lätt för varje individ att själv leta 

upp fakta på internet för att se om det stämmer överens med vad bilder och reklam på internet 

säger.  

Toverud menar att det kan vara farligt att försköna bilden av platser som läggs ut på internet, då 

det riskerar att inte leva upp till kundens förväntningar. Röhle menar också på att användare i 

sociala medier har en enorm kunskap och på grund av detta är det viktigt att företag och 

organisationer är autentiska i de bilder och information som sprids via sociala medier.   

  

"De flesta användare i sociala medier är mycket skickliga och kan känna igen om företag använder till exempel 

ett visst språk i sin kommunikation. Tidigare fanns det ett visst tilltal som företag använde sig av för att rikta 

informationen till en viss målgrupp och det här behöver ändras. Idag krävs det att företag använder sig av ett 

personligare tilltal för att locka sina användare." - Theo Röhle, 2017-05-09   
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Röhle menar att om företag inte använder sig av ett personligt tilltal till sina användare i sociala 

medier så kan det resultera i att användarna istället ser företagets bilder och information som ett 

automatiserat svar eller en manipulering.   

  

(Intervju med Karin Toverud på Resia Travel Group, 2017-05-08 och Theo Röhle, lektor i 

medie- och kommunikationskunskap, 2015-05-09. För att ta del av samtliga intervjufrågor för 

intervjun, se bilaga 2 och 3.) 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet från enkätundersökningen visar på att användare i sociala medier påverkas i viss grad 

av bilder på destinationer. 62,5 procent av respondenterna svarade att de påverkas av bilder på 

destinationer i sociala medier, medan 20 procent svarade att de påverkas någorlunda och 15 

procent svarade att de inte påverkas. De respondenter som hävdar att de påverkas av bilder på 

destinationer menar främst att de inspireras av att själva vilja resa. Bilder på destinationer i sociala 

medier medför en nyfikenhet att vilja se en destination i verkligheten och ta del av det som andra 

människor delar med sig av på sina semestrar. Däremot så var det få respondenter som faktiskt 

har besökt ett destination efter att ha tagit del av den i sociala medier. Resultatet från 

enkätundersökningen visar att det endast var 22,5 procent som har besökt en specifik plats efter 

att ha inspirerats av den i sociala medier. 30 procent av respondenterna har påverkats av bilder 

på destinationer och menar att de på grund av detta valt att inte besöka platsen. 57,5 procent av 

respondenterna hävdar att de inte tagit del av destinationer i sociala medier som har påverkat 

deras beslut att vilja besöka platsen på ett negativt sätt.  

 

Karin Toverud på Resia Travel Group påstår att Resias följare i sociala medier påverkas av de 

bilder som företaget delar med sig av. Bilderna medför att andra användare får en inblick i hur ett 

resmål ser ut och kan på så sätt inspireras av att vilja resa till destinationen. Som tidigare nämnt 

så kan användare även påverkas i olika grad beroende på situationen den befinner sig i. Som 

Toverud förklarar så kan användare i sociala medier påverkas mer om en bild på ett resmål delas 

en kall och regnig dag då många människor vill fly till ett varmare klimat. Det här har även lektor 
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Theo Röhle på Karlstads universitet upplevt då han själv berättar att han ville resa utomlands till 

en varmare plats när det var en regnig dag och stressig vardag.  

 

Enkätundersökningen visar på att användare i sociala medier är relativt kritiska till hur bilder på 

destinationer framställs. Många av respondenterna var övertygade om att de påverkas av bilder 

på destinationer när de ser en sådan bild, men en del av respondenterna var mer kritiska till 

innehållet. Två av respondenterna i enkätundersökningen hävdar att bilder på destinationer inte 

alltid behöver vara äkta, utan att användare kan försöka försköna bilden av en destination så att 

platsen ska framstå på ett annat sätt än vad den egentligen gör.  

Karin Toverud på Resia Travel Group är övertygad om att användare i sociala medier är mycket 

kritiska till det innehåll som delas. Hon menar att det är väldigt lätt för kunder att ta del av 

information om ett resmål på annat sätt än just hos Resia vilket gör att de bilder som Resia delar 

på ett resmål måste stämma överens med kundens uppfattning. Theo Röhle på Karlstads 

universitet menar däremot att användare inte är särskilt kritiska till de bilder som delas i sociala 

medier. Han påstår att bilder är till skillnad från text mycket mer verklighetstrogna vilket 

resulterar i att bilder oftast övertygar människor att innehållet överensstämmer med verkligheten.  
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5.0 Analys 

I följande kapitel kommer studiens data att analyseras. Studiens tidigare forskning kommer att noggrant 

undersökas i perspektiv till uppsatsens resultat från enkätundersökningen samt intervjuerna som har tagits vid för 

att besvara syfte och frågeställningar.  

5.1 Bilder av destinationer i sociala medier 

Intervjun med Resia Travel Group visade på att reseföretag idag använder sig av 

platsmarknadsföring i sociala medier för att kunna påverka kundernas val av resor. Att företag 

publicerar bilder på destinationer gör att dessa bilder skapar en “Tourist gaze” för varje individ 

som ser bilden, med andra ord individens egna uppfattning om platsen (Urry, 2002). Samtidigt 

framgår det av intervjun att det är nödvändigt att skapa en “Tourist gaze”, då alla kunder har 

olika intressen när det kommer till att resa och för att påverka så många människor som möjligt 

är det viktigt att erbjuda ett mångfald i bilder av destinationer. Det här går att koppla till Ghazali 

et. al (2013) teorier om att formateringen av bilder är avgörande för hur människor påverkas, och 

att det är viktigt att skapa en positiv kognition, sinnesupplevelse som är kopplat till bildens 

budskap. 

Att Toverud nämner att det är viktigt att inte försköna bilden av destinationer, visar även på att 

platsmarknadsföring i sociala medier kan skapa en förfalskad “Tourist gaze”, vilket i sin tur kan 

leda till besvikelse för kunden. I de fallen kan en bild av en destination i sociala medier även ha 

en negativ påverkan, om de förväntningar som kunden har av platsen efter att ha sett bilden inte 

levs upp. Det här kan även kopplas till Ghazali et. al (2013) teori om att det finns olika stadier 

och steg i hur en turist påverkas av en bild av en destination i sociala medier. Ghazali et. al (2013) 

menar att det slutgiltliga stadiet i om en turist har påverkats av en bild av en destination sker 

först när turisten kommit hem, vilket i praktiken skulle innebära att turistens “Tourist Gaze” är 

avgörande för hur turisten själv upplever att denne påverkats av bilden.  

 

Den tidigare forskningen visar dessutom på att användare i sociala medier delar bilder från sina 

semestrar i syfte att inspirera andra människor att själva vilja besöka resmålet (Munar et.al, 2014). 

Det här har likheter med empirin från den här studien på så sätt att användare i sociala medier 

fastställer att de själva påverkas av bilder på destinationer. Flera respondenter i 
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enkätundersökningen menade på att de har besökt en destination efter att de tagit del av den i 

sociala medier. Det här visar på att Munar et.al (2014) antagande stämmer överens med resultatet 

eftersom att de användare som har delat bilder på destinationer i sociala medier har inspirerat 

andra användare till att vilja resa till en specifik destination.  

 

Vidare visar den tidigare forskningen på att specifika händelser som exempelvis en terrorattack 

kan förändra en människas syn på destinationen och viljan att besöka platsen (Ek och Hultman, 

2007). Detta kan tydligt kopplas till enkätundersökningen och frågan om respondenterna har valt 

att inte besöka en plats efter att ha tagit del av den i sociala medier. En del av respondenterna i 

enkätundersökningen svarade att de inte vill besöka platser där det har inträffat terrorattacker 

eller krig. Anholt (2010) menar att när sådan information sprids i media påverkar det människors 

inställning till platser, vilket tydligt kan konstateras från empirin.  

 

Från enkätundersökningen kan det även noteras att det är till största del kvinnor som följer 

resekonton på sociala medier. Det här går att koppla till Internetstiftelsen i Sveriges (2016) 

rapport, då den visade att majoriteten av de som använder sociala medier är kvinnor.  

Resultatet från enkätundersökningen visade även på att det var majoriteten kvinnor som 

påverkas av bilder på destinationer i sociala medier. Orsaken till det här kan vara att det enligt 

Internetstiftelsen i Sverige (2016) främst är kvinnor som postar bilder och blogginlägg i sociala 

medier och att det främst är kvinnor som är aktiva i sociala medier där bilder delas. 

Parallellt visar den tidigare forskningen som tas upp i den här uppsatsen att det främst är en äldre 

målgrupp som delar bilder av turism i sociala medier i syfte att påverka andra människors 

beslutsfattande gällande val av resor (Munar et. al, 2013). Det här skulle i praktiken även kunna 

innebära att det också är en äldre målgrupp som påverkas av bilder i sociala medier gällande 

beslutsfattande av resa, eftersom att den här målgruppen oftast har bättre ekonomiska 

förutsättningar än studenter och därav också har råd att resa mer. 

 

5.2 Avgörande faktorer 
En respondent i enkätundersökningen menar att individer kan påverkas av semesterbilder på 

sociala medier om det är en regnig dag, vilket även Theo Röhle hävdar. Efter det här påståendet 

går det att dra slutsatsen att bilder som delas på soliga destinationer en regnig dag påverkar andra 
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människors beslutfattande att resa. Även Toverud menar att trafiken på Resia Travel Groups 

hemsida ökar när de lägger ut en bild av en solig destination en regnig dag i Sverige. Vidare 

överensstämmer det här med Song och Yoos (2016) teorier om att det finns flera faktorer som 

bidrar till att en potentiell turist påverkas av bilder i sociala medier, även om Song och Yoo 

(2016) tar extra erbjudanden på resor och lätthanterade webbplatser som exempel.  

 

Llodra et. al (2015) tar även upp att individers ursprung är en avgörande faktor till om individen 

påverkas av bilder i sociala medier eller inte. Fältstudien av Munar et. al (2014) som presenteras i 

teorin utgjordes av enbart skandinaviska turister, vilket kan vara avgörande för att resultatet 

visade att 40 procent valde att dela sina semesterbilder i syfte att påverka andra människor. 

Kopplat till undersökningen som den här uppsatsen har gjort, som utgår från enbart svenska 

respondenter, kan det talas för att människor från ett priviligerat land som Sverige har större 

chans att både dela och påverkas av bilder i sociala medier och därmed är resultatet från denna 

undersökning generell för hela jordens befolkning.   

 

Det finns troligtvis både för- och nackdelar med den valda urvalsgruppen “studenter” 18-40 år. 

Som tidigare belyst i teoridelen, är personer i denna åldersgrupp den som mest använder sociala 

medier (Statens medieråd, 2016). Samtidigt är studenter en målgrupp med en begränsad ekonomi 

och därav troligtvis inte heller har råd att resa. Detta går att koppla till Llodra et. al (2015) som 

menar att en persons ekonomiska förutsättningar är avgörande för hur denne påverkas av en bild 

på en destination. 

Två respondenter i enkätundersökningen förklarade att bilder på destinationer i sociala medier 

får dem att vilja resa men också påminner dem om att de inte har råd att göra detta. På så sätt 

kan alltså bilder på destinationer i sociala medier påverka människor på ett negativt sätt. 

5.3 Kritiska användare 

Intervjuerna med Karin Toverud och Theo Röhle visade på att det fanns skildrade åsikter kring 

hur kritiska användare i sociala medier är till de bilder på destinationer som läggs ut. Toverud 

hävdar att användare är mycket kritiska till de bilder som delas medan Röhle hävdar att så inte är 

fallet eftersom att användare i sociala medier ofta ser en bild som trovärdig då den speglar 

verkligheten. Det här kan liknas med Ghazali et. al (2013) teori om att det idag är svårare än 
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någonsin för företag att marknadsföra platser i sociala medier, då internetanvändare föredrar att 

leta upp andra bilder av platsen i andra forum och helst av allt från flöden som inte är kopplat till 

företag och marknadsföring. Samtidigt skapar just detta en kontrast till Munar et. al (2013) som 

menar att människor har lättare att anförtro sig till turistföretag som marknadsför sig i sociala 

medier. Dock nämner Munar et. al (2013) att bilder av destinationer som delas till vänner och 

bekanta har en icke-funktionell påverkan som även den är viktig för erfarenhet och 

kunskapsutbyte, vilket kan jämföras med Ghazali et. al (2013) teori. Munar et. al (2013) nämner 

även att människor lättare anförtro sig till hemsidor där användare anonymt delar med sig av sina 

erfarenheter i form av recensioner, än sociala medier. Det här tyder på att internetanvändare är 

både aktivt och passivt kritiska till det destinationsrelaterade innehåll som publiceras på internet. 

Med andra ord så både förmedlar och skapar internetanvändare kritiska synsätt, samtidigt som de 

själva tar till sig kritik och påverkas av den. 

 

Från enkätundersökningen var det endast två respondenter som var mycket kritiska till innehållet 

och menar att många bilder på destinationer i sociala medier är förskönade och visar inte 

destinationens verklighet. Den tidigare forskningen visar på att det är svåröverskådligt att dela 

bilder på destinationer som stämmer överens med verkligheten (Ghazali et.al, 2013). Det här 

stämmer överens med Röhles antagande samt de respondenterna i enkätundersökningen som var 

kritiska till bilder på destinationer i sociala medier. 
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6.0 Slutsats  

Syftet med den här uppsatsen var att studera om användare i sociala medier påverkas av bilder av 

destinationer och hur kritiska dessa användare var till hur destinationer framställs. De 

frågeställningar som uppsatsen använde som riktlinjer för att besvara syftet var följande; “På 

vilket sätt påverkas människor av de bilder av destinationer som visas i sociala medier?” samt 

“Hur kritiska är användare i sociala medier till hur destinationer framställs?”. För att få svar på 

syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning där 40 respondenter i åldern 18-40 

år svarade, samt 2 intervjuer med Karin Toverud på Resia Travel Group samt lektor Theo Röhle 

på Karlstads universitet.  

6.1 Påverkas människor av de bilder av destinationer som visas i sociala 

medier? 

Från enkätundersökningen samt intervjuerna kan det konstateras att användare i sociala medier 

påverkas till stor del av de bilder som delas av destinationer. Även tidigare forskning stödjer det 

antagande om att användare påverkas av bilder i sociala medier. Bilder av en specifik destination 

väcker intresse hos individen som ser bilden vilket påverkar individens val av att vilja besöka 

destinationen eller inte (Ghazali et.al, 2013). Från den tidigare forskningen, enkätundersökningen 

samt intervjuerna kan det fastställas att bilder på destinationer i sociala medier skapar i första 

hand en nyfikenhet bland användare i sociala medier att vilja resa och ta del av destinationen i 

verkligheten.  

Användare i sociala medier delar främst bilder av destinationer i hopp om att inspirera andra 

människor, vilket tidigare forskning som Munar et.al (2014) stödjer. Flera respondenter i 

enkätundersökningen hävdar att de har inspirerats av destinationer efter att ha sett en bild av den 

i sociala medier, vilket tyder på att användare faktiskt lyckas påverka andra användare i sociala 

medier.  

Resultatet visar även att det främst är kvinnor som påverkas av bilder på sociala medier. 
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6.2 Hur kritiska är användare i sociala medier till hur destinationer 

framställs? 

Det var skildrade åsikter kring hur kritiska användare i sociala medier är till hur destinationer 

framställs. Karin Toverud på Resia Travel Group hävdar att användare i sociala medier är mycket 

kritiska till det innehåll som delas och att företag och privatpersoner därför måste vara försiktiga 

när det gäller att inte försköna bilden av en destination. Theo Röhle på Karlstads universitet 

menar å andra sidan att användare inte är särskilt kritiska till de bilder som delas i sociala medier 

eftersom att bilder är svårare att manipulera än text. Röhle hävdar därför att användare i sociala 

medier ser ofta bilder som trovärdiga och äkta. Från enkätundersökningen var det endast två 

respondenter som var kritiska till bilder av destinationer i sociala medier. De här respondenterna 

menade på att bilder av en destination inte alltid behöver vara äkta eftersom att bilder kan 

förskönas. Det här stämmer överens med den tidigare forskningen som påstår att det är 

komplext att dela bilder i sociala medier som stämmer överens med verkligheten (Ghazali et. al, 

2013).  

 

Slutligen har vi kommit fram till att beroende på hur kritiska användare i sociala medier är till 

bilder som delas av resmål, så ser viljan att besöka platsen också olika ut för alla individer. Bilder 

av destinationer i sociala medier vill vi säga har en stor genomslagskraft och det skulle vara 

intressant att se om vidare studier kring ämnet skiljer sig från den här studiens resultat. 
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7.0 Egna reflektioner och förslag på framtida forskning 

7.1 Egna reflektioner 

Från resultatet kan det fastställas att användare i sociala medier påverkas av bilder av 

destinationer.. Det här kan konstateras efter respondenternas svar i enkätundersökningen samt 

efter intervjuerna. Resultatet var inte förvånansvärt för oss då vi själva har erfarenhet av att bilder 

av destinationer delas mycket i sociala medier och att vi själva påverkas av sådana bilder. På 

grund av detta så vill vi påstå att det vore märkvärdigt om andra användare känner att de aldrig 

har påverkats av en sådan bild. Som tidigare nämnt så påverkas människor på olika sätt när de ser 

en bild av en specifik plats. En bild kan ge upphov till ett flertalet intryck om platsen vilket sedan 

är avgörande för om individen vill besöka destinationen eller inte (Ghazali et. al, 2013). Det 

skulle kunna vara så att användare i sociala medier omedvetet påverkas av bilder av destinationer 

och om användaren inte lockas till platsen så har individen präntat in att den inte har påverkats 

av bilden överhuvudtaget. Vi själva skulle vilja påstå att alla människor påverkas av bilder på ett 

eller annat sätt men att det är en definitionsfråga om vad påverkan av bilder faktiskt innebär. Det 

skulle kunna vara så att de respondenter i enkätundersökningen som har svarat att de inte 

påverkas av bilder på destinationer i sociala medier väljer att svara detta på grund av att den själv 

inte har inspirerats av platsen, men det här är också ett sätt att påverkas av en bild eftersom 

individen fått ett negativt intryck av bilden. 

 

Resultatet påvisade också att största del kvinnor följer konton på sociala medier där bilder av 

destinationer delas. Är det endast en slump att det var den här gruppen bland respondenterna 

som följer dessa konton? Vi själva tror att så inte är fallet utan att det är kvinnor som faktiskt 

påverkas i större utsträckning av bilder av destinationer i sociala medier än män. Utifrån den här 

studien går det inte att dra slutsatsen om att alla kvinnor är mer involverade i konton som delar 

bilder av destinationer, men utifrån vad vi själva tror och som enkätundersökningen visar så 

tenderar kvinnor att påverkas mer av bilder av destinationer än män. Kvinnor visar också på att 

ha en tendens att besöka en destination efter att ha tagit del av den i sociala medier. Många 

kvinnor i enkätundersökningen svarade att de följer konton som bloggare, kändisar, fotografer, 

reseföretag och konton som delar “inspirationsbilder”, detta skulle kunna vara orsaken till varför 
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kvinnor påverkas i större grad än män av bilder av destinationer, just för att de följer konton som 

ofta delar bilder på olika resmål.  

 

Vi själva vill påstå att användare i sociala medier är relativt kritiska till det innehåll som delas på 

destinationer. Som respondenterna i enkätundersökningen menar så är många bilder av platser 

mer tilltalande på bild än vad de är i verkligheten, men det här tror vi också att användare i 

sociala medier är medvetna om. Anledningen till varför vi tror det här är för att människor 

överöses dagligen med bilder på sociala medier och användare i sociala medier blir allt mer 

kunniga om ämnet (Statens medieråd, 2016).  

 

Problematiken med sociala medier är att de hela tiden utvecklas. Bara på några få år så förändras 

innehållet i de sociala medierna vilket gör att den tidigare forskning som finns kring ämnet blir 

oanvändbart (Statens medieråd, 2016). Den teori som den här uppsatsen har tagit del av är 

studier eller forskning som har tagits vid på senare tid. Mycket av den tidigare forskning som har 

skrivits kring ämnet sociala medier är från år 2013. Trots att det endast är fyra år sedan som den 

tidigare forskningen har gjorts så anser vi själva att på fyra år så har sociala medier förändrats i 

stor omfattning. Fler människor använder sig av sociala medier idag än vad statistiken visar för 

fyra år sedan då det kan fastställas att utvecklingen av sociala medier förändras avsevärt (Statens 

medieråd, 2016).  

Problemet i att forska i sociala medier är, att en forskningsrapport kan i sig själv ta flera år att 

framställa, vilket gör att en forskningsrapport kring sociala medier kan vara inaktuell redan när 

den slutförts då trenderna på internet kan förändras på en kortare tidsperiod än vad forskningen 

är avsatt för. 

7.2 Framtida forskning 

Till framtida forskningsprocesser som studerar sambandet mellan turistbilder och sociala medier, 

rekommenderar vi att bejaka att sociala medier förändras ständigt, vilket gör att både gamla, nya 

och realtids trender bör studeras.  

För en empirisk insamling i form av enkäter, rekommenderar vi att vända sig till fler människor 

än de 40 som utgjorde denna studie i enkätundersökningen. En rekommendation är även att 

vända sig till fler målgrupper, för att se om ålder, ekonomi och resvana har någon betydelse för 
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hur enkäterna besvaras. En relevant målgrupp att vända sig till skulle vara människor med en 

mer stabil ekonomi och som reser mer än studenter. För ett relevant resultat skulle det vara 

bättre att vända sig till en målgrupp som både har råd att resa och reser mycket, då en sådan här 

målgrupp troligtvis “har råd” att påverkas och inspireras av enskilda bilder och resa därefter, än 

människor som enbart reser någon enstaka gång med flera års mellanrum. Ett alternativ till detta 

skulle kunna vara att inleda en enkät med att ställa frågan: “Hur ofta reser du/Tycker du om att 

resa ofta?” alternativt fråga: “Hur ofta har du råd att resa?”. På detta sätt skulle en 

forskningsprocess om destinationer i sociala medier troligtvis bli mer precis och relevant, då det 

är just människor som väljer att resa efter att ha sett bilder av destinationer i sociala medier som 

bör studeras. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkätundersökning 

 

 

Enkät - Sociala mediers inverkan på destinationer.  

  

Hej! Vi är två tjejer som studerar turismprogrammet på Karlstads universitet och skulle 

uppskatta om just du tar dig tid att svara på en enkät till vår B-uppsats. Syftet med uppsatsen är 

att studera på vilket sätt användare i sociala medier påverkas av hur bilder på destinationer 

framställs. För att kunna besvara denna enkät behöver du vara en användare i sociala medier.  

  

Fråga 1.  

Ålder? _________ 

  

Fråga 2.  

Kön?  

❏ Man  

❏ Kvinna  

❏ Annat  

  

Fråga 3.  

Följer du konton på sociala medier där bilder på resmål delas?  

❏ Ja  

❏ Nej  

  

Fråga 4.  

Ge exempel på sådana konton som du följer.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Fråga 5.  

Känner du att du påverkas av bilder av destinationer i sociala medier? Motivera.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

 

Fråga 6.  

Har du någon gång besökt en destination efter att ha sett den i sociala medier? Ge 

exempel/motivera.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

Fråga 7.  

Har du valt att inte besöka en destination efter att ha sett den i sociala medier? Ge 

exempel/motivera.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervju med Karin Toverud, regionchef på Resia Travel Group 

i Karlstad. 

 

Fråga 1. Hur jobbar ni på Resia Travel Group med bilder av destinationer i sociala medier? 

 

Fråga 2. Hur upplever ni att responsen från era kunder/följare är? 

 

Fråga 3. Tror du folk påverkas av de bilder ni lägger ut? 

 

Fråga 4. Får ni många bokningar efter att ni har delat en fin bild i era sociala medier? 

 

Fråga 5. Hur kritiska skulle du säga att människor är till bilder av destinationer som visas i sociala 

medier? 

 

Fråga 6. Vad har du för tankar om platsmarknadsföring i sociala medier som tillvägagångssätt i 

ert arbete? 

 

Fråga 7. Har du själv bokat en resa efter att ha sett en bild i sociala medier? 

 

Fråga 8. Hur tror du en bild av en destination ska framställas på bästa sätt för att påverka 

människor? 

 

Fråga 9. Hur tror du att framtiden ser ut för sociala medier som verktyg? 
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Bilaga 3 Intervju med Theo Röhle, lektor i medie- och 

kommunikationsvetenskap.  

  

Fråga 1. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Vem är du? Vad arbetar du med?   

 

Fråga 2. Vad anser du om kommunikation i sociala medier?  

 

Fråga 3. På vilket sätt påverkas människor av bilder i sociala medier?   

 

Fråga 4. Tror du att människor påverkas på samma sätt av bilder i sociala medier beroende på 

om det är ett företag eller en vän som postar bilden?   

 

Fråga 5. Hur kritiska skulle du säga människor är till hur platser framställs i sociala medier?   

 

Fråga 6. Anser du själv att du påverkas av bilder på destinationer i sociala medier?   

 

Fråga 7. Har du någon gång själv valt att besöka/inte besöka en destination efter att du sett den i 

sociala medier?   
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Bilaga 4 Fördelning av uppsatsen 

 

Fördelningen av arbetet i den här uppsatsen är jämt uppdelad då författarna skriver olika delar i 

uppsatsen. Däremot så har båda författare i varje del hjälpts åt och kritiskt granskat varandras 

delar för att arbetet ska vara förenligt enligt båda. Uppdelning av arbetet i den här uppsatsen ser 

ut på följande sätt; 

 

Löfquist har skrivit sammanfattning. 

 

Kapitel 1 Inledning: Löfquist har skrivit bakgrund och problemformulering. Eldeblad har 

skrivit arbetets disposition. Tillsammans har Löfquist och Eldeblad skrivit syfte, frågeställningar 

samt avgränsningar.  

 

Kapitel 2 Teoribakgrund: Löfquist har skrivit den tidigare forskningen som behandlar 

avsnitten “Sociala medier och turism” och “Bilder av destinationer”. Eldeblad har skrivit om 

“Sociala medier” och “Platsmarknadsföring”. Tillsammans har författarna skrivit “The Tourist 

Gaze”.  

 

Kapitel 3 Metod: I metoddelen har Eldeblad skrivit vald metod, urval, tillvägagångssätt och 

bearbetning av data. Löfquist har skrivit om enkäter och intervjuer. Tillsammans har Eldeblad 

och Löfquist skrivit metoddiskussionen och etiska reflektioner.  

 

Kapitel 4 Empiri: I empirin har Eldeblad skrivit resultatet från enkätundersökningen, intervjun 

med Theo Röhle samt sammanfattning av resultat. Löfquist har skrivit om intervjun med Karin 

Toverud.  

 

Kapitel 5 Analys: Löfquist har skrivit avsnitten “Bilder av destinationer i sociala medier” och 

“Avgörande faktorer”. Eldeblad och Löfquist har skrivit om “Kritiska användare”. Eldeblad har 

skrivit “Egna reflektioner”.  
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Kapitel 6 Slutsats: Slutsatsen har Eldeblad skrivit.  

Rekommendationer till framtida forskning har Löfquist skrivit. 
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