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Sammanfattning 
 
Teknologiska innovationer är i ständig utveckling. Detta öppnar upp nya möjligheter för 

diverse branscher att utveckla sig och stärka sitt varumärke. Under de senaste åren har virtuell 

verklighetsteknik varit en av de snabbast framväxande teknologierna. Med anledning av detta 

har tekniken uppmärksammas av flera branscher. Virtuell verklighetsteknik anses vara väldigt 

effektivt när det kommer till produktion av upplevelser. Turismbranschen är en bransch som 

huvudsakligen grundar sig på upplevelser och erfarenheter. Därför är det av intresse att 

undersöka den eventuella kopplingen mellan turismbranschen och VR-teknik. I denna uppsats 

presenteras en kvalitativ studie om virtuell verklighet inom turismmarknadsföring. Denna 

studie strävar efter att ta reda på vilka effekter applicering av VR-teknik inom turism kan 

skapa, samt undersöka svar om virtuell verklighetsteknik kan anses vara ett verktyg för 

marknadsföringen av en destination. Studien visar att flera svenska researrangörer har visat 

stor intresse för denna sorts teknik samt ser virtuell verklighetsteknik som ett verktyg för PR, 

kommunikation och marknadsföring. Dock anses denna teknik vara en osäker investering för 

att generera pengar i gengäld, delvis på grund av att tekniken är relativt ny på marknaden men 

också att det saknas kompetens hos användarna. 

  

Nyckelord: 3D, Destination, Marknadsföring, Turism, Upplevelse, Virtuell verklighet. 

 
 

Abstract  
  

Technological innovations are constantly evolving. This opens up new opportunities for 

various industries to develop and strengthen their brand. In recent years one of the fastest 

emerging technologies has become virtual reality technology, which attracted different 

industries. Virtual reality technology is considered to be very effective when it comes to the 

production of experiences and because of this factor, the tourism industry is expected to 

benefit from it. Therefore, it is interesting to investigate the possible link between the tourism 

industry and virtual reality technology. In this bachelor thesis we represent a qualitative study 

on virtual reality in tourism marketing. This study aims to find out what effects application of 

virtual reality technology in tourism can create. Our focus is to examine the question if virtual 

reality technology can be considered as a marketing tool for a destination. 

The study shows that several Swedish travel agencies have shown great interest in this kind of 

technology. They see virtual reality technology as a tool for PR, communication and 

marketing. However, this technique is still considered an uncertain investment for generating 

money in return. Partly because this technique is relatively new on the market, but also that 

there is no user competence.  
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrund kring virtuell verklighetsteknik samt hur den 

är uppbyggd. Bakgrunden går in på turismens utveckling. Detta leder vidare till studiens 

frågeställning, syfte och avgränsningar. 

 

1.1  Bakgrund 

 
Tekniken samt teknologiska innovationer är i ständig utveckling, och med det nya sätt att 

marknadsföra sig. Internet har påverkat hur många företag säljer sina tjänster och varor. Detta 

öppnar upp nya möjligheter att skapa konkurrenskraft, bland annat genom ett starkt 

varumärke, locka potentiella kunder och bredda ut målgruppen och kundkretsen. Under de 

senaste åren har virtuell verklighetsteknik varit en av de snabbast framväxande teknologierna 

och används inom många olika områden (Messinger, et al., 2009:1). Tekniken har även blivit 

mer tillgänglig för allmänheten i och med att flera tillverkare släppt versioner som ändå håller 

bra kvalitet. Teknik anpassad för mobiltelefoner, exempelvis Samsung gear VR och samt 

budпetvarianten Google Cardboard, har bidragit till att användaren enkelt kan komplettera sin 

befintliga mobilenhet för att skapa ett VR-headset för en billig peng.  

Virtual Reality (VR) innebär att personer med hjälp av glasögon, som innesluter synfältet, och 

som är kopplade till en dator eller mobiltelefon, kan besöka och interagera med en digital 

värld. Konceptet är inte på något vis nytt, redan under tidigt 1900-tal skapades något som kan 

liknas med VR i form av en flygsimulator, som kan ses som en föregångare till dagens VR-

glasögon. Simulatorn, som var en mekanisk variant av VR, bestod av en motordriven enhet, 

vilken reagerade på användarens rörelse av den. Simulatorn kunde på så vis simulera 

turbulens och andra väderstörningar för att träna en blivande pilot inför verkligheten. Genom 

åren har det funnits en mängd olika försök till VR- glasögon, utan någon större framgång. Nu 

ser det dock ut som om tekniken har kommit tillräckligt långt för att på allvar kunna slå 

igenom, samt att den har blivit tillgänglig för allmänheten. Dock är det fortfarande svårt att 

bedöma hur detta kommer att påverka olika industrier och deras sätt att göra affärer. Med 

hjälp av VR har man möjlighet att se olika objekt och miljöer från olika vinklar och 

perspektiv. VR upplevs med hjälp av ett headset (Bild 1) som består av två olika skärmar, 

med två snarlika bilder, som gör att dessa två tillsammans skapar ett djup i bilden (Bild 2). I 

headsetet finns även en accelerometer som reagerar på huvudets rörelser och förflyttar bilden 

på samma vis i bilden. Bilden är fotograferad eller filmad i 360° vinkel, vilket gör att det går 

att se sig runt precis som om man befann sig på platsen (Illustrerad vetenskap, 2016). Det kan 

bidra till att man upplever miljöerna på ett mycket mer sanningsenligt sätt än traditionella 

bilder. Det går inte att dölja sådant man inte vill visa upp på samma sätt som med en stillbild 

(Virtual reality society, 2017). 
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Bild 1. Person med VR-headset. Bildkälla: Google 

  

 
 

Bild 2. Bilden visar hur VR-tekniken är uppbyggd. Bildkälla: Google 

  

Som verktyg för marknadsföring har VR genererat stor nyfikenhet och uppmärksamhet hos 

marknadsförare. På ett kreativt och innovativt sätt når man ut till konsumenten på ett vis som 

tidigare inte var möjligt. VR berör användaren genom att låta den känna sig förflyttad i tid 

eller rum. Visualise (2017) beskriver vilken vinning VR kan ha inom marknadsföring av 

turism. Att låta kunderna, redan innan resans början, inspireras och ta del av det resmålet har 

att erbjuda, gör att de under, och även efter resan, uppskattar det ännu mer. Att ge möjligheten 

till att “try before you fly” ger ett mervärde för själva upplevelsen. De företag som har använt 

sig av VR i sin marknadsföring har blivit omskrivna i pressen, vilket lett till ökad försäljning 

(Visualise, 2017). 

 

I takt med lagstiftning som gett svenskar fler semesterdagar samt bättre ekonomiska 

möjligheter, har resvanorna också ändrats (Blom & Nilsson, 2005:50). Den svenska 

turistnäringen är en, med det sagt, växande näring med en utveckling som historiskt sett pekat 

stadigt uppåt. År 2016 mattades dock detta av en aning, fortfarande en ökning men endast 3% 
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i jämförelse med 7% år 2015 (Tillväxtverket, 2015). Tillsammans med den digitala 

framväxten ger det en potentiell resenär möjlighet att besöka en plats virtuellt redan innan 

resan. Att kunna utforska en plats hemifrån är egentligen inte något nytt. Google lanserade 

deras tjänst Google Earth VR år 2017, som möjliggör visualisering av olika kända platser i 

världen (Google VR, 2017). Det har även gjorts olika kampanjer där VR varit inblandat, men 

de har endast varit temporära (Visualise, 2017). Denna teknik möjliggör en kombination av 

dessa två ganska olika branscher, för att tillsammans dra nytta av varandras styrkor. Amit 

Sing från Google menar att VR förutspås bli ett nytt verktyg för att marknadsföra en 

destination för att locka till nya resenärer. Förra året investerades två miljarder dollar i VR-

utveckling och är något som kommer bli mer och mer vanligt inom en snar framtid (Dagens 

analys, 2017). 

 

Virtuell verklighet ses av många som det största som hänt inom tekniken sedan internet fick 

sitt genombrott. Att VR tar plats på marknaden just nu har att göra med att tekniken kommit 

så långt fram att den numer håller en godtagbar kvalité, som kan mäta sig med de visioner om 

vad VR-upplevelser skulle bidra med (VRS, 2017). VR väntas omsätta 700 miljarder kronor 

år 2020 och bli en del av vår vardag. Filmer och spel kommer upplevas i en virtuell värld med 

möjlighet till interaktion (Dagens analys, 2016). Tidigare har fysiska reaktioner, såsom 

illamående, så kallat cybersickness, varit en vanlig biverkning (Regan, 1995). Detta har att 

göra med den konflikt som sker hos användaren då den virtuella världen är det man ser, 

medan man fortfarande fysiskt befinner sig i den verkliga världen (Sharples et.al, 2008). Idag 

finns så pass välutvecklad hårdvara som minimerar denna oönskade effekt, vilket ger 

användaren en bättre upplevelse av VR (Regan, 1995:30).Vidare spelar även tillgängligheten 

av tekniken roll i sammanhanget. Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att testa VR i flera 

shoppinggallerior, vilket gjort att fler fått vetskap om tekniken (Mall of Scandinavia, 2017. 

Observation, 2017). I dagsläget är kostnaden för ett VR-headset relativt låg. Samsung 

lanserade i slutet av 2015 ett headset kompatibelt med telefonen av samma märke, med vilka 

de tillsammans utgjorde ett VR-headset (Samsung, 2017). Då internet slog igenom gick det 

inte lång tid innan olika aktörer såg möjligheterna med det. Samma effekt väntas med VR 

tekniken. Inom en relativt snar framtid kommer detta visa sig i en mängd olika branscher. 

Exempelvis sjukvård och utbildning är andra områden som skulle kunna dra stor vinning ur 

teknikens möjligheter (Faria et.al, 2016). För att förstärka något är VR ett utmärkt verktyg, då 

känslor lättare skapas om det blir mer verkligt. Många situationer är svåra att sätta sig in i om 

man inte upplevt det, exempelvis en brand eller ett krigshärjat område (Resumé, 2017). Och 

fler områden upptäcks ständigt. VR skapar möjligheter i situationer där det finns en mening 

med att skapa känslan av att befinna sig på en annan plats, som tidigare inte varit möjlig. 

Platser som inte längre finns, eller som är farliga att besöka i verkligheten, kan besökas 

virtuellt med hjälp av VR. Möjligheterna inom området är många och nya, det är därför av 

vikt av att använda sig av metoder som formar processen utefter de resultat som framkommer 

(Marshall et al, 2016). En av de tidigaste VR-applikationerna att lanseras på marknaden, tog 

användaren ner i havet nedsänkt i en bur bland vithajar. Upplevelsen uppfattades så verklig av 

användaren att den upplevde att det hade hänt i verkligheten (Only VR, 2015). 
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Vanliga begrepp inom VR är förutom närvaro och äkthet, även immersion (Sherman & Craig, 

2003). Med immersion menas teknikens förmåga att ge användaren en känsla av realitet. 

Immersion kan mätas, vilket inte den upplevda äktheten i sig kan, utan vidare analysering. 

Olika VR-miljöer kan ha olika grader av immersion och en hög grad ger högre grad av äkthet 

för användaren. Det finns en mängd fördelar med immersiva VR-applikationer. En av dem är 

användarens förbättrade möjlighet att bedöma och avgöra avstånd och därmed förstå 

tredimensionella motiv. Begränsad immersion kan leda till konflikt hos användarens 

medvetenhet, då det vi förväntar oss av omvärlden inte är det vi ser. Balanssinnet och det som 

visualiseras stämmer inte överens med varandra och kan leda till illamående och huvudvärk.  

 

I studiens slutskede har Ving, som är en av de ledande researrangörerna i Sverige, 

implementerat VR-teknik. Så här säger Karin Eriksson, Social Media Manager på Ving, om 

pilotprojektet; 

 

 

"Funktionen ger oss möjlighet att nå våra kunder på ett nytt innovativt sätt 

och på sikt kan våra reserådgivare och kunder mötas i Vings värld virtuellt 

för guidade turer. Vi vill gärna testa ny teknik och ligga i framkant, därför 

har vi gjort det här testet för att se om det är något som vi vill satsa på i 

framtiden." 

              (Feber, 2017) 

 

1.2 Problemformulering 

 

Virtuell verklighetsteknik anses vara ett effektivt redskap när det kommer till produktion av 

upplevelser, tack vare att den här faktorn huvudsakligen handlar om erfarenheter, förväntas 

turismbranschen kunna dra nytta av den. Därför är det av intresse att undersöka den 

eventuella kopplingen mellan turismbranschen och VR-tekniken genom att applicera tekniken 

för att marknadsföra en destination. I och med den digitala framfarten som skett de senaste 

decennierna, har möjligheterna att söka information om en potentiell destination i förväg ökat. 

Det allra mesta finns att hitta några internetsökningar bort. Det finns ett potentiellt hot mot 

fysiska resor om det mesta finns att uppleva virtuellt hemifrån soffan. Om det går att i virtuell 

form vandra på kinesiska muren finns en risk att man väljer att inte betala en flygbiljett dit, 

köa bland andra turister och betala inträde, för att sedan se vad man redan sett (Cheong, 

1995). Sherstyuk et al (2010) framställer den tekniska utmaningen det innebär för användaren. 

De företeelser vi utför i vårt dagliga liv såsom att gå, cykla och springa måste läras om då 

dessa aktiviteter sker i VR. Resemotiv betraktas av många forskare som en av de viktigaste 

faktorerna då man vill förstå turister och deras handlande. Den primära frågan är “Varför 

väljer man att resa?”. Som ett försök att besvara frågan har en mängd modeller och teorier 

uppkommit. Behov, drivkrafter och motiv är faktorer som spelar in då man vill ta reda på 

detta, vilka man måste ha förståelse för (Weaver, 2014:27). 

 

De resor som ersätts med VR kan innebära uteblivna inkomster för resebranschen. Affärsresor 

som innebär intäkter för flygbolag, hotell, taxi och restauranger. Bristen på de inkomsterna 
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kan skada turismnäringen på grund av prisökning på flygbiljetter, hotell och ökad arbetslöshet 

(Borggren et.al, 2013). En problematik i sig är att det är relativt ung teknologi, som kräver 

omfattande forskning innan det kommer i vardagsbruk och når ut till den stora massan. I 

dagsläget kan diverse resebolag använda sig utav VR-teknik enbart i syfte som PR, 

kommunikation eller marknadsföring. Utmaningen är att hitta en väl fungerande affärsmodell 

som genererar intäkter för företag som implementerar denna teknik, då den än så länge enbart 

ses som ett extra tillägg inom PR och publicitet. Utmaningen är att hitta ett sätt att få intäkter 

från denna teknik på lång sikt (Cooper & Macneil, 2005). Studien har ett utgångsläge ur en 

potentiell resenärs perspektiv. Hur denne tänker och känner är svårt att förstå, mer än att 

observera dess kroppsspråk samt vad den säger sig känna. Det finns en risk att de känslor som 

uppvisas är fascination för tekniken snarare än för staden som uppvisas. Alla människor har 

en grundsyn som påverkar oavsett om den är medveten eller ej. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Det primära syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka effekter applicering av VR-teknik 

inom turism kan skapa. Genom detta söker vi svar på huruvida det kan ses som en 

marknadsföringsstrategi av en destination. 

 

1.4  Frågeställningar 

 

 Hur ser researrangörer på att marknadsföra en destination virtuellt? 

 Kan VR-teknik anses vara ett verktyg för marknadsföring inom turism?  

 

1.5 Definitioner 

 

3D - är en tredimensionell form eller utseende där bredd, längd och djup kan uppfattas i 

diverse former (Dictionary, 2017).  

Destination - är ett begrepp som betecknar ett resmål. Destination är ett område eller en plats 

man har en föreställning till som man kan välja att resa till (Elbe, 2002:1). 

Turism - Enligt UNWTO, som är ett av FNs organ, räknas det som turism då människor vistas 

och reser till en plats utanför sin vanliga omgivning, för kortare tid än ett år. Syftet för resan 

kan vara fritid, affärer eller andra avsikter (Tillväxtverket, 2016). 

Upplevelse -  innebär att vara med om något, få en erfarenhet. Gärna på något sätt 

anmärkningsvärt (NE, 2017). 

Virtuell verklighet (eng. Virtual reality) - datorskapad illusion av en miljö där användaren 

interagerar med omgivningen som hen ser. Interaktionen utförs med hjälp av speciella 

glasögon med inbyggd glasskärm samt sensorer som reagerar på huvudrörelser (NE, 2017). 
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1.6 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att enbart beröra VR för marknadsföring inom turism, närmare bestämt 

Tyskland och staden München (Bild 3). Att studien fokuserar på München är av den 

anledningen att det fanns en befintlig film att tillgå, samt att författarnas bild av staden var att 

det är en stad många inte har besökt eller känner att de måste besöka. Denna bild baseras på 

delvis personliga uppfattningar samt resetidskriften Vagabond, som listar de mest besökta 

städerna i världen, där München inte finns med på listan (Vagabond, 2017). Augmented 

Reality (förstärkt verklighet) är en annan sorts teknik som projicerar digitala objekt i den 

verkliga världen, så att man på detta vis kan ta del av båda “världar” samtidigt (Augmented 

reality, 2017). Studien avgränsas till att enbart beröra VR med anledning av att hålla den på 

en rimlig nivå. Denna avgränsning har gjorts i flera steg, detta för att kunna ringa in 

studieområdet så mycket att det blir hanterbart. 

  

 
  

Bild 3. Karta över München, Tyskland (Google, 2017). 
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Då det finns flertalet sätt att tillämpa VR inom turism har vi till denna studie valt att avgränsa 

oss till att undersöka de effekter som skapas hos en person som upplever en stad i VR. Inom 

turism går VR att använda bland annat vid visning av utflykter på ett resmål eller under 

flygning för de passagerare som hellre vill ”befinna sig någon annanstans”. Att undersöka alla 

aspekter inom VR skulle i denna studie inte vara möjligt och avgränsningar har därför gjorts 

för att hålla studien på en hanterbar nivå. 

 

1.7 Disposition 

 

Det första kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i ämnesområdena studien grundas i, dess 

historia och framväxt. Vidare redogörs för studiens problemdiskussion kring ämnet. Slutligen 

presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Det beskrivs hur de två olika 

branscherna kommit dit de är idag och hur man skulle kunna kombinera de båda. Uppsatsens 

metoddel presenterar hur studien gått till väga för att i teoriavsnittet redovisa vilka teorier 

studien bygger på. Resultatkapitlet redogör för den insamlade datan för studien, resultat av 

intervjuer samt observationer. Analysdelen av uppsatsen ställer den insamlade datan i 

förhållande till teorierna, för att se om de bekräftar eller motsäger teorierna. Uppsatsen 

avslutas med en slutsats, som redogör för författarnas egna åsikter kring studiens resultat och 

hur man kan forska vidare inom ämnet. 
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver de vetenskapliga syn- och angreppssätt studien utgår från. Därefter 

förklaras de metodansatser som valts och anledning till dessa val. Fortsättningsvis framställs 

hur den empiriska datan har samlats in. Vidare beskrivs metodernas för- och nackdelar samt 

författarnas etiska ställningstaganden. Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet och 

validitet, samt analysmetod. 

Metod är ett verktyg för användning med syfte att lösa olika problem, med avsikt att komma 

fram till ny kunskap. Metod kännetecknas av några grundkrav som gör att den tål att 

kritiseras, samt att kontexten blir hållbar. Enligt Holme och Solvang (1997) är det följande 

fem grundkrav som krävs: att metoden överensstämmer med verkligheten som undersöks, den 

ska även kunna förmedla informationen på ett så bra sätt som möjligt. Resultatet ska 

redovisas så att läsaren kan kontrollera och avgöra om val av metod var rimlig. Det är även 

viktigt att innehållet genomgår ett systematiskt urval samt att resultatet av forskningen ska 

kunna generera ny kunskap och medvetenhet i de samhälleliga förhållanden man finner sig i, 

som på sikt leder till vidare forsknings- och utvecklingsarbete. För att nå målet för 

undersökningen, konstrueras en empirisk grund så att man får en generell översikt kring temat 

för undersökningen, samt att man valt att genomföra en del kvalitativa samt kvantitativa 

undersökningar. (Holme och Solvang, 1997:13) 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskap handlar om att tolka och försöka förstå verkligheten omkring oss. För att kunna 

studera, tolka och förstå verkligheten måste hypoteser göras om hur den ser ut (Arbnor & 

Bjerke, 1994). Dessa hypoteser resulterar därefter i olika synsätt. Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1997) finns det idag två olika vetenskapliga huvudinriktningar, 

hermeneutik och positivism. Positivismen bygger på mätningar i kvantitativ form och logisk 

argumentering. Positivismens syfte är att förklara och beskriva hur någonting förhåller sig. 

Positivister menar att verkligheten är objektiv, avhängig av betraktaren, och är möjlig att 

studera utan påverkan (Thurén, 1999). Positivismen är med detta ett synsätt som är 

objektifierande och ses som en tolkning att denna verklighet är målet för ny kunskap 

(Johansson Lindfors, 1993). Med hermeneutiska studier söker man en förståelse för helheten 

av ett fenomen. Ordet hermeneutik översätts till tolkning av text alternativt läran om 

förståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Hermeneutiken skiljer sig från positivismen 

genom att den har ett subjektivt synsätt, medan den senare har ett objektivt. Detta ter sig 

genom att forskaren tolkar någon annans handlingar eller verk. Forskaren utgår från sin egen 

förståelse och tidigare upplevelser i tolkningen av andras (Thurén, 1999). Den egna 

tolkningen av verkligheten spelar alltså in i hur handlandet sedan ter sig. Figur 1 visar den 

kommunikation som sker mellan forskare och forskningsobjekt. Forskaren utgår från sin 

personliga förförståelse, undersöker kunskap genom dialog, som genererar ny vetskap. 
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Figur 1. Egenritad modell baserad på Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:231, hermeneutisk 

spiral). 

2.1.1 Val av vetenskaplig ansats 

 

Studien ämnar tolka verkligheten. Insamlingsmetoderna består i att tolka människors 

förståelse och upplevelse, både genom observation och intervjuer. Studien intar därför en 

hermeneutisk ansats. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Med detta förklaras det förfaringssätt forskaren närmar sig det empiriska faktumet. Detta kan 

göras på två olika sätt, induktiv respektive deduktivt angreppssätt (Johansson & Lindfors, 

1993). 

 

Ett deduktivt angreppssätt syftar till att beskriva forskarens förfaringssätt från teori till empiri, 

och kallas ibland bevisandets väg. Med hänsyn till teorin utformas testbara hypoteser 

bestående av uttalanden om verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Den 

utmärkande egenskapen för metoden är att forskaren utifrån existerande teorier drar rationella 
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slutsatser. Thurén (1999) menar att dessa konklusioner inte nödvändigtvis behöver vara 

förenliga med verkligheten. Figur 2 visar hur detta angreppssättet fortlöper. 

 

Figur 2. Egenritad modell utifrån Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:229). 

Ett induktivt angreppssätt, som illustreras i figur 3, innebär att forskarens förfarande utgår 

från empiri för att utveckla teori. Med detta menar Thurén (1999) att forskaren drar 

övergripande slutsatser utifrån den empiriska datan. Fastän forskaren initialt inte arbetar 

utifrån någon tidigare teori, innebär inte detta att arbetet fortgår helt objektivt. Det styrs 

istället efter den kunskap och förståelse som mognar fram efter hand (Johansson & Lindfors, 

1993). 

 

Figur 3. Egenritad modell utifrån Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:229).  

Studien utgår ifrån ett induktivt synsätt. Författarna har utifrån den empiri som insamlats, 

utformat hypoteser vilka studien utgått från. Processen har styrts av den kunskap som under 

arbetets gång mognat fram, samt författarnas tidigare erfarenheter. Den valda litteraturen har 

sedan format det ramverk studien utformats efter. 

 

2.3 Vetenskaplig metod 
 
Holme och Solvang (1997) skiljer vetenskapliga metoder i två olika förgreningar. Vilken 

forskaren arbetar utefter är beroende av vad som studeras, olika metoder lämpar sig bättre för 

olika studier. De olika metoderna man vanligtvis delar in i är kvalitativa respektive 

kvantitativa ansatser. Följande rubrik går mer in på kvalitativ metod som denna studie utgår 

ifrån. 
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2.3.1 Kvalitativ studie 
 
Lofland (1971) påstår att forskaren måste undersöka ämnet närmare för att förstå situationer 

som individer, grupper och organisationer befinner sig i. För att förstå en situation behöver 

forskaren försöka komma individen, gruppen eller organisationen inpå livet. Styrkan i 

kvalitativ studie är att den används i närhet till ett forskningsobjekt (Lofland, 1971:75). 

Kvalitativ forskning karaktäriseras av sin närhet till forskningsobjektet, denna närhet syftar 

främst till fysisk närhet. I motsats till den subjekt-objekt relation som vanligtvis förekommer 

inom naturvetenskapen, försöker man istället se världen utifrån en annans perspektiv (Holme 

& Solvang, 1997:92). Till skillnad från kvantitativa metoder, där man vill nå mätbar 

information, syftar kvalitativa metoder till att istället presentera förståelse för ämnet 

nödvändiga faktorer (Holme & Solvang, 1997:94). 

2.3.2 Intervju 

 
Fördelen med intervju som metodform är att det är möjligt att få ut en betydlig mängd data på 

relativt kort tid. Dock kräver denna metod ändå noggrann planering och sammanställning, 

vilket slutgiltigen kan vara väldigt tidskrävande. Semistrukturerad intervju kännetecknas av 

flexibilitet av frågorna. Möjligheten att ställa följdfrågor och inte styra konversationen lika 

mycket som i en strukturerad intervju ger en fördel för resultatet (Holme & Solvang, 

1997:99). Holme och Solvang (1997) hävdar att det finns en stor fördel i intervju som metod, 

då undersökningssituationen har likhet med ett vanlig samtal av vardaglig karaktär. På det 

sättet utför forskaren den minsta styrningen över konversationen och dess utveckling. För att 

kunna få så djup intervju som möjligt krävs det en del förberedelser innan intervjutillfället för 

att kunna få svar på ställda frågor eller säkerställa att det hålls inom ramarna för temat. Av 

denna anledning anses intervju för insamling av empirisk data som en användbar metod 

(Holme & Solvang, 2012:99).  

  

Vid en intervju förväntas intervjuaren vara uppmärksam både på vad respondenten säger, men 

även vad den gör. För att detta ska vara möjligt är det vanligt vid kvalitativa studier att 

intervjuerna spelas in med ljud. Detta underlättar även för det senare arbetet med 

transkribering av intervjun och gör att intervjuaren inte behöver distraheras av att anteckna 

vad som händer och sägs. En nackdel med att använda sig av metoden är den tidsåtgång det 

tar att transkribera en intervju. En timmes intervju tar cirka fem-sex timmar att gå igenom. 

Ofta genererar en intervju en stor mängd material att gå igenom vid den senare analysen 

(Bryman, 2011:428-429). 

  

Att utföra kvalitativa intervjuer är ett krävande arbete. En intervju kan ta allt mellan 30 

minuter till tre timmar. Begränsningarna i hur många respondenter som kan tas med i varje 

studie är därför limiterad. Dels på grund av den tid varje intervju tar, men även urvalsprocess 

och analys, som skiljer sig från andra metoder. Med intervju som metodform kan forskaren 

vända sig till respondenten om någonting är oklart, vilket är svårt vid en kvantitativ metod. I 
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och med detta är det inte ovanligt att datainsamling och analys lappar över och i varandra 

(Holme & Solvang, 1997:100).  

  

Urvalet av respondenter blir avgörande i studien. Fel personer som väljs ut leder till en 

meningslös studie. Personer utan vetskap om området som studeras kan inte heller bidra med 

värdefull information (Holme & Solvang, 1997:101). Av denna anledning har de 

medverkande respondenterna i studien valts ut med omsorg. Deras kunskap inom området har 

därför haft en betydande roll för studiens färdigställande. Urvalet har utförts systematiskt 

utifrån kriterier som berör respondentens kunskaper inom området. 

2.3.3 Observation 

 
Observation kan enligt Bryman (2011:266) genomföras på flera olika sätt. De delas in i 

strukturerade, deltagande, icke-deltagande, ostrukturerade samt enkla och styrda 

observationer. Att observationen är strukturerad innebär att det finns fastställda regler kring 

hur observationen ska gå till. Alla deltagare observeras på samma styrda sätt. De regler 

forskaren utgår ifrån kallas för observationsschema. Detta är användbart då forskaren vill 

registrera olika beteenden. Istället noteras noggrant hur deltagarna beter sig i miljön (Bryman, 

2011:265-266). 

 

Observation som metod är väldigt användbar i den samhällsvetenskapliga forskningen, men 

den ställer också stora krav på observatören, då individen måste få tag på det som sker genom 

fråga, se och höra. Denna metodform ställer också stora etiska krav, om till exempel 

undersökningspersonerna som studeras inte ska bli offentliga eller deltagarna är omedvetna 

om att de blir observerade. Detta kan medföra vissa etiska konsekvenser. Observation är en 

metod för insamling av data med syfte att se hur en person eller grupp agerar eller utför en 

viss uppgift. Det man vill se är exempelvis olika aspekter på beteende samt hur människor 

samspelar med varandra eller en artefakt. En observation är ett bra sätt att få reda på om en 

person faktiskt gör det den säger att den gör, till skillnad från intervjuer där de säger vad de 

uppfattar att de gör (Holme & Solvang, 1997:224). 

  

Bryman (2011) menar att strukturerade observationer vanligtvis inte kommer till användning 

inom samhällsvetenskapliga studier. Dels med anledning av att forskaren intar ett felaktigt 

perspektiv på det studerade området, och inte tar hänsyn till den kontext observationen utförs 

i (Bryman, 2011:278). Trots alla positiva aspekter finns det en del svagheter i observation 

som datainsamlingsmetod. Den största nackdelen är att det finns risk att individen man 

observerar kan påverkas av observationen och således ändrar sitt beteende på grund av att 

man blir observerad (Holme & Solvang, 1997:224). Holme & Solvang (1997:110) menar att 

observation som metod är väldigt krävande för observatören. Det krävs att man är 

uppmärksam på allt som händer i situationen. Att se, höra och fråga den som observeras för 

att förstå vad som sker. 
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2.3.4 Val av vetenskaplig metod 

 
För att bilda ett starkt teoretiskt ramverk för forskningsprocessen har det valts att genomföra 

studien etappvis i tre olika faser. Första fasen är grunden för en litteraturstudie. Under denna 

fas ackumuleras all relevant forskning kring temat för att få en övergripande bild på 

forskningsområdet utifrån flera perspektiv och olika synvinklar. Under fas två, som är 

utvecklingsfasen, utförs det intervjuer med personer med intresse och insyn inom turism och 

teknik, därför har denna fasen en mer praktisk karaktär. Den tredje och sista fasen består av 

resultat där summeras all insamlad data, analysen sammanställs, formas slutsatserna och 

diskussion (Hjerm et al, 2014:39-43) 

Ontologi är ett begrepp som rör frågor om den sociala verkligheten och hur den uppfattas. 

Den kan antingen ses som något externt i förhållande till sociala aktörer, alternativt något som 

de frambringar eller konstruerar (Bryman, 2011:20). Ontologi kan vidare delas in i 

objektivistiska respektive konstruktivistiska frågeställningar, som är två olika typer av synsätt. 

Med objektivistiskt synsätt menas att de sociala händelser vi möts av är utanför vårt egna 

förstånd och inte är möjligt att inverka på. Bryman upplyser om att organisationer och 

kulturer är två exempel på detta, de som “ingår” i dem är styrda av sådant de inte själva kan 

påverka. Ett konstruktivistiskt synsätt däremot går ut på att sociala företeelser och deras 

betydelse är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Det vill säga ett konstruktivistiskt 

synsätt kan skapas och omskapas hela tiden, den har ingen fast form och kan därför aldrig 

betraktas som slutlig. Uppsatsen kommer att genomföras ur ett konstruktivistiskt synsätt med 

en kvalitativ metodforskning. Strategin betonar ett synsätt som är induktivt på relationen 

mellan forskning och teori. Med detta menas att man utifrån olika händelser framkallar en 

förmodad slutsats (Bryman, 2011:40). 

  

En kvalitativ forskning motsätter sig det naturvetenskapliga synsättet, som menar att 

verkligheten betraktas utifrån ett objektivt sätt och yttre faktorer påverkar verkligheten. En 

kvalitativ forskning däremot fokuserar istället på hur en individ uppfattar sin egen sociala 

verklighet. En kvalitativ forskning innefattar också en syn på den sociala verkligheten som 

ständigt föränderlig, som skapas och omskapas kontinuerligt. En kvalitativ metod 

kännetecknas av skrivna eller talade formuleringar vilket ger forskaren möjlighet att fördjupa 

sig mer inom forskningstemat (Bryman, 2016:40-41). 

2.4 Urval och tillvägagångssätt 

 
Redan i ett tidigt skede i studien etablerades en kontakt med Paula “Fenjima” Manrique, som 

är spelexpert på TV4, med stor erfarenhet inom teknik i allmänhet och VR i synnerhet. 

Kontakten inleddes med mail som sedan resulterade i en personlig intervju på hennes kontor, i 

slutet av april. Frågorna i intervjun fokuserade på teknikens utveckling och möjligheterna 

kring den. Hela intervjun spelades in för lättare transkribering i efterhand. Att spela in en 

intervju anses vara en standardmetod då man utför intervjuer menar Bryman (2011). Genom 

att göra på det viset kunde mer energi läggas på själva intervjun istället för att lägga tid och 

fokus på anteckningar (Bryman, 2011:428-429).  
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En intervju hölls med Eva Kindlundh, Head of Ancillary Services Nordic, på Apollo. 

Kindlundh arbetar med tilläggstjänster, sådant som inte har med flyg och boende på 

destinationen att göra. Intervjun hölls personligen på Apollos huvudkontor i Stockholm. 

Kindlundh är väl insatt i VR, då hon även är utgivare på VR Sverige. För att få in så många 

synvinklar som möjligt togs även kontakt med Fredrik Rosengren (Stockholm Innovation and 

Growth-STING, 2017), via mail, som resulterade i en telefonintervju. Fredrik arbetar med att 

coacha företag inom internet och media. Det har även tagits kontakt med Tobias Lundqvist, 

som bland annat är jobbcoach samt ansvarig för Berghs digitala utbildningar. Lundqvist är 

även kursansvarig för marknadsföring med hjälp av Virtual Reality, programansvarig för 

digital kreatör och digital strateg. Dessa utbildningarna hålls på Berghs school of 

communication. Lundqvist kontaktades via mail vilket sedan resulterade i en intervju som 

hölls via Skype.  

  

En viktigt kontakt för studien har etablerats med Johan Hägerström, som är en av grundarna, 

men även chefredaktör och ansvarig utgivare, på VR Sverige. Kontakten etablerades via mail 

som sedan resulterade i en personlig intervju på VR Sveriges huvudkontor i Stockholm. För 

att få bredare perspektiv på kopplingen mellan VR och turism har en kontakt skapats med en 

redan befintlig aktör som anordnar virtuella resor, men även marknadsför sitt företag med 

hjälp av VR-tekniken. Företaget Time Tec har sin verksamhet i Polens huvudstad Warszawa 

och erbjuder stadsupplevelser i VR. Kontakten skapades med grundaren Michał Kwestarz via 

mail som resulterade i en intervju. Intervjun genomfördes via mail med anledning av det 

geografiska avståndet. Det har även skapats kontakt med en av grundarna till företaget We 

Are Suteki (Suteki Studios), Chris Andersson. Suteki Studios är en designstudio som är 

specialiserad på 3D-visualisering och 3D-animation samt arkitektoniska visualiseringar. De 

har skapat en VR-film för att locka svenska turister till Italien, på uppdrag av Italienska 

staten. Kontakten inleddes via mail som sedan resulterade i en personlig intervju på deras 

kontor i Kista där även den andre grundaren av företaget, Nicklas Jacobsson, deltog. 

Samtliga intervjuer varade i ungefär en timme. 

  

En observation utfördes för att studera de reaktioner och känslor som uppvisades hos 

deltagarna, då de fick uppleva en stad i VR. Tekniken som användes vid observationen var ett 

Samsung Gear VR-headset samt en Samsung Galaxy S7. Att valet föll på denna utrustning 

föll sig naturligt då författarna hade fri tillgång till utrustningen genom Paula “Fenjima” 

Manrique, spel- och teknikexpert.  

  

Observationen ägde rum i ett bokat grupprum på ett bibliotek i Stockholm i mitten av april. 

Totalt 25 personer deltog under studien. Av dessa hade sju personer tagit kontakt med 

skribenterna av denna uppsats genom Facebook, där ett inlägg annonserats ut om 

observationen. Resterande 18 personer befann sig på, och kring biblioteket vid tiden för 

observationen. Åldersspannet på deltagarna var mellan 19-73 år och könsfördelningen var 10 

män och 15 kvinnor. Innan observationen hade en passande stad, med möjlighet att se i VR, 

valts ut. Applikationen visualiserar en film som är som en rundvandring runt populära 

turistattraktioner i München, allt ifrån en kyrka till torg. Applikationen heter VR München 
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360 och är skapad av Muenchen.de och lanserades på Google App Store och Google Play 

2017 (Oculus, 2017). Det spelades upp autentiskt ljud i samband med de olika platserna.  

 

Observationen började genom att deltagarna fick besvara några grundläggande frågor om sina 

resvanor, förväntningar, sin syn på VR, samt vilken bild man har av München. Därefter fick 

de en genomgång av tekniken och hur den fungerade. Då väl VR-headsetet sitter på 

deltagarens huvud, måste den kunna manövrera den själv. Under själva observationen 

antecknades hur personen reagerat och vilka känslor som uppstod. Detta kunde visa sig dels 

via kroppsrörelser såväl som i uttryck under sessionen. Deltagaren fick själv navigera sig i 

staden och kunde själv förflytta sig genom att hålla blicken på olika punkter som motsvarade 

olika platser. Det sattes ingen tidsgräns på hur länge sessionen skulle pågå, utan deltagaren 

fick själv välja när den kände sig klar. Det kunde variera mellan 1,5 minut till 6 minuter. Efter 

detta fick deltagaren svara på frågor lika de som ställts innan, för att kunna påvisa skillnader. 

Det observerades en person åt gången, i ett enskilt rum, detta för att minska eventuell 

påverkan av tidigare deltagare.För studien var det inte möjligt att göra annat än en öppen 

observation, då respondenterna behövde en genomgång av tekniken innan de själva kunde 

manövrera den. 

2.5 Metodkritik 

 
En nackdel med intervju som metodform är att det kräver mycket tid från forskaren, både i 

planeringsstadiet och sammanställning av insamlat material. Flera av de genomförda 

intervjuerna har genomförts genom ett fysiskt möte med respondenten, medan en har utförts 

via Skype. De fysiska intervjuerna har krävt mer tid av inblandade parter för genomförande, 

men en stor fördel med den är att det blir möjligt att läsa av respondentens kroppsspråk. 

En av metodens fördelar är möjligheten att samla en stor kvantitet data, på förhållandevis kort 

tid. En intervju av semistrukturerad karaktär har egenskapen av att vara flexibel, detta genom 

chansen att ställa följdfrågor. Intervjun blir därigenom inte lika styrd som en strukturerad 

intervju (Holme och Solvang, 1997:99). 

 

Bryman (2011:272-274) menar att observation påverkas mycket av den plats och vilket 

tidpunkt på dygnet den utförs på. Observationen för studien ägde rum i ett bokat grupprum på 

ett bibliotek. Flera av deltagarna visste om i förväg att de skulle testa VR, och kunde därmed 

behövt resa till platsen och ha skapat sig förväntningar, vilka kan ha påverkat resultatet. 

Observationen utfördes en eftermiddag, vilket också kan ha påverkat observatörens 

uppmärksamhet. En fördel med observationer menar Bryman (2011:262) är möjligheten att 

betrakta det direkta beteendet, som i kvantitativa former hade krävt analys för att kunna dra 

slutsatser. Då respondenten inte berättar om sitt beteende, utan istället visar det, är chansen 

högre att det är det mer sanningsenliga. 
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2.6 Etik 

 

Vetenskapsrådet (2009) har definierat flera etiska riktlinjer att ta hänsyn till, då man som 

forskare bedriver studier inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga fältet. De 

riktlinjer som tas upp består av - Informationskravet - vilket medför att man gentemot 

deltagarna är öppen med vad studien innebär, samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet - betyder att forskaren försäkrar sig om att deltagaren givit sitt samtycke till 

att medverka i studien. Åldern på deltagaren spelar roll, om denne är minderårig krävs 

godkännande från vårdnadshavare. Kravet är dock olika i omfattning beroende på vad för 

något som studeras, samt dess omfattning. Konfidentialitetskravet - menas att all insamlad 

data måste behandlas med varsamhet och hänsyn. Nyttjandekravet - behandlar vilka som får 

ta del av den information som samlats in. Även frågor som rör hur, och i så fall vilken 

omfattning, användande av det insamlade materialet får hanteras i framtiden. Alla 

personuppgifter måste förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2009).  

  

Även Bryman (2011) tar upp dessa krav. Det finns dock utrymme för egna 

ställningstaganden, vilket kan bli problematiskt. Det finns en fin linje mellan vad som är etiskt 

och oetiskt. vilket ibland medför svårigheter för forskaren. Kvalitativa studier är ofta av 

öppen karaktär, vilket medför att frågorna kan vara ospecificerade och diffusa. Dessa frågor 

kan vara svåra att informera om på ett riktigt sätt till respondenterna, vilket kan leda till att de 

uppfattade frågorna felaktigt och de säger mer än vad de tänkt från början (Bryman, 

2011:140).  

  

Dessa punkter har tagits i beaktande under hela studiens gång. Vid såväl observationer samt 

intervjuer har det förklarats att de svar som samlas in för studien enbart kommer att användas 

för denna studie. Alla deltagare fick möjlighet att vara anonyma delgavs information att 

medverkandet var frivilligt. Deltagandet kunde när som helst, utan given anledning, avslutas. 

De intervjuer som har utförts har spelats in med ljud för att underlätta transkribering i 

efterhand. Detta har beskrivits samt godkänts av respondenterna i början av varje intervju. 

Inspelningarna sparades under tiden uppsatsen skrevs, för att sedan raderas. 

 

2.7 Reliabilitet & Validitet  
 
Reliabilitet syftar till att mäta hur hög trovärdighet studien har. Det ska gå att genomföra 

samma studie igen där resultatet blir likvärdigt. Av den anledningen har metod och 

genomförande beskrivits noggrant för att läsaren lätt ska kunna följa studiens utveckling. 

Intervjumall och observationsmall presenteras i bilagorna, som kan vara till hjälp om studien 

skulle utföras på nytt. För att detta ska vara genomförbart måste läsaren ges möjlighet att 

kontrollera den insamlade datan som lett vidare fram till slutsatsen. Då denna studie har sin 

grund i kvalitativa metoder behöver man ta hänsyn till sådant som tolkning av resultatet. 

Detta kan ha betydelse för resultatet om informationen tolkas olika. Om reliabiliteten är hög 

ökar sannolikheten för att även validiteten är det (Eliasson, 2013:14-16). Validitet syftar att ta 
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reda på om de valda mätmetoderna uppfyller de krav som ställs för att besvara 

frågeställningarna. Ett villkor för hög validitet är att reliabiliteten för studien är hög. 

Validiteten kan aldrig vara högre än reliabiliteten (Eliasson, 2013:16-17). För att stärka 

studiens validitet har det utformats en intervjumall på ett sätt som gör frågorna lätta att förstå, 

för att på så vis undvika felaktiga tolkningar. De olika begreppen som används för studien är 

väl förklarade för att undvika de eventuella missförstånd som kan uppstå, beroende på hur de 

annars tolkas. 

 

2.8 Analysmetod 
 
Efter att intervjuer och observationsprotokoll transkriberats, påbörjades arbetet med 

analysering av det insamlade materialet. Arbetet med att analysera utgår ifrån en kvalitativ 

analysprocess, bestående av kodning, tematisering samt summering av materialet (Hjerm et 

al, 2014:35). Processen i sig är iterativ, vilket innebär att datamaterialet granskas upprepade 

gånger. Processens första nivå är kodning, vilket innebär att de transkriberade texterna 

reduceras och blir mer lätthanterliga och överskådliga. Det man vill uppnå med kodning är att 

minska materialet och sortera in dessa i olika delar, för att på så vis organisera underlaget. En 

fördel med kodningen är att forskaren ganska snart kan se mönster och med det en bild av hur 

resultatet kommer att te sig (Hjerm et al, 2014:34).  

Andra nivån i processen innebär att i materialet finna mönster och kopplingar mellan de olika 

kodade beståndsdelarna, för att sedan dela in dem i olika teman. Liknande kodat material 

samlas in under samma tema, detta kallas för att tematisera. Syftet med detta är att sortera och 

skapa struktur bland det kodade materialet. Genom att bearbeta den kodade och tematiserade 

datan leder arbetet in på summering, att framställa slutsatser.  

Processens avslutande nivå är således summering, där resultat summeras och en slutsats kan 

dras. Genom att gå igenom datamaterialet flera gånger och stämma av, möjliggör det 

prövning av tolkningarna man gjort, innan ett slutgiltigt beslut tas. Vid insikt om att 

datainsamlingen inte är tillräcklig, är det möjligt att gå tillbaka och tillföra mer empiri. Det är 

av vikt att det insamlade materialet studeras på djupet, för att undvika att missa viktiga 

faktorer. I denna fas summeras resultaten av de tidigare stegen, för att slutligen nå fram till en 

slutsats (Hjerm et al, 2014:35). 

För denna studie har det utförts åtta intervjuer som alla har bearbetats individuellt, för att koka 

ner materialet till flera beståndsdelar. Efter att detta genomförts med alla intervjuer utfördes 

samma moment igen, denna gång med alla intervjuer. Initialt skrevs alla intervjuer ut och 

liknande ämnen kodades genom att markeras med samma färg. Efter detta delades de in i 

teman som i denna studie bestod av VR inom turism, marknadsföring och effekterna av VR-

applicering inom turism. Genom dessa temaindelningar har analysen utformats, som senare 

ledde vidare till studiens slutsats.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Tidigare forskning som kapitlet tar upp rör marknadsföring med hjälp av VR, resemotiv, 

digitalisering av turism samt motivationsprocessen.    

 

3.1 VR som marknadsföringsverktyg 
 

Huang et.al (2015) beskriver vilka möjligheter det finns med att använda VR som 

marknadsförare, om det görs på rätt sätt. Det är ett dilemma att på samma gång skapa tekniska 

lösningar för en användare, samtidigt tänka på användaren som en potentiell turist. upplever 

flera av dem i VR innan denne tar ett beslut gällande destination. Det ger turisten möjlighet 

att fatta ett välgrundat beslut. De öar som då sållats bort ligger ändå kvar i dennes minne 

latent och kan agera som ett val av framtida destination i framtiden. Så trots att destinationen 

inte blev vald som resmål den gången påverkas turisten av upplevelsen ändå (Cheong, 1995).   

 

Vekony & Korneliussen (2016) menar att turismprodukter är upplevelsekrävande, och 

utvärderas därmed utifrån erfarenhet. Det bästa sättet att utvärdera produkter vars attribut 

huvudsakligen är erfarenhet, som ett turistmål, är att faktiskt åka dit. Vidare menar de att 

marknadsföring med VR har en större inverkan på konsumenters attityder gentemot 

varumärken och deras inköpsvanor, då det rör sig om erfarenhetsmässiga varor och tjänster. 

De känslor som genereras då en turistprodukt konsumerats är en viktig del i hur turisten 

senare utvärderar sin resa. Detta innebär att konsumenternas förväntade känslor spelar en 

viktig roll vid val av destination. Känslor är dock svåra att mäta, och dessutom högst 

individuella. Vekony & Korneliussen (2016) menar slutligen att immersiv VR-teknik har 

potential för att bli ett kraftfullt verktyg för destinationsmarknadsföring. Bättre kvalitet och 

innehåll, utvecklat för att stimulera fler sinnen, kommer ge ett effektivare medium för att 

annonsera destinationer, jämfört med andra metoder (Vekony & Konrneliussen, 2016).  

 

Cheong (1995) menar att det är viktigt att förstå att virtuella resor kan vara ett hot mot 

turismen och är därför inte något man som researrangör kan ignorera. 

Resebroschyrer och andra vanligt förekommande reklammaterial har en tendens att erbjuda en 

kort och begränsad inblick i vad som finns att uppleva på destinationen, och kan många 

gånger upplevas otillräcklig för att fatta ett resebeslut. Resenärer som reser till en plats med 

begränsad kunskap om destinationen riskerar att bli besvikna då den inte uppfyller de 

förväntningar som turisten har. VR ger resenären en möjlighet att grundligt utforska 

destinationen på djupet och denne vet då vad den kan vänta sig, väl på plats. Att implementera 

“pop-up-rutor” med ytterligare information om exempelvis historia, ger samtidigt en 

utbildande aspekt (Cheong, 1995).  

 

Cooper och Macneil (2005) menar att den teknologiska framfarten som sker tvingar 

marknadsförare att använda sig av VR och dessutom hänga med i de krav som ställs på 

kvalitén av den. Det finns dock en utmaning i att nå ut till den stora massan med tekniken, 

vissa ålderskategorier är mer benägna än andra att adaptera ny teknik. Det är inte ovanligt att 

turistprodukten specificeras som någon som produceras och konsumeras på samma gång, 
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vilket gör den unik. Cooper och Macneil (2005) söker svar i vad som händer då variabeln 

“plats” tas bort ur ekvationen för att ersättas av virtuell verklighetsteknik. Det resultat 

författarna kommer fram till visar att fysiska resor inte blir lika viktiga, och vid de resor som 

blir av är resenären mer påläst och informerad vilket bidrar till mer nöjdhet. Kunden förväntar 

sig något som kan uppfyllas. Psykologer och pedagoger har vittnat om att lärande genom 

visuella medel är speciellt effektivt då en individ ser något för första gången. Det är därför 

viktigt att det som visualiseras görs korrekt och verklighetstroget, de kriterier kan nu 

uppfyllas av tekniken. I och med detta menar Cooper och Macneil (2005) att en fysisk resa 

kan ersättas av en resa i VR. Svårigheterna branschen står inför är att allmänheten inte är 

insatt i tekniken och gapet till producenterna av VR är allt för stort. 

Med den tekniska framväxten kanske det inte längre är nödvändigt att resa i verkligheten. Den 

virtuella resan ger möjlighet att uppleva en destination i en kontrollerad miljö. En fördel är att 

eventuella skador orsakade av människor på destinationen minimeras. Det som visas upp är 

alltid det bästa, vädret man väntar sig, sol på en badstrand och snö i fjällen. Praktiska fördelar 

med minskat krångel, behöver inga resedokument. Det är ett billigare, bekvämare och enklare 

sätt att resa. Det är hållbart om man ser till en miljöaspekt. Dels att själva flygresan inte blir 

av, men även sparande av destinationens resurser. Människors förväntningar inte bara 

uppfylls, utan kan även överträffas. En resa i VR innebär att resenären inte behöver vänta in 

ett resedatum. Omgående efter ett beslut om att uppleva en destination kan resan genomföras 

(Cheong 1995). 

VR möjliggör resor till platser som är otillgängliga för människor, farliga eller förstörda 

platser. Med resor i VR kan det erbjudas resor i tiden och till platser som endast existerar i 

fantasin. Cheong (1995) tar upp exempel som kraftigt skadats på grund av att människor 

besökt dem. Bland dessa exempel är korallrev och historiska platser. Affärsresor, som är en 

stor del av turismen, kan istället genomföras i VR och uppnå samma känsla som att befinna 

sig på plats. Detta skulle kunna innebära stora förluster för många aktörer inom 

resebranschen, men spara pengar som företagen idag lägger ner stora summor på just detta 

(Cheong, 1995). Författaren menar att trots alla fördelar som VR resande har, kan det aldrig 

ersätta det fysiska resandet. Detta dels för att upplevelsen inte är så verklig att resenären 

faktiskt tror att den befinner sig där, men också då en resa i VR inte kan ersätta den sociala 

och kulturella faktorn. 

3.2 Resemotiv 

 

Tidigare forskning har tagit fram de tre främsta anledningarna inom modern turism till att folk 

reser. Det främsta motivet är fritid och rekreation, som i sig innefattar semester, avkoppling 

samt nöjesresor. Därefter kommer resor med anledning av att besöka släkt och vänner 

(Visiting friends and relatives, VFR-tourism). Det tredje största motivet är affärsturism, med 

nästan lika stor andel som VFR-turism. Med affärsturism menas resor som sker i arbetet samt 

innefattar intäkter från externa källor (Weaver, 2014:27). 
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Vad som får en potentiell resenär att åka iväg kan man dela in i externa och interna faktorer. 

Man kan tala om resan som en process som tar sin början i idé och avslutas i verkställande. 

Saker som personlig inställning till platsen, tidigare erfarenheter, motivation och motiv spelar 

in vid val av destination. Externa faktorer kan vara sådant som marknadsföring, 

rekommendationer från andra (word of mouth), broschyrer eller andra reseinformationer. De 

interna faktorerna är det som sker hos individen, det som får denne att vilja resa iväg, medan 

de externa faktorerna är sådant som ligger utanför en själv. Inom turism pratar man om dessa 

faktorer som push- och pullfaktorer, då man vill ta reda på vad som lockar en turist till att 

resa. På destinationen kan det finnas något unikt som gör att en resenär väljer att besöka just 

det resmålet, detta är då en pullfaktor. Det som beskriver vad som händer hos individen är 

pushfaktorn. Nämnda faktorer kan då avgöra om det blir någon resa överhuvudtaget. Man kan 

se det som att pushfaktorer påverkar om det kommer ske någon resa och pullfaktorer avgör 

vart resan går (Gnoth, 1997:44). 

Gnoth (1997:44) menar att pushfaktorer grundar sig i psykologiska behov, som skapar en 

känsla som tillfredsställs genom att resa iväg. De kan också beskrivas som en intern önskan 

att söka aktiviteter, få känna nya saker och platser eller lära känna sig själv. Med 

utgångspunkt av vad turisten känner skapas det som blir målet med resan. 

Pullfaktorer är det som finns på den specifika destinationen som får turister att välja just den. 

Det kan bestå av naturattraktioner, ett speciellt evenemang eller kulturella tillgångar. En 

pullfaktor kan påverkas av destinationen genom att sticka ut och erbjuda någonting unikt, 

något ingen annan plats har (Gnoth, 1997:44). 

 

 

 
Figur 4. Egenritad push & pull modell utifrån Gnoth (1997:44). 
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3.3 Digitalisering och dess effekter 

 

Turismindustrin har genomgått stora förändringar i och med den teknologiska framfart som 

skett de senaste årtionden. Amaro och Duarte (2015) menar att informations- och 

kommunikationsteknologin tog sin början inom turism redan på 1980-talet, men det var först 

på 1990-talet som de stora förändringarna och dess möjligheter visade sig inom industrin. 

Internet förändrade resenärers beteende på flera sätt, vilket påverkade hela turismindustrin. 

Detta gav ett nytt effektivt sätt för aktörer inom turismindustrin att marknadsföra sig och att 

förmedla samt distribuera sin verksamhet. Amaro och Duarte (2015) menar också att internet 

fyllde det gap som tidigare funnits mellan konsument och aktör. Företag som tidigare varit 

beroende av exempelvis en resebyrå, kunde nu själva marknadsföra sig och nå kunderna 

direkt. På detta sätt kunde de inte bara skapa relationer med sina kunder, utan även kapa de 

kostnader som mellanhänderna drog med sig. Minskade kostnader för aktörerna ledde även 

till lägre kostnader och dessutom tidsbesparande för kunden, då den själv kunde utföra sina 

ärenden digitalt. Alla dessa fördelar bidrog därför till att internets genomslagskraft som 

distributionskanal blev stor väldigt snabbt (Amaro och Duarte, 2015). 

Digitaliseringen och teknologiska innovationer har påverkat individer och deras 

konsumtionsbeteende. Enligt McIntyre & Sörum (2014) har digitaliseringen bidragit till olika 

effekter och konsekvenser inom konsumtionssamhället. Då en stor andel av dagens 

konsumtion sker via internet har det påverkat individernas val, sättet man konsumerar på och 

hela konsumtionsmönstret i sig. Dagens internetanvändning ställer krav på mobilitet, snabbhet 

och enkelhet, vilket resulterar i att det har getts nya möjligheter till utvecklingen av ett mer 

hållbart och etiskt konsumtionssamhälle. De nya teknologierna och digitala apparaterna har 

blivit en del av människornas vardagskonsumtion som ger upphov till att nya teknologier 

sprids, internetprodukter utvecklas och nya tjänster skapas. Författarna hävdar att 

digitaliseringen har fört med sig vissa konsekvenser på individernas beteende, kulturella och 

sociala sammanhang samt konsumtionsvanor (McIntyre & Sörum, 2014). 

  

Virtuell verklighet har i många år varit föremål för spekulationer för datorprogrammerare och 

forskare. De senaste åren har stora mediebolag väckt intresset och diskussion kring möjliga 

användningar av VR-tekniken i hela samhället oavsett bransch (William & Hobson, 1995). 

Cruz-Neira et al (1994) har utvecklat tre nyckelelement av VR-upplevelse som tillsammans 

skapar graden av "realismen" i VR-upplevelsen och är avgörande för en fullständig 

upplevelse. En illustration av komponenterna presenteras i figur 5, bestående av: 

1. Visualiserings komponenter - diverse komponenter såsom synskärpa, stereoskopisk 

vision (3-D), linearitet av vision ,“look-around” förmågan samt förmågan att se andra 

VR-deltagare i upplevelsen bidrar till förstärkt VR-upplevelse. Den visuella delen är 

den viktigaste VR-upplevelsen och uppfattningen av verkligheten. 

2. Immersion (Fördjupning i upplevelsen) - fördjupning i bilden skapas genom 

tittarcentrerat perspektiv, och panoramasynfält som reagerar på huvud- och 

kroppsrörelser. Denna sorts fördjupning, eller immersion, ger tittaren ett djup i bilden 

och påverkar graden av verklighetsuppfattning. 
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3. Interaktivitet - Interaktivitet är väldigt viktig i en VR-upplevelse. Diverse kinetiska 

effekter som sensorer, joysticks och grafiska manipulationer hjälper VR-deltagare att 

interagera och skapa en känsla av närvaro. Kombinationen av dessa faktorer skapar 

graden av “realism” i VR-upplevelsen. Syftet med alla dessa komponenter är att 

“manipulera” mänskliga sinnen för att bibehålla en illusion av upplevelse och faktiskt 

få människor att tro att det är verkligt (William & Hobson, 1995). 

 

 

Figur 5. Egenritad VR-upplevelsemodell utifrån William & Hobson, 1995:4. 

 

Lepouras et al (2001) beskriver i sin studie att implementering av VR-teknik till exempel 

inom museer skulle gynna utvecklingen, driften samt öka antalet besökare. Genom att dra 

paralleller från denna studie och applicera de olika anledningarna till varför VR-teknik behövs 

på turismbranschen, kan man få en större bild av fördelar av tekniken i dagens samhälle. 

Författarna belyser tre olika områden som framför allt turismbranschen kan dra nytta av; 

författarna menar att den första anledningen till att implementera VR teknik inom 

resebranschen är virtuell visualisering av kulturarv (eng, virtual heritage visualization). Då 

man med hjälp av diverse VR-utrustning kan skapa möjligheter för besökarna att se och 

uppleva en simulering av olika miljöer och historiskt viktiga objekt. Till exempel de olika 

bebyggelser som inte längre existerar eller är förstörda. Det kan också handla om diverse 



 23 

kulturarv som är i behov av en ombyggnad eller restaurering, och därav är stängda för 

allmänheten. Ytterligare en fördel med implementering av denna teknik är visualisering av 

farliga områden (eng. visualization of hazardous sites). Det kan vara allt från vulkankratrar, 

höga bergskedjor, rymden eller kärnkraftsanläggningar. 

Ännu en fördel med implementering av VR-teknik är enligt Lepouras et al (2001) att man kan 

använda VR som navigationshjälpmedel (eng. navigation aid). Det kan vara svårt och 

tidskrävande för personer med funktionsnedsättningar att ta sig till eller från en önskad 

destination. Därför kan denne med hjälp av VR-teknik, istället för att fysiskt besöka en 

destination, ges möjlighet att se sevärdheter och miljön en destination har att erbjuda 

(Lepouras et al. 2001:2). Den virtuella verkligheten blir alltmer viktig i turismens värld både 

som ett verktyg för marknadsföring men också som destination i sig (till ex. virtuella 

nöjesparker). Virtuell verklighet kan främja och öka turism, snarare än att förhindra det. Man 

kan förvänta sig att VR-tekniken kommer att fortsätta förbättras över tid och kommer därefter 

ännu mer att tillfredsställa turisternas krav på reseupplevelser. Det kan därför vara av intresse 

att ifrågasätta VR-teknikens potential, undersöka om virtuell verklighet kan ge massturismen 

en fördel och eventuellt bidra till större hållbarhet. (Økland & Lefébure; 2016:4). 

 

3.4 Motivation 
 
Selby (2004) beskriver de initiala steg som föranleder ett beslutstagande. Motivation är det 

första steget i de flesta beslut. Flera författare är eniga om att ett beslut att resa är baserat på 

både behov och begär. Behov menas vara drivna av såväl känslomässiga, fysiska som 

själsliga drifter. Begär är därmed utanförliggande, skapat av individens positiva förväntningar 

på vad denne kommer få ut utav en aktivitet (Selby, 2004:68).  

Gunn (1972) har skapat en modell som visar de sju olika stadierna i en beslutsprocess (Figur 

6). Modellen poängterar skillnaden mellan den officiella “projicerad image”, som är den 

imagen turismaktörer vill ha, och “organisk image”. Organisk image skapas av icke-turistiska 

källor som litteratur, konst, utbildning, familj och vänner samt massmedia. Denna image kan 

även modifieras då individen själv besöker platsen. Även då den kommit hem kan bilden av 

destinationen ändras. Den modifierade imagen är mer realistisk än de tidigare, då den bygger 

på förstahandsinformation (Gunn, 1972:120). 

Modeller som denna är ofta hierarkiskt uppbyggda, där de första stegen enbart består av 

andrahandsinformation för att övergå till förstahandsinformation. Därför är det viktigt att ha i 

åtanke att de första stegen helt är baserade på andra källor och kan skilja i uppfattning mot 

individens. Det är inte ovanligt att människors mentala bild av en destination är felaktig och 

naiv, baserat på just andrahandsinformation (Gunn, 1972:120). 
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Figur 6. Egenritad modell efter Gunn (1972:120).  
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4. Resultat  
 

Följande kapitel presenterar studiens resultat som samlats in med hjälp av intervjuer inom 

området som studeras. Empiri har även inhämtats från en observation.  

 

4.1 Resultat av intervjuer 
  

Att använda VR-teknik inom turism kan det hjälpa att bilda en uppfattning av en viss plats, 

marknadsföra en destination men även fördjupa och förstärka en upplevelse när personen 

befinner sig fysiskt på plats. Denna teknik fungerar utmärkt i kombination med det man ser i 

verkligheten, som något slags komplettering eller förstärkning till det verkliga livet. 

(Rosengren, 2017).  

Johan Hägerström som är grundare och chefredaktör för VR Sverige påstår att 

marknadsförare generellt är väldigt intresserade av denna typ av teknik, eftersom det finns 

möjlighet till att koppla varumärken med starka känslor. Bland annat Dagens Nyheter är några 

som börjat med VR just med anledning av detta. En artikel kan inte förmedla samma känsla 

som om det kändes som att man till exempel kunde följa ett krig från nära håll (Dagens 

Nyheter, 2016). VR kan användas som verktyg för merförsäljning av tjänster och produkter 

genom att skapa känslor. Det bidrar till förstärkning av marknadsföringen och varumärket. 

Hägerström (2017) upplyser om att VR skapar möjligheter att utbilda människor genom att 

placera människan i olika sammanhang, platser och tidsepoker som ger enorma möjligheter 

för kulturhistoria och bildning av kunskap om vårt kulturarv.  

  

VR-teknik är något som används i turism redan idag, på olika sätt. Många städer går att se i 

Google VR i dagsläget, men dess syfte är inte att marknadsföra dem som en potentiell 

destination utan snarare ett redskap för att skaffa sig en bild av miljön man befinner sig i. Det 

finns hotellkedjor och flygbolag som gör egna VR-upplevelser och som fått stort intresse för 

tekniken. Stora resebyråer som Apollo, Ving, Thomas Cook har också uppmärksammat denna 

teknik. Även om det är svårt att förstå hur denna teknik kan hjälpa med de praktiska 

problemen i dagsläget, förstår de ledande aktörerna vilket värde de skulle kunna få ut genom 

en implementering. Däremot behövs det en utbildningsinsats inom diverse branscher för att 

upplysa om möjligheter och fördelar med implementering av VR-teknik (Hägerström, 2017).  

  

Manrique (2017) framställer att det är en tidsfråga innan VR anses vara en självklarhet inom 

turism. Det ställer dock krav på marknadsaktörerna som blir mer transparenta än idag. Det 

som visas upp är en mer ärlig bild av resmålet, det går inte att gömma sådant som går att dölja 

i stilla bilder som idag visas på webbsidor och kataloger. Manrique (2017) anser att om detta 

hade funnits hos en specifik researrangör idag, hade det lockat kunder dit. Genom VR kan 

kunden få veta vad den får för sina pengar, på ett mer reellt sätt än andra. Det är dock bara en 

försmak av destinationen. För att få hela upplevelsen behöver man fysiskt resa dit.  

“Ett äldre, sunkigt hotell kan idag se bra ut på grund av välpolerade bilder. 

Med VR är det inte möjligt att göra detsamma vilket kan vara negativt för 

branschen men positivt för kunden.” (Manrique, 2017) 
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Manrique (2017) utvecklar resonemanget med att om turismnäringen inte hänger med i 

utvecklingen och implementerar VR kommer de hamna efter andra branscher som gör det. 

Av den anledningen är tillämpning av tekniken ett oundvikligt steg de måste ta. Det 

kommer sätta press på de researrangörer som inte är först för att hänga med. Vidare menar 

Manrique (2017) att VR skulle kunna användas för att marknadsföra dyrare resmål genom 

att visa upp dem på ett annorlunda sätt. Andersson (2017) motsätter sig detta påstående och 

anser att kapitalstarka grupper inte kommer att påverkas av sådan marknadsföring, de reser 

dit de vill ändå. Grupper utan kapital kan lockas mer, men ändå sakna ekonomiska 

förutsättningar för att fysiskt resa dit. Överlag förutspår Manrique (2017) att resandet 

kommer öka om tekniken införs då resenären erbjuds en starkare bild av vad den kan 

förvänta sig. 

  

“Man kan skapa VR-upplevelser utifrån olika perspektiv. En förälder 

exempelvis kan se om ett hotell är barnvänligt genom att placera VR-

kameran på en lägre nivå och uppleva resmålet från barnets perspektiv.” 

(Lundqvist, 2017) 

  

Det blir också mer tydligt från år till år vad man egentligen vill är man vill använda VR till. 

Eftersom det fortfarande är en extremt ung teknologi finns det mycket kvar att forska inom. 

De flesta fortfarande kan inte konsumera VR på grund av okunskap. I dagsläget finns det 

behov att exponera det på mässor eller liknande kontrollerade miljöer istället för att lägga ut 

VR-produktioner på egna hemsidor. Tobias Lundqvist som är kursansvarig för 

marknadsföring med hjälp av Virtual Reality på Berghs school of communication, upplyser 

om att det är för tidigt för researrangörer för att det ska vara värt och lönsamt att använda sig 

utav VR-tekniken på sina respektive hemsidor. Detta då användarbasen än så länge är för 

liten, samt användning och konsumtion av VR är inte tillräckligt stor. Det kan också bero på 

att VR i dagsläget kräver en mer kontrollerad miljö för att kunna erbjuda en så bra och 

komplett VR-upplevelse som möjligt. Därför har det hittills gjorts mest i kampanjform 

(Lundqvist, 2017).  

  

Andersson (2017) påpekar en del brister som finns inom tekniken, men även vilka utmaningar 

VR har. Han menar att för att denna teknik skall nå ut till den breda allmänheten och få in det 

i vardagsbruk, måste priset på hårdvaran sänkas. Det behövs även förbättra teknikens 

pixeltäthet för att underlätta för ögonen och därmed orka ha på sig VR-headset längre tid. 

Användbarheten behöver förenklas för att en person utan kunskaper inom teknik ska kunna 

manövrera utrustningen utan svårigheter (Jacobsson & Andersson, 2017). Manrique (2017) 

hävdar att ett hinder för att VR blir stort är att relativt få människor har tillgång till ett VR-

headset idag. Hon förutspår dock att det endast är en tidsfråga innan det finns ett i allas hem.  

  

På frågan om vilken åldersgrupp som mest skulle lockas till att se destinationer i VR är 

studiens informanter inte eniga. Manrique (2017) menar att unga människor mest skulle 

lockas till att använda sig av tekniken, då de generellt är mer nyfikna på ny teknologi. Även 

barnfamiljer är en stark målgrupp. Då de köper ett VR-headset till barnen är det inte långt till 
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att de själva provar. Pensionärer och folk i medelåldern är svårare att nå. För att råda bot på 

detta krävs riktade kampanjer. Andersson (2017) & Jacobsson (2017) menar tvärtom att den 

äldre generationen tenderar att vara nyfikna på VR och därför mer benägna att ta den till sig.  

  

Lundqvist (2017) upplyser om att Facebook - en social nätverkstjänst, satsar väldigt mycket 

på att man ska arbeta i VR. Han berättar även att när man arbetar för företag som har kontor 

över hela världen, löser man mötena genom att flyga dit, eller göra videokonferenser. Men 

med hjälp av VR kommer många börja arbeta i det framöver och ändå kännas som att man 

sitter bredvid varandra. Man kommer kunna välja team från hela världen, ha mer personliga 

möten för att kunna få ut det mesta av ett affärsmöte. Detta kommer också minska behovet att 

flyga fram och tillbaka, vilket i sin tur kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Däremot skapas 

det en problematik i det också, då en väldigt stor del av inkomsterna för ett flygbolag är från 

just affärsresor. En minskning av de inkomsterna kan skada turismnäringen, då en prisökning 

gentemot andra resenärer kan behöva täcka upp för förlusten. Detta kan i slutändan resultera i 

färre flygbolag (Lundqvist, 2017).  

  

Implementering av denna VR-teknik kan innebära väldigt stora kostnader för företagen, då 

varje nytt moment medför en ny mediekanal som läggs till. Tidigare räckte det med att ha en 

katalog för ett önskat hotell eller destination. I takt med den tekniska utvecklingen var man 

tvungen att utföra det på digital plattform med hemsidor, onlinekataloger och bildgallerier. 

Det ställs allt högre krav på bildkvalité samt på de videoinspelningar man använder sig av. 

Med anledning av detta leder alla typer av utveckling till en stor kostnad för resebolagen, 

vilket resulterar i att implementering av denna teknik kan anses som en negativ effekt. 

Speciellt med tanke på att det inte är säkert att det är en bra investering som genererar pengar 

i gengäld (Lundqvist, 2017). 

  

Lundqvist (2017) belyser ytterligare en fördel med implementering av VR-teknik, nämligen 

content marketing. Exempelvis olika tv program där en destination presenteras. Det menar 

respondenten skulle kunna upplevas med hjälp av VR istället som kan resultera i att resebolag 

skulle framträda som sponsorer för programmen för att bland annat skapa en bättre image av 

destinationen, öka merförsäljning samt bidra till igenkänningsfaktor av företaget. Det kan 

stärka varumärket på marknaden utan att nödvändigtvis innebära stora investeringar. 

Lundqvist (2017) även påpekar att denna sorts teknik bidra till merförsäljning lokalt på 

resmålet, vilket skulle gynna destinationen och dess ekonomiska utveckling. Det finns många 

andra sätt att använda denna teknik inom resebranschen. Idag är det vanligt att man skickar 

vykort från destinationer eller bilder från diverse utflykter. Möjligheten att istället skicka en 

360° video ger mottagaren en bättre bild av vad avsändaren upplevt. En sidoeffekt kan då bli 

att även mottagaren blir lockad att uppleva samma sak. I denna situation kan tekniken ses som 

en attraktiv produkt. Detta kan också ses som en positiv faktor mot ett mer hållbart samhälle, 

om man ser till de resurser som krävs för att tillverka och transportera vykort (Lundqvist, 

2017). 

  

Manrique (2017) uppger att vackra destinationer framhävs ännu vackrare. Fördelen med VR 

och turism om man ställer det i relation till det redan befintliga utbudet som finns i form av 
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till exempel filmklipp, bilder och broschyrer är att man tar ett kliv rätt in i miljön i en värld 

där du kan interagera och vandra runt i alla riktningar 360°, istället för att titta på ett 

videoklipp. Det förstärker upplevelsen och berör åskådaren på ett mer personlig och 

emotionell sätt, vilket i sin tur kan bidra till motivation för den fysiska resan (Jacobsson & 

Andersson, 2017). Det ger en känsla av att “vara där” som inte går att få på något annat vis 

(Manrique, 2017).  

  

Hägerström (2017) anser att marknadsföring med VR inte skulle visa upp en mer förskönad 

bild än dagens kataloger och webbsidor. Risken finns alltid kvar, oavsett vilket format 

destinationen visas upp i. Manrique (2017) menar att besvikelsen är ett faktum om resenären 

har en overklig illusion av vad platsen erbjuder. En person som är skeptisk till destinationen 

kan däremot ändra åsikt efter att ha sett den i VR. Risken är snarare att visa upp tvärtom. 

Skräpiga gator och långa köer till attraktioner går inte att dölja.  

De flesta respondenterna anser inte att destinationer kan vara ett hinder för implementation av 

VR. Lundqvist (2017) berättar att eventuellt de mindre aktörerna på en destination som ännu 

inte har råd med VR-produktion kan se negativ på det och vara emot implementeringen av 

denna sorts teknik. Däremot anser han att de positiva effekterna med implementeringen av 

tekniken kan överväga de negativa. Aktörer kan vara emot denna teknik om de inte ser någon 

potential i det. Det kan också ses som ett eventuellt hot mot själva destinationen om VR-

produktionen inte är tillräckligt bra, eftersom det kan förmedla fel image av destinationen och 

försämra marknadsföringen. En annan aspekt av det kan vara att VR-tekniken har utvecklats 

till den grad att vissa aktörer känner sig tvingade att implementera det för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga (Hägerström, 2017).  

 

4.2 Resultat av observation 
 

För studien utfördes en observation med 25 deltagare. Det ställdes frågor om deras resvanor 

och erfarenhet av VR. Det vanligaste var att resa 1-5 gånger per år. Majoriteten av dem, 23 av 

totalt 25 deltagare, kände till VR tekniken, men endast elva av dem har någon gång testat 

tekniken tidigare. Av dessa elva som prövat VR innan, hade de flesta endast provat den vid 

enstaka tillfällen i exempelvis shoppingcenter. Deltagarna fick innan observationen svara på 

vilka förväntningar som fanns på tekniken och vad de skulle få uppleva, och alla svarade att 

de väntade sig en häftig upplevelse. Flera svarade att de väntade sig på att upplevkänslan av 

att befinna sig på en annan plats, som i verkligheten. Vidare fick deltagaren beskriva vilken 

bild den har av staden München. Elva personer kände redan innan VR-upplevelsen att det var 

en stad de ville besöka. 14 personer uttryckte att staden inte lockar dem att besöka den, tolv 

av dessa ändrade uppfattning efter att ha sett München i VR. Ingen av deltagarna kände att de 

upplevt hela staden, utan de ansåg snarare att filmen gav mersmak att resa dit.  

 

Under observationen uttryckte de allra flesta av deltagarna att det var en häftig upplevelse att 

känna sig som att de befann sig på en helt annan plats. Flera nämnde att det var en märklig 

känsla, och nästan lite yrselframkallande, att samtidigt förstå att hen var kvar på samma plats. 
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Alla deltagare kunde se en naturlig plats för VR inom turism, och önskar att det fanns att 

tillgå hos researrangörer idag. Hur detta skulle gå till gav de olika förslag på. Mässor och 

fysiska resebutiker var några av förslagen. En deltagare uttryckte att hen ville använda sig av 

tekniken hemma, då man är så innesluten att det skapar en obehagskänsla för att man tappar 

kontrollen på omvärlden. Samma deltagare menade även att hen inte ville bli sedd med ett 

VR-headset bland folk då man ser “dum” ut.  

  

Angående riskerna med att exponera en destination med hjälp av VR uppkom svar som att 

man kan bli besviken om det målas upp en felaktig bild. Ju verkligare det upplevs, desto 

högre krav har man på att det överensstämmer i verkligheten. Tre deltagare uttryckte tankar 

kring att inte besöka kända besöksattraktioner om det inte ger något extra som VR inte kan 

ge. Två deltagare menade att det kan ta bort “Wow-faktorn” om man redan sett staden innan 

det fysiska besöket. De flesta deltagarna i observationen har fått en positiv bild av 

upplevelsen med VR-tekniken. De som hade provat VR tidigare var väldigt överraskade över 

hur verkligt det såg ut och berättar att de vill prova tekniken igen. Resultatet av observationen 

visade att 23 av 25 personer kände att det lockade mer att resa till München än innan de sett 

staden i VR. 
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5. Analys  
 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska ramverk.  

5.1 VR inom turism 
 

För denna studie har kopplingen mellan VR-teknik och turism studerats, med fokus på 

marknadsföring och digitalisering. Flera av informanterna i studien vittnar om att VR är ett 

utmärkt sätt att beröra och skapa känslor. VR har tidigare använts inom PR och 

marknadsföring, men enbart för tillfälliga kampanjer. Dessa kampanjer har fått stor 

uppmärksamhet då de stuckit ut i jämförelse med andra kanaler. Cheong (1995) beskrev ett 

scenario där en potentiell resenär söker information om olika resmål, och de som sedan inte 

valdes har ändå skapat en medvetenhet som ligger kvar. Denna medvetenhet kan leda till att 

resenären väljer att resa dit vid ett senare tillfälle, men även tala om destinationen för andra i 

dennes umgängeskrets, vilket gör att det bildas ringar på vattnet. Det visar att det finns en 

vinning att visa upp lite av vad destinationen har att erbjuda, som ett smakprov som lockar till 

mersmak. Researrangörer och aktörer som arbetar med VR upplyser om att det finns väldigt 

många olika sätt turismnäringen kan dra nytta av tekniken.  

  

Vekony & Korneliussen (2016) menar att VR förstärker resenärens attityd gentemot 

varumärken som använder sig av känsloskapande marknadsföring, särskilt då företagen säljer 

erfarenhetsmässiga tjänster. Företag inom turismsektorn säljer just denna typ av tjänst och 

genom att ge resenären en förhandstitt på vad den kan förvänta sig, kan det stärka viljan att 

resa dit i verkligheten. VR Sveriges chefredaktör delar åsikten med författarna att allt som 

genererar känslor och starka minnen kan vara väldigt användbart som 

marknadsföringsstrategi.  

  

Cheong (1995) menar att en resa i VR kan utgöra ett hot mot fysiska resor, och därför måste 

hanteras av reseindustrin. VR ger resenären en verkligare bild än tryckta format och kan 

medföra att denne redan känner att man besökt platsen. I takt med att tekniken kan erbjuda 

ännu mer än vad den gör idag, blir hotet mot fysiska resor allt större. Detta menar dock 

studiens respondenter inte är någon risk. En resa i virtuell form kan aldrig ersätta den fysiska. 

Den kan komplettera och förstärka upplevelsen, men att den helt och hållet skulle ersätta 

fysiska resan tror varken deltagare i observationen eller studiens informanter. 

  

Cooper och Macneil (2005) beskriver det gap som finns mellan producent och användare. 

Detta gap bekräftas av flera av respondenterna i studien, som menar att det dröjer några år 

innan tekniken används av gemene man. Hägerström (2017) menar att utmaningen ligger i att 

få människor att prova tekniken. Först då kan denne förstå vad VR handlar om, och hur stor 

potential det finns med tekniken.  

  

Hägerström upplyser om att de finns många olika sätt att använda VR inom turism. Det kan 

användas inom extern marknadsföring som ett verktyg för att locka besökare till en specifik 
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plats. VR-tekniken kan även användas som attraktion i sig för att locka användare då tekniken 

fortfarande är relativt ny och spännande att prova. Både Lundqvist (2017) och Kindlundh 

(2017) hävdar att denna teknik redan idag används inom turism. Däremot har den inte kommit 

till vardagsbruk inom denna bransch samt hos allmänheten. Delvis på grund av att tekniken 

fortfarande är ung, men också på grund av att många företag försöker hitta affärsmodeller för 

att tekniken ska kunna leverera intäkter på lång sikt. Anledningen till att denna teknik kan 

vara användbar för turismbranschen och marknadsföringen är att man får den emotionella 

påminnelsen om miljön istället för traditionell marknadsföring inom olika kanaler. Den 

emotionella anspelningen är det som är så unikt med denna teknik, vilket underlättar för 

marknadsförare att sammankoppla varumärken med starka känslor (Kindlundh, 2017). 

Jacobsson (2017) och Andersson (2017) berättar att fördelen med VR och turism är stor om 

man ställer det i relation till det befintliga utbudet i form av broschyrer, bilder eller filmklipp. 

Med hjälp av VR-teknik tar man ett kliv rakt in i miljön, där personen kan interagera med 

omgivningen och vandra runt i en önskad miljö (Andersson, 2017). Då VR-tekniken är ett 

steg längre än attraktiva bilder och videofilmer, anses den vara ett väldigt användbart verktyg 

inom turismmarknadsföring. Med hjälp av visuella, auditiva komponenter och interaktion 

skapas möjligheter att skapa en djupare emotionell relation till en plats än med en enkel video 

eller en bild (Kwestarz, 2017). 

 

5.2 Teknologisk framfart 
 

Amaro och Duarte (2015) tar upp den förändring som skett de senaste årtionden gällande 

digitalisering inom turism. Internet fyllde ett gap som tidigare fanns. Manrique (2017) menar 

att turismbranschen är i ständig utveckling och måste anpassa sig till utvecklingen som sker 

för att vara fortsatt konkurrenskraftig. Cruz-Neira et al (1994) tar upp de tekniska krav som 

ställs för att VR ska vara så verklighetstroget som möjligt. Flera av studiens respondenter 

menar att tekniken inte riktigt är i mål gällande den aspekten, men på god väg (Hägerström 

(2017), Kindlundh (2017), Jakobsson (2017), Andersson (2017)).  

  

Lepouras et al (2001) redogör för de fördelar många branscher skulle ha av att implementera 

VR-teknik. Bland annat menar författarna att möjligheten att uppleva platser som av någon 

anledning är otillgängliga för allmänheten kan beskådas med VR. Detta styrks av studiens 

respondenter som är eniga om att det finns stora fördelar med att visa upp dessa platser. Dels 

ur ett nöjesperspektiv men även ur ett utbildningsperspektiv. Lepouras et al (2001) tar även 

upp fördelen med att ge möjlighet till personer med svårigheter att fysiskt resa till andra 

platser, att uppleva dem i VR. Andersson och Jakobsson (2017) berättar om ett tillfälle då de 

besökt ett äldreboende och låtit dem testa VR. Den respons de mottog var förvånansvärt 

positiv. Det öppnar upp för möjligheter för en målgrupp som kan ha svårt att resa generellt, 

lider av flygrädsla eller av någon annan anledning har svårt att förflytta sig. 

  

Rosengren (2017) hävdar att VR-teknik inom turism kan hjälpa till att bilda en uppfattning av 

en viss plats, marknadsföra en destination med även fördjupa och förstärka upplevelsen när 

man befinner sig fysiskt på en plats. Enligt Rosengren fungerar tekniken utmärkt även i 

kombination med det man ser i verkligheten, som en slags komplettering eller förstärkning av 
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det verkliga livet. Rosengren (2017) instämmer med andra respondenter att det krävs en 

fungerande strategi för att implementation av denna teknik ska vara lönsamt.  

Implementering av VR-teknik kan ge mervärde till de aktörer som implementerar det. Nya 

tekniska innovationer kan hjälpa researrangörer med PR och marknadsföring som i sin tur 

bidrar till stärkning av varumärket, merförsäljning och ökat intresse för företaget. Däremot 

finns fortfarande problematik med implementation av VR, då det i dagsläget kräver en 

kraftfull dator för att kunna få en fullständig VR-upplevelse. Kostnaden för kvalitativa VR-

headset kan fortfarande anses vara hög, vilket innebär ett hinder för tekniken och 

masspridningen bland allmänheten (Lundqvist, 2017). Prognoserna är ändå positiva trots 

diverse hinder. Enligt Lundqvist (2017) är tidsspannet för researrangörerna att marknadsföra 

sina destinationer med hjälp av VR-teknik ungefär fem år. 

 

5.3 Drivkrafter som lockar till resa 

 
Gnoth (1997) redogör för de faktorer som spelar in då en individ befinner sig i en 

beslutsprocess angående en eventuell resa. Dessa delas in i externa och interna faktorer, yttre 

och inre påverkan. Pullfaktorerna kan stärkas genom att visa upp dem på ett bättre sätt, och 

pushfaktorerna kan triggas igång av en lockande destination. En marknadsförare kan därför 

påverka dessa faktorer och därigenom locka till resa som i sin tur genererar vinst till företaget. 

Allra främst om resenären inte ens letade efter ett resmål (Kwestarz, 2017). Weaver (2014) 

framför att en resa sker av många olika anledningar, de främsta är fritid och rekreation. Det 

tredje största motivet menar Weaver (2014) är affärsturism. Eftersom det finns olika 

anledningar till resande måste därför marknadsföringen riktas för att nå ut till den tänkta 

målgruppen. Även affärsturism skulle kunna generera pengar genom att ta betalt för tjänsten. 

Eva Kindlundh som är chef för tilläggstjänster på Apollo, berättar att majoriteten av resor som 

svenska resenärer konsumerar förknippas med en viss typ av klimat. Enligt Kindlundh (2017) 

längtar svenska resenärer efter sol, bad och värme och väljer därför sin semester efter en viss 

typ av klimat (Kindlundh, 2017).  

  

Selby (2004) beskriver att de steg som föranleder ett beslut är drivna av behov och begär. De 

deltagare som var med under observationen var i stort sett av samma åsikt angående bilden de 

hade av München. De ansåg det vara en tysk stad som alla andra, som inte stack ut på något 

sätt. Alla hade hört talas om staden, men de flesta hade inte varit där. De flesta kunde tänka 

sig att resa dit om de hade vägarna förbi, men ingen kände något större behov att att specifikt 

resa dit. Resultatet av observationen visade tydligt att det är möjligt att locka människor till att 

besöka en plats genom att visa upp den i VR. Även de få deltagare som besökt staden, om än 

för länge sedan, kände sig lockade att åka tillbaka. 
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6. Slutsats 
 

Kommande kapitel redogör för de slutsatser som kan dras efter analys av det empiriska 

materialet. 

 

Studiens mål var att ta reda på om VR-teknik kan användas för att marknadsföra en 

destination, och på så vis locka dit fler turister. Flera researrangörer har fått intresse för 

tekniken och konceptet att marknadsföra sina destinationer virtuellt, dock är det endast ett 

fåtal som har gjort det. Resultatet av studien visar att VR-teknik kan anses vara ett kraftfullt 

verktyg inom marknadsföring för destinationer, och har under studiens gång redan börjat 

användas. Tekniken är trots det fortfarande väldig ny på marknaden, och har därför inte någon 

given plats hos allmänheten. 

  

Studiens teoretiska bakgrund och empiri visar att såväl aktörer inom turism som 

teknikbranschen ser ljust på implementeringen, och kan i stort se främst fördelar. Få kan se att 

en resa i VR skulle utgöra ett hot mot det fysiska turismen. Det är dock av vikt att den bild 

som visas upp stämmer överens med verkligheten, för att undvika besvikelse. Studiens 

observation har visat att personer som upplever en destination virtuellt är mer benägna att 

genomföra en fysisk resa efter att ha upplevt den virtuellt. Observationen har även påvisat att 

deltagarna fått ett större intresse för tekniken i fråga efter att ha provat den. De som inte hade 

provat VR tidigare berättar att de hade velat se flera platser med hjälp av VR för att inspireras 

inför en eventuell resa, och att de fått en positiv uppfattning av tekniken. 

Studien har visat att de aktörer studiens författare varit i kontakt med, samt personer som 

arbetar med virtuell verklighetsteknik, anser att VR-teknik kan vara ett väldigt effektfullt 

verktyg för marknadsföring av ett resmål. Implementering av tekniken kan skapa både 

positiva och negativa effekter inom både turism och många andra branscher. De eventuella 

negativa effekter inom turismbranschen är de intäkter av fysiska affärsresor som i dagsläget är 

flygbolagens största inkomst. Lundqvist (2017) hävdar att uteblivna inkomster kan leda till att 

bolaget går i konkurs, priserna på flygresor ökar markant samt resulterar i arbetslöshet. 

Däremot kan just denna faktor även leda till en positiv effekt eftersom man ersätter fysiska 

affärsresor med VR-möten, vilket kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom ett minskat 

antal flygresor.  

  

I dagsläget stöter VR-tekniken på en del utmaningar. Tekniken är fortfarande väldigt ny på 

marknaden vilket innebär att kostnaderna för bra VR-utrustning och skapandet av virtuella 

upplevelser fortfarande anses höga, vilket resulterar i att en stor andel av personer ännu ej 

provat tekniken. Utmaningen ligger i att få folk att prova VR. Innan dess är det svårt att förstå 

dess nytta. Teknologiska innovationer är i ständig utveckling och VR-tekniken kräver 

fortfarande mycket forskning inom dess utveckling och användning (Hägerström, 2017). 

Det har även visats att personer som arbetar med virtuell teknik inte anser att det skulle finnas 

så många invändningar emot implementering av denna teknik, då implementeringen av det 

kan leda till ökning av intäkter vilket är det de flesta destinationer strävar efter (Kindlund, 

2017).  
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7. Avslutande diskussion 
 

Följande framlägger författarnas personliga tankar kring de resultat som uppkommit samt 

ger förslag till vidare forskning inom området. 

 

Studien har bidragit med ökad kunskap om hur en kombination av två starka branscher skulle 

kunna få positiva effekter för dem båda. Efter att ha avslutat studien är det uppenbart att det 

behövs forskas mer inom området för att ta reda på vilken vinning det finns för företagen att 

satsa på VR. Om researrangörerna ska lägga ner stora summor pengar måste de först veta att 

det genererar pengar tillbaka till företaget. Som konstaterats tidigare i studien finns det många 

olika sätt att använda sig av VR på, och det är därför av vikt att aktörer kan locka med mer än 

bara en häftig upplevelse och få användaren att faktiskt besöka platsen i verkligheten. Den 

största utmaningen ligger i att få ut tekniken så den blir mainstream. Genom att få folk att 

testa VR ökar man medvetenheten och först då kan man förstå vad VR handlar om. Överlag 

behövs mer forskning inom VR, oavsett bransch. Den forskning som finns att tillgå är inte 

tillräckligt uppdaterad för att fortfarande vara aktuell. Vidare vore det intressant med en 

längre studie som sökte svar i effekterna av att ha sett en stad virtuellt innan en resa, och en 

fysisk resa sedan inträffar. En sådan studie skulle kunna ge ytterligare svar på om det är värt 

att lägga resurser på att implementera tekniken. 

 

För studiens analys och slutsats behöver det beaktas att observationen endast berörde 25 

personer. För att vara representativt hade antalet deltagare kunnat utökas och på så vis bidra 

med högre trovärdighet. De intervjuer som har utförts för studien hade vunnit på att utvidgas 

med fler personer med insyn inom researrangörer, främst personer med beslutsfattande 

positioner. 

 

Studien påvisar att VR-marknadsföring är ett effekt- och kraftfullt sätt att marknadsföra en 

destination. Dock är det, som flera respondenter nämnt, ett kostsamt och krävande arbete att 

få igenom. För att detta ska vara en lönsam investering för företagen måste det därför 

generera i vinst tillbaka för att det ska vara lönt att genomföra. Mindre företag utan samma 

resurser som stora företag, riskerar att hamna utanför utvecklingen, vilket i värsta fall skulle 

kunna leda till konkurs. 
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Bilagor 
 

Observationsprotokoll 
  

Frågor före 

Kvinna/Man:  

Ålder: 

Hur ofta reser du?  

Känner du till VR teknik?  

Har du testat VR tidigare?  

Vad har du för förväntningar på vad du kommer se?  

  

Känslor som uppstår:  

  

Frågor efter 

Var det som du föreställt dig?  

Känner du att det finns mer att uppleva om man faktiskt reser dit?  

Lockar det dig att resa till platsen mer nu, än innan du sett den i VR?  

Tror du att det här är framtiden för marknadsföring av turism?  

Är det någonting du hade önskat fanns hos researrangörer?  

Kan du se någonting negativt med att exponera en plats med hjälp av VR?  
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Intervjumall 

  

Känner du till Virtual Reality och den tekniken i allmänhet?  

Har du testat VR tidigare?  

Tror du kan VR användas inom turismbranschen? 

Tror du att VR-tekniken kan användas inom turismmarknadsföring? Kan det bidra 

positivt eller negativt ? Eller både och? 

Vad anser du om implementeringen av VR-teknik inom turism? Behövs den? 

Kan det vara ett annorlunda sätt för marknadsföring av en destination? 

Tror du denna typ av marknadsföring lockar turister till en specifik researrangör 

som använder sig av VR? 

Kan denna typ av teknik förstärka känslan och bidra till nyfikenhet kring 

val av resor?  

Kan man bli motiverad, eller tvärtom minska viljan, att åka och se just denna 

destination, om man redan sett den i VR?  

Tror du att diverse aktörer på destinationen vara emot/för denna teknik? 

Kan VR förmedla fel bild/känsla av en destination? 

Hur tror du kan marknadsföringen av en destination påverkas om den är genomförd med 

hjälp av VR-tekniken?  

För- och nackdelar av VR-marknadsföring? 

Vad tror du det finns för effekter med VR-marknadsföring? Med det menar vi typ om du 

tror att det kommer öka resandet, eller minska, kommer det sätta press på någon särskild 

aktör och i så fall vilken? 

Tror du marknadsföring med VR lockar en speciell målgrupp? 

Har du någon prognos på vad som kan bli nästa trend inom teknik?  
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