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Sammanfattning 
Denna studies syfte var att undersöka marknadens attityd till marknadsföring av turism med 
VR-teknik. Eftersom det anses finnas en risk med att konsumera en tjänst ansågs det 
intressant att se om tillämpningen av VR-teknik kunde minska denna risk. Studien 
genomfördes med en kvalitativ metod där 15 användartester genomfördes. Dessutom gjordes 
en enkätundersökning för att få ytterligare perspektiv på ämnet. Resultatet visade att 
marknaden har en positiv attityd till marknadsföringsmetoden eftersom det är ett spännande 
sätt att ta till sig information och för att det ger en mer trovärdig bild av platsen. Det var mer 
uppskattat att se ett hotell än en destination genom VR. Däremot ansågs VR-marknadsföring 
inte vara något nödvändigt, utan mer som ett trevligt komplement. Respondenternas åsikter 
mynnade ut i några förslag till turismföretag som vill skapa en VR-film i 
marknadsföringssyfte.  
 
Nyckelord: virtuell verklighet, VR, turism, marknadsföring, konsumentattityder 
 
Abstract 
The purpose of this study was to examine the attitude of potential customers towards 
marketing of tourism through virtual reality. Since it is considered a risk to purchase a service 
it was interesting to see if the implementation of VR could lower the uncertainty.  The study 
was conducted through a qualitative methodology consisting of 15 user tests. The result 
shows that the market has a positive attitude towards the marketing method since it was 
considered an exciting way to get information and gave a more honest image of the 
destination. It was more appreciated to experience a hotel in VR than a destination. However, 
VR-marketing was not considered necessary but rather a pleasant complement. The result of 
the study led to a few recommendations to any touristic company aiming to produce a 
VR-video for marketing purposes.  
 
Key words: virtual reality, VR, tourism, marketing, consumer attitudes 
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1. Inledning 

Uppsatsen inleds med en bakgrund till studieområdet och därefter definieras problemet och 
syftet. Här förklaras även relevanta begrepp och de avgränsningar som gjorts.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Att sälja turism är att sälja upplevelser. Det skiljer sig från att sälja fysiska produkter 
eftersom det inte är möjligt att testa den turistiska produkten i förhand. En turismupplevelse 
konsumeras samtidigt som den produceras, därför är det svårt för kunden att i förväg veta vad 
den faktiskt kommer få för sina pengar. Det finns därför ett visst mått av osäkerhet med att 
köpa en tjänst (Holloway 2004, s. 17). 
ence 
Samtidigt bevittnar vi nu utvecklingen av virtuella verkligheter (VR, efter engelskans virtual 
reality). Genom VR försätts användaren i en konstgjord miljö som simulerar användarens 
fysiska närvaro, ofta med hjälp av ett par VR-glasögon som sätts på huvudet och hålls kvar 
med hjälp av ett band (Hägerström 2016). Med hjälp av VR-glasögonen är det möjligt att 
uppleva avlägsna platser som om man vore där. Denna form av teknik har funnits sedan 
60-talet (Vince 2004, s. 4) men det är under de senaste åren som tekniken har fått mer 
genomslag. År 2016 blev VR-glasögonen årets julklapp och undersökningsföretaget HUI 
Research tror att efterfrågan på dessa kommer att öka framöver (VR-glasögon är årets 
julklapp  2016).  
 
Konsumenter utsätts för massvis med reklam varje dag, så det är en utmaning för 
reklamskaparen att hitta sätt att bli noterad i bruset (Holloway 2004, s. 283). Ett exempel där 
VR-tekniken var avgörande var den kampanj som New York Times gjorde 2015 när de 
skickade ut en miljon VR-glasögon till sina prenumeranter, så att dessa kunde ta del av 
tidningens första berättelser i VR-format. Läsarna fick uppleva journalistik istället för att läsa 
om den. Kampanjen blev så pass omtalad att den vann pris i Cannes Lions Festivals som är 
en av de mest prestigefulla, internationella reklampriserna (Forbes 2017). Detta visar hur VR 
kan vara en vinnande metod för att få uppmärksamhet.  
 
Tänk om dessa virtuella verktyg kunde appliceras på turismprodukter också? Faktum är att 
det redan har börjat användas, om än i liten skala. Det finns i dagsläget ett par turismföretag 
som har anammat VR som en marknadsföringsmetod. Visit Norway har en app där 
användaren med hjälp av VR-glasögon kan se sig omkring från miljöer i de norska fjordarna 
(Visit Norway u.å.). Resebyrån Thomas Cook har en egen app för att se filmer från utvalda 
hotell i VR-glasögon, och dessutom har de vissa “upplevelsebutiker” som är utrustade med 
tekniken (TTG 2017). Det går också att ta del av destinationer genom VR-appar skapade av 
till exempel tv-kanalen Discovery och tidningen New York Times. De innefattas inte av 
direkt marknadsföring men kan ha en lockande effekt på potentiella besökare. Det finns alltså 
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ett intresse bland företagen att använda VR i sin marknadsföring, men frågan är om intresset 
även finns hos konsumenterna. 
 
1.2 Problemdiskussion 

Det finns ett samband mellan potentiella besökares vilja att besöka en destinationen och den 
image som destinationen har. Potentiella besökare skapar sig en samlad bild av en plats 
utifrån flera olika källor. I takt med att användande av internet och sociala medier ökat har 
även de blivit källor till information om en destination (Molinillo, Liébana-Cabanillas, 
Anaya-Sánchez & Buhalis 2018). Prognoser spår att VR kommer etablera sig på marknaden 
inom 2-5 år (Gartner 2017), vilket innebär att marknadsförare och potentiella konsumenter får 
tillgång till ytterligare ett medium att mötas i.  
 
Generellt har forskningen en positiv bild av VR som marknadsföringsmetod för destinationer 
(Griffin, Giberson, Lee, Guttentag & Kandaurova 2017; Nunez San Juan 2017; Yung & 
Khoo-Lattimore 2017). Däremot har utmaningar identifierats i svårigheter att använda 
tekniken, brist på medvetande om den och att det är tidskrävande (Yung & Khoo-Lattimore 
2017). Tidigare studier visar på att VR-teknik förväntas ha en stor påverkan på 
turismupplevelser och destinationsmarknadsföring framöver. Det är dock fortfarande ett 
växande forskningsområde där det saknas empiriska studier kring hur VR-upplevelser kan 
påverka resenärernas beteendeintentioner mot destinationer och attraktioner (Marascoa, 
Buonincontria, van Niekerkb, Orlowskib & Okumusb 2018).  
 
Oavsett hur mycket arbete, tid och pengar som läggs ner på att genomföra marknadsföring 
med VR kommer det inte ha någon effekt om inte konsumenterna är intresserade av metoden. 
VR är inte något konsumenterna råkar se i förbifarten, utan kräver användarens aktiva val att 
ta på sig ett par VR-glasögon och medvetet utsätta sig för reklamen. Därför kräver metoden 
att det finns intresse hos konsumenterna för att de ska nås av budskapet i reklamen. Därför 
ämnar denna studie bidra med ett empiriskt exempel som handlar om konsumenters attityd 
till och intresse för marknadsföring av turism med VR-teknik.  
 
1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka potentiella konsumenters uppfattning och attityd till 
marknadsföring av turism med VR-teknik.  
 
1.4 Frågeställning  

- Vad har konsumenter för uppfattning och attityd till marknadsföring av turism med 
VR-teknik? 

- Är VR ett lämpligt verktyg för marknadsföring inom turism? 
 
1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till marknadsföring med VR-teknik och kommer inte behandla 
ersättningsturism. Med ersättningsturism menas turism som utspelar sig i virtuella världar 
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istället för i den fysiska världen. Avgränsningen är även gjord till direkt och medveten 
marknadsföring i den bemärkelsen att konsumenten frivilligt och medvetet är med om en 
VR-upplevelse som ett sätt att få information om en destination. Studien som genomförts 
kommer således inte inkludera indirekt marknadsföring som sker i virtuella världar som inte 
är skapade i marknadsföringssyfte, men råkar utspela sig på en destination som existerar i 
verkligheten. Skribenterna har också medvetet utelämnat AR, dvs. förstärkt verklighet, och 
enbart fokuserat på VR. De användartester som utförts under arbetets gång har endast gjorts 
med VR-glasögon och inte med exempelvis handskar eller andra tillbehör som ibland 
används i samband med VR-glasögon. 
 
1.6. Begreppsdefinitioner 

Interaktion  - när två eller fler personer eller saker kommunicerar med varandra (Cambridge 
Dictionary u.å.). Inom VR innebär det att användaren styr över upplevelsen med hjälp av 
kontroller, handskar eller genom att dröja blicken på ett föremål (Yang och Khoo-Lattimore 
2017). 
 
Navigation  - Att förflytta sig på en hemsida eller datorskärm (Cambridge Dictionary u.å.). 
Inom VR innebär det möjligheten att förflytta sig i miljön man befinner sig i (Vince 2004, s. 
4). 
 
Virtuell verklighet/virtual reality (VR)  - en datorgenererad värld som användaren ser 
framför sig när den använder VR-glasögon (Vince 2004, s. 2). Förkortningen VR kommer att 
användas under hela studiens gång 
 
VR-glasögon  - ett redskap för att uppleva VR. VR-glasögonen placeras på huvudet som ett 
par glasögon men är större än vanliga glasögon (Kjell & Company 2016). De innehåller 
antingen fasta skärmar, eller har plats för att placera en mobiltelefon i (VR Sverige 2016). 
Genom att använda specifika VR-applikationer på telefonen delas bilden in i två olika fält, ett 
för varje öga. Glasögonen eller mobiltelefonen innehåller sensorer som känner av hur 
användaren vrider på sitt huvud och bilden ändras därefter. När glasögonen används i 
samband med applikationerna skapas illusionen av att vara på plats (Apetech 2015). 
 
1.7 Disposition 

1. Inledning. I studiens första kapitel ges en bakgrund till studiens ämne och studiens problem 
och syfte definieras. Här förklaras även relevanta begrepp och de avgränsningar som gjorts.  
 
2. Metod.  Här beskrivs den metod som använts för att genomföra studien. Kapitlet presenterar 
vilket vetenskapligt perspektiv studien utgått ifrån och vilka konkreta tillvägagångssätt som 
valts. En beskrivning av de genomförda enkäterna och användartesterna ges och till sist 
diskuteras kritik mot metodvalen och de etiska regler som en forskare bör ta hänsyn till. 
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3. Teori. I teorikapitlet presenteras de teorier som studien har som grund. De valda teorierna 
rör marknadsföring och upplevelser. Här ges också en längre definition av vad VR är.  
 
4. Litteraturöversikt.  I litteraturöversikten presenteras tidigare forskning inom området. Det 
är indelat på två nivåer där den första handlar om VR och turism och den andra går specifikt 
in på marknadsföring av turism med VR.  
 
5. Empiri.  Empirikapitlet inleds med en presentation av enkäternas resultat. Därefter ges 
resultatet av användartesterna. 
 
6. Analys.  I analyskapitlet presenteras de samband som författarna har sett mellan empiri och 
tidigare studier. Det görs även jämförelser mellan enkätresultatet och resultatet från 
användartesterna.  
 
7. Resultat.  I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit under studiens gång. Här 
besvaras syftet och förslag ges till fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I metodkapitlet introduceras det hermeneutiska synsätt som uppsatsen utgår från. Här 
presenteras de valda metoderna: enkäter och användartester med intervjuer. Till sist förs en 
diskussion kring metodkritik och etiska riktlinjer. 

 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Forskning har ofta som mål att komma fram till en sanning eller ny kunskap. Däremot finns 
det olika sätt att se på vad sanning och verklighet är, och dessa olika synsätt kommer styra 
hur forskningen genomförs. Därför är det lämpligt att här informera om vilket perspektiv 
denna studie utgår från. 
 
De två huvudsakliga grenarna inom vetenskapsteori är positivism och hermeneutik. Generellt 
utgörs naturvetenskaplig forskning av positivistiska studier medan samhällsvetenskapen ofta 
är hermeneutisk. Det betyder inte att det alltid är så, och samhällsvetenskapliga studier kan 
även gynnas av de metoder som används inom naturvetenskapen (Hartman 2004, s. 103). 
Positivismen och hermeneutiken har olika syn på kunskap (epistemologi) och verklighet 
(ontologi) och därmed även på lämpliga forskningsmetoder. En enkel förklaring av 
skillnaderna följer här. 
 
Positivism är den vetenskapsteori som utgår från observationer och mätbara företeelser 
(Hartman 2004, s. 105). Den grundar sin kunskap på sinneserfarenheter och kan till exempel 
bekräfta kunskapen om att det står ett skrivbord i rummet genom att de med sitt seende 
bekräftar att det står ett skrivbord i rummet. Kunskapen rättfärdigas alltså med hjälp av 
personens sinnesintryck (Hartman 2004, s. 70). Inom positivism finns en objektivistisk syn på 
verkligheten. De menar att sociala företeelser existerar oberoende av människans 
sinnesintryck (Bryman 2013, s. 36). 
 
Inom hermeneutik tillämpas en annan syn på verkligheten. Här anses verkligheten inte vara 
objektiv utan något subjektivt som konstrueras i varje individs medvetande. Denna syn på 
verkligheten kallas således konstruktivism och det anses finnas lika många sanningar som det 
finns individer (Bryman 2013, s. 37). Med detta synsätt letar forskaren inte efter en enda 
sanning, utan målet är att uppnå förståelse för hur människor ser sin omvärld. Till skillnad 
från positivismen är forskaren inte intresserad av hur världen är , utan hur den uppfattas . 
Dessa uppfattningar är svåra att mäta och därför behöver forskaren tolka människans 
beteende (Hartman 2004, ss. 105-107). Hermeneutiska teorier försöker beskriva individers 
uppfattning av världen och tanken är att en utomstående person som sätter sig in i teorin ska 
förstå individens livsvärld. Sammanfattningsvis är målet för hermeneutiska studier att nå 
förståelse för en individs uppfattning av världen och det sker genom tolkning av individen 
(Hartman 2004, ss. 185-186). Hartman (2004, ss. 188-192) skriver dock att en tolkning av en 
annan person alltid är påverkad av forskarens egna uppfattning av världen och att vi inte kan 
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nå en fullständig förståelse för en annan människa eftersom vi inte kan lägga vår egen 
förståelse åt sidan.  
 
Eftersom den positivistiska forskningen vill uppnå mätbara resultat används oftast 
kvantitativa metoder inom de studierna. Den har en deduktiv riktning, det vill säga att 
tyngden ligger på prövning av befintliga teorier. De hermeneutiska studierna vill istället 
uppnå förståelse och då räcker det inte med att enbart observera något, utan det måste också 
tolkas. Därför används kvalitativa metoder som fokuserar på ett mindre antal studieobjekt 
som studeras på djupet. Här betonas istället ett induktivt synsätt där tyngden ligger på 
generering av teorier (Bryman 2013, s. 40). 
 
Denna studies syfte är att undersöka konsumenters uppfattning och attityd till marknadsföring 
med VR. Arbetet går alltså ut på att skapa förståelse för människors olika uppfattning och 
attityd till ett fenomen. Studien skrivs därför med ett hermeneutiskt synsätt och med 
huvudsakligen kvalitativa metoder. Studiens mål är att skapa förståelse varför 
marknadsföringsmetoden upplevs på ett visst sätt och det kommer ske genom tolkning av 
personerna som deltar i denna studie. Studien har en induktiv ansats då den ämnar resultera i 
ny teori, till skillnad från deduktiva studier som syftar i att testa befintlig teori. Den har även 
vissa drag av abduktion, vilket innebär att forskaren pendlar mellan teori och empiri och gör 
jämförelser och tolkningar i syfte att hitta mönster och sannolika förklaringar. Forskaren är 
även försiktig och öppen gentemot data (Fejes & Thornberg 2015, s. 27). Det som ger denna 
studie abduktiva drag är att den utgår från befintlig teori och använder denna i analyskapitlet 
genom att jämföra teori med empiri.  
 
2.2 Val av kombinationsmetod 

Eftersom denna studie har som mål att skapa förståelse föll valet på huvudsakligen kvalitativa 
metoder. Den kvalitativa undersökningen i denna uppsats genomfördes i form av 
användartester med 15 personer. De fick testa tre olika VR-upplevelser och efteråt svara på 
frågor om dem. Användartestet förklaras utförligt i punkt 2.4.  
 
En kvalitativ metod ger forskaren regler för hur den kan utföra en kvalitativ undersökning 
som lever upp till hermeneutikens krav på vetenskaplighet. Det finns två olika typer av 
kvalitativ metod: analytisk induktion och interaktiv induktion. Det är analytisk induktion som 
denna studie arbetar enligt, vilket innebär att all data samlas in och först därefter påbörjas 
analysen av den (medan den interaktiva metoden tillåter analys under insamlingens gång) 
(Hartman 2004, ss. 275-276). En fördel med detta är att datainsamlingen blir så neutral som 
möjligt. Om datan börjar analyseras för tidigt finns risken att tidiga idéer påverkar hur 
forskaren gör de fortsätta intervjuerna. Analytisk induktion går igenom tre faser: planerings-, 
insamlings- och analysfasen. I analysfasen sker tolkningen, där förståelsen slutligen 
framträder (Hartman 2004, ss. 277-288). En utmaning med kvalitativa analyser är att urskilja 
det väsentliga ur en massiv mängd information. Patton (2002, se Fejes & Thornberg 2015) 
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konstaterar dock att det inte finns några specifika regler att förhålla sig till, utan att forskaren 
måste lita på sitt intellekt för att på ett rättvist sätt förmedla det datan visar.  
 
Trots att denna studie är kvalitativ i huvudsak kommer ni snart se att en typisk kvantitativ 
metod har använts i denna studie, nämligen enkäter. Trots att studien har ett hermeneutiskt 
syfte finns det anledning att också komplettera den med kvantitativ data som ger möjligheten 
att generalisera resultatet i högre utsträckning. Därför genomfördes en enkätstudie med 115 
respondenter som gav ytterligare ett perspektiv på ämnet. Enkätstudien förklaras utförligt i 
punkt 2.3.  
 
Flermetodsforskning är allt mer vanligt idag även om vissa forskare har invändningar mot 
denna typ av kombination. Det finns två olika ståndpunkter gällande flermetodsforskning. 
Den epistemologiska  ståndpunkten anser att flermetodsforskning inte är möjligt då det kan 
uppstå vissa epistemologiska och ontologiska svårigheter i och med att dessa metoder bygger 
på olika kunskapsteorier. Kvalitativ och kvantitativ forskning betraktas även som paradigm 
med skilda kunskapsteoretiska värderingar, utgångspunkter och metoder, vilket gör dessa 
oförenliga med varandra. Den andra ståndpunkten är den tekniska , där det finns större 
utrymme för de starka sidorna i respektive metod av insamling och analys av data. 
Vetenskapliga metoder betraktas som autonoma och kan då användas för att stärka varandras 
sidor och förena dessa. Styrkorna med flermetodsforskning är bland annat att de olika 
metoderna kan kompensera för varandras svagheter. En tillämpning av båda 
forskningstraditionerna förbättrar integriteten i resultaten, ökar användbarheten och nyttan 
och den ena metoden kan bidra till en förklaring av de resultat som tillkommit med den andra 
metoden. Triangulering är ett angreppssätt som kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod i 
syfte att öka validiteten i sin studie. Det används även för att dubbelkontrollera resultatet som 
utgörs från en metod som hör till den andra forskningsstrategin (Bryman 2013, ss. 557, 558, 
560). Det finns en risk att annars få en obalanserad beskrivning och att dra monotona 
slutsatser. När skribenter använder sig utav flera källor som en grund för den specifika 
informationen de vill använda kan de i många fall få en snabb första uppfattning av hur äkta 
och giltig informationen är. Triangulering manar ofta till viss försiktighet med slutsatser 
eftersom källor ofta bygger på varandra och bidrar till ett behov av att gå vidare i 
informationssökningen (Eriksson & Hultman 2014, ss. 100, 117). 
 
2.2.1 Respondenter och testanvändare 
För att skilja på informationen som samlades in genom de kvalitativa och kvantitativa 
metoderna används två olika begrepp. Med respondenter  menas de personer som besvarat 
kvantitativa enkäter. Med testanvändare menas de som deltagit i studiens kvalitativa 
användartest. 
 
2.3 Enkäter 

För att få en uppfattning om den allmänna attityden till VR och undersöka om det finns 
efterfrågan för marknadsföring med VR genomfördes en enkät vid ett tidigt stadie. 
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Anledningen till att detta undersöktes med hjälp av enkäter var för att få ett så stort antal svar 
på så kort tid som möjligt och att få bakgrundsinformation som skulle föra studien framåt. Att 
genomföra ett visst antal enkäter går fortare än att genomföra samma antal intervjuer 
eftersom alla enkäter kan skickas ut vid samma tillfälle. Det möjliggör också en större 
geografisk spridning än vad som hade varit möjligt om samma information skulle ha samlats 
in med personliga intervjuer. Eftersom enkäter besvaras utan en intervjuare är risken lägre att 
respondentens svar blir påverkad av en intervjuare, och den anonymitet som enkäten ger kan 
leda till ärligare svar (Bryman 2013, ss. 228-229). Att genomföra enkäter online innebär 
också att svaren redan är kodade och direkt kan föras in i ett analysprogram, till skillnad från 
enkäter som skickas över post där svaren ska kodas in manuellt efteråt (Bryman 2013, s. 
601).  
 
En nackdel med att enkäter genomförs utan en intervjuare är att det inte finns någon som kan 
hjälpa respondenten att förstå frågan om det uppstår en förvirring. Det finns en risk att 
respondenten tröttnar om frågorna upplevs oviktiga, eller om det är för många öppna frågor 
som kräver mer av respondenten än slutna frågor (Bryman 2013, ss. 229-233). För att 
undvika detta och behålla respondentens uppmärksamhet begränsades enkäten till nio slutna 
frågor följt av två öppna frågor.  
 
En enkät kan bestå av olika sorters frågor. Framförallt görs en skillnad mellan öppna och 
slutna frågor, där slutna frågor är mer vanligt förekommande i enkäter. Med öppna frågor kan 
respondenten svara fritt, medan de slutna frågorna består av ett par fastställda svarsalternativ. 
Öppna frågor besvaras med respondentens egna ord och lämnar utrymme för svar som 
forskaren kanske hade förbisett. Svaren tar dock längre tid att bearbeta och de är svårare att 
jämföra än de slutna frågorna. Det rekommenderas att börja med slutna frågor för att sedan 
avsluta med några få öppna frågor i slutet av enkäten. De slutna frågorna går snabbare att 
besvara och att bearbeta. Däremot är det möjligt att det en respondent vill svara inte finns 
bland svarsalternativen, eller att den inte förstår alternativen. Därför bör det finnas ett 
övrigt-alternativ tillgängligt för att respondenten inte ska låta bli att svara på frågan helt och 
hållet (Bryman 2013, ss. 242-247). Vid utformning av frågorna är det viktigt att skriva dem 
så att de inte misstolkas. Bryman (2013, s. 250) ger ett exempel med frågan “Har du bil?” där 
ett jakande svar kan tolkas som att personen äger en bil, har en bil i hushållet, har en 
tjänstebil eller tillgång till en bil vid behov. En fråga med tolkningsmöjligheter riskerar alltså 
att äventyra validiteten. Ytterligare rekommendationer kring formuleringen av enkätfrågor är 
att de ska undvika mångtydiga termer (såsom “regelbundet”), långa frågor, dubbelfrågor, 
laddade frågor och frågor som innehåller negationer eller tekniska uttryck (Bryman 2013, ss. 
250-254).  
 
Beroende på vem som svarar på enkäten kan resultatet bli olika. En population är samtliga 
personer som forskaren önskar få upplysning om och de som är med i undersökningen utgör 
ett urval av populationen. Om forskaren vill kunna generalisera resultatet till hela 
populationen måste urvalet vara representativt. Beroende på hur urvalet görs kan det få olika 
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konsekvenser för resultatet. De två huvudsakliga formerna av urval är sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. I sannolikhetsurval kan till exempel ett slumpmässigt urval göras där 
chansen är lika stor för alla personer i populationen att komma med i urvalet. Inom 
icke-sannolikhetsurval ingår till exempel tillfällighetsurval där de enheter som är mest 
lättillgängliga väljs ut. Det kan dock innebära att urvalet inte är representativt och leder till 
missvisande slutsatser om populationen (Holme & Solvang 1997, ss. 181-185). Bryman 
(2013, ss. 194-196) menar att ett resultat av bekvämlighetsurval är omöjligt att generalisera 
till hela populationen eftersom det förmodligen inte är representativt, men att det kan vara 
intressant ändå. Resultatet kan fungera som en språngbräda för vidare forskning. Dessutom 
kan sannolikhetsurval vara för tids- och kostnadskrävande och då kan bekvämlighetsurvalet 
vara ett alternativ.  
 
2.3.1 Genomförande av enkät 
Av ovan nämnda anledningar tillämpades ett bekvämlighetsurval på den enkät som 
genomfördes för denna studie. Enkäten skapades online och distribuerades sedan på 
Facebook. Detta gjordes för att få en stor mängd svar på kort tid och för att det är en 
kostnadsfri metod. Författarna av denna studie publicerade en länk till enkäten på sina 
profiler med en uppmaning att besvara enkäten. En tydlig nackdel med detta var att 
respondenterna var begränsade till personer som var vänner med författarna, eftersom det 
endast var dessa som kunde nås av enkäten. Detta ledde till att en stor majoritet av 
respondenterna var mellan 16 och 34 år. Däremot behöver inte detta äventyra validiteten eller 
trovärdigheten, utan det innebär enbart att resultatet visar hur just denna grupp människor 
tänker om VR i marknadsföringssyfte. Det är en målgrupp som växer upp i takt med 
VR-utvecklingen och deras syn på VR är därför relevant i denna studie. För att möta denna 
eventuella brist i åldersspann gjordes ett medvetet val att inkludera personer i större 
åldersspridning i användartesterna som genomfördes i nästa stadie. Författarna är också 
medvetna om risken att respondenterna vill väl gentemot författarna och därför svarar 
vänligare eller mer uppmuntrande än de hade gjort om de inte var bekanta med enkätens 
skapare. I inledningen av enkäten förtydligades därför att svaren är anonyma. Enkäten 
besvarades av 110 personer och genomfördes mellan den 9 och 17 april 2018. Enkäten finns 
bifogad i bilaga 1.  
 
2.3.2 Analysmetod för enkäterna 
För att presentera och sedan analysera det insamlade materialet har de slutna frågornas svar 
illustrerats med diagram, och de öppna frågorna analyserades genom en tematisk analys. En 
tematisk analys hjälper forskaren att se mönster i sitt insamlade material genom att notera 
olika teman. Att koda sin data innebär att datan delas in i olika kategorier. En viss data kan få 
flera olika koder, eller ingen alls (Braun & Clarke 2006). För att genomföra kodningen 
tilldelades varje enkät ett id-nummer med start från siffran ett. När ett tema identifierats i en 
enkät skrevs enkätens id-nummer in i tematabellen som presenteras i tabell 1. När en 
indelning i teman var gjord gick författarna sedan igenom ett tema i taget och sammanställde 
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respondenternas samlade åsikt kring temat. De fyra sista temana hade få respondenter och har 
därför inte inkluderats i den vidare analysen.  
 
 Tabell 1. Enkäternas svar på de öppna frågorna indelade i en tematisk analys. 

 
 
2.4 Användartester och intervjuer 

Studiens huvudsakliga empiri är inhämtad genom 15 användartester som följdes av 
kvalitativa intervjuer. Användartesterna och intervjuerna ägde rum hemma hos respektive 
testanvändare och tog mellan 30 och 45 minuter. Testanvändarna fick se tre olika filmer och 
efter respektive film ställdes ett par frågor. Till sist ställdes generella frågor för hela 
VR-upplevelsen. Testets genomförande presenteras utförligt i nästa punkt. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga 2 och en transkriberingsbilaga med alla intervjuer finns att läsa på 
förfrågan.  
 
Under testets gång noterades användarnas uppfattning med hjälp av kvalitativa intervjuer då 
det ansågs mest lämpligt för studiens syfte. Målet var att få en djupare uppfattning samt 
förståelse för användarens uppfattning och attityd till marknadsföringssättet (Holme & 
Solvang 1997, s. 14). ”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda 
enheten och dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang 1997, s. 82).  
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I denna typ av metod får skribenterna chans att ändra på upplägget under själva 
genomförandet. Om skribenterna under undersökningens gång märker att de glömt väsentliga 
frågor finns det då en chans att ställa dem eller ändra en fråga som är felaktigt formulerad. 
Frågorna i dessa intervjuer har öppna svarsmöjligheter vilket ger respondenterna större 
möjlighet att framföra egna åsikter. Det ligger stor vikt på att de som intervjuar är flexibla 
och har tålamod. En fördel med en kvalitativ intervju är att den liknar ett vardagligt samtal till 
viss del. Vid intervjuförloppet görs inte några försök till att styra samtalet utan de som 
intervjuas kan vara med och påverka samtalets utveckling. Detta skulle dock kunna ses som 
en nackdel då intervjuaren kanske inte alltid får svar på de frågor som önskas belysas 
beroende på samtalets svängningar.  Det är som intervjuare viktigt att hela tiden ha i 
bakhuvudet vilket syfte och mål som finns med intervjun (Holme & Solvang 1997, s. 99). 
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade personliga intervjuer. Semistrukturerade 
(kvalitativa) intervjuer är tolkande och flexibla till karaktären där intervjuaren har en 
uppsättning frågor samlade i en intervjuguide med specifika teman som ska beröras. 
Frågornas ordningsföljd kan komma att ändras, frågorna är allmänt formulerade och det finns 
möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. I kvalitativa intervjuer finns möjlighet till mer djupa, 
detaljerade och uttömmande svar där det är eftersträvansvärt att låta intervjun röra sig i olika 
riktningar då det ger kunskap om vad personen anser är viktigt (Bryman 2013, ss. 413, 415). 
Det ger intervjuaren möjlighet att tolka situationen och kroppsspråket vilket annars är svårt 
att tolka vid enkätundersökningar eller över telefon/e-post. Beroende på hur den intervjuade 
reagerar på frågan kan forskaren då bättre förstå svaret (Eriksson & Hultman 2014, ss. 
104-105).  
 
Vid semistrukturerade intervjuer kan en intervjuguide till fördel användas i syfte att samla de 
teman som ska täckas eller beröras i undersökningen och utgår från de frågeställningar 
studien har. För att skapa en intervjuguide bör det vara någorlunda ordning på frågorna och 
de ska passa undersökningens tema. Frågorna ska ha ett begripligt språk och vara 
formulerade på ett sätt som underlättar svaren utan att det blir för specifikt och styrt. 
Intervjuguiden ska ha en bra blandning mellan olika slags frågor, till exempel direkta frågor 
och uppföljningsfrågor. Det är även viktigt att notera bakgrundsfakta om testpersonen, så som 
ålder, kön, sysselsättning med mera för att lättare sätta sig in i den intervjuades svar. 
Intervjun bör även spelas in och transkriberas (Bryman 2013, ss. 419-423). Ytterligare en 
anledning till att en intervjuguide användes i denna studie var för att testerna och intervjuerna 
genomfördes utan att alla författare var på plats. Författarna delade på sig för att utföra fler 
intervjuer under samma tid och medverkade således inte på varandras intervjuer. 
Intervjuguiden var därför viktig eftersom den såg till att intervjuerna behandlade samma tema 
och möjliggjorde en framtida gemensam analys av resultaten.  
 
2.4.1 Användartestets genomförande  
Användartesterna gjordes individuellt vid olika tillfällen med 15 personer. Personerna fick ta 
på sig ett par VR-glasögon och därigenom uppleva tre olika sorters virtuella världar. 
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Glasögonen spändes fast på huvudet med hjälp av en elastisk rem, och i glasögonen fäster 
personen sin mobiltelefon. Det var glasögon i lägre prisklass som användes, vilket är värt att 
nämna eftersom glasögonens kvalitet kan påverka upplevelsen och därmed denna studies 
resultat. Valet gjordes mellan åtta olika filmer där tre stycken slutligen valdes ut. De tre valda 
upplevelserna har drag som skiljer sig från varandra, såsom att en är gjord med stillbilder 
medan de andra är i videoform och att en är en dokumentär medan de två andra är skapade i 
marknadsföringssyfte. Valet gjordes medvetet för att testanvändarna skulle ge respons på så 
många olika aspekter som möjligt. Genom att inkludera upplevelser som skiljer sig från 
varandra i testet ges förutsättningar för att notera specifika faktorer som användarna har 
åsikter kring. 
 

 
Figur 1. Skärmdumpar från de tre VR-upplevelserna som används i testet. Från vänster: Thomas Cooks app, 
Visit Norways app och National Geographics video. [2018-04-11] 
 
Visit Norways VR-app. I denna app kan användaren uppleva flera olika miljöer i den norska 
fjällvärlden. För testet användes Geirangerfjorden. Upplevelsen består av stillbilder i 360 
grader och har inget bakgrundsljud. Användaren kan styra över upplevelsen genom att 
“klicka” på knappar för att gå vidare till nästa bild. Personen “klickar” på en knapp genom att 
titta länge mot en text som är placerad i bilden, vilket ger användaren en 
navigationsmöjlighet. Upplevelsen är skapad i marknadsföringssyfte.  
 
Thomas Cook’s VR-app. Denna app låter användaren uppleva olika hotell med videoklipp 
som är filmade i 360 grader. För testet valdes filmen med hotellet Sentido Palm Royal. Under 
hela filmen hörs bakgrundsmusik. I denna film har användaren inga navigationsmöjligheter. 
Upplevelsen är skapad i marknadsföringssyfte.  
 
Lejonfilm på National Geographics youtube-kanal. I denna film ges användaren 
närkontakt med en lejonfamilj på savannen. Under hela filmen hörs en berättarröst på 
engelska. I denna film har användaren inga navigationsmöjligheter. Upplevelsen är inte 
skapad i marknadsföringssyfte utan är en dokumentärfilm.  
 
2.4.2 Analysmetod för intervjuerna 
Eftersom en analytisk induktionsmetod används i denna studie påbörjades analysen först när 
alla intervjuer var genomförda. Som tidigare nämnts innebär den metoden att datainsamlandet 
blir så neutralt som möjligt eftersom tidiga analyser kan påverka de kommande intervjuerna 
(Hartman 2004, ss. 286-287). För att genomföra analysen diskuterade studiens tre författare 
sina respektive intervjuer med varandra och jämförde dem. Om en åsikt hade kommit fram i 
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en intervju undersöktes det ifall fler testanvändare hade någon åsikt om samma tema. Det kan 
därför liknas vid en systematisk analys då författaren går igenom varje enskild intervju och 
noterar viktiga teman för att sedan tolka dessa (Holme & Solvang 1997, 141-142). För att 
koppla empirin till teorin har teori och tidigare forskning jämförts med testanvändarnas svar 
och på så sätt har både likheter och skillnader visat sig.  
 

2.5 Metodkritik  

Generalisering handlar om hur väl ett resultat av ens forskning kan appliceras på olika fall, 
personer eller situationer och ställer frågor kring var, när, hur och för vilka personer som 
dessa resultat är användbara. Inom kvantitativ forskning används statistisk generalisering, 
vilket innebär att de individer eller händelser som är med i studien ska bilda ett stickprov som 
representerar hela den valda populationen. Detta utförs med ett sannolikhetsurval med krav 
på att det ska vara ett obundet slumpmässigt urval samt att det bör vara tillräckligt stort.  
Kritiken mot kvalitativ forskning är att den inte tillämpar ett sannolikhetsurval, vilket är en 
förutsättning för statistisk generalisering (Fejes & Thornberg 2015, s. 270). Då denna studie 
endast tillämpar 15 icke slumpmässiga intervjuer är det svårt att erhålla en generalisering 
kring resultatet. Studien har endast undersökt VR med VR-glasögon vilket gör att resultat inte 
heller kan generaliseras till all form av VR-användning eftersom det ibland kan inkludera 
handskar och ytterligare redskap.  
 
Vid en intervju kan vissa risker uppstå, bland annat intervjuareffekten. Intervjuareffekten 
innebär att ett visst samspel eventuellt kan uppstå mellan intervjuaren och den intervjuade, 
vilket kan komma att påverka resultaten av svaren (Eriksson & Hultman 2014, s. 104). På 
grund av att forskarna är bekanta med testanvändarna kan intervjuareffekten ha påverkat 
resultatet. Dock hölls ett neutralt och objektivt förhållningssätt gentemot dem i alla intervjuer 
i syfte att minska denna effekt. Under intervjuerna som genomfördes märktes inte någon 
tendens till att de som intervjuades svarade för att behaga intervjuaren, utan snarare att 
bekantskapen gjorde att den intervjuade kände sig trygg att våga svara helt ärligt om sina 
åsikter.  
  
2.6 Litteraturkritik 

För att samla in information till denna studie har både böcker och vetenskapliga artiklar 
använts. Eftersom VR är ett fenomen som utvecklats mycket de senaste åren finns det en risk 
att det som står i äldre böcker och artiklar inte längre är aktuellt. Vince bok från 2004 har 
använts för att definiera vad VR är, men det är möjligt att den definitionen är för gammal. I 
dessa situationer har faktan kontrollerats mot andra källor för att göra risken så liten som 
möjligt. Däremot har också till exempel Williams och Perry Hobson artikel från 1995 använts 
just på grund av att den är äldre och fungerar som en referens till hur synen på VR var för 23 
år sedan. För att få kunskap om forskningen inom studieområdet har vetenskapliga artiklar 
och masteruppsatser använts. En styrka är att många av dessa är nyligen publicerade vilket 
gav denna studie en aktuell och uppdaterad utgångspunkt. Däremot noterades att många av 
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dessa artiklar refererade till varandra vilket kan innebära att de eventuellt inte kan betraktas 
som oberoende källor.  
 
2.7 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiken var i början fokuserad på att ge skydd åt försökspersoner och dess integritet. 
Ibland kan de dock behöva utsättas för en risk om forskningen ska komma vidare, som vid 
medicinska försök (Vetenskapsrådet 2017, s. 7). Trots att denna studie inte innehåller 
information som betraktas som känslig togs beslutet att inte skriva ut de intervjuades namn 
eftersom det inte är relevant för resultatet. På så sätt kunde de intervjuades konfidentialitet 
garanteras. Istället användes ett unikt id för varje intervju med en för forskarna tillgänglig 
förteckning över motsvarande namn i den händelse att en intervju skulle behöva 
kompletteras.  
 
Inom forskningsetik finns en gren som kallas forskaretik och handlar om det ansvar forskaren 
har gentemot samhället (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Forskaren har ett ansvar mot de som 
medverkar i undersökningar, men också de som så småningom kan komma att påverkas av 
forskningens resultat. Därför ska forskningen genomföras med så god kvalitet som möjligt, 
utan manipulationer och egna vinstintressen. Det ska finnas öppna och ärliga redovisningar 
av tillvägagångssättet (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Denna transparens är något som även 
Holme och Solvang (1997, ss. 329-330) tar upp när det kommer till forskarens förhållande till 
sin studie. De menar att forskare kan sträva mot objektivism, men att det inte går att vara helt 
och hållet objektiv till sin forskning. Forskaren präglas alltid av synsätt, personlighet, 
intressen och omgivande miljöer. Det är omöjligt för en person av stänga av sina mänskliga 
sidor när den intar rollen som forskare och det är viktigt att hon är medveten om det; först då 
kan hon ha en viss distans till det i sitt arbete (Holme & Solvang 1997, s. 31).  
 
Som forskare är det av stor vikt att sträva efter minimala negativa konsekvenser för 
deltagarna men även för forskaren själv. Inom svensk forskning behandlas fyra etiska 
principer som forskare ska förhålla sig till och som ska gälla för de personer som är 
inblandade i undersökningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
underrätta deltagarna om undersökningens syfte, vilka moment som ingår samt informera om 
att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt till att bestämma 
över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska 
behandlas konfidentiellt. Det innebär bland annat att det inte ska gå att identifiera någon av 
deltagarna när resultatet offentliggörs. Nyttjandekravet  syftar till de uppgifter som samlats in 
om deltagarna och att de endast får användas till undersökningen (Bryman 2013, ss. 
131-132). Denna studie har förhållit sig till dessa principer genom att informera deltagarna 
om dessa innan användartestet och intervjun påbörjades. Detta gjordes för att minimera 
risken för missförstånd och eventuell avhopp från någon av deltagarna.  
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Denna studie strävar efter att leva upp till en god forskningssed genom att vara kritisk mot 
källor och att presentera eventuella svagheter och brister. På så sätt skapas en transparens 
som förhoppningsvis ger förtroende åt studien. Författarna har så vitt de vet heller inga 
personliga kopplingar till området som skulle kunna tolkas som vinstintressen.  
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras de teorier och tidigare studier som uppsatsen har som grund. Här 
visas komplexiteten med att marknadsföra turism, följt av två marknadsföringsmodeller, en 
upplevelsemodell och en beskrivning av VR. De tidigare studierna presenteras först på en 
generell nivå och går sedan in på en mer specifik nivå som rör marknadsföring av turism 
med hjälp av VR-teknik. 

 
 

3.1 Att marknadsföra turism 

Att marknadsföra turism är att marknadsföra en tjänst, och det skiljer sig från att 
marknadsföra en produkt. Det som karakteriserar en turistisk tjänst är att det inte går att ta på 
produkten förrän vid upplevelsetillfället, och att det inte går att separera konsumtion från 
produktion (Weaver & Lawton 2014, ss. 190-192). En turismtjänst kan inte testas i förväg 
därav finns det ett visst mått av risk och osäkerhet med att köpa en tjänst (Holloway 2004, s. 
17). För att minska denna risk kan kunden antingen välja en destination den redan har besökt 
och har personliga intryck från, eller skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om platsen 
innan den gör sitt val (Holloway 2004, s. 122). Ett sätt för branschen att minska denna risk 
var att börja skapa filmer från sina destinationer, som gav en mer trovärdig bild av platsen 
(Holloway 2004, s. 17). 
 
Det grundläggande syftet för marknadsföring är att göra potentiella konsumenter medvetna 
om produkten, informera dem om den och visa hur produkten kan uppfylla konsumentens 
behov (Holloway 2004, s. 264). Det som avgör vilken specifik metod som används för ett 
företags marknadsföring är vilka mål företaget har med kampanjen, hur mycket pengar de är 
beredda att använda och vilken strategi som ska användas för att nå målen (Holloway 2004, s. 
265). Inom marknadsföring av turism är det vanligare att marknadsföra en specifik 
destination än generellt resande (Holloway 2004, s. 267). Valet av medium att marknadsföra 
sig i kan baseras på flera olika komponenter. Det styrs av finansiella begränsningar, vilka 
medier målgruppen använder sig av, om budskapet ska nå en liten regional marknad eller en 
internationell, hur viktigt det är med färg och ljud för att budskapet ska förmedlas och hur 
fort reklamen måste ut på marknaden (tv- och tidningsannonser kan behöva planeras flera 
månader i förväg). Hemsidor är ett exempel på en snabb medieform som lämpar sig för 
exempelvis sista-minuten-resor som inte är bestämda förrän sent inpå resans avgång 
(Holloway 2004, s. 272).  
 
3.2 Marknadsföringsmixen 

Det är många olika komponenter som bygger upp efterfrågan för en destination. Dessa 
komponenter behöver fungera tillsammans för att uppnå maximal effekt. Kombinationen av 
dessa komponenter kallas för marknadsföringsmixen (Weaver & Lawton 2014, ss. 207-208). 
Den klassiska mixen är indelad i fyra kategorier: produkt, pris, plats och påverkan. Produkten 
är det som kunden köper, såsom en övernattning på hotell. Priset  är vad kunden betalar för 
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produkten. Platsen  handlar vanligtvis om den plats där en produkt säljs, men till exempel 
Weaver och Lawton (2014, s. 208) använder det som destinationen själv när mixen används i 
turismsammanhang. Påverkan  handlar om de metoder som används för att berätta om 
produkten för marknaden (Holloway 2004, ss. 52-53). Inom påverkanskategorin ryms många 
olika metoder. Dessa är till exempel personlig försäljning, tillfälliga säljkampanjer, publicitet 
i medier och reklam. Publicitet i medier innebär att bli omskriven eller omtalad i medier, till 
exempel i ett resereportage. Reklam är den vanligaste formen av marknadsföring och sker 
både i traditionella medier som tidningar, radio och tv men även i nyare kanaler som sociala 
medier och över internet (Weaver & Lawton 2014, ss. 212-213).  
 
När det gäller tjänster har mixen utökats med ytterligare kategorier. Holloway (2004, ss. 
53-55) skriver att vissa adderar personer, process, fysiska bevis och produktivitet & kvalitet. 
Personer  handlar om att andra människor har en viktig roll i produkten. Dessa kan vara både 
personal på destinationen, men även andra resenärer och lokalbefolkningen. Process  handlar 
om att leverera service även när resenären hamnar i en negativ situation och lyckas vända 
detta till bra service. Fysiska bevis  innefattar alla de signaler som resenärer tar in med hjälp 
av sina sinnen. Dessa är svåra att visa för kunden i förväg, men har en stor betydelse för 
turismprodukten. Till sist är även produktivitet & kvalitet  en kategori som handlar om 
balansen mellan att reducera kostnaden men inte sänka produktens kvalitet. Weaver och 
Lawton (2014, ss. 208-216) håller med om att personer har en viktig roll i 
marknadsföringsmixen men adderar utöver det istället paketering, programmering och 
partnerskap. Paketering  handlar om att slå ihop flera produkter till ett paket, som till exempel 
transport och boende som köps ihop. Programmering handlar om att erbjuda ytterligare 
aktiviteter som inte ingår i paketet, så som utflykter. Partnerskap  refererar till att flera företag 
går ihop och samverkar, förslagsvis allianser av flygbolag.  
 
3.3 AIDA-modellen 

En modell som används inom marknadsföring kallas AIDA. Det är en akronym av orden 
attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (önskan) och action (handling). Den 
visar konsumentens reaktion på en produkt i fyra steg (Holloway 2004, s. 111). Se figur 2. 
Första steget handlar om att få konsumentens uppmärksamhet och väcka nyfikenhet hos 
denna. Nästa steg handlar om att få personen intresserad av vad företaget har att säga. Sedan 
handlar det om att väcka konsumentens önskan  att vilja köpa företagets produkt eller tjänst. I 
sista steget, handling , måste företaget fortsätta uppmana kunden att köpa deras produkt för att 
inte riskera att tappa en potentiell kund (Hanlon 2013). Personer i ett visst marknadssegment 
befinner sig i olika stadier i AIDA-stegen, där vissa inte känner till produkten, medan andra 
kanske är på väg att köpa den. Genom att undersöka hur många procent som befinner sig i 
vilket stadie kan företaget välja att rikta sin marknadsföring till ett specifikt segment. Om de 
noterar att 70% inte känner till produkten väljer de kanske att göra en kampanj som påkallar 
medvetande i första hand (Holloway 2004, s. 282).  
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Figur 2 - Marknadsföringsmodellen AIDA  

 
3.4 Pine och Gilmores upplevelsefält 

Pine och Gilmore (1999, se Mossberg 2015, ss. 58-59) har utvecklat en klassificering över 
kundens upplevelse som består av fyra dimensioner. Se figur 3. Dessa upplevelsedimensioner 
är aktivt deltagande, passivt deltagande, absorbering  samt uppslukning . Absorbering handlar 
om att upplevelsen går in i kunden, till exempel att titta på tv. Uppslukning handlar om att 
kunden går in i upplevelsen och blir en del av den, antingen fysiskt eller virtuellt, till exempel 
att spela dator- eller tv-spel. Dessa dimensioner bildar fyra upplevelsetyper: underhållning, 
utbildning, estetik och eskapism . Underhållning  kan till exempel handla om att titta på tv 
eller gå på en konsert, vilket kategoriseras som en passiv absorbering. Utbildning  innebär ett 
mer aktivt deltagande men fortfarande av ett absorberande slag. Eskapism  är en djupare grad 
av uppslukning och aktivt deltagande. Estetik  handlar om att fördjupa sig i en händelse eller 
omgivning passivt men som även väcker ett känslomässigt engagemang, till exempel att gå 
på ett museum. Kritiken mot denna klassificering är bland annat att det är svårt att skilja på 
kundens grad av uppslukande och absorbering men samtidigt ger den ändå en översikt kring 
deltagande och inlevelse.  
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Figur 3 - Pine och Gilmores upplevelsefält 

 
3.5 Virtuella verkligheter 

3.5.1 Definition av “virtuell verklighet” 
En virtuell verklighet, ofta förkortad VR efter det engelska virtual reality , kan beskrivas som 
en “datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera” 
(Nationalencyklopedin u.å.). Genom att använda speciella VR-glasögon ser användaren en 
datorgenererad verklighet istället för den normala världen (Vince 2004, s. 2). VR har tagit 
tekniken från en tvådimensionell interaktion mellan en människa och en maskin, till att 
interaktionen nu sker i en tredimensionell värld (Magál & Slivka 2017). Yang och 
Khoo-Lattimore (2017) har kommit fram till tre nyckelelement som karakteriserar VR. Dessa 
är visualisering, uppslukning och interaktion. Visualisering innebär att användaren har 
möjlighet att se sig omkring, oftast med hjälp av ett par VR-glasögon. Uppslukning innebär 
att användaren blir “nedsänkt” in i en annan miljö och blir en del av den. Interaktion innebär 
att användaren ska kunna styra över upplevelsen, antingen med hjälp av kontroller, handskar 
eller enbart genom att dröja blicken på ett föremål. Definitionen av VR med dessa tre 
nyckelelement togs upp redan 1994 och har således stått sig i över 20 år (Cruz-Neira, Sandin, 
Defanti, Kenyon & Hart 1994, se Williams & Perry Hobson 1995).  
 
Ett begrepp som ibland nämns i sammanhanget är AR, augmented reality, men det är inte 
detsamma. AR står för förstärkt verklighet, och är en kombination av den riktiga och den 
virtuella världen. Medan VR byter ut den verkliga världen mot en virtuell värld, äger AR rum 
i den verkliga världen men med virtuella tillägg (Magál & Slivka 2017).  
 
Ett av de första användningsområdena för virtuella verkligheter var att utbilda piloter med 
hjälp av simulatorer, och idag används det fortfarande på samma sätt men även i andra 
utbildningsområden som till exempel kirurgi. Det är också ett sätt att träna bort fobier som 
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höjdrädsla, eller spindelfobi. Det används också inom underhållning och spel (Vince 2004, ss. 
126-137). Dessutom skapar denna teknik möjligheten att bekanta sig med en plats som inte är 
inom räckhåll eller som ännu inte existerar, exempelvis inom arkitektur där arkitekten kan 
låta sin kund ta en virtuell promenad i ett hus som ännu inte är byggt (Vince 2004, s. 15).  
 
3.5.2 Hur fungerar VR? 
För att kliva in i den virtuella världen används ett par VR-glasögon med två små bildskärmar, 
ett för vardera öga. Dessa glasögon har dessutom sensorer som känner av huvudets position 
och rörelse. På så vis kan datorn läsa av vilken del av bilden som ska visas; om personen 
vrider huvudet åt höger visas hur den virtuella miljön ser ut längre till höger. För att 
användaren ska kunna navigera och interagera med den virtuella miljön kan den bära 
handskar som är kopplade till systemet. Genom att peka eller göra specifika gester kan 
personen gå runt eller interagera med objekt i omgivningen (Nationalencyklopedin u.å.).  
 
3.5.3 VR i framtiden 
VR har funnits sedan 60-talet (Vince 2004, s. 4), men det är först de senaste åren det blivit 
känt bland gemene man. Williams och Perry Hobson (1995) skrev redan 1995 om hur VR 
kunde användas inom turism. Precis som nu talades det då om VR som den nya teknologin 
som inte hade slagit igenom ännu, men som tordes göra det i framtiden. De skrev att 
hårdvaran hade en lång väg att gå innan VR kunde slå igenom på marknaden, eftersom den 
mesta utvecklingen skedde inom mjukvaran. Det fanns kroppsdräkter och handskar som 
kunde användas för interaktivitet inom VR, men dessa var primitiva och i utvecklingsstadiet. 
Ett potentiellt användningsområde som noterades var marknadsföring där resebyråerna skulle 
ha möjligheten att erbjuda en simulerad upplevelse av en planerad resa (Williams & Perry 
Hobson 1995). 
 
Frågan är om VR kommer få ordentligt fäste eller om tekniken fortfarande är för annorlunda 
för att slå rot. Gartner är ett analys- och rådgivningsföretag som varje år gör en kurva över 
olika teknologiska fenomens utveckling. Kurvan visar med hjälp av fem etapper hur mogen 
en teknologi är och hur väl den har tagits i bruk, och förutser hur utvecklingen kommer gå de 
närmaste åren. Marknaden tenderar att vara entusiastisk i början över ny teknik, men sedan 
kommer ett fall när produkten inte levererar enligt de uppskruvade förväntningarna. Men över 
tid mognar teknologin och förståelsen för hur den kan användas. I slutet av kurvan har 
tekniken blivit allmängods (Gartner u.å.). På kurvan för uppkommande teknologier år 2017 
finns VR med under den fjärde etappen. Se figur 4. Det är alltså på god väg till att bli 
allmängods. Enligt kurvan kommer den nå praktisk tillämpning inom två till fem år. I 
rapporten som skrevs om kurvan urskiljdes tre stora trender: artificiell intelligens, 
uppslukande upplevelser och digitala plattformar. Inom uppslukande upplevelser ryms VR 
och det är något som Gartner uppmuntrar företagen att vara uppmärksamma på, eftersom de 
troligtvis kommer påverkas av framtidens teknologi (Gartner 2017).  
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Figur 4 - Gartners kurva över olika teknologiers utveckling (Gartner 2017)  

 
3.6 VR och turism 

Yung och Khoo-Lattimore (2017) har gjort en översikt av tidigare forskning inom VR/AR 
och turism. Den visar att en majoritet av tidigare studier har fokuserat på virtuella världar 
som till exempel Second Life. Det är ett datorprogram där användaren skapar en egen avatar 
och kan gå runt och interagera med andra användare. I programmet kan användaren besöka 
platser som existerar i verkligheten och det är dessa platsers marknadsföringspotential som de 
flesta tidigare studier handlat om. Översiktsrapporten listade också vilka sektorer inom turism 
som de tidigare studierna fokuserat på. De tre mest förekommande sektorerna var 
marknadsföring (28%), turismutbildning (20%), och förstärkning av turismupplevelsen på 
plats (15%). Studierna inom marknadsföring visade att VR-marknadsföring hjälper 
konsumenten att ta ett mer välinformerat, välgrundat beslut och att teknikens styrka är att den 
visualiserar destinationen för konsumenten. Flera studier visade att användaren fick mer 
positiva känslor för en destination efter VR-upplevelsen. Yung och Khoo-Lattimores (2017) 
rapport resulterade bland annat i en identifiering av de utmaningar som VR inom turism står 
inför. Dessa är svårigheter att använda tekniken, brist på medvetande om den och att det är 
tidskrävande. 
 
Flera tidigare studier inom VR och turism handlar om hur VR-turism skulle kunna ersätta 
fysisk turism. I känsliga turistområden i världen där det är nödvändigt att begränsa tillgången 
till turister (som våtmarker och pyramidernas inre kammare) kan VR tillåta obegränsad 
virtuell tillgång. Dessutom kan VR-turism garantera att dåligt väder och trafikstockningar 
inte längre skulle vara ett problem för VR-turister att hantera ( Williams & Perry Hobson 
1995) . Guttentag (2010) har undersökt olika användningsområden och kommit fram till att 
det kan användas som substitut för verkliga resor. I artikeln liknas VR med turismindustrins i 
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vissa fall skapade "falska verkligheter" på många destinationer, där specifika händelser och 
historia har skapats för turister att uppleva och konsumera. I det stora hela är konsumenterna 
nöjda med sådana turismrelaterade erfarenheter. Sett från detta perspektiv är VR då inte mer 
än ett annat logiskt steg längst en väg där turismupplevelser konstrueras för konsumtion till 
konsumentens önskemål. Fördelen med VR är att konsumenten kommer att kunna välja och 
skräddarsy dessa erfarenheter till en grad som inte har varit möjligt tidigare. 
 
Williams och Perry Hobson (1995) anser att en positiv aspekt av VR inom turism är den 
tekniska potentialen att återskapa händelser eller skapa nya evenemang, bilder och 
upplevelser. Ett exempel för den tekniska potentialen är temaparker. Dessa parker är 
vanligtvis begränsade av deras stora markanvändning och deras avstånd från stora 
populationer, liksom stora investeringar i nuvarande körteknik. Men en ny generation av 
mindre, mer anpassningsbara "virtuella temaparker" som använder VR-teknik är under 
utveckling. Det hävdas att virtuella nöjesparker är mindre, billigare att bygga och därför kan 
de byggas i tätbefolkade områden och omedelbart öppna upp nya marknader.  
Cinetropolis i Connecticut i USA, marknadsförs som ett Disney World i mindre format, med 
“VR-åkturer”, biografer och 3D-filmer. Alla turer är omprogrammerbara och är därmed 
potentiellt mer kostnadseffektiva än en stor investering i en fysisk åkattraktion.  
 
3.7 Marknadsföring av turism med VR-teknik 

De studier som specifikt undersökt VR som marknadsföringsverktyg har generellt en positiv 
bild. Nunez San Juan (2017) undersökte om VR kan hjälpa konsumenter att göra mer 
välinformerade destinationsval. Resultatet visade att testpersonerna ansåg VR vara ett 
användbart verktyg som kan påverka resebesluten. Tussyadiah, Wang, Jung och tom Dieck 
(2017) har utifrån sin studie kommit fram till att intresset för en destination ökar ju högre 
känslan av närvaro är i VR-upplevelsen. En annan studie som jämfört VR-marknadsföring 
med traditionella tvådimensionella bilder visade att VR ökade nöjet samt att det gav en högre 
uppfattning om tillgång till information om reseupplevelsen. Den yngre generationen var 
dessutom mer mottaglig för VR-upplevelsen jämfört med den äldre generationen. Däremot 
kunde de inte identifiera om det påverkar kundens val av att köpa en resa efter att ha upplevt 
resmålet med VR jämfört med traditionella tvådimensionella bilder (Kavlie-Jørgensen 
Økland & Lefébure 2016). Griffin, Giberson, Lee, Guttentag och Kandaurova (2017) anser 
att VR som marknadsföringsverktyg har potential att minska en upplevd risk för immateriella 
tjänster och hjälpa resenärer att fatta mer informerade beslut med mer realistiska 
förväntningar. Även Pine och Gilmore (2014) anser att företag bör investera i att skapa 
virtuella upplevelser för att marknadsföra en destination. Genom att skapa en upplevelse som 
engagerar och fångar kundens uppmärksamhet kan företag på ett mer effektivt sätt arbeta med 
efterfrågan samt skapa mer autentisk och personlig marknadsföring. Enligt Magál och Slivka 
(2017) har VR-marknadsföring inom turism två mål: dels att informera, dels att roa.  
 
Även om tidigare studier främst presenterar teknikens potential finns det de som pekar på att 
kvaliteten på både hård- och mjukvara inte är tillräckligt bra ännu (Ebbesen & Ahsan 2017; 
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Kavlie-Jørgensen Økland & Lefébure 2016). Ebbesen och Ahsan (2017) betonar också att 
upplevelsen av VR beror på hur filmen är skapad. De genomförde ett test med tre olika 
VR-filmer där en utav filmerna genererade högre känsla av närvaro och engagemang. Denna 
film bestod av en enda lång tagning istället för flera korta klipp. Ebbesen och Ahsan menar 
att de korta klippen avbryter användarens närvarokänsla eftersom den måste orientera sig på 
nytt. De skriver också att VR generellt har en utmaning i att dirigera användaren att se åt rätt 
håll för att budskapet ska nå fram. Användaren behöver guidas för att se åt det håll där 
berättelsen fortsätter, tex med överlappande grafik och skyltar. Ytterligare ett resultat från 
studien var att VR-videos lämpar sig bättre för platser där det är naturligt att se sig omkring. 
De tar surfing som exempel där det naturliga är att titta rakt fram i den riktning personen är 
på väg istället för att se sig omkring. En sådan upplevelse gynnas inte lika mycket av 
VR-tekniken som till exempel. en dykupplevelse där det är naturligt att se sig omkring 
(Ebbesen & Ahsan 2017). Dessa punkter är viktiga för filmskaparen att ha i åtanke för att 
budskapet ska nå fram till användaren.  
 
3.8 Teoretisk syntes  

De modeller som presenterats ovan är de utgångspunkter inom marknadsföring som denna 
studie bygger på. För det första förklaras komplexiteten med att marknadsföra tjänster, vilket 
motiverar varför VR är ett intressant område att studera eftersom det skulle kunna minska 
osäkerheten i att köpa en tjänst. AIDA-modellen och marknadsföringsmixen används för att 
se på vilket område inom marknadsföring som VR kan vara användbart. Upplevelsefältet 
används för att se hur VR-filmer kan framkalla olika sorters upplevelser. Till sist har även 
VR definierats och det är den definitionen som detta arbete utgår från.  
 
Tidigare studier har generellt en positiv bild av att använda VR som marknadsföringsverktyg 
eftersom destinationen kan visualiseras för en potentiell konsument vilket leder till ett mer 
välinformerat beslut. Däremot har tidigare forskning även identifierat brister i form av dålig 
kvalitet på VR-glasögon och -film, låg medvetandegrad kring tekniken hos konsumenter och 
att det är tidskrävande. Dessa tidigare studier kommer användas som jämförelse till resultatet 
från denna studie för att se eventuella likheter och skillnader.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet redovisas resultaten av enkätundersökningen och användartesterna. 
Observera att det är antal svar som visas i diagrammen, och inte procentenheterna. 

 
 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen besvarades av 110 personer. Nedan följer en redovisning av den 
insamlade datan. 
 

 
Figur 5. Resultatet av frågan “Hur gammal är du?”  

 

 

 Figur 6. Resultatet av frågan “Vilket är ditt kön?” 
 
53% av respondenterna var i åldersgruppen 25-34 år, och 25% var mellan 16 och 24 år. 
Majoriteten av respondenterna var kvinnor, 69%. Se figur 5 och 6.  
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Figur 7. Resultatet av frågan “Vet du vad VR är?”  

 

 
 Figur 8. Resultatet av frågan “Har du någon gång använt eller testat ett par VR-glasögon?” 

 

 
Figur 9. Resultatet av frågan “Finns det ett par VR-glasögon i ditt hushåll?” 
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Resultatet av enkätundersökningen visade att 79 % av respondenterna visste vad VR var, och 
att drygt hälften hade testat att använda VR-glasögon någon gång. Däremot var det bara 11% 
som hade ett par VR-glasögon i sitt hushåll. Se figur 7, 8 och 9.  
 

 
Figur 10. Resultatet av frågan “Hur troligt är det att du skulle “besöka/upptäcka” ett resmål hemifrån med 

VR-glasögon innan du bestämmer dig för att åka dit eller inte? (Tänk att du har ett par glasögon tillgängliga)” 
 

 

Figur 11. Resultatet av frågan “Hur troligt är det att du skulle “besöka/upptäcka” ett hotell hemifrån med 
VR-glasögon innan du bestämmer dig för att åka dit eller inte? (Tänk att du har ett par glasögon tillgängliga)” 

 

När respondenterna ombads tänka att de hade ett par VR-glasögon tillgängliga uppgav 60% 
att det var ganska eller mycket troligt att de skulle använda dessa för att se resmålet hemifrån 
innan de tog ett beslut. Motsvarande siffra var högre, 72%, när det gällde att besöka ett hotell. 
Se figur 10 och 11.  
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Figur 12. Resultatet av frågan “Om det står två resebolag mot varandra, samma resa, samma pris och utbud 

men skillnaden är att det ena företaget erbjuder VR-upplevelse av resmålet. Hade det påverkat ditt val och 
beslut av resebolag?” 

 

 

Figur 13. Resultatet av frågan “Tror du att VR-marknadsföring av en destination kan påverka ditt val av att åka 
till den platsen?” 

 
55% av respondenterna uppgav att det var ganska eller mycket troligt att deras val av 
resebyrå hade påverkats av ifall företaget erbjöd VR-upplevelse av resmålet eller inte. Men 
samtidigt var det endast 30% som trodde att VR-marknadsföring kunde påverka valet att åka 
till ett resmål. Majoriteten, 45%, svarade att det kanske kunde ha en påverkan på 
destinationsvalet.  Se figur 12 och 13.  
 

Den första öppna frågan i enkäten löd “ Vilka fördelar kan du komma på vid användning av 
VR vid val av resa? Mer realistisk bild av resmålet, spännande marknadsföringssätt...? ” och 
besvarades enligt följande: 
 

Ca 9% av respondenterna svarade att VR-upplevelsen uppfattas som ett coolt, spännande och 
lockande sätt att marknadsföra en destination på. Vissa antydde även att det upplevdes 
nytänkande och modernt.  
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36% svarade att VR ger en mer trovärdig och realistisk bild av resmålet. “Det kan möjliggöra 
en mer realistisk bild av resmålet och bli en rolig twist på marknadsföring”, “få en 
uppfattning av resmålet innan man åker, vilket medför mindre risk att man blir negativt 
överraskad av resmålet vid ankomst”. Dessa kommentarer genomsyrade respondenternas svar 
på denna fråga.  
 
Den andra öppna frågan i enkäten löd “ Vilka nackdelar kan du komma på vid användning av 
VR vid val av resa? Krångligt, tidskrävande...? ” och besvarades enligt följande: 
 
Ca 9% av respondenterna hade uppfattningen av att VR är dyrt att köpa samt att det troligen 
kommer öka priset på resorna om resebyråer införskaffar VR.  
 
Ca 4% svarade att risken finns att företag vinklar sin VR-reklam precis som med vanliga 
bilder. “Precis som med fotografier och annan reklam av resmål och hotell är det lätt att 
manipulera och vinkla dessa VR-videor till företagets fördel för att tjäna pengar”.  
 
En återkommande synpunkt, 6%, var att en VR-upplevelse kan förstöra 
överraskningsmomentet när resenären väl kommer till platsen. Eftersom resenären redan 
upplevt platsen genom VR försvinner wow-effekten och spänningen minskar. En person sa 
att det inte var någon vits att åka dit längre om man redan vet precis hur det är på plats. ”Man 
vet vad man får, alltså förstör det överraskningsmomentet”. 
 
9% uppgav att VR kan visa en förskönad bild av verkligheten vilket leder till besvikelser när 
resenären väl är på plats. “Att om VR-bilden inte stämmer helt överens med verkligheten, om 
det verkar jättefint och sen kommer man dit och blir besviken”. 
 
Det var 14% som svarade att VR kan vara svårt och tidskrävande om man inte vet hur man 
använder det, och vissa tillade att det kan vara mer aktuellt i framtiden. “Man måste bara lära 
konsumenten att använda VR glasögon. Vi är nog inte riktigt där än för den breda massan 
men framåt tror jag absolut att det kan funka”. Vissa svarade att det kan vara svårt för den 
äldre generationen att använda denna teknik.  
 
Att inte ha tillgång till VR var en nackdel enligt 7%. “Det är ju svårt att använda om du vill 
sitta och leta hotell på mobilen eller på väg hem från jobbet till exempel. Om du nu inte 
släpar med dem överallt”. Många svarade att de inte har VR-glasögon hemma och därför inte 
tillgång att kunna delta i sådana marknadsföringsformer. 
 
4.2 Användartester 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 
Intervju 1, 5 maj (man, 22 år, tidigare erfarenhet av VR) : Personen verkade ganska 
likgiltig till tekniken, men han tyckte att det gav en känsla av att vara på plats eftersom han 
kunde titta runt som han gör i verkligheten. Han var positiv till berättarröst i lejonfilmen 
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eftersom det blev ytterligare ett element som förstärkte verklighetskänslan. Utan 
berättarrösten hade han inte förstått vad som hände i filmen. Han tyckte att Thomas 
Cook-filmen var den bästa eftersom tekniken kom till sin rätta användning. Han tyckte att VR 
kunde ge mer ärliga bilder av ett hotellrum än vad vanliga fotografier ger.  
 
Intervju 2, 8 maj (kvinna, 22 år, ingen tidigare erfarenhet av VR) : Personen hade en 
wow-upplevelse och var mycket road. Hon tyckte VR gav en känsla av att vara på plats, och 
när musiken gick igång utbrast hon “Hör du musiken också!?” trots att hon inte hade hörlurar 
på sig. Intervjuaren hörde också musiken eftersom den spelades i mobiltelefonens högtalare, 
så detta är ett tecken på att testanvändaren upplevde sig vara i en bubbla. Hon upplevde det 
negativt att inte kunna styra över upplevelsen själv och tyckte at Thomas Cook-filmen var 
som ett bildspel. Detta tog bort en del av känslan att vara på plats eftersom hon inte hade 
kontroll över situationen. Hon upplevde också att klippen byttes för fort så hon inte hann ta in 
miljön ordentligt. Hon tyckte att VR var kul för att få inspiration, men skulle vända sig till 
vanliga bilder för att få fakta om hotellrum eller dylikt. Hon var positiv till att ha ljud i 
Thomas Cook-filmen men gav förslaget att använda verkliga ljud, till exempel vågskvalp när 
användaren ser vyer från stranden. Detta skulle förstärka känslan av att vara där och ta bort 
reklamkänslan. I lejonfilmen sa hon dock att berättarrösten gjorde att hon kände sig 
distanserad, eftersom det inte skulle höras en berättarröst om hon vore där i verkligheten. Hon 
är positiv till marknadsföringsmetoden och tror den kan förstärkas ytterligare med verkliga 
ljud och dofter.  
 
Intervju 3, 14 maj (kvinna, 58 år, ingen tidigare erfarenhet VR):  Denna person fastnade 
för möjligheten att själv styra över upplevelsen. Hela tiden jämfördes allt med Norgefilmen 
som blev favoriten just eftersom personen kunde välja när hon ville byta vy. Hon tyckte att 
det var mest relevant att använda tekniken för Thomas Cook-filmen eftersom hon tycker det 
är viktigt hur hotellet ser ut vid köp av en resa. Hon tyckte det gav mer realistisk bild av 
rummen och en bättre känsla för storleken. Däremot var hon kritisk till att det kanske bara är 
de fina vyerna som visas för användaren och att det då inte ger en bättre uppfattning om 
verkligheten ändå. Hon upplevde att det var svårt att veta var något hände i lejonfilmen och 
berättarrösten hjälpte inte eftersom engelskan var svår. Hon tyckte det var trevligt med 
bakgrundsmusik men tyckte att naturliga ljud som fågelkvitter hade passat bättre vid en 
naturvy. Hon var positiv till marknadsföringsmetoden men tänkte att det kunde vara svårt att 
använda, speciellt för äldre.  
 
Intervju 4, 2 maj (kvinna, 56 år, ingen tidigare erfarenhet av VR):  Personen var positivt 
inställd till att använda VR då det gav en verklighetskänsla. Hon tyckte även att det var 
häftigt och fick en känsla av svindel när hon tittade ner. Hon var mycket positiv till Thomas 
Cook-filmen då det ger en mer rättvis bild av ett hotellrum jämfört med vanliga bilder. 
Lejonfilmen fängslade henne mest då hon är väldigt intresserad av djur och natur. Hon hade 
dock önskat att det var mer interaktivt (exempelvis att ha möjlighet att kunna gå omkring på 
platsen). 
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Intervju 5, 3 maj (kvinna, 25 år, ingen tidigare erfarenhet av VR): Personen tyckte det 
här var ett intressant sätt att se på en destination. Hon fick en bättre helhetskänsla och det 
kändes mer verklighetstroget. Hon ansåg att lejonfilmen var bäst eftersom hon älskar djur. 
Hon kände sig mer sugen på att åka på en safariresa efter att ha sett filmen. Hon skulle även 
vilja använda VR för att kolla upp en resa eller hotell då hon annars brukar tycka att det är en 
tråkig process. 
 
Intervju 6, 3 maj (man, 22 år, tidigare erfarenhet av VR):  Personen tyckte det var häftigt 
att uppleva destinationerna med VR men tror inte att det skulle öka viljan att åka dit. Det gav 
en mer trovärdig bild och förhöjer nöjet av att titta via VR jämfört med vanliga bilder. 
Personen tyckte det var tråkigt med vanliga stillbilder i Norgefilmen och kunde lika gärna ha 
tittat på vanliga bilder. Han ansåg även att VR ligger i tiden men att det nog dröjer ett par år 
innan det känns aktuellt då det är för dyrt och inte särskilt tillgängligt. Sedan måste kvaliteten 
vara tillräckligt bra för att det ska ge effekt.  
 
Intervju 7, 4 maj (kvinna, 79 år, ingen tidigare erfarenhet av VR):  Personen var otroligt 
positiv till de här upplevelserna och det väckte en nyfikenhet hos denne. Hon ansåg att det 
gav en helhetsbild och en mer trovärdig bild av en plats. Det kändes mer levande, roligare 
och lusten att åka ökade. Hon poängterade även att det är viktigt att marknadsföringen är 
korrekt och att det som visas faktiskt ser likadant ut i verkligheten som det gör på filmerna. 
Hon vill även se fler utflykter i VR-format för att få med annat än bara hotelldelen.  
 
Intervju 8, 6 maj (man, 49 år, ingen tidigare erfarenhet av VR): Personen tyckte att det 
såg väldigt bra ut och att det kändes levande. Han tyckte det var ett bra sätt att till exempel se 
ett hotell jämfört med att se det på en hemsida då det blir mer verklighetstroget. Personen 
skulle vilja använda VR för att kolla upp ett hotell om det var smidigt.  
 
Intervju 9, 8 maj (man, 28 år, tidigare erfarenhet av VR):  Personen tyckte det var coolt! 
Han fick en bättre helhetsbild och trogen bild av resmålet. Han gillade Norgefilmen bäst 
eftersom han fick se allt lugnt och stilla. Thomas Cook-filmen kändes stressig eftersom 
klippen var rätt korta. Personen skulle absolut använda sig av VR för att se en plats men vill 
inte se allt för mycket då han vill uppleva allt på plats.  
 
Intervju 10, 26 april (man, 28 år, tidigare erfarenhet av VR):  Denna person gillade 
Norgefilmen mest och den ökade hans känsla av att vilja besöka Norge, men han ansåg även 
att Thomas Cook-filmen fyller en större funktion på ett annat sätt. Samtidigt tycker han att 
Thomas Cook filmen var sämst då den inte intresserade honom nämnvärt. Anser att VR som 
marknadsföringsmetod ger en mer genuin upplevelse och känsla än att se saker på bild. Han 
skulle kanske kunna tänka sig att använda VR i marknadsföringssyfte om han var intresserad 
av att köpa eller göra något som erbjöd en “VR-reklam”.  
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Intervju 11, 26 april (man, 28 år, ingen tidigare erfarenhet av VR) : Personen gillade 
Norgefilmen mest för att han blev förvånad över hur vacker naturen var. Sämst enligt honom 
var Thomas Cook för att den kändes lite tråkigt och platt. Ansåg att VR är bra i 
marknadsföringssyfte för rätt målgrupp och om dessa har ett par VR glasögon med riktigt bra 
kvalitet. Ingen av dessa filmer gav någon större ökad känsla att vilja besöka resmålen. Han 
skulle inte använda VR för detta syfte.  
 
Intervju 12, 30 april (kvinna, 34 år, ingen tidigare erfarenhet av VR) : Personen ansåg att 
Norgefilmen var mest tilltalande men lite tråkig. Hon tyckte även att kvaliteten var bäst i 
denna film. Sämst enligt denna person var lejonfilmen då hon aldrig skulle orka se en längre 
dokumentär eller lite längre film med VR. Ansåg att VR är smart och bra i ett 
marknadsföringssyfte men att det kan få svårt att få stort genombrott i hemmen. Ingen av 
filmerna gav en ökad känsla av att vilja besöka resmålen och hon skulle hellre leta resor via 
bloggar eller instagram.  
 
Intervju 13, 26 april (kvinna, 57 år, ingen tidigare erfarenhet av VR):  Denna person 
gillade Norgefilmen bäst då hon ansåg att det var bra att själv kunna navigera och titta runt i 
sin egen takt. Ansåg inte att hon skulle använda VR i marknadsföringssyfte och ingen av 
filmerna gav en ökad känsla av att vilja besöka resmålen. Enligt denna person var Thomas 
Cook-filmen sämst då hon ansåg att det bara kändes som en reklamfilm. “Det känns ganska 
platt och ger inte direkt en verklig bild. Kan tänka mig att denna också förvränger på visst sätt 
för att såklart sälja”. 
 
Intervju 14, 25 april (man, 61 år, ingen tidigare erfarenhet av VR):  Personen ansåg att 
naturen var storslagen i Norgefilmen. Gällande Thomas Cook-filmen skulle han hellre titta på 
bilder på hemsidor och ingen av filmerna gav någon ökad känsla av att vilja besöka resmålen. 
Denna person ansåg att Thomas Cook-filmen var sämst då han inte gillade själva 
destinationen och skulle inte använda VR i marknadsföringssyfte i framtiden men tror på att 
den yngre generationen skulle vara mer intresserad av det.  
 
Intervju 15,  28 april (kvinna, 27 år, ingen tidigare erfarenhet av VR): Positivt inställd 
till alla tre filmer och hävdade att de ökade hennes vilja att besöka de olika resmålen. Thomas 
Cook-filmen ansåg denna person var den sämsta för att det var den film hon mindes minst. 
Hon var positiv till att använda VR i marknadsföringssyfte. Den film hon ansåg var bäst var 
lejonfilmen, för att hon gillar djur och gärna skulle se dokumentärer på det här sättet.  
 
4.2.2 Gemensamma nämnare i intervjuerna 
Majoriteten av testanvändarna upplevde att VR-upplevelsen gav dem en bättre 
verklighetsuppfattning än vad vanliga bilder hade gjort. De tyckte att det gav en mer ärlig, 
genuin och realistisk bild. Vissa ansåg att det var för att VR ger en rumsuppfattning, eftersom 
det gav en bättre känsla av till exempel storleken på ett rum. Däremot var vissa också 
skeptiska till att VR är mer trovärdigt än vanliga bilder eftersom att det precis som i all 
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marknadsföring är utvalda delar som presenteras för användaren. Trots att VR-tekniken 
används skulle de dåliga sidorna av ett hotell eller en destination kunna döljas precis som vid 
annan marknadsföring.  
 
Flertalet testanvändare ansåg att det var viktigt att kunna styra själv. Många tyckte att 
Thomas Cook-filmen gick för fort och att det var som att titta på en reklamfilm eftersom de 
inte kunde navigera själva på samma sätt som i Norgefilmen. De hade uppskattat att kunna 
styra upplevelsen i lugn och ro utan att filmen går vidare av sig själv. Detta resulterade i att 
många tyckte att Thomas Cook-filmen var sämst gjord, men däremot mest relevant inför 
bokning av en resa.  
 
När det kommer till ljud tyckte de flesta att bakgrundsmusiken var ett trevligt inslag i 
Thomas Cook-filmen. Det gav en avslappnad känsla och ingen upplevde musiken som 
störande men möjligtvis lite tråkig. Två personer gav förslaget att använda sig av verkliga 
ljud istället då det skulle kunna förstärka känslan av att vara på plats. Lejonfilmen hade 
berättarröst i sig och detta uppfattade flera testanvändare bidra till en dokumentärkänsla. En 
person tyckte berättarrösten hjälpte att guida användaren att veta vad den skulle titta på. En 
annan användare tyckte att rösten tog bort en del av verklighetskänslan eftersom det inte 
skulle höras en berättarröst om hon vore på plats på riktigt.  
 
Det samlade intrycket av testanvändarnas attityd till marknadsföring av turism med 
VR-teknik är att det är spännande och gör informationsinsamlingen mer roande och häftig. 
Många ansåg dock att kvaliteten var en avgörande faktor. Vissa tror att det kan bli mer 
aktuellt i framtiden och att yngre generationer kommer att finna detta mer intressant. 
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5. Analys 

Här presenteras de samband som författarna har sett mellan empiri och tidigare studier. Det 
görs även jämförelser mellan enkätresultatet och resultatet från användartesterna.  

 
 
5.1 Enkäter och användartester  

Empirin i denna studie samlades in genom två olika undersökningar. Den stora skillnaden var 
att de som besvarade enkäten inte testade en VR-upplevelse i samband med att de besvarade 
enkäten. Enkäterna ger därför en bild av vad potentiella konsumenter har för generella åsikter 
om att marknadsföra turism med VR, oavsett om de testat det eller inte. Detta kan jämföras 
med resultatet av användartesterna där personerna garanterat provat 
marknadsföringsmetoden. Det är intressant att se om det finns några likheter och skillnader 
mellan åsikterna hos de som inte gjort ett användartest och de som gjort ett. En skillnad är att 
ungefär hälften av enkätrespondenterna hade testat VR tidigare, medan endast 2 av 15 
testanvändare hade testat det tidigare. Enkäterna hade en övervägande majoritet respondenter 
som var i åldern 16-34 år medan användartesterna hade ett bredare åldersspann. Detta 
indikerar att personer i åldern 16-34 har större erfarenhet av VR än den totala populationen 
har. Någon vidare analys har inte gjorts mellan deltagarnas ålder och kön i koppling till deras 
åsikter. De variablerna användes i undersökningen för att möjliggöra eventuella slutsatser, 
men eftersom inga samband noterades lades fokus på deltagarnas åsikter. Inga större 
skillnader noterades mellan åsikterna som kom fram under enkätundersökningen respektive 
användartesterna. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de skulle vilja använda sig av 
VR när de köper en resa medan hälften inte skulle vilja det, oavsett om de deltagit i 
användartestet eller inte. Däremot visade båda undersökningarna att intresset var snäppet 
högre för att uppleva ett hotell än en destination i VR.  
 
5.2 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen visar vilka olika faktorer som skapar efterfrågan på en destination. De 
fyra grundkategorierna i mixen är produkt, pris, plats och påverkan (Weaver & Lawton 2014, 
ss. 207-213). Till kategorin påverkan  hör reklam så därför hamnar en reklamfilm som skapas 
med VR främst i påverkanskategorin, men det finns många andra kategorier i mixen som 
skulle kunna tas upp i en VR-film. Platsen  och produkten  är det som visas, det vill säga 
destinationen eller resmålet. För att få med kategorin pris  kan grafik med prisexempel visas i 
filmen. De fyra kategorier som Holloway (2004, ss. 53-55) adderade var personer, process, 
fysiska bevis och produktivitet & kvalitet. Fysiska bevis  i form av sinnesintryck blir naturligt 
en del av upplevelsen av VR eftersom intrycken sker med hjälp av syn och i vissa fall hörsel. 
Vissa testanvändare gav förslaget att använda sig av verkliga ljud från platsen istället för 
bakgrundsmusik och det kan vara ett sätt att öka de fysiska bevisen. Ytterligare en faktor som 
enkelt kan integreras i filmen är personal genom att låta personalen synas i filmen. Balansen 
mellan kostnad och kvalitet som punkten produktivitet & kvalitet  i marknadsföringsmixen 
innehåller är svår att spegla i en VR-film. Kvaliteten på hotellet syns dock till viss del 
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eftersom användaren ser hotellet framför sig. Kategorin process  handlar om att leverera 
service även i negativa situationer och vända det till något positivt. Även om företag har en 
strategi för att bemöta kunder som fått en negativ upplevelse är det inte något som behöver 
visas i marknadsföringen. Detta skulle kunna ge en negativt intryck hos potentiella 
konsumenter eftersom det visar att företaget haft missnöjda kunder. Denna aspekt togs heller 
inte upp av varken respondenter eller testanvändare. Därför anses det inte nödvändigt att 
inkludera process-kategorin i en VR-film. De fyra kategorier som Weaver och Lawton (2014, 
ss. 208-216) adderade var personer, precis som Holloway, och därefter partnerskap, 
paketering och programmering. Partnerskap  handlar om att samverka med andra företag. Om 
ett flygbolag samverkar med ett hotell skulle de kunna göra en VR-film tillsammans som 
låter användaren se klipp både från flygresan och från hotellet. En sådan film skulle inkludera 
partnerskap men också paketering om det går att köpa resan som ett paket. Kategorin 
programmering kan också inkluderas om filmen även visar sidoprodukter som inte ingår i 
paketet, till exempel utflykter. En av testanvändarna uppgav att hon gärna hade sett klipp från 
utflykter som går att göra på plats. VR ger alltså möjlighet att inkludera många av de faktorer 
som ökar efterfrågan på en destination enligt marknadsföringsmixen.  
 
5.3 VR ger ökad trovärdighet  

Användartesterna visade att en av de tydliga fördelarna med att använda VR inom 
marknadsföring var att det gav en mer trovärdig bild av platsen. Testanvändarna upplevde att 
VR gav en mer realistisk och rättvis bild vilket delvis skedde för att de fick bättre uppfattning 
av storlek och rymd. Detta kan med fördel användas för att minska risken som Holloway 
(2004, s.17) anser finnas med att köpa en turistisk produkt. Denna åsikt speglades även i 
enkäterna där respondenterna fick svara fritt på frågan om vad VR har för fördelar och drygt 
en tredjedel tog upp en mer sanningsenlig bild som en fördel. Tidigare studier inom 
marknadsföring (Yung & Khoo-Lattimores 2017) har visat att VR-marknadsföring hjälper 
konsumenten att ta ett mer välinformerat och välgrundat beslut. Det kan bekräftas av denna 
studies användartester som även de visar på detta, men vissa användare var dock skeptiska till 
att VR faktiskt ger mer ärlig information. De menade att precis som med bilder och reklam 
för destinationer och hotell är det lätt att manipulera och vinkla dessa VR-filmer till 
företagets fördel. Risken finns då att trovärdigheten inte blir bättre trots att VR-teknik 
används. Den åsikten går även att finna i enkätresultatet där 4% tog upp vinklad information 
som en nackdel med marknadföringsmetoden. 
 
VR-marknadsföring inom turism har enligt Magál och Slivka (2017) två mål: dels att 
informera, dels att roa. Detta bekräftas tydligt även i denna studies användartester. De flesta 
ansåg att användningen av VR-marknadsföring var ett spännande sätt att göra 
informationsinsamlingen mer roande och lustfylld, och att det var ett bra sätt att samla 
trovärdig information på. 
 
Det finns en risk med att förmedla en alltför sanningsenlig bild av en destination. I 
enkätresultatet var det 6% som besvarade den öppna frågan om nackdelarna med 
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VR-marknadsföring med att det kan ta bort överraskningsmomentet och en person uppgav att 
det inte var någon mening med att åka dit eftersom man redan varit där virtuellt. En 
testanvändare uppgav också att han inte ville se för mycket för att han hellre ville uppleva det 
på plats.  
 
5.4 AIDA-modellen 

Eftersom många testanvändare uttryckte att VR var häftigt och spännande bör det kunna 
användas som ett sätt att väcka uppmärksamhet och sticka ut bland all annan marknadsföring. 
I enkätundersökningens öppna frågor uttryckte 9% av respondenterna att VR-upplevelser 
uppfattades som ett spännande och lockande sätt att marknadsföra en destination på. Det 
ansågs även nytänkande och modernt vilket troligtvis kan locka folk att prova VR, speciellt 
den unga publiken. Detta visar att VR kan vara ett framgångsrikt sätt att nå det första steget i 
AIDA-modellen (Holloway 2004, s. 111), vilket är att skapa uppmärksamhet kring en 
produkt. Men förhoppningen är förstås att också kunna öka användarens intresse och önskan, 
vilket är de två följande stegen. Detta bör vara möjligt eftersom testanvändarna uttryckte en 
känsla av att vara på plats. Trots att inte alla testanvändare uttryckte att deras vilja att besöka 
resmålet ökade, var det ändå många som tyckte det. Detta visar att VR kan påverka 
konsumenten även i intresse- och önskesteget i AIDA-modellen. För att även uppnå det sista 
steget i modellen, action, skulle filmskaparen kunna inkludera en knapp som användaren kan 
“klicka” på med blicken för att länkas till en bokningshemsida. I detta skede skulle 
användaren ta av sig glasögonen, ta ur mobilen ur dem och slutföra bokningen med mobilen i 
handen. Det fanns dock inte någon sådan funktion i någon av de tre filmerna som användes i 
studiens användartest.  
 
5.5 Pine och Gilmores upplevelsefält 

De tre VR-upplevelserna hade alla olika effekt på testanvändarna när det gäller hur 
uppslukade de blev. Se figur 14. Enligt Pine och Gilmores (1999, se Mossberg 2015, ss. 
58-59) modell kan en upplevelse kategoriseras efter hur aktiv eller passiv användaren är, och 
om upplevelsen är uppslukande eller absorberande. Dessa kategorier bildar även fyra 
upplevelsetyper, vilka är  underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Testanvändarna 
upplevde Norgefilmen som en form av eskapism eftersom den hade hög grad av aktivt 
deltagande och användarna kände att de gick in i upplevelsen eftersom de själva styrde hur 
länge de ville se en vy och vilken de ville gå till härnäst. Thomas Cook-filmen kategoriseras 
som underhållning då den upplevdes ha högre nivå av passivt deltagande och att upplevelsen 
går in i kunden eftersom användaren inte kunde välja när den ville byta miljö. Däremot hade 
användaren fortfarande möjlighet att se sig om enligt egen vilja så den var inte helt passiv. 
Lejonfilmen upplevdes mer aktiv än Thomas Cook-filmen, men mer passiv än Norgefilmen. 
Användaren kunde inte styra över när den ville byta vy, men däremot var klippen så pass 
långa att användaren fick möjlighet att utforska alla vyer i lugn och ro och det gav en mer 
aktiv känsla. Den upplevelsen kategoriseras därför som estetisk. Alla filmer var uppslukande 
eftersom användaren blev nedsänkt i miljön, men Thomas Cook-filmen gick mer åt 
absorbering än de andra två upplevelserna. Användarna ansåg att Thomas Cook-filmen kunde 
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liknas vid ett bildspel eller reklamfilm eftersom de inte hade möjlighet att själva styra över 
upplevelsen.  
 

 
Figur 14. De tre VR-upplevelserna i användartestet som här är placerade i Pine och Gilmores upplevelsefält.

 
5.6 Interaktivitet och kontroll 

Användartesterna visade att aktivt deltagande genom interaktivitet var viktigt för användarna. 
Enligt Cruz-Neira et al. (se Williams & Perry Hobson 1995) definieras VR av visualisering, 
uppslukning och interaktivitet. Alla tre upplevelser som användes i denna studie uppfyllde 
visualisering och uppslukning, men däremot var det endast Norgefilmen som var interaktiv. 
Möjligheten att styra över upplevelsen var väldigt uppskattad hos testanvändarna och visar på 
att det är något som inte bör ignoreras vid framtagandet av en VR-upplevelse. Känslan av 
kontroll över upplevelsen kan också skapas genom hur långa klippen är i filmen. Enligt en 
tidigare studie (Ebbesen & Ahsan 2017) föredrog användarna längre tagningar då de korta 
klippen har en tendens att avbryta användarens känsla av närvaro då de blir tvungna att 
orientera sig på nytt. Detta märktes tydligt i Thomas Cook-filmen då den bestod av många 
väldigt korta klipp vilket gjorde att flera av användarna kände sig stressade och inte fick tiden 
att se sig omkring och känna in miljön.  
 
5.7 Hur VR påverkar konsumenten 

Varken enkätresultatet eller resultatet av användartesterna visade någon tydlig 
påverkanseffekt av marknadsföringsmetoden. I enkätresultatet kunde det urskiljas att 
respondenterna hade en vag tro på att VR kunde påverka deras beslut att köpa en resa. De 
flesta svarade neutralt, att det eventuellt kunde göra det. Inte heller användartesterna visade 
någon tydlig påverkanseffekt eftersom vissa uttryckte att de blev mer lockade av att besöka 
resmålet medan andra inte alls kände det. De som kände sig mer positivt inställda kan också 
ha gjort det på grund av personliga intressen. Pine och Gilmore (2014) menar att en 
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upplevelse som erbjuder autenticitet och individualitet på ett mer effektivt sätt kan engagera 
och fånga kundens uppmärksamhet. Ett exempel på detta är att en person som gjorde 
användartestet kände sig mer lockad att åka på safari eftersom hon hade ett stort djurintresse, 
medan andra personer inte alls blev lockade av lejonfilmen. Trots att respondenterna och 
testanvändarna inte trodde att VR hade någon stark påverkan på deras resebeslut var det 
många i enkäten som uppgav att de hade valt en resebyrå som erbjuder VR framför en som 
inte gör det. Det kan dock finnas andra faktorer som väger in för att en respondent skulle 
välja en resebyrå med VR-marknadsföring. Kanske tyckte respondenterna att det visade att 
resebyrån var modern och i teknologisk framkant eller dylikt. 
 
5.8 Konsumenternas efterfrågan av VR 

Trots att studien visar att potentiella konsumenter har en positiv bild av marknadsföring med 
VR-teknik är efterfrågan inte särskilt stor. Många svarade att de kunde tänka sig att använda 
VR om de hade ett par glasögon tillgängliga, men endast 12% av enkätrespondenterna ägde 
ett par glasögon. De flesta tyckte det var spännande och roande, men det var inget nödvändigt 
för användarna i sin informationssökningsprocess. Flera testanvändare sa att det kanske 
skulle kännas mer aktuellt om några år. Många ansåg även att kvaliteten var en viktig faktor 
vid skapandet av en VR-upplevelse och att upplevelsen kan bli bättre med bättre kvalitet på 
VR-glasögon och film.  
 
Trots att det uppkom mycket kritik mot hur Thomas Cook-filmen var skapad tyckte många att 
den var mest relevant eftersom de uppskattade att få information om ett hotell på det viset. 
Detta speglades även i enkätundersökningen som visade att det fanns ett större intresse av att 
uppleva ett hotell (72%) än ett resmål (60%) genom VR. Kring detta har respondenterna 
alltså liknande åsikter oavsett om de genomfört studiens användartest eller inte. Detta visar 
att det finns störst efterfrågan hos potentiella konsumenter att uppleva hotell med VR-teknik.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit under studiens gång. Här besvaras 
syftet och förslag ges till fortsatt forskning. 

 
6.1 Slutsatser 

Denna studie ämnade ta reda på potentiella konsumenters uppfattning och attityd till 
marknadsföring av turism med VR-teknik. Resultatet visar att de har en positiv uppfattning 
av VR som marknadsföringsmetod. Den största fördelen är att det upplevs ge en mer 
trovärdig bild än vanliga fotografier, framför allt kring rymd- och storleksuppfattning. 
Däremot framkom det att vissa känner att en VR-film kan ge en förvrängd bild av 
verkligheten precis som all annan marknadsföring. VR uppfattades som ett roligt sätt att få 
information på. Eftersom det inte går att prova en turistisk produkt innan den konsumeras 
anses VR vara en lämplig marknadsföringsmetod som kan minska konsumentens osäkerhet 
till viss del.  
 
Studiens testanvändare ansåg det mest relevant att uppleva ett hotell i VR inför sitt resebeslut. 
Efterfrågan på att uppleva ett hotell var större än på att uppleva en destination. Trots att de 
flesta kunde se fördelar med VR som marknadsföringsmetod är efterfrågan på det inte särskilt 
stor. Det var endast 12% av respondenterna som ägde ett par VR-glasögon och skulle haft 
möjlighet att ta del av VR-reklam hemifrån. Många tyckte att det var spännande och gav en 
bättre bild av en plats, men att det inte var något nödvändigt. 
 
Att VR upplevs som någonting spännande innebär att det kan dra till sig konsumentens 
uppmärksamhet. Därför kan VR användas för att uppnå det första steget i AIDA-modellen. 
Men när konsumenten väl använder produkten kan det eventuellt också öka dess intresse och 
önskan, vilket är de två följande stegen. 
 
En reklamfilm som är skapad i VR-format gör det möjligt att inkludera många av de faktorer 
som skapar efterfrågan för en destination. Av de elva faktorer som kan inkluderas i 
marknadsföringsmixen kan VR med enkelhet uppfylla påverkan, plats, produkt och fysiska 
bevis, medan personal, pris, partnerskap, paketering och programmering eventuellt kan 
inkluderas, och process och produktivitet & kvalitet inte är lika naturligt att inkludera.  
 
Undersökningarna som gjorts under denna studie visar vad användarna uppskattar hos en 
VR-film. Dessa kan sammanfattas i några tips till de företag som planerar att skapa en sådan. 
Den mest omtyckta filmen var Norgefilmen som kategoriserades som eskapism i Pine och 
Gilmores upplevelsefält. Det innebär att filmer som erbjuder användaren stor kontroll är mest 
uppskattade. Kontrollen kan uppnås genom navigationsmöjligheter och hög grad av 
interaktivitet så att användaren själv kan välja vad den vill titta på och hur länge. Vissa 
testanvändare efterfrågade naturliga ljud från platsen för att göra upplevelsen ännu mer 
verklig, så om målet är att skapa en VR-film med hög grav av närvarokänsla kan det vara ett 
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knep att ta till. Innehållsmässigt är det viktigt att tänka på att inte visa för mycket av 
destinationen eller hotellet eftersom vissa respondenter uppgav att de inte vill gå miste om 
överraskningsmomentet när de väl anländer till destinationen.  
 
I många år har det sagts att VR snart ska slå igenom men frågan är när det kommer ske. 
Williams och Perry Hobson (1995) påstod redan 1995 att VR var något som skulle bli stort i 
framtiden, men idag, 23 år senare, visar denna studie att marknaden fortfarande inte är 
tillräckligt mogen för VR i hemmiljö. I dagsläget gör ett företag bäst i att erbjuda VR på 
event eftersom VR är ett sätt att skapa uppmärksamhet och göra informationssökande mer 
underhållande. Ytterligare en fördel med att använda VR i ett sådant sammanhang är att 
reklamskaparen kan kontrollera vilka VR-glasögon som används och därmed kvalitetssäkra 
upplevelsen. Däremot finns det idag inte någon större anledning att skapa filmer som ska 
upplevas hemifrån eftersom det är en klar minoritet som har tillgång till VR-glasögon. 
Rekommendationen blir därför att VR i dagsläget kan användas som ett komplement för ett 
turismföretags marknadsföring, men bör inte vara det enda sättet att tillgodogöra sig 
information. Men om vi ska lita på Gartners kurva över teknologiers utveckling ska VR bli 
etablerat på marknaden inom 2-5 år. VR-glasögonen har redan blivit årets julklapp, och det 
var endast 1% i enkätundersökningen som inte visste vad VR var för något. Det indikerar att 
begreppet VR är på väg att bli ett begrepp som allt fler känner till. Nu återstår det att se om 
det denna gång faktiskt slår igenom på riktigt.  
 
6.2 Förslag till vidare forskning  

En svaghet i denna studie är att användartesterna genomfördes med VR-glasögon i sämre 
kvalitet. Resultaten från enkäterna och användartesterna visade att kvaliteten på filmen samt 
VR-glasögonen har en betydande roll för upplevelsen. Till vidare forskning finns en 
förhoppning om att utföra fler användartester och intervjuer med både VR-glasögon och film 
i högre kvalitet.  
 
För att ta denna studie till nästa steg vore det intressant att göra användartester med filmer 
som har samma inriktning. I detta test skilde sig filmerna åt i vad de visade och hur de var 
uppbyggda. Det har nu benats ut att hotell är det mest relevanta innehållsmässigt, och att 
filmen bör erbjuda stora interaktions- och navigationsmöjligheter. Därför vore det intressant 
att i nästa steg göra ett test där alla filmer uppfyller dessa punkter. Det skulle leda till 
slutsatser på en mer detaljerad nivå och vara mycket relevant för företag som är intresserade 
av att skapa en sådan film.  
 
En annan svaghet med denna studie är att testanvändarna valdes ut med ett 
bekvämlighetsurval. Fortsatt forskning skulle gynnas av ett slumpmässigt urval av olika 
intervjupersoner, eller gå åt andra hållet och istället ha en ännu mer specifik målgrupp som 
motsvarar de potentiella kunder och den marknad som ett företag verkar på.  

39 



Källförteckning 
 
Tryckta publicerade källor 
 
Bryman, A. (2013). Samhällsvetenskapliga metoder . 2. uppl., Stockholm: Liber. 
 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 
in Psychology,  3(2), ss. 77-101. 
 
Ebbesen, M. & Ahsan, S. (2017). Virtual reality in experience marketing. Masteruppsats, 
institutionen economics and business administration. Bergen: Norwegian school of 
economics.  
 
Eriksson, L.T & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok . 2. 
uppl., Stockholm: Liber  

Fejes, A. & Thornberg, R. (red). (2015). Handbok i kvalitativ analys . 2. uppl., Stockholm: 
Liber.  
 
Griffin, T, Giberson, J, Lee, S, Guttentag, D & Kandaurova, M. (2017). Virtual Reality and 
Implications for Destination Marketing. I 2017 ttra International Conference . Québec, 
Kanada 20-22 juni 2017.  
 
Guttentag, D.  (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism . Tourism 
Management, 31(5), ss. 637-651.  
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori . 2. uppl., 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Holloway, J. C. (2004). Marketing for tourism . 4. uppl., Harlow: Pearson Education Limited.  
 
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
 
Kavlie-Jørgensen Økland, M. & Lefébure, Y-M. (2016). Virtual Reality in Tourism: What 
implications will Virtual Reality Technology have for business models in the tourism 
industry? Masteruppsats, institutionen Strategy & Management, Business Analysis & 
Performance Management. Bergen: Norwegian school of economics.  
 
Magál, S. & Slivka, M. (2017). Virtual reality in tourism. I Conference proceedings, 7th 
Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management (AHTMM) Conference . 
Famagusta, Cypern 10-15 juli 2017, ss. 59-72. isbn: 9780996424424  
 



Marascoa, A. Buonincontria, P. van Niekerkb, M. Orlowskib, M. Okumusb, F. (2018). 
Exploring the role of next-generation virtual technologies in destination marketing [epubl. 
före tryckning]. Journal of Destination Marketing & Management, 9, ss. 138-148. doi: 
10.1016/j.jdmm.2017.12.002 

 

Molinillo, S. Liebana-Cabanillas, F. Anaya-Sanchez, R &Buhalis, D. (2018). DMO online 
platforms: Image and intention to visit. Tourism Management, 65, ss. 116-130. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.021 

 

Mossberg, L. (2015). Att skapa upplevelser: från OK till WOW! . 2. rev. uppl., Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Nunez San Juan, R. (2017). Try Before You Buy: Using Virtual Reality for Travel Planning . 
Masteruppsats, faculty of social sciences, Norwegian school of hotel management. Stavanger: 
Universitetet i Stavanger. 

Pine II, B.J & Gilmore, J.H. (2014). A leader's guide to innovation in the experience 
economy, Strategy & Leadership , 42 (1), ss. 24-29, doi: 10.1108/SL-09-2013-0073 
 
Tussyadiah, I.P. Wang, D. Jung, T. tom Dieck, M.C. (2017). Virtual reality, presence, and 
attitude change: Empirical evidence from tourism . Tourism Management, 66, ss. 140-154. 
doi: 10.1016/j.tourman.2017.12.003 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Vince, J. (2004). Introduction to virtual reality . Berlin: Springer.  
 
Weaver, D. & Lawton, L. (2014). Tourism Management. 5. uppl., Milton: John Wiley & Sons 
Australia. 
 
Williams, P. & Perry Hobson, J. S. (1995). Virtual reality and tourism: fact or fantasy? 
Tourism Management, 16 (6), ss. 423-427. 
 
Yeh, C-H. Wang, Y-S. Li, H-T.  Lin, S-Y. (2017). The effect of information presentation 
modes on tourists’ responses in Internet marketing: the moderating role of emotions . Journal 
of Travel & Tourism Marketing , 34 (8), ss. 1018-1032. doi: 10.1080/10548408.2016.1276509  
 
Yung, R. & Khoo-Lattimore, C. (2017). New realities: a systematic literature review on 
virtual reality and augmented reality in tourism research. Current issues in tourism . doi: 
10.1080/13683500.2017.1417359  
 



Internetkällor 
 
Aptech (2015).  VR-glasögon för telefoner – så fungerar det. 
http://www.apetech.se/2015/12/14/vr-glasogon-for-telefoner-sa-fungerar-det/  [2018-05-23] 
 
Cambridge Dictionary (u.å). Interaction. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interaction  [2018-05-23] 
 
Cambridge Dictionary (u.å). Navigation. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/navigation   [2018-05-23] 
 
Forbes (2017). Why should I care about virtual reality in marketing? 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/02/why-should-you-care-about-vi
rtual-reality-in-marketing/   [2018-04-01]  
 
Gartner (u.å.). Gartner Hype Cycle. 
https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp  [2018-04-08] 
 
Gartner (2017). Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017. 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emergi
ng-technologies-2017/   [2018-04-08] 
 
Hanlon, A. (2013). The AIDA Model.  Smart Insights. 7 oktober 
https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida
-model/  [2018-05-23] 
 
Hägerström, J. (2016). VR-ordlista: vad betyder alla begrepp och termer inom VR? 
https://vrsverige.se/vr-ordlista-vr-termer-begrepp/  [2018-05-03] 
 
Kjell & Company (2016).  Virtuell verklighet med VR-glasögon. 
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/teman/virtuell-verklighet-med-vr-glasogon  [2018-05-23] 
 
Nationalencyklopedin  (u.å). Virtuell verklighet. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/virtuell-verklighet  [2018-03-16] 
 
TTG (2017). How VR has given Thomas Cook Stratford a boost. 
https://www.ttgmedia.com/news/features/how-vr-has-given-thomas-cook-stratford-a-boost-1
2158 [2018-04-09] 
 
Visit Norway (u.å.). Norway in virtual reality. 
https://www.visitnorway.com/media/news-from-norway/experience-norways-spectacular-lan
dscapes-through-a-vr-headset/  [2018-04-09] 

http://www.apetech.se/2015/12/14/vr-glasogon-for-telefoner-sa-fungerar-det/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interaction
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/navigation
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/02/why-should-you-care-about-virtual-reality-in-marketing/
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/02/why-should-you-care-about-virtual-reality-in-marketing/
https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida-model/
https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida-model/
https://vrsverige.se/vr-ordlista-vr-termer-begrepp/
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/teman/virtuell-verklighet-med-vr-glasogon
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/virtuell-verklighet
https://www.ttgmedia.com/news/features/how-vr-has-given-thomas-cook-stratford-a-boost-12158
https://www.ttgmedia.com/news/features/how-vr-has-given-thomas-cook-stratford-a-boost-12158
https://www.visitnorway.com/media/news-from-norway/experience-norways-spectacular-landscapes-through-a-vr-headset/
https://www.visitnorway.com/media/news-from-norway/experience-norways-spectacular-landscapes-through-a-vr-headset/


 
VR-glasögon är årets julklapp (2016) 
https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/vr-glasogon-ar-arets-julklapp/  [2018-05-02]  
 
VR Sverige (2016). VR-ordlista: vad betyder alla begrepp och termer inom VR? 
https://vrsverige.se/vr-ordlista-vr-termer-begrepp/  [2018-05-24] 

  

https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/vr-glasogon-ar-arets-julklapp/
https://vrsverige.se/vr-ordlista-vr-termer-begrepp/


Bilaga 1 - Enkät 
 

 

Denna enkät görs för att undersöka potentiella kunders inställning till 

marknadsföring med hjälp av VR-teknik. Det som specifikt undersöks är hur 

metoden kan användas för att marknadsföra olika resmål.  

Enkäten är en del av ett kandidatarbete inom turismvetenskap på Södertörns 

Högskola. Svaren är anonyma. 

Vad är VR?  

VR innebär att användaren försätts i en annan värld än den normala, tex med hjälp 

av VR-glasögon som monteras på huvudet. När användaren rör på huvudet ändras 

bilden som den ser och personen kan “se sig omkring” i 360 grader i den virtuella 

världen. I denna undersökning ska du tänka dig att den virtuella världen är i form av 

en film från en destination.  

Hur gammal är du? 
 
0-15  

16-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

65-74  

75-84  

85+  

Vilket är ditt kön? 
Man  



Kvinna  

Annat  

 

Vet du vad VR är?  
Ja 

Nja, på ett ungefär 

Nej 

 

Har du någon gång använt eller testat ett par VR-glasögon? 
Ja 

Nej 

 

Finns det ett par VR-glasögon i ditt hushåll? 
Ja 

Nej 

 

Hur troligt är det att du skulle “besöka/upptäcka” ett resmål hemifrån med 

VR-glasögon innan du bestämmer dig för att åka dit eller inte? (Tänk att du har 

ett par glasögon tillgängliga) 
Inte alls troligt 

Inte särskilt troligt 

Ganska troligt 

Mycket troligt 

 

Hur troligt är det att du skulle “besöka/upptäcka” ett hotell hemifrån med 

VR-glasögon innan du bestämmer dig för att åka dit eller inte? (tänk att du har 

ett par glasögon tillgängliga) 
Inte alls troligt 

Inte särskilt troligt 

Ganska troligt 

Mycket troligt 

 

 

Om det står två resebolag mot varandra, samma resa, samma pris och utbud 

men skillnaden är att det ena företaget erbjuder VR-upplevelse av resemålet. 



Hade det påverkat ditt val och beslut av resebolag? 

 
Inte alls troligt 

Inte särskilt troligt 

Ganska troligt 

Mycket troligt 

 

Tror du att VR-marknadsföring av en destination kan påverka ditt val av att 

åka till den platsen? 
Ja 

Nej 

Kanske 

 

Vilka fördelar kan du komma på vid användning av VR vid val av resa? Mer 

realistisk bild av resmålet, spännande marknadsföringssätt…? 

 

Vilka nackdelar kan du komma på vid användning av VR vid val av resa? 

Krångligt, tidskrävande...? 

 

 

 

 

 
 
  



Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
NORGE 
 

● Vad tyckte du om filmen? 
● Vad tyckte du om att det var stillbilder i denna upplevelse? 
● Ökar denna upplevelse din vilja att besöka resmålet? 

 
THOMAS COOK 
 

● Vad tyckte du om filmen? 
● Ökar denna upplevelse din vilja att besöka resmålet? 
● Vad tänker du om att se ett hotell så här jämfört med på en hemsida? 
● Vad har du för uppfattning om bakgrundsmusiken? 

 
LEJON 
 

● Vad tyckte du om filmen? 
● Ökar denna upplevelse din vilja att besöka resmålet? 
● Vad tyckte du om att det var en berättarröst i denna film? 

 
GENERELLA FRÅGOR 
 

● Vilken upplevelse tyckte du var bäst? Varför? 
● Vilken upplevelse tyckte du var sämst? Varför? 
● Vad tycker du om VR som marknadsföringsmetod? Varför? 
● Vilken upplevelse fängslade/intresserade dig mest? Varför? 
● Vill du använda VR-marknadsföring i fortsättningen? (Tänk att du har ett par 

glasögon tillgängliga) Varför?/Varför inte? 

 

 


