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VR (Virtual Reality) är en datorsimulerad virtuell verklighet där användaren omsluts med ljud 
och bild och naturlagarna sätts ur spel. Användaren kan själv kan anpassa verkligheten efter egna 
behov och önskemål. Till skillnad från VR betraktas AR som ett visuellt system som förstärker 
vår verklighet med information och grafik. Teknologins snabba framväxt skapar möjligheter för 
destinationer att skapa innovativa och nyskapande tjänster som kan locka turister. 
Informationstekniken förändrar och formar nya konsumentbeteenden hos resenärer, speciellt 
tydligt syns det inom resebranschen. Det är fundamentalt för turistföretagens överlevnad att 
hänga med i den digitala utvecklingen och för att lyckas attrahera generationer som är födda in i 
den digitala eran där teknik genomsyrar vardagen. Efterforskningar av tidigare studier påvisar 
dock en saknad av kvalitativa initiativ som avser att redogöra för implementering av tekniker 
som VR och AR, samt en undersökning där aktörer tas i beaktning. Studien avser söka svar på 
huruvida VR kan nyttjas innan en resa och AR under resan. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka VR och AR i ett turistiskt sammanhang, specifikt hur researrangörer och museum, kan 
implementera teknikerna innan respektive under resan. Datainsamling har skett genom elva 
genomförda intervjuer. Respondenterna har delats in i tre kategorier, vilka representerar 
turistföretag (researrangörer och museum), VR- och AR- företag samt andra aktörer verksamma 
inom turism och digitala tekniker. En observation har genomförts där skribenterna fysiskt har 
testat teknikerna. Implementering av VR för en researrangör kan bidra som informations- och 
marknadsföringsverktyg, att uppleva platser utan att fysiskt resa till platsen och ett virtuellt 
bevarande av platser. Implementering av AR för ett museum kan bidra med vägbeskrivningar, 
information och historia om platser samt digital tillgänglighet. Fördelarna med implementering 
av teknikerna har visat sig vara marknadsföringsmässiga. Det är ett sätt att bevara, återanvända 
och visa upp samt sprida kunskap om våra historiska kulturarv. Teknikerna skapar mervärde för 
kunden då det erbjuds en extra service genom förenklad informationsspridning samt en förhöjd 
upplevelse av verkligheten. VR och AR hjälper till att levandegöra turismen och kan därmed 
sätta olika platser samt attraktioner på kartan på ett spännande och lättillgängligt sätt. 
Lågsäsongsturismen har goda förutsättningar att öka alternativt spridas ut mer jämnt under året 
genom att med VR visa upp för potentiella turister vad som kan förväntas av olika platser. 

 



3 

Abstract 
Title: Virtual- and augmented reality in tourism  
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Virtual reality is a computer simulated reality, where the user is immersed with sound and image 
and natural of physics cease to exist. The user can customize the reality according to his or her 
own needs and desires. Unlike VR, AR is regarded as a visual system that reinforces our reality 
with information and graphics. The emergence of technology creates opportunities for travel 
destinations to create innovative value-added services that make them more appealing to the 
consumer. Information technology shapes new consumer behavior, especially in the travel 
industry. It is important that tourism companies are involved in the adoption of digital 
technologies in order to succeed in attracting younger generations born into the digital era where 
new technology permeates everyday life. The search for previous studies on the subject showed a 
lack of qualitative studies aimed at explaining the implementation of technologies, such as VR 
and AR. This study intends to determine whether VR can be implemented and add value used 
prior to a trip, and AR during the course of a trip. The purpose of the paper is to explore the 
virtual and augmented reality in the context of tourism by examining how tour operators and 
museums can implement VR prior to the trip, and AR during the trip. Data collection has been 
conducted through eleven interviews. Respondents have been divided into three categories, 
which represent: tourism companies (tour operators and museums), VR and AR companies and 
other market players invested in tourism and digital technologies. Both the VR and AR 
technologies have also been personally tested and experienced. Implementation of VR for a tour 
operator can contribute as information and marketing tools, detection of locations without 
physical travel to any given site as well as virtual site conservation. Implementation of AR for a 
museum can contribute positively in terms improved directions, increased accessibility to 
information and history of locations as well as digital accessibility. For a tourism company that 
specializes in customizing trips, advantages of the implementation of these technologies can be 
marketing and information tools. They can be an aid in terms of allowing for people visit foreign 
locations without physically traveling to them. The implementation of AR can help museum with 
direction, general information and history as well as digital accessibility. VR and AR can both be 
of benefit in terms of creating increased accessibility of locations and attractions. Low season 
tourism has solid potential to see an increase, or become more evenly distributed throughout the 
year, by leveraging AR to showcase its allure to potential new tourists. 
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1.Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion av arbetets forskningsfråga, 
problemdiskussion, syfte, frågeställning samt avgränsningar. Målet med detta kapitel är att ge 
en grundläggande insikt i arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Virtual reality (VR), är en datorsimulerad virtuell verklighet där användaren med hjälp utav ett 
par glasögon och konsoler omsluts med ljud och bild, där naturlagarna sätts ur spel och där 
personen själv kan anpassa verkligheten efter egna behov och önskemål. Användaren kan likaså 
förstora och förminska världen runt omkring sig. Tekniken har sina rötter i den militära 
forskningen där piloter har använt flygsimulatorer innan uppdrag för att uppnå en tidigare 
otänkbar realism (Schad och Steiniche 1994, 78). VR används idag inom många olika områden, 
inom bland annat arkitekturen för att med data kunna presentera och visa sitt nya hem innan det 
byggs. Inom medicinen för att utbilda framtida kirurger, genom att vid planering av en avancerad 
operation simulera ingreppet på en virtuell patient (Magàl och Slivka 2017, 61). På senare tid har 
olika turistföretag påbörjat implementering av VR i sin verksamhet, exempelvis hotellkedjor som 
förhandsvisar resmål och dess utbud i form av hotellrum och faciliteter i sin marknadsföring. 
Med hjälp av detta kan gäster uppleva hotellen och resmålen utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
och vara trygga med att resan uppfyller dess behov och förväntan. 2017 lanserade Facebook en 
ny funktion vid namn Facebook Spaces som gör det möjligt för personer att träffas och integrera 
i den virtuella miljön. Kort därefter lanserade Ving ett pilotprojekt som gör det möjligt för 
människor att uppleva deras hotell och resmål virtuellt, bland dessa fanns resmålen Mallorca, 
Thailand och Grekland. På så sätt kan reserådgivare och kunder mötas i Vings virtuella värld för 
guidade turer (Travel News, 2018). Till skillnad från VR betraktas AR som ett visuellt system 
som förstärker vår verklighet med information och grafik. Exempelvis kan användare se 
tidtabeller, väganvisningar och information i realtid i de kontext och sammanhang informationen 
är relevant. AR har implementerats av ett antal branscher och är mest framträdande inom 
tillverkningsindustrin. Däremot har en utveckling inom andra branscher även blivit framträdande 
där bland annat turismbranschen tagit stora framsteg. När det gäller turismbranschen och AR 
syns utvecklingen främst i de applikationer som under de senaste åren skapats av olika app-
utvecklare. Besökaren på destinationen får information om faciliteter, aktiviteter och 
restaurangutbudet på platsen direkt i sin smartphone (Destinationthink, 2017). AR möjliggör 
transferering av digitalt skapad information in i den verkliga miljön. Ökningen av smartphones 
har lett till ett ökat intresse för AR-applikationer inom turistnäringen. På grund av möjligheten 
att använda AR-applikationer var som helst och när som helst, hävdas att AR har potential att bli 
nästa generations datoriserad turistguide (Jung, Kim och Leue 2014).  
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1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning påvisar att resenärer blir mer kunniga, mer informerade och mer krävande. Ett 
viktigt inslag i globaliseringen är rörligheten av information. Att reagera på den strategiska 
utmaningen kräver lokalt initiativ som är både innovativt och flexibelt. Den globala ökningen av 
konsumenternas efterfrågan på turistprodukter har gett en av de främsta drivkrafterna i 
utvecklingen av ett brett spektrum av teknologier (Hojeghan och Esfangareh 2011, 311). Digitala 
tekniker inom turism har gett utrymme för utveckling av ett stort antal nya tillvägagångssätt och 
tekniker som underlättar den globala verksamheten mellan olika branscher. Detta kommer 
påskynda konkurrensen och undanröja hinder för åtkomsten på internationella marknader. 
Utvecklingen av moderna tillvägagångssätt påverkar uppfattningarna av resenärer som använder 
teknik för att planera och uppleva sina resor runt om i världen, samtidigt som det drastiskt har 
ändrat effektiviteten hos turism som snabbt fått anpassa sin verksamhet efter den snabba 
utvecklingen (Kumar, Dhiman och Dahiya 2015, 57). Teknisk utveckling, framväxten av online-
marknadsföring och explosionen av information på internet har förändrat turismindustrin. Det 
har påverkat hur tjänster och produkter distribueras, bokas och säljs och nya aktörer dyker 
ständigt upp (Banes och Boglut 2013, 36). Den virtuella verkligheten inom turismen blomstrar 
tack vare modern teknik som fortsätter att växa (Magál och Slivka 2017, 59). Önskan att resa 
spås endast att fortsätta öka. När det gäller tillhandahållande av tjänster är kommunikationen en 
mycket viktig funktion. Att använda olika kommunikationskanaler beroende på målgruppen man 
vill nå är avgörande (Magàl och Slivka 2017, 65). Informationstekniken förändrar och formar 
nya konsumentbeteenden hos resenärer, vilket blir i synnerhet tydligt inom resebranschen. 
Viktigt är att turistföretag hänger med i den digitala utvecklingen och lyckas attrahera 
generationer som är födda in i den digitala eran där teknik genomsyrar vardagen. Tidigare 
forskning, specifikt Hojeghan och Esfangareh (2011), menar att ny teknik kan ge ett viktigt 
bidrag till turismens utveckling. Under den digitala åldern kommer affärsmöjligheterna för 
företag att öka dramatiskt genom effektiv tillämpning av informationsteknik. Studien avser söka 
svar på huruvida VR kan nyttjas innan en resa och AR under pågående resa. Analysmodellen 
visar vilka användningsområden som teknikerna kan ha för ett turistföretag innan och under en 
resa, vilka fördelar som förekommer och vilka resurser som krävs av turistföretaget för att 
implementera tekniken. 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka virtual- och augmented reality i ett turistiskt sammanhang 
genom att undersöka hur olika turistföretag, specifikt researrangörer och museum, kan 
implementera VR innan resan och AR under resan. 
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1.4 Frågeställningar 
- Hur kan turistföretag implementera VR och AR innan respektive under en resa?  

- Vilka är fördelarna med VR och AR för ett turistföretag? 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att undersöka VR och AR i ett turistiskt sammanhang samt hur 
teknikerna kan tillämpas. Ett turistiskt sammanhang avgränsas till hur VR kan implementeras 
innan en resa och hur AR kan implementeras under en resa. I relation till tid- och geografiska 
restriktioner är respondenterna som förekommer i uppsatsen företag som alla är belägna i 
Stockholmsregionen. Respondenterna är indelade i tre olika kategorier som representerar 
turistföretag, VR och AR-företag samt andra aktörer verksamma inom turism och digitala 
tekniker. Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka turistföretag som i denna uppsats avser 
museum och researrangörer. Studien avhandlar inte en djupdykning i hårdvaran och ger inte 
presentation av olika applikationer utan avser att undersöka hur teknikerna kan användas i 
turistiska sammanhang. 

2. Metod 
I detta avsnitt förklaras studiens forskningsansats som ges i form av en kvalitativ metod, samt en 
beskrivning av vilka tillvägagångssätt som kommer tillhandahållas i arbetet för att undersöka 
studiens forskningsfrågor och syfte. Avsnittet behandlar även studiens trovärdighet och 
metodval. Avslutningsvis presenteras en metodkritisk diskussion kring metodval i uppsatsen och 
vilka etiska principer studien utgår ifrån. 

 

 

2.1 Forskningsansats 
Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket handlar om att förstå, förmedla och tolka, 
som i många fall används för att uttrycka upplevelser av olika fenomen. Skribenterna ser 
hermeneutiken som mest relevant för studien då forskningsansatsen grundar sig i att olika 
empirisk data analyseras och tolkas vilket betyder att tolkningar växer fram i en växelvis process 
mellan det skribenterna redan vet likaväl som från nya observationer och erfarenheter. 
Skribenterna tillämpar hermeneutiken genom att skribenterna på ett iterativt tillvägagångssätt 
bearbetar fram datamaterial och teorier tills resultaten är väl grundade och stabila (Hjerm, 
Lindgren och Nilsson 2014, 34-35). Intervjuer, observation och tidigare forskning tillämpas i 
studien genom att tolkas och studeras. Materialet diskuteras och analyseras flertal gånger för att 
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få ut så relevant information som möjligt i relation till studiens syfte. Avsikten är att få tillgång 
till respondenternas egna upplevelser, erfarenheter och insikter av VR och AR för att kunna 
besvara forskningsfrågorna, därav tillhandahålls det hermeneutiska perspektivet. 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 
En kvalitativ forskningsmetod används då det bedöms vara mest relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Dels för att intresset skall riktas mot den intervjuades ståndpunkter samt att det 
är önskvärt att låta intervjuerna röra sig i olika riktningar. Genom den kvalitativa metoden ges en 
djupare förståelse i hur respondenten upplever och resonerar kring teknikerna och vad de har för 
uppfattning. Enligt Eliasson (2013) präglas kvalitativ metod av flexibilitet vilket anses som mest 
relevant då en anpassning kan ske beroende på hur studien utvecklar sig. Holme och Solvang 
(2006, 34) menar även att metoden visar en helhetsbild vilket gör att skribenterna får en större 
förståelse för sammanhanget. Helhetsbilden för den aktuella studien presenteras genom 
respondenternas olika position och befattning vilket i sin tur genererar en bredare kunskap kring 
ämnet i fråga. Enligt Repstad (2007) präglas kvalitativa metoder av närhet och fysisk närvaro 
exempelvis genom att utföra intervjuer. Därav anses intervjuer som det mest lämpliga 
tillvägagångssättet. En realistisk uppfattning skapas i studien genom intervjuer av 
semistrukturerad karaktär. Intervjufrågorna består av flexibla och strukturerade frågor med 
öppna svarsalternativ, vilket möjliggör att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar då 
intervjuerna är oförutsägbara och varje enskilt tillfälle situationsanpassas utefter respondenternas 
förutsättningar. Detta belyser även Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 150) och menar att 
öppna och spontana frågor gör det möjligt för skribenterna att förstå respondentens kontext. En 
observation genomförs även i studien, detta genom en direkt anslutning till det som skall 
studeras för att få en grundförståelse för teknikerna och dess egenskaper. Observationen går ut på 
att undersöka teknikerna för att erhålla en grunduppfattning kring dessa, inför både teorisökning 
och för att under intervjutillfällena vara uppdaterade och informerade gällande VR och AR i 
stort. 

2.4 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
En kombination av deduktion och induktion appliceras i studien i form av abduktion genom att 
teorikapitlet utvecklas efter insamling av empiri där avsikten är att styrka forskningsfrågan. 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2017, 12-13) innebär deduktion att teorier testas genom att söka 
empiri som styrker forskningsfrågan medan induktion handlar om att slutsatserna dras utifrån 
insamlat empiriskt material för att sedan formulera en passande teori.  
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2.5 Datainsamling, primär och sekundärdata 
Enligt Eliasson (2013) symboliserar primärdata den data som är insamlad och analyserad av 
forskaren själv, vilket leder till att det är möjligt att kontrollera hela undersökningsprocessen. I 
uppsatsen förekommer primärdata i form av forskningsintervjuer samt en observation som 
genomförs personligen av skribenterna. Intervjuerna består av två personliga intervjuer, sju 
telefonintervjuer samt två mejlintervjuer.  

 

Avsikten med studiens observation grundar sig i att skribenterna själva skall få en chans att 
utforska teknikerna VR och AR och dess funktion vilket bidrar till en bredare förståelse över 
ämnet som studien behandlar. Eliasson (2013, 24) betonar att data som samlats in och analyserats 
av andra betraktas som sekundärdata. Skribenterna har i studien tillhandahållit sekundärdata 
genom att studera litteratur, kurslitteratur, forskningsrapporter, avhandlingar samt elektroniska 
källor med avsikt att tillämpa relevant fakta och tidigare forskning kring det berörda ämnet i den 
aktuella studien. Skribenternas iterativa arbete med studiens sekundärdata har lett till en djupare 
förståelse kring ämnet VR och AR samt en trovärdigare studie. Grunden för en trovärdig studie 
med hög validitet har byggts av tidigare forskning tillsammans med primärdata i form av 
intervjumaterial och observation vilket genomförts av skribenterna själva. Sökfunktionen Google 
Scholar och SöderScholar, som verkar för högskolan, används som ett hjälpmedel vid sökning av 
teorier och tidigare forskning. Sekundärdatan har baserats på VR och AR inom turistiska 
sammanhang. Samtliga källor har sökts genom olika konstellationer på nämnda nyckelord. För 
att skapa stringens presenteras ett flertal forskares teorier, dels för att teorierna samt arbetet skall 
anses som pålitliga och dels på grund av att de olika källorna kan stärka varandra och därmed 
trovärdigheten.  

 

 

2.6 Intervju 
Intervjumanualer som tillämpas styrs av semistrukturerade frågor och relativt låg grad av 
standardisering. Valet av standardisering anses lämpligast då studien är av kvalitativ metod och  
valet av intervjupersoner skiljer sig åt. De förberedda frågorna i intervjumanualen styrs utifrån 
respondentens erfarenhet samt vad de behärskar inom ämnet (Bryman och Bell 2011, 246). Detta 
har tagits till hänsyn av skribenterna genom att de olika intervjupersonerna i studien har fått 
anpassade frågor utefter vilken kunskap den enskilda individen sitter på samt deras befattning. 
Samtliga respondenter besitter olika erfarenheter gällande ämnet i fråga, därmed ger låg grad av 
standardisering större variationsmöjligheter. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 149– 152) 
menar att en välarbetad intervjumanual minskar risken för otydliga och ledande frågor vilket gör 
att materialet blir mer trovärdigt och inte styrs i fel riktning. Mejlintervjuerna avviker från 
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ovanstående, då strukturerade frågor skickas via e-post. Ljudupptagare i form av mobiltelefon 
eller dator används vid telefon- och personliga intervjuer, i samtycke med respondenten, för att 
inte gå miste om värdefull information. Intervjuaren, i det här fallet skribenterna, kan i efterhand 
återlyssna materialet upprepade gånger och såväl analysera både röst och tonfall (Trost 2010, 
74). 

 

2.7 Observation 
En deltagande observation genomförs hos företaget Suteki beläget i Kista i Stockholm. Syftet 
med observationen är att undersöka VR och AR-teknikerna för att skapa en djupare förståelse för 
ämnet i fråga där deltagarna agerar aktivt för att utvinna kunskap. Holme och Solvang (2006, 
111–116) menar att den mentala förberedelsen är en förutsättning för att observationen skall 
bidra med relevant fakta för studien. Med hänsyn till detta genomförs förberedelser av 
skribenterna för vad som är viktigt att fokusera på under observationen samt en 
litteraturgenomgång kring teknikerna. Under observationen testas teknikerna vilket genererar 
värdefull information för vidare undersökning kring ämnet. Det genererar även en bredare 
förståelse för ämnet, vilket ger bättre förutsättningar till att ställa mer djupgående frågor av 
skribenterna vid intervjutillfällena. 

 

2.8 Urval 
Trost (2010) skriver om variation och hur en studie skall förses med heterogenitet inom den 
givna homogeniteten. Urvalsprocessen består till en början av att söka reda på aktörer inom VR 
och AR-verksamheter. Detta görs genom en sökning via sökmotorn Google för en vidare kontakt 
med företagen via angivna e-postadresser och telefonnummer hänvisat på deras officiella 
hemsidor. Urvalet avser olika turistföretag samt VR- och AR-företag som aktivt arbetar med 
implementering av teknikerna bland olika typer av företag. Respondenterna delas in i de tre 
kategorierna turistföretag (researrangörer och museum), VR- och AR-företag samt andra aktörer 
verksamma inom turism och digitala tekniker. Både researrangörer och museum anses som 
tydliga exempel på verksamheter som besitter distinkta möjligheter sett till förmåga att 
implementera VR- och AR-tekniken utifrån innan- och under resan perspektivet. Researrangörer 
representerar hur VR kan implementeras innan resan och museum representerar hur AR kan 
implementeras under resan. De respondenter som fått förfrågan att ställa upp i undersökningen 
och godkänt medverkan behöll alla sin plats. Detta på grund av att samtliga medförde relevant 
och intressant information som ansågs vara av nytta för studien. Olikheterna respondenterna 
besitter gällande yrke och befattning skapar en bredd av erfarenheter och infallsvinklar i relation 
till syftet med undersökningen. Gällande val av antal intervjuer resonerar Trost (2010) att med 
för många intervjuer kan materialet bli ohanterligt och överblicken över materialet blir 
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svårhanterligt. Skribenterna anser att de elva intervjuer som genomförs i studien är av relevans 
för att skapa tillförlitligt material och för att med framgång finna viktiga detaljer som förenar 
eller skiljer respondenterna åt. För att få ett opartiskt synsätt på det som studeras kontaktas även 
utomstående aktörer såsom branschtidningar och affärsutvecklare med insikt i turism på grund av 
deras värdefulla kunskap inom innovationer, nytänkande, marknadsföring och image. 
 

Presentation av respondenter 

 

Kategori Respondent Företag Befattning Typ av 
intervju 

Datum 

Turistföretag Adam Györki TUI Nordic Corporate 
Communication 
Manager 

Telefon 2018-04-18  

Turistföretag Claes Pellvik Ving Marknadschef Telefon 2018-04-11 

Turistföretag Karin Algvik Skansen Marknads-och 
gruppchef 

Mejl  2018-05-
03 

Turistföretag Åsa Marnell Tekniska 
museet 

Avdelningschef Telefon  2018-04-
05 

VR- och AR 
företag 

Chris 
Andersson 

Suteki Grundare Personlig  2018-04-
10 

VR- och AR 
företag 

Emil 
Charpentier 

Charpstar Grundare Personlig  2018-04-
19 

VR- och AR 
företag 

Stefan Roneus Videum 
Science 
Park 

Affärschef Mejl  2018-04-
12 

Andra aktörer 
verksamma 
inom turism 
och digitala 
medier 

Christer 
Asplund 

Sustainable 
Innovation 

Författare och 
driver 
investeringsfråg
or för att öka 
attraktionskraft 
på destinationer 

Telefon  2018-04-
24 
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Andra aktörer 
verksamma 
inom turism 
och digitala 
medier 

Peter Ottsjö Ny teknik Reporter, 
skriver om 
digitalisering 
och olika 
innovationer 

Telefon  2018-04-
13 

Andra aktörer 
verksamma 
inom turism 
och digitala 
medier 

Peter Ödling Gullers 
Grupp 

Konsult inom 
digital 
förändringsledn
ing och 
affärsutvecklin
g med fokus på 
kommunikation 

Telefon  2018-04-
19 

Andra aktörer 
verksamma 
inom turism 
och digitala 
medier 

Viggo Cavling Travel 
News 

Chefredaktör 
 

Telefon  2018-04-
16 

 

Tabell 1: Presentation av respondenter 

 

2.9 Analysmetod 
Vald analysmetod för den kvalitativa studien är en så kallad diskursanalys som går ut på att 
kartlägga och diskutera hur olika teman i det insamlade materialet, det vill säga empirin, knyts 
samman i språkliga mönster som återspeglar och formar tankesätt. Vidare, för att framgångsrikt 
finna mönster, används den tredelade modellen kodning, tematisering och summering. Enligt 
Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 32-43) innebär kodning, eller reduktion av data, att 
materialet sorteras grovt och en viss ordning skapas. Tematisering, eller presentation av data, är 
nästa steg och innebär att materialet ordnas mer noggrant och teman skapas. Slutligen kommer 
skedet summering, eller slutsatser och verifiering, vilket innebär att texten skall vara så pass 
färdig att den fungerar som utgångspunkt för analyser och slutsatser. Kodningen av empiri och 
teori påvisar språkliga mönster som sedan tematiseras. De språkliga mönster som framgick var 
bland andra marknadsföringsverktyg, kommunikationsstrategier, konsumtionsstrategier, 
information, bevarande, nyskapande, upplevelse, erfarenhet, affärsutveckling, förhöjd 
upplevelse, ekonomiska förutsättningar och digitaliseringsgrad. Utifrån dessa tematiseras och 
ordnas studiens struktur efter hur skribenterna analyserar och drar slutsatser. I detta skede beslöts 
att en analysmodell skall arbetas fram för att förenkla förståelsen och läsningen utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Syftet enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 34), med den 
kvalitativa analysen är att tolkningar skall växa fram i en växelvis och iterativ process, vilket 
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bygger på flera genomgångar av det insamlade materialet. Detta genom den kunskap som 
skribenterna besitter sedan tidigare, i en kombination med nya erfarenheter, som i detta fall 
utgörs av observationen och intervjuerna. Processen strävar efter att skapa ordning i materialet 
för att sedan tematisera och organisera och slutligen, i en gradvis process, formulera slutsatser 
genom att ett flertal gånger pröva tolkningarna. 

 

2.10 Validitet och reliabilitet 
Trost (2010, 133-134) betonar vikten av trovärdigheten i en studie. Detta är en viktig aspekt att ta 
hänsyn till för att läsaren skall uppleva insamlat material och analys som tillförlitligt. För att 
läsaren skall uppfatta studien som relevant innefattas hur etiska principer tagits i beaktning och 
hur väl skribenterna själva ställer sig kritiskt till egen undersökning. Genom bland annat en 
presentation av intervjufrågorna i bilagorna föreligger en öppenhet till läsaren att avgöra om 
materialet är trovärdigt. Under intervjutillfällena, i samtycke från respondenterna sker en 
ljudupptagning av intervjuerna. Trovärdigheten ökar om dessa transkriberas digitalt då risken för 
att gå miste om värdefull information minskar, vilket lättare kan ske om intervjun skrivs ner på 
papper under intervjutillfället. Med dessa aspekter i åtanke, genomförs den empiriska studien på 
ett trovärdigt tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningen lägger betoning på tillförlitlighet och 
äkthet vilka även innehåller delkriterier för att detta skall uppnås inom forskningen. En studie 
strävar efter att tydligt kunna beskriva en hög trovärdighet, vilket yttrar sig i att studien innehar 
en fullständig teoretisk referensram. Detta tillämpas genom att anknyta teorier som stöd för 
slutsatserna samt vid beskrivning av studiens metod, syfte och frågeställningar (Bryman 2011, 
354). 
 

2.11 Metodkritik 
Bryman (2011) betonar att kritiker ofta uttrycker att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 
generalisera då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer och,- eller 
semistrukturerade intervjuer med ett litet antal individer inom vissa utvalda områden. Studien 
innefattar en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer och en observation. 
Samtliga intervjuer granskas noggrant, då svaren från utvalda respondenter kan tänkas vara 
vinklade för den enskilda aktörens eller företagets individuella vinning. En särskild kritik riktas 
även mot de intervjuer som genomförs via mejl bland annat på grund av möjligheten till att ställa 
följdfrågor uteblir. Även intervjuerna utförda på telefon då de inte genererar en uppfattning av 
kroppsspråk. I möjligaste mån är personliga intervjuer av intresse, dock med tids- och 
geografiska restriktioner både utifrån respondenterna och skribenterna finns inte möjligheten till 
detta för alla intervjuer. 

Kvalitativ forskning kritiseras för att vara subjektiv och impressionistisk vilket betyder att 



16 

kvalitativa resultat många gånger bygger på forskarnas ofta slumpmässiga uppfattningar över 
vad som anses viktigt och betydelsefullt. Även det personliga förhållandet som skapas med 
respondenterna i studien är en faktor (Bryman 2011, 368). Skribenterna har i och med kritiken 
gentemot den kvalitativa forskningen detta i åtanke och genom eftertänksamhet minskat den 
kritiska uppfattningen i den aktuella studien genom att hålla ett avstånd och utgå från studiens 
syfte samt teoretiska referensram för att minska risken för särbehandling. Urvalet till studien 
skall enligt Eriksson och Hultman (2015) vara slumpmässiga och motsvara populationen för att 
kunna dra säkra slutsatser. Studien förhåller sig till två olika typer av aktörer inom turismen; 
researrangörer och museum, och tre olika aktörer inom teknikerna VR och AR. För att få ett 
ytterligare perspektiv på ämnet i fråga har andra aktörer inom affärsutveckling, trender och 
destinationsutveckling kontaktas. Av den anledningen är val av respondent möjligtvis inte de 
mest slumpmässiga då önskan att inhämta information från en viss aktör var mer aktuell, dock 
anses att en bredd uppnåtts som stärker resultaten. Partsintressen innebär att den personen som 
har lämnat information, tagit in sina egna intressen i ett visst svar och vill driva ett resonemang 
samt påverka mottagaren att stärkas i sin övertygelse (Eriksson och Hultman 2015, 114). Som 
skribenter till undersökningen och granskare av de insamlade materialet tas kritiska åtgärder i 
beaktning gällande vilka intressen respondenterna besitter av att medverka i studien, samt hur de 
svarar på frågorna. Skribenterna avser hålla ett språkbruk av formell och saklig ton där 
formuleringar av upphöjningar eller värderingar bortses från. 

Gällande intervjumanualernas olikheter är skribenterna väl medvetna om att dessa inte skapar 
samma förutsättningar för alla respondenter och är därmed en potentiell påverkan på resultatet. 
Anledningen till intervjumanualens olika form beror på respondenternas skilda utgångspunkter 
och förutsättningar att kunna svara på frågorna. Önskningen är att utforma en anpassad 
intervjumanual inför varje enskilt intervjutillfälle. Den grundläggande fördelen med intervjuer 
som undersökningsmetod är att den låter intervjuaren, inte bara få utförliga svar på frågorna, utan 
ger också möjlighet att tolka situationen, kroppsspråket och annat som inte kan fångas genom att 
utföra kvalitativ metod (Eriksson och Hultman 2015, 104). 
 

2.12 Etiska principer 
Skribenterna, som utgångspunkt att skydda respondenterna, förhåller sig till fyra etiska principer 
som Trost (2010) belyser. Informationskravet är den första av fyra etiska principer inom 
forskningen vilket handlar om att forskarna skall se till att utvalda respondenter för studien är 
medvetna om studiens syfte. Detta utförs genom att informera respondenterna att deras 
medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskas genom ett 
samtyckesformulär (se bilaga 10). I samband med den första kontakten med respondenterna 
skickas samtyckesformuläret ut för ett godkännande. Intervjuarens samtycke till att delta i 
studien är essentiell (Trost 2010, 124-125). I det tilldelade samtyckesformuläret tilldelas även 
skribenternas kontaktuppgifter i syfte att respondenterna skall ha möjligheten till att kunna ta 
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kontakt efter genomförd intervju. Samtyckeskravet är den andra principen och innebär vikten av 
respondentens egna beslut över sin medverkan vilket respondenterna informeras om inför 
intervjutillfället. Den tredje principen hanterar respekt och säkerhet för de medverkandes 
personuppgifter genom konfidentialitetskravet. Respondenternas personuppgifter behandlas med 
strikt sekretess innan publikation för att inte underrätta information som respondenten inte 
accepterar (Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet är den sista av de fyra principerna vilket 
tillhandahåller att insamlat material och information till studien enbart får användas till 
undersökningens avsikt. I det empiriska avsnittet väljer skribenterna att frångå att namnge 
respondenternas kunder som namngavs vid intervjutillfällena. Då inte skribenterna besitter något 
samtycke av dessa uppdragsgivare att samverka i studien skall inte heller personerna alternativt 
företagens namn synliggöras. 
 

3. Teoretisk referensram 
Avsnittet avser tidigare forskning gällande teknikerna VR och AR inom turistiska sammanhang. 
Valda forskares teorier baseras på relevans utifrån forskningsfrågorna studien avser undersöka. 
Teorierna delas upp i tre underkategorier, den första underrubriken redogör sammanfattningsvis 
för tidigare forskning inom VR, AR samt turism och dess utveckling inom digitala- 
kommunikations och konsumtionsmöjligheter. Sedermera presenteras VR och AR och deras 
egenskaper inom turistiska sammanhang som enskilda teorier.  

 

3.1 Tidigare forskning gällande utveckling inom digitala- 
kommunikations- och konsumtionsmöjligheter för 
turistföretag  
Olika utvecklingsfunktioner belyses av författarna Diaconu och Dutu i artikeln “Business 
development in tourism and technology”. Bland dessa nämns värdet och att hur tekniken används 
bidrar till att skapa värde för användarna. För att möta köparens krav och för att övervaka 
konkurrensen måste turismaktörer ständigt innovera för att kunna stanna kvar på marknaden. I 
turismindustrin bör traditionella turismaktörer inte förlita sig på deras tidigare framgång utan bör 
aktivt engagera sig i strategiska experiment. Även om det finns ett ökat intresse för att identifiera 
en resa i en virtuell värld kommer tillämpningen inte att vara dominerande inom en snar framtid, 
eftersom traditionella, förslagsvis, resebyråer fortfarande har ett högt anseende när det gäller 
kundservice och personligt engagemang. Processen för resebeslut påverkas av 
stimuleringsinsatser som består av formell kommunikation som reklam, internet och annat 
försäljningsfrämjande. Framväxten av virtuell verklighet erbjuder ett marknadsföringsverktyg. 
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Marknadsförare kan använda virtuell teknik för att integrera upplevelsebaserad erfarenhet i sina 
kommunikationsstrategier för att stödja turistens informationssökning och beslutsprocess (Huang 
et al. 2012, 498). Huang et al. (2012) indikerar att virtuella upplevelser ger besökarna möjlighet 
att förbättra sina uppfattningar och att den virtuella världen ses som en användbar 
informationskälla som är betydelsefull för reseplanering. Med snabb tillväxt och förändring i 
dagens virtuella miljöer bör marknaden utveckla nya modeller för att marknadsföra sina 
destinationer genom att förbättra turisternas virtuella erfarenhet och engagera individer inom de 
virtuella platserna. Effekten av att engagera konsumenterna i en virtuell turismsmiljö kan 
påverka turistens beteendeintentioner, som bland annat kan leda till att begära mer information 
om destinationer och sannolikheten att besöka den virtuella platsen i framtiden och slutligen 
utföra en verklig resa. 
 

3.2 VR och dess fördelaktiga egenskaper som digital 
kommunikation och konsumtion för ett turistföretag  
Williams och Hobson (1995) menar på att upplevelser genom VR-teknik i framtiden kommer 
påverka turismindustrin och att det är ett logiskt steg i den utvecklingen av att tillverka 
turismupplevelser efter konsumentens önskemål. Simulering av virtuell verklighet skiljer sig från 
datorsimuleringar på grund av behovet av en speciell enhet som överför bilder och ljud till 
användarna. Det finns två typer av VR-system varav den ena omfattar användningen av ett 
headset och handskar. Detta system ger en direkt upplevelse från den simulerade världen, där 
användaren kan vrida, plocka, kasta eller flytta datorgenererade objekt. Detta görs med samma 
rörelser som i den verkliga världen och de får information om den virtuella världen genom 
headsetet och andra perceptioner. När det gäller konsumentmarknaderna kan vi förvänta oss en 
revolution i att använda virtuell verklighet inom turismen de närmaste åren (Magàl och Slivka 
2017, 59-69). Cheong (1995) menar att VR kan användas som ett kraftfullt verktyg för att 
förbättra turismen, både på makronivå när det kommer till politik och planering, men också på 
mikronivå som ett verktyg för exempelvis resebyråer för att på ett mer effektivt sätt kunna sälja 
resor. Författaren menar att den virtuella verkligheten kan fungera som ett 
marknadsföringsinstrument där kunderna kan uppleva förhandsvisningar av destinationer innan 
en resa. På så sätt kan en person jämföra olika resmål och få hjälp inför ett beslutsfattande. 
Cheong (1995), förklarar vidare att dagens resebroschyrer, till skillnad från den virtuella 
verkligheten endast erbjuder en begränsad del av destinationen, faciliteterna och attraktionerna 
på plats. Resenärer som inte besitter tillräcklig kunskap om destinationen kan tycka att resan inte 
uppfyller förväntningarna, vilket resulterar i en otillfredsställande semester och vistelse. Wan et 
al. (2007) visar på att virtuella erfarenheter genererar mer effektiv reklam jämfört med 
broschyrer, på grund av informationens rikedom och interaktivitet. Denna aspekt lyfter även 
Yung och Khoo-Lattimore (2017) upp och menar att VR- tekniken och dess egenskaper har visat 
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sig leverera en mer effektiv reklam jämfört med broschyrer på grund av informationens rikedom 
och aktivitet. Vidare menar författarna att turism levererar immateriella produkter vilket leder till 
att konsumenterna inte kan ta del av turismprodukten innan den upplevs. Forskning visar på att 
VR:s främsta styrka är dess förmåga att visualisera rumsliga miljöer genom att låta konsumenten 
ta del av ljud och framförallt rumsliga aspekter av destinationen utan att befinna sig på platsen 
fysiskt. Att konsumenterna genom ett VR-headset kan jämföra olika destinationer och hjälpa till 
att fatta informerade beslut. Sammantaget strävar den virtuella verkligheten till att skingra 
osäkerhetsfaktorer för att säkerhetsställa att besökarnas förväntningar och den faktiska 
erfarenheten blir positiv (Cheong 1995, 420). Guttentag (2009) understödjer VR-teknikens 
utveckling och betydande roll för framtiden. Han betonar framförallt att planering, förvaltning, 
marknadsföring, underhållning, utbildnings samt tillgänglighet av kulturarv som områden inom 
turism där VR kan visa sig vara särskilt värdefull. I litteraturen “Information and communication 
technologies in support of the tourism industry” lyfter författarna upp aspekten av att användaren 
genom glasögonen kan besöka historiska och kulturella platser som blivit förstörda av 
naturkatastrofer. Dessa kan genom tekniken bli rekonstruerade i en virtuell verklighet (Pease, 
Rowe och Cooper 2007, 193). 

 

Enligt Williams och Hobson (1995) ses VR-tekniken som ett försäljnings- och marknadsförings 
verktyg för aktörer och företagare på marknaden. Ur ett marknadsföringsperspektiv har VR 
potentialen att revolutionera marknadsföring och försäljning av turism. VR-teknikens utveckling 
genererar positiva möjligheter för researrangörer och resebyråer då dessa typer av aktörer genom 
tekniken kommer att ha förmågan att erbjuda potentiella turister en stimulerande upplevelse av 
sin planerade resa (Williams och Hobson, 1995). Det förväntas att användningen av VR inom 
turismen kommer att växa framöver. Med tanke på de marknadsmöjligheter som finns eller som 
kan utvecklas i framtiden kan erbjudandet inom turismen flyttas från högsäsong till lågsäsong. 
Vid nyttjande av lågsäsong i vissa regioner kan huvudattraktionerna komma att ändras, vilket 
ökar framtida intäkter och exploaterar infrastrukturen under hela året. Att bygga VR-vänliga 
hotell förväntas eftersom turistnäringen för närvarande använder VR för att introducera 
världsomspännande destinationer (Magàl och Slivka 2017, 59-69). Presentationssystem baserade 
på virtuell verklighet kan med framgång användas både för att tillhandahålla information om köp 
och dokumentation för anställda som är i direkt kontakt med turister. I dagsläget används sådana 
virtuella system alldeles för sällan och endast av organisationer från länder med en lång tradition 
och erfarenhet inom besöksbranschen, som inser att investeringarna för ett sådant system kan 
bidra till att öka försäljningen och effektivisera flödet av turister (Banes och Buglut 2013, 36-
37). 

 
I artikeln Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism skriven 
av Tussyadiah et al. (2017) är VR en av de viktigaste tekniska utvecklingarna som påverkar 
turismindustrin. I turismens sammanhang har forskare utrett påtagliga fördelar med VR-
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utvecklingen och kommit fram till ett resultat från turistens, företagens och destinationers olika 
synvinklar. Från turistens synvinkel har VR-teknologin visat sig förbättra turismupplevelsen i 
form av att bidra till mer engagerande-, sociala och underhållande upplevelser. Där finns även 
potentialen till att göra turismen tillgänglig för alla. Ur företagens och destinationens perspektiv 
har denna utveckling en positiv påverkan i form av marknadsföring, försäljning och distribution 
av extra intäkter, vilket genererar hållbarhet och bevarande. Den förstärkta verkligheten under en 
VR-upplevelse har även visat sig öka njutningen vilket i sin tur genererar positiva konsekvenser i 
form av attityder och tro. Inom turismen ger VR konkreta bilder och erfarenheter av 
destinationerna, framkallar konstruktioner av en mental bild om destinationens attribut och dess 
erbjudanden samt genererar en uppsättning av realistiska förväntningar på destinationerna utifrån 
de erfarenheter som skapas med hjälp av teknologin. Möten med bilder av turistmål i medierade 
miljöer har även visat sig bilda intresse och en viss inställning till destinationerna. En potentiell 
turist som genom VR upplevt olika destinationer kommer enligt Tussyadiah et al. (2017) vara 
bättre på att göra ett informerat beslut och påbörja ett researrangemang. Att skapa upplevelser 
genom att engagera och involvera kunder så att de kan gå djupt in i upplevelsen bidrar till köp. 
Konsumenten söker upplevelser istället för att köpa en färdig produkt. Upplevelser handlar om 
nöjen, fantasier, lek och känslor där interaktioner är väsentliga (Mossberg 2015, 12-22). 

 

Ett flertal studier visar på att utvecklingen av VR-teknikerna inte har varit helt problemfri. Detta 
beror på att hård- och programvarans kapacitet inte når upp till det förväntade värdet för att 
generera en bra upplevelse. VR-tekniken har ännu inte uppnått sin fulla potential på grund av ett 
antal tekniska begränsningar (Cheong 1995, 417). För att kunna erbjuda användarna en realistisk 
och hög kvalitetsupplevelse i den virtuella världen är hårdvaran och de datoriserade systemen en 
av de viktigaste faktorerna, för att uppnå detta efterfrågas kraftfulla processorer med ett stort 
lagringsutrymme. VR kommer att kunna erbjuda högkvalitativa turistupplevelser då priserna de 
senaste tio åren har sjunkit stadigt och blivit allt mer prisvärda (Pease, Rowe och Cooper 2007, 
182-193). 
 

3.3 AR och dess fördelaktiga egenskaper som digital 
kommunikation och konsumtion för ett turistföretag  
Det finns två olika typer av AR-applikationer; markörbaserade applikationer som är ideala för 
implementering i inomhusmiljöer, samt GPS-baserad AR-applikationer som är gynnsamma för 
genomförandet utomhus (Jung, Kim och Leue 2014). Jung och Dieck beskriver i litteraturen 
Augmented Reality and Virtual Reality, Empowering Human, Place and Business hur AR- 
tekniken har haft en djupgående effekt på turismen vilket i sin tur har lett till att företag i dagens 
samhälle har ett starkare behov att hitta nya sätt att öka sin närvaro och därmed dess 
konkurrenskraft. Ökad tillgång och ägandet av smartphone i en kombination med teknikens 
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framväxt har revolutionerat i hur turister får tillgång till och utforskar information innan, samt 
under en resa. Jung och Dieck (2018) beskriver att allt fler turistföretag har kommit att visa ett 
ökat intresse för AR i syfte av besökarnas interaktioner och uppfattningar över deras verkliga 
miljö. Författarna betonar även att tidigare forskning har en positiv inställning till AR för 
teknikens förmåga att tillhandahålla turister med kunskap kring ett område samt den bidragande 
faktorn att skräddarsy och generera personlig information för att förbättra turistupplevelsen. 
Tekniken ger en positiv möjlighet till turisten att på ett naturligt och realistiskt sätt uppleva 
området. Detta lockar användaren då det skapar ett mervärde. AR implementerar även 
marknadsföringsmöjligheter genom att hjälpa destinationen att lättare synas och marknadsföra 
sig för potentiella besökare. En bättre förståelse skapas för vad besökaren kan förvänta sig på 
platsen samt en vägledande hand för beslutsfattande och planeringsprocesser är faktorer där AR 
är av betydelse. Efterfrågan av AR har resulterat i att turistindustrin har ett ökat intresse för att 
implementera tekniken för att höja besökarnas upplevelse. AR kan komma att bidra till att skapa 
en gemensam upplevelse vilket bidrar till muntlig positiv spridning mellan människor vilket i sin 
tur genererar ett ökat besöksantal. Studier visar på att AR genererar en förhöjd turismupplevelse 
genom att förbättra turismerfarenheten vid den fysiska platsen. I artikeln New realities: a 
systematic literature review in virtual reality and augmented reality in tourism research betonas 
AR:s mobila karaktär som ett informationsspridningsverktyg för museer eller som en platsguide 
(Yung och Khoo-Lattimore 2017). Smarta telefoner och andra mobila applikationer är även 
någonting som Ilhan och Celtek betonar i artikeln Mobile Marketing: Usage of Augmented 
Reality in Tourism, fenomen möjliggör för turistnäringen att ansluta sina besökare under resan. 
AR används även i många avseenden för att vädja till kunder och för att förbättra kundens 
engagemang. I och med den tekniska utvecklingen har antalet applikationer med smarta enheter 
genererat en växande mångfald av reserelaterade tjänster. Under det senaste årtionden har 
marknadsförare och annonsörer utvecklat mer innovativa metoder för att locka konsumenterna 
(Ilhan och Celtek 2016). 

 

Förstärkt verklighet, eller AR, är en teknik som fått ett stort intresse för olika områden inom 
turistnäringen. Detta gäller särskilt för museer eftersom de är förknippade med kunskap, 
inlärning och erfarenhetsdelning. Faktum är att kulturarvsattraktioner, såsom museer, inte längre 
tjänar som bevarande representant utan försöker också ge besökarna en autentisk upplevelse. AR 
kan hjälpa till med genomförandet och främjandet av kulturturismen genom aktiviteter i museer. 
Besökare på museer upplever ofta och lär sig om historien, och användningen av tekniken 
presenterar en rad möjligheter att skapa intresse bland besökarna. Till skillnad från 
konventionella museer fokuserar ett växande antal nu på att höja upplevelsen, vilket gör det 
möjligt för besökare att behålla en hög nivå av kunskap och erfarenhetsutbyte. Detta möjliggör 
en bättre tolkning av museets artefakt. Tekniken kan bli den mest inflytelserika faktorn i ett 
turistmål som bestämmer dess popularitet. Teknikapplikationer i museer kan hjälpa till att 
utveckla platsen från flera perspektiv, även inom branding och marknadsföring. Genom museer 
söker många besökare erfarenheter som kombinerar historiska fakta med vissa samtidiga 
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artefakter för kulturell konsumtion. Museer över hela världen utmanas ständigt för att behålla 
besökarnas intressen och locka till sig nya besökare. Detta tyder på att tekniska applikationer kan 
behöva prioriteras för att väcka besökarnas uppmärksamhet. AR- applikationer i museer skall 
inte bara bli kanalen för att locka besökare i olika åldersgrupper, utan bör också utgöra grunden 
för den etablerade verksamheten genom att engagera besökare i mer interaktiva upplevelser 
(Hassan och Ramkissoon 2017, 117-118). I museer kan AR användas för att ge icke-
konventionella, unika upplevelser för konsumenter av kulturarv. Denna teknik representerar det 
historiska förflutna på tillgängliga och intressanta sätt, vilket ger omfattande lärande och 
berikade erfarenheter. AR fördjupar alltså traditionella underhållningsformer till ett icke-
traditionellt format som syftar till att skapa djupare intresse bland besökarna. AR-tekniken visar 
inte bara historiska artefakter som verkliga utan låter besökare uppleva det förflutna och kan 
därmed bidra till att locka till sig olika besöks segment (Hassan och Ramkissoon 2017, 125).  
 
I artikeln Value of augmented reality at cultural heritages sites: a stakeholder approach skriven 
av Dieck och Hyungsoo-Jung (2017), beskrivs AR- utvecklingen och dess ökning som lett till att 
kulturarvsturismen börjat fokusera på de möjligheter som den nya innovativa tekniken erbjuder. 
För att kunna granska AR:s långsiktiga lönsamhet i mindre kulturarvs organisationer är det av 
stor vikt att studera de uppfattade värdet från flera intressenters perspektiv. En förutsättning är att 
konsumenten kan sätta sig in i och förstår vad som visas upp och även känna sig som en del av 
upplevelsen för att kunna ta historien till sig. Många platser har sådana immateriella tillgångar 
och vissa platser har fått ökad attraktionskraft på grund av fenomenet. Fördelarna är att det 
stimulerar vår fantasi och våra föreställningar, det kommunicerar kunskap och roar (Mossberg 
2015, 103-105). Dieck och Hyungsoo-Jung har i sin studie studerat ett museum för att utforska 
det upplevda värdet av implementeringen av AR inom museet. I studien redovisar författarna att 
AR har ett värde både ur externa och interna intressenters perspektiv. Externa intressenter ser det 
största värdet i besökarens upplevelse medan den interna uppfattningen ser AR som ett värde för 
att skapa ett ledande, strategiskt och operativt värde. AR avses även vara ett sätt att bevara 
historien, öka besökarnas tillfredsställelse, skapa positiva muntliga uttryck, locka till nya 
målsegment och bidra till en positiv inlärningserfarenhet. Dieck och Hyungsoo-Jung beskriver 
även i artikeln skillnader i hur användandet och genomförandet av AR-applikationer mellan 
destinationer och större organisationer gentemot mindre organisationer ser ut. Större 
destinationer och organisationer har kunnat genomföra mobila AR-applikationer för att utvärdera 
möjligheter för besökarnas engagemang medan mindre organisationer för det första undersöker 
de potentiella fördelarna innan de investerar resurser i AR. Finansiella svårigheter är ett stort 
hinder för små museer och organisationer vid etablering av ny teknik såsom AR. Däremot nämns 
den nya teknologin även som en möjlig utveckling med positiv påverkan även för de mindre 
muserna och organisationerna. 
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4. Empiri 
Undersökningens insamlade material, i form av intervjuer, redogörs genom att presenteras 
ordnat efter underrubriker i enlighet med den teoretiska referensramen. Sedermera redovisas 
erfarenheterna från observationen. 

 

4.1 Implementering av VR och AR som digital 
kommunikation och konsumtion inom turistföretag  
 

4.1.1 Utifrån turistföretagen 
Respondenterna som är verksamma inom turistföretag, det vill säga researrangörer eller 
museum som studien avser undersöka, resonerar kring VR och AR och dess digitala- 
kommunikations och konsumtions fördelar på nedan vis. 

 

Från Tekniska Museets perspektiv behövs utveckling av moduler som kan ta fram replikerade 
föremål för återanvändning. Det är ofta höga förväntningar bland besökarna för att få testa olika 
tekniker och eftersom teknikerna ännu inte är fullt utvecklade för hemmabruk är det populärt och 
exklusivt bland många besökare. Åsa Marnell från Tekniska Museet upplever att det finns en 
outnyttjad potential som kan tillämpas bland flera aktörer inom turismen, men problemet med 
teknikerna är att de är kostsamma. En annan aspekt är att utställningar med VR och AR måste 
bemannas, dels på grund av att föremålen är stöldbegärliga och för att personal behöver handleda 
besökarna som oftast aldrig använt teknikerna tidigare1. Genom teknikerna i fråga finns 
möjligheten att visa och berätta om vissa av de kulturhistoriska miljöer som måste hållas stängda 
för gäster då de är känsliga för bevarandet. Karin Algvik från Skansen skriver att många 
besökare önskar se Kronobergs studio där ABBA fotograferades på 80-talet men att det inte kan 
visas mer än ett par gånger om året på grund av slitage. Algvik menar att svårigheterna idag är 
kostnaderna och att hitta rätt leverantör av VR och AR som har förståelse för turistföretagets 
unika utbud och verksamhet2. Marnell från Tekniska Museet berättar vidare om teknikernas 
värde, då hon ser det som ett sätt att återanvända och lära sig av vårt kulturarv. Genom att 
använda nya former av föremål som av olika anledningar inte får användas idag leder till att 
slitage och förstöring av kulturarven inte sker. Det autentiska med föremålen är att de kan 
användas som ett komplement i tekniska inslag och inte som en ersättning. Marnell menar även 
                                                
1 Marnell, Åsa. Avdelningschef Tekniska museet. Telefonsamtal. 2018-04-05 
2 Algvik, Karin. Gruppchef Skansen. E-post. 2018-05-03 
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att teknikerna är bra för att återskapa platser som digitala modeller, dock har inte alla museum 
den möjligheten att skapa dessa på grund av de dyra kostnaderna. Mer och fler 
användningsområden utvecklas ständigt och allt tyder på att tekniken blir allt billigare och så 
småningom kommer fler och fler kunna nyttja teknikerna3. 

 

4.1.2 Utifrån VR- och AR-företagen 
Respondenterna som är verksamma inom VR- och AR-företag resonerar kring teknikerna och 
dess digitala- kommunikations och konsumtions fördelar på följande vis. 

 

Aktörer inom turismen som har lättast att följa den digitala och tekniska utvecklingen är de 
aktörer som redan från grunden har en hög digitaliseringsgrad. Det finns många mindre företag 
inom turism som har andra mer prioriterade tekniska utmaningar än just att hänga med i VR-
utvecklingen. Det är dessutom resurskrävande, anser Stefan Roneus från Videum Science Park 
som arbetar med att bland annat utveckla olika företagsideèr kring VR. Marknadsföringsmässigt 
finns det många fördelar med tekniken. Ett företags som demonstrerar att de ligger i framkant i 
utvecklingen har möjlighet att skapa intresse för sin egen som närliggande verksamheter. VR och 
AR kan bidra till att utveckla företaget, både genom produktutveckling men även genom att 
allmänt stimulera kreativitet. På grund av låg basal digitaliseringsgrad och investeringskostnader 
används inte teknikerna i större utsträckning idag bland turistiska företag menar Roneus4. 

 

“Visualisera en destination eller turistaktivitet i VR och låt användaren få en försmak av 
vad som erbjuds. Man skulle i vår miljö kunna testa ett resmål med syftet att skapa ett sug 
att faktiskt vilja åka dit på riktigt”5. 

 

En hotellkedja som VR- och AR-företaget Charpstar samarbetar med används för att testa olika 
applikationer för att se vad som fungerar med en förhoppning om att få svar på frågor kring vad 
som kan förbättras och förändras i framtiden. Därefter byggs lösningarna när uppfattningarna 
klarnat. Emil Charpentier från Charpstar upplever inte att turismbranschen efterfrågar eller 
kommunicerar sina behov som andra branscher gör. Det tror han beror på att 
applikationsområdena ännu inte är identifierade, men som skulle kunna möjliggöra och skapa 
mervärde. Enligt Charpentier handlar det om att erbjuda upplevelser och att förflytta det fysiska 
till det digitala för en förstärkt upplevelse. Går det inte att göra bättre än vad den fysiska 
upplevelsen erbjuder kommer behovet heller inte att öka och det är därför branschen inte är där 
än. I och med att priserna går ner väldigt mycket blir tillgängligheten större. Charpentier tror på 
                                                
3 Marnell, Åsa. Avdelningschef Tekniska museet. Telefonsamtal. 2018-04-05 
4 Roneus, Stefan. Affärschef Videum Science Park. E-post- 2018-04-12 
5 Roneus, Stefan. Affärschef Videum Science Park. E-post- 2018-04-12 
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trådlösa headset med ett så kallat motion detection som läser av rummet och omgivningen, där 
personen kan gå omkring utan att vara kopplad till en dator. Ännu är inte prestandan tillräcklig 
för att få samma upplevelse som en dator ger. Gällande implementeringen är det alltid svårast 
internt inom organisationen. Det visas tydligt när Charpentier konsultar tillsammans med 
företagen exempelvis på mässor där säljarna skall sälja in teknikerna och dess 
användningsområden bland potentiella kunder. De är oftast obekväma med att guida kunder när 
säljarna själva inte är vana att sälja genom digitala forum6. 

 

Chris Andersson från Suteki Studios menar att om en person ser på en bild eller film så är den till 
cirka 50 procent på platsen. Personen är inte 100 procent där, då den är medveten om att den 
fortfarande är hemma. Med VR pushas sinnet ytterligare och personen är till 80 procent på 
destinationen. Tekniken är inte riktigt mogen ännu men kommer att vara det om något år då 
grafiken är starkare än vad hårdvaran klarar av i dagsläget. “Jag tror att vi kommer få se 
jättemycket inom en snar framtid och just inom turism, troligtvis om två generationer ungefär. 
Då tror jag det har blivit en konsumentprodukt och ligger runt 2000 kronor. Många som arbetar 
inom turism och med promotion kommer att använda det och filma in väldigt bra högkvalitativt 
material”7. Andersson menar däremot att tekniken är svår att tillämpa och applicera i vardagen då 
utrustningen  tar mycket utrymme. För att få tekniken att fungera krävs utrustning som är 
kostsam. 

 

4.1.3 Utifrån resterande aktörer verksamma inom turism och digital teknik 
Respondenterna som är verksamma inom turism och digital teknik, men inte är direkt sysselsatt i 
ett turistföretag eller VR- AR-företag, resonerar kring VR och AR och dess digitala- 
kommunikations och konsumtions fördelar på följande vis. 

 

Nyttja VR och AR för att levandegöra olika typer av turism säger Christer Asplund, “det är svårt 
att provgå en vandringsled, man kanske behöver visualisera den innan”. Norrsken är en annan 
stark attraktionskraft som många önskar uppleva men är svår att göra riktig affär av då det är ett 
naturfenomen. Med dagens digitala tekniker finns det sätt att komma runt det och visualisering är 
en möjlighet. Det kommer krävas att turistaktörerna måste blanda in andra aktörer och fatta ett 
aktivt investeringsbeslut. Att vara först med att erbjuda teknik som hjälpmedel kan locka till sig 
besökare och sätta platsen på kartan på ett spännande sätt, säger Asplund. “De måste tänka sig 
bort från tekniken och in i innehållet”8. Utifrån tidningen Travel News stöter chefredaktören 
Viggo Cavling själv inte på mycket gällande VR eller AR. Han menar att det inte är någon aktör 

                                                
6 Charpentier, Emil. Grundare Charpstar. Intervju. 2018-04-19 
7 Andersson, Chris. Grundare Suteki Studios. Intervju. 2018-04-10 
8 Asplund, Christer. Place Manager. Telefonsamtal. 2018-04-24 
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som lyft frågan och därmed inte uppmärksammat tekniken i fråga och därför är tekniken ännu 
inte utvecklad inom turismbranschen som den är inom andra branscher. Vidare uttrycker han att 
det inte upplevs vara ett speciellt stort fenomen ännu och att teknikerna endast är intressanta för 
de som jobbar med de och förstår sig på de. På en resa önskar konsumenten träffa en fysisk 
människa som kan berätta och informera turisten om platsen. Han resonerar att någon form av 
lek och spel behöver vara inblandad i produkten då det är just en yngre målgrupp som intresserar 
sig för tekniken idag9. 

Aktörer som Peter Ottsjö från tidningen Ny Teknik anser att nystartade företag har lättast att 
implementera teknikerna då de startar med andra förutsättningar av hur världen ser ut. Nystartade 
företag har redan ingången av vad som efterfrågas och vad som saknas på marknaden. Dessa 
företag behöver inte ställa om sin affär eller världsbild. Detta skapar dock ett större problem för 
redan etablerade företag som inte har denna flexibilitet. Idag utvecklar historiker spel för att få 
ett genuint och äkta landskap, där användaren kan promenera runt i städer och öppna miljöer. På 
liknande sätt går det att utföra guidade turer baserade på verkliga händelser. Problemet idag är att 
detta är kostsamt att utveckla. Ottsjö menar även att virtuellt kunna resa, går att nyttja som ett 
komplement för de som inte har råd att resa, men som ändå vill uppleva en annan plats10. 
Exempelvis så har skärgårdsföretagarna andra förutsättningar att ta hänsyn till då deras utmaning 
är att jämna ut besöksantalet under hela året. Lågsäsongsturismen behöver öka och hypotesen 
Peter Ödling argumenterar för handlar om att efterfrågan skulle kunna vara väldigt stor bara fler 
visste om de naturupplevelserna som går att erbjuda. Informationen behöver nå ut och i Sverige 
behöver fokus vara att titta på vad som kommuniceras i utlandet. “Vad vet potentiella turister om 
Sverige innan besöket och vilka förväntningar kan turisterna ha?”11. 

“Något för turistföretagen att fundera på är att kunna erbjuda resor i nuet utan att faktiskt resa”12. 
Med teknologin och dess förutsättningar är möjligheterna oändliga. Företag behöver se över 
sättet att tänka och inte bli för stillastående i sin utveckling. Behovet och människors beteende 
idag är annorlunda. Den nya teknologin inom digitala medier visar att rörliga bilder kommer 
väldigt starkt, vilket påvisar att det är upplevelser som kunden vill ha. “Människor vill snabbt ut, 
ha en kraftfull upplevelse och snabbt tillbaka”13. Viggo Cavling från branschtidningen Travel 
News berättar att de huvudsakliga trenderna inom turism är att turismen generellt ökar. Folk runt 
hela världen vill resa mer och oftare, både till nyligen upptäckta destinationer men även till de 
destinationer som varit populära under ett tag. Nästa generation, alternativt den efter det, 
kommer eventuellt ha ett större engagemang gällande tekniken i fråga. “Sverige är ett väldigt 
digitalt land och andra länder kommer ta efter”14. Utifrån Christer Asplunds perspektiv gällande 
destinationsutveckling finns mycket som kan göras. Han tar upp flera exempel och förklarar 

                                                
9 Cavling, Viggo. Chefredaktör Travel News. Telefonsamtal. 2018-04-16 
10 Ottsjö, Peter. Reporter Ny Teknik. Telefonsamtal. 2018-04-13 
11 Ödling, Peter. Konsult. Telefonsamtal. 2018-04-19 
12 Ottsjö, Peter. Reporter Ny Teknik. Telefonsamtal. 2018-04-13 
13 Ödling, Peter. Konsult. Telefonsamtal. 2018-04-19 
14 Cavling, Viggo. Chefredaktör Travel News. Telefonsamtal. 2018-04-16 
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bland annat att många turistbyråer idag utnyttjas minimalt av besökare och att de ofta är stängda 
största delen av året. Istället kunde ett VR- kontor öppna som visar vad destinationen har att 
erbjuda och ersätta broschyrerna som används idag. Precis som Ödling tar upp menar Asplund 
att  besöksnäringen under de fyra årstiderna på Stockholms skärgård är ett exempel på hur VR 
och AR kan nyttjas för att främja detta. Hotell skulle kunna utveckla VR-rum som representerar 
destinationens olika sevärdheter och dess omgivning. “Hur marknadsför sig affärer och 
destinationer på ett nytt sätt?” Vissa platser idag används inte utifrån deras potential och då vet 
inte aktörerna vad som kan göras med utbudet. Aktörer som Asplund anser har förmåga att 
förverkliga liknande hans idéer är bland andra hotell och museum15. 

 

Ottsjö anser att en omvärldsbevakning skall finnas med hos alla aktörer, ett företag bör ha med 
sig i sin utvecklingsplan vad det kan innebära på ett 10 årsperspektiv och studera vad som är på 
gång för att inte riskera att tappa kunder. Det finns kostnadseffektiva möjligheter att stegvis testa 
sig fram med tekniken. Till exempel genom att företagen utvecklar produkten inom testgrupper 
innan lansering för att se vad som kan hålla på marknaden. Om det fungerar och kunderna är 
nöjda kan tjänsten bli ett permanent alternativt som företaget utvecklar vidare för att uppnå bäst 
vinstmarginal. Möjligheten till uppkoppling är också en fråga företag bör ta hänsyn till. Eftersom 
kostnaden för datatrafik blir allt lägre och lägre och EU tog bort roamingavgifter för medlemmar 
inom Europa år 2017 innebär det att en person kan surfa på samma sätt som hemma, vilket 
skapar mer användning av mobiltelefonen även utomlands. Med denna framväxt blir förväntan 
att kunna vara uppkopplade var som helst och när som helst hög. Även möjligheten att kunna 
utnyttja digitaliserade och informativa tjänster såsom AR förklarar Ottsjö16. Marknadsföringen är 
en stor del i den växande globaliseringen där udda, exotiska platser och skärgården som exempel, 
inte är långt bort ifrån den mentala och digitala tillgängligheten. Teknologin kan nå ut till 
människor över hela jorden och därmed bör företag titta på hur intresseskapandet börjar för 
potentiella besökare och turister. Företag behöver börja arbeta konsekvent med det för att locka 
turister på en period fem år fram i tiden, även att ha koll på trender i andra branscher och vad det 
är som driver utvecklingen för att lära sig mer om dessa. För att lyckas applicera trender kan 
företag inte vara låsta i sin egen värld, anser Ottsjö. Viktigt är att vara öppen för att göra om sin 
organisation och sitt sätt att tänka kring målbilder och visioner samt att vara medveten om 
kännetecken för digitaliseringen, vilket är att arbeta snabbt. Kundnyttan blir betydligt större om 
vetskapen rörande värdet per kund eller besökare skulle upplysas, istället för att enbart se över 
statistik som många gör idag17. 

 

                                                
15 Asplund, Christer. Place Manager. Telefonsamtal. 2018-04-24 
16 Ottsjö, Peter. Reporter Ny Teknik. Telefonsamtal. 2018-04-13 
17 Ödling, Peter. Konsult. Telefonsamtal. 2018-04-19 
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4.2 VR och dess fördelaktiga egenskaper för turistföretag  
 

4.2.1 Utifrån turistföretagen 
Respondenterna som är verksamma inom turistföretag, det vill säga researrangörer eller 
museum som studien avser undersöka, resonerar kring VR och dess egenskaper på följande vis. 

 

VR har testats ett flertal gånger hos researrangören TUI. Nyligen fick potentiella resenärer 
genom VR-teknik uppleva olika resmål, däremot använder inte TUI VR i sin marknadsföring för 
att sälja resor18. VR kan generera positiva effekter vilket gör att människan får en större lust att 
uppleva destinationen fysiskt på plats efter att VR-upplevelsen har tillhandahållits19. 
Återskapande av våra kulturarv kan även tillämpas genom VR-tekniken där den kan visualisera 
olika miljöer eller områden som en gång varit, säger Åsa Marnell20. Claes Pellvik, från Ving, 
upplever att VR-teknikens tröskel bör sänkas och att tekniken bör göras mer social för att få 
bättre anpassning till deras typ av produkt. Claes Pellvik som arbetar på Ving berättar hur de var 
tidiga på marknaden med att jobba med främst VR. Detta är även någonting Ving har satsat 
vidare på genom att ta fram innehåll där potentiella kunder skall kunna få en bättre upplevelse på 
vad de kan förvänta sig på deras resmål. Syftet med att resa, för de flesta människor, blir i och 
med enbart VR inte tillfredsställt. Människan vill kunna bygga upp förväntningar inför den 
gemensamma resan tillsammans och VR-tekniken bör bli mer inkluderande när en upplevelse 
konsumeras, för att bli mer intressant för den typ av produkt Ving och andra researrangörer 
erbjuder21. Men socialt betonar han att 99 procent av deras kunder reser tillsammans med någon 
annan och därav upplevs det osocialt att uppleva en destination med varsin VR-utrustning22. 

 

4.2.2 Utifrån VR- och AR-företagen 
Respondenterna som är verksamma inom VR- och AR-företag, resonerar kring VR och dess 
egenskaper på följande vis. 

 

Till förfogande, på Videum Science Park finns bland annat VR-utrustning såsom HTC Vive och 
det som gör miljön unik är att den innehåller ett Omnideck. Omnideck möjliggör för användaren 
att få fri rörlighet i en virtuell värld. Eftersom Omnideck bygger på rullbandsteknik innebär det 

                                                
18 Györki, Adam. Kommunikationschef. Telefonsamtal. 2018-04-18 
19 Pellvik, Claes. Marknadschef Ving. Telefonsamtal. 2018-04-11 
20 Marnell, Åsa. Avdelningschef Tekniska museet. Telefonsamtal. 2018-04-05 
21 Pellvik, Claes. Marknadschef Ving. Telefonsamtal. 2018-04-11 
22 Pellvik, Claes. Marknadschef Ving. Telefonsamtal. 2018-04-11 
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att användaren kan gå, krypa eller springa i den virtuella miljön utan begränsningar i det fysiska 
rummet vilket annars är fallet. När du endast använder VR-utrustning, i form av headset och 
handkontroller, måste en person sitta ned eller gå väldigt begränsat. Dessutom har användare en 
tendens att bli åksjuka eftersom kroppen inte hänger med omgivningen när enbart VR-
glasögonen används. Med Omnideck försvinner dessa begränsningar och skapar ytterligare en 
dimension i upplevelsen. Möjligheterna med VR är enorma och idag är potentialen endast i 
början av ett nytt utvecklingsstadium, tror Stefan Roneus. Möjligheterna ligger i att man med 
enklare teknik till exempel 360-graders bilder kan få en försmak av vad VR kan erbjuda och på 
så vis successivt skaffa sig erfarenhet och bygga kunskap till ett relativt lågt pris. På Videum 
Science Park används VR-teknik för att bygga upp hus som är planerade att byggas men som 
ännu inte kommit på plats. Det möjliggör att projektledning eller framtida hyresgäster kan gå i ett 
hus eller en miljö som ännu inte är på plats eller finns i verkligheten, skriver Roneus23. 
Andersson från Suteki Studios berättar om en produktion som var ett samarbete mellan den 
italienska staten och Fiat i Sverige. Produktionen bestod av att en person filmade Italiens kust 
med en 360-kamera. Med en fysisk Fiat på plats kunde personen känna bilen när den tog på sig 
ett VR-headset och såg 3D-versionen av både film och bil. På liknande sätt skulle inspelningar 
på cykel eller dylikt kunna göras för att visa upp en destination, menar Andersson24. 

 

Nyttjandet av tekniker som VR är i dagsläget relativt problematisk på grund av att den är dyr 
förklarar Chris Andersson, grundare till Suteki Studios. Tekniken är fortfarande kostsam och 
kräver en mycket stor datorkraft för att kunna uppnå 90 frames per second (fps), vilket är 
minimikravet för att få en bra bilduppdateringsfrekvens och därmed en bra upplevelse. Uppnås 
inte det värdet, mår användaren illa när huvudet vrids. Eftersom ett headset kostar cirka 10.000 
kronor och en dator cirka 30.000 kronor krävs en betydande initial investering. Största hotet just 
nu är att utvecklare inte förbättrar produkten eller sänker priset så att det når en bredare 
målgrupp, förklarar Andersson. Möjligheterna och det positiva med VR är att massvis med stora 
företag är ute på marknaden och styr den, vilket styr konsumenternas efterfrågan25. Emil 
Charpentier berättar om hur han önskar samarbeta med ett flygbolag och skapa mervärde genom 
att erbjuda en annorlunda upplevelse under flygresan. Med ett VR headset skulle kunden kunna 
få försvinna iväg från den relativt tråkiga miljön och upplevelsen som en flygresa erbjuder idag. 
Charpentier, grundare av Charpstar, anser att det fortfarande är alldeles för mycket gimmicks av 
teknikerna ute på marknaden. Företagen som idag implementerar VR värderar inte kundvärdet. 
På en mässa kan 15 olika VR lösningar finnas i olika kvaliteter, dock finns ingen som adderar 
värdet i funktionerna. Först när organisationer förstår värdet för individerna kommer det att 
generera något, menar Charpentier, där allt handlar om att våga testa26.  

                                                
23 Roneus, Stefan. Affärschef Videum Science Park. E-post. 2018-04-12 
24 Andersson, Chris. Grundare Suteki Studios. Intervju. 2018-04-10 
25 Andersson, Chris. Grundare Suteki Studios. Intervju. 2018-04-10 
26 Charpentier, Emil. Grundare Charpstar. Intervju. 2018-04-19 
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4.2.3 Utifrån resterande aktörer verksamma inom turism och digitala 
tekniker 
Respondenterna som är verksamma inom turism och digital teknik, men inte är direkt sysselsatt i 
ett turistföretag eller VR- och AR-företag, resonerar kring VR och dess egenskaper på följande 
vis. 

 

Med VR påverkas flera sinnen precis som i en fysisk upplevelse. “Det är en fördel och lättare att 
skapa en upplevelse om flera sinnen engageras samtidigt”27. VR är ett sätt användaren kan 
tillhandahålla för att väcka ett intresse och ge en försmak28. En kund kan ställa sig frågan om 
personen behöver resa iväg fysiskt, vilket förmodligen inte kommer behövas i samma 
utsträckning. Ottsjö antyder att VR framöver kommer kunna skapa en stark känsla av närvaro på 
en annan plats utan de dyra resekostnaderna och slitaget på miljön. Det kommer även vara 
möjligt att träffa människor genom VR. Han tror dock inte att människor kommer vilja ersätta 
resandet helt, det kommer alltid finnas ett behov hos människor att kunna resa och se andra 
platser, men som ett komplement kommer det kunna nyttjas i större utsträckning. Inom snar 
framtid kommer VR vara minst lika bra som en faktisk resa. Att VR-tekniken har bromsat lite 
beror bland annat på att den är för dyr och att den ännu inte fungerar tillräckligt bra. I väntan på 
att priserna sjunker och tekniken avanceras kommer det slå till hårt. Målgruppen idag för VR är 
spelanvändare eftersom det är främst de som intresserar sig och använder tekniken. Efter 
målgrupp och aktivitet kan företag skapa ett erbjudande som skulle kunna sälja. AR erbjuder den 
verkliga världen till skillnad från VR och är därför lättare att applicera. Inom VR är inte grafiken 
tillräckligt bra ännu. Målet med VR är att det ska vara lika verkligt som verkligheten och det är 
vad som kan förväntas i framtiden29. 

 

4.3 AR och dess fördelaktiga egenskaper för turistföretag 
 

4.3.1 Utifrån turistföretagen 
Respondenterna som är verksamma inom turistföretag, det vill säga researrangörer eller 
museum som studien avser undersöka, resonerar kring AR och dess egenskaper på följande vis. 

                                                
27 Asplund, Christer. Place Manager. Telefonsamtal. 2018-04-24 
28 Ödling, Peter. Konsult. Telefonsamtal. 2018-04-19 
29 Ottsjö, Peter. Reporter Ny Teknik. Telefonsamtal. 2018-04-13 
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Genom AR kan den fysiska miljön förstärkas genom applikationen som appliceras på en 
nuvarande miljö och samtidigt visualiseras olika historiska inslag. Med tekniken kan besökare 
även integreras med olika figurer i ett rum alternativt uppleva olika miljöer med AR-inslag, 
vilket till exempel visas upp på Tekniska museet30. 

 

4.3.2 Utifrån VR- och AR-företagen 
Respondenterna som är verksamma inom VR- och AR-företag resonerar kring AR och dess 
egenskaper på följande vis. 

 

Inom AR läggs det in objekt i den fysiska verkligheten och den verkliga världen och därmed 
genereras många användningsområden. Flera olika destinationer skulle kunna använda sig av 
filmat material för att visa upp sina resmål31. För en nordisk hotellkedja har VR och AR-aktören 
Charpstar i uppdrag att utveckla en AR upplevelse där kunderna skall kunna integrera med deras 
loggor i deras egen applikation och på så vis få upp information på en karta i augmented reality. 
Där skall kunderna även få en överblick över alla koncernens hotell i hela Norden, vidare skall 
det finnas bland annat bokningsmöjligheter via AR. AR är överlag enklare att, idag, 
implementera än VR. Ser vi på behovet av navigering och hur kartor används i mobilen kan AR 
förstärka det som händer i realtid genom att hålla upp kameran och följa en pil eller liknande 
som guidar en fram. Den upplevelsen går att förlänga genom att använda något som kallas 
location based augmented reality som utifrån koordinationer tar dig till platser som sedan 
erbjuder en information eller historia om platsen som visas i mobilen när besökaren eller 
resenären är framme32. 

 

4.3.3 Utifrån resterande aktörer verksamma inom turism och digitala 
tekniker 
Respondenterna som är verksamma inom turism och digital teknik, men inte är direkt sysselsatt i 
ett turistföretag eller VR- och AR-företag, resonerar kring AR och dess egenskaper på följande 
vis. 

AR-tekniken inom turistföretag har samma princip och funktion som för andra företag, vilket är 
att förenkla och hjälpa sina kunder, alternativt resenärer, att erbjuda en förstärkning av 
verkligheten och en extra service. Det kan bland annat vara i form av vägvisning, en guide i 

                                                
30 Marnell, Åsa. Avdelningschef Tekniska museet. Telefonsamtal. 2018-04-05 
31 Andersson, Chris. Grundare Suteki Studios. Intervju. 2018-04-10 
32 Charpentier, Emil. Grundare Charpstar. Intervju. 2018-04-19 
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mobilen som visar platser och vart resenären skall titta alternativt visa information om platser 
och föremål. Detta gör att upplevelsen förstärks och resenärer får ut mer av vad som händer runt 
omkring. Ett berg skulle exempelvis kunna ge en större betydelse och göras mer intressant än att 
bara skåda, genom att på en skärm få information om berget och varför just det berget är viktig 
för turismen eller eventuellt historien. Det finns ingen anledning att vänta med att använda 
tekniken för turistföretag, det borde egentligen ligga i startgropen hos alla turistföretag anser 
Ottsjö, “den finns ju där för att nyttja”. Ett mervärde kan skapas genom att erbjuda sina kunder 
AR, om turistföretag “A” erbjuder AR och turistföretag “B” inte erbjuder det kommer nog de 
flesta konsumenter välja turistföretag “A”33. 

 

4.4 Observation 
Observationen genomförs hos Suteki Studios, beläget i Kista i Stockholm. Observationen 
möjliggör en närmare beskrivning av teknikerna VR och AR där skribenterna får chansen att 
testa teknikernas funktion fysiskt. VR är en datorsimulerad verklighet och används genom att 
användaren bär ett par glasögon samt en konsol i vardera hand. Konsolerna används som händer 
i den virtuella verkligheten, där användaren exempelvis kan greppa och kasta föremål. Genom 
glasögonen ser användaren den miljö som är förprogrammerad i datorn. Suteki Studios simulator 
innehåller grafiska modeller vilket möjliggör en utformning av en träningsmiljö där användaren 
kan träna på olika realistiska moment i olika branscher. Under observationen testas olika spel 
och en närmare inblick i ett moment inom medicinbranschen som används vid utställning och 
försäljning av medicin ges. I form av marknadsföringssyfte har Suteki Studios i samband med 
Fiat och den italienska staten producerat en 360 video, vilket skribenterna får uppleva under 
observationen. Skribenterna får genom att sätta sig i en Fiat 500 med ett par VR- glasögon köra 
längst kusten och uppleva den italienska kustens omgivning. Genom att vrida på huvudet kan 
användaren uppleva och följa omgivningen. 

AR-tekniken observeras med hjälp av ett par AR-glasögon som skribenterna utforskar mer 
noggrant. Chris Andersson som arbetar med att utforma olika webbsidor och förprogrammera 
upplevelser hade inför besöket förberett olika webbsidor som under observationen upplevs av 
skribenterna. Till AR används till skillnad från VR inga konsoler utan ersätts av användarens 
egna händer. Med hjälp av händerna kan användaren klicka sig vidare, förstora samt förminska 
webbsidans innehåll, vilket Andersson menar kan användas och nyttjas inom flera områden inom 
turismbranschen. Bland annat genom att erbjuda kunder relevant information som de efterfrågar, 
exempelvis logi, restauranger och attraktioner i närliggande område. 

 

                                                
33 Ottsjö, Peter. Reporter Ny Teknik. Telefonsamtal. 2018-04-13 
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5. Analys 
Genom den diskursiva analysmetoden utvecklas en modell för att på ett förenklat sätt beskriva de 
språkliga mönster som uppdagats. Detta görs genom bearbetning av empiri och det valda 
teoretiska synsättet med studiens frågeställningar som utgångspunkt. Inledningsvis presenteras 
en implementeringsmodell med en förklarande text. Sedermera redogörs innehållet i modellen. 

 

5.1 Analysmodell 
Syftet med uppsatsen är att undersöka virtual- och augmented reality i ett turistiskt sammanhang 
genom att undersöka hur olika turistföretag, specifikt researrangörer och museum, kan 
implementera VR innan resan och AR under resan. Utifrån teorisökning av fenomenet i fråga 
samt framtagen empirisk undersökning, i form av intervjuer med aktörer från diverse områden 
och med diverse erfarenheter, har analysen arbetats fram i form av en implementeringsmodell. 
Modellen framtagen av skribenterna visar hur implementering av VR och AR kan anpassas innan 
samt under en resa. Respektive teknik visar även vilka fördelar tekniken kan medföra samt vilka 
resurser som krävs av företagen inför samt under tillämpningen. 
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5.1.1 VR innan resan 
Nedan presenteras olika användningsområden för VR innan resan som tagits fram i 
analysmodellen. 

 

Informations och marknadsföringsverktyg  

Enligt Diaconu och Dutu (2017) skapar teknikerna ett värde för användarna. Så resonerar även 
Christer Asplund och menar att teknikerna kan ersätta och förenkla för resenärer. Författarna 
menar även att det kan generera potentiell vinst och en konkurrenskraftig fördel, vilket också 
Asplund anser. Asplund redogör för att genom att frångå pappers reklamen och implementera 
nya spännande tekniker gör att destinationer och företag inom turism kan erbjuda annorlunda 
upplevelser samt att bygga upp VR-byråer som kan hjälpa människor att få en inblick i sin 
planerade resa. Dessa kan användas på samma sätt som de traditionella resebyråerna, fast med en 
mer utvecklad teknik. Marknadsmöjligheterna som författarna Magál och Slivka (2017) 
argumenterar för är bland andra en besöksökning under lågsäsong, vilket även både Asplund och 
Ödling menar. Att innan en resa kunna, genom VR, få en försmak av destinationer och 
attraktioner för att dels få en bild om vad som erbjuds samt ett eventuellt intresseväckande. 
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Magál och Slivka (2017) skriver även om VR-vänliga hotell som väntas öka i framtiden för att 
öka sina marknadsaktiviteter. Detta är något som skribenterna stötte på under intervjutillfällena 
med bland andra Charpstar, som idag arbetar med en hotellkedja i just detta syfte. Även Asplund 
var inne på ämnet i fråga, vilket indikerar på att utveckling pekar åt det hållet. Även Claes 
Pellvik argumenterar för möjligheten till dessa marknadsmöjligheter och drar paralleller till 
Facebook spaces som Ving lanserade i början av 2017. På det sättet får kunderna en försmak av 
hotellet och resmålet, för att i slutändan kunna generera en bättre upplevelse.  

 

Uppleva platser - för att ta beslut, för att undgå att resa  

VR genererar förhandsvisningar av destinationer vilket kan hjälpa kunden att jämföra olika 
resmål inför en resa och på så sätt få hjälp inför ett beslutsfattande. Detta bidrar till en mental 
tillgänglighet och anpassade erbjudanden vilket kräver en omvärldsanalys och ställer dessutom 
höga krav på företagets digitala förmåga för att kunna generera en bra upplevelse av hög kvalitet. 
Detta är en kostnadsfråga som många företag ställer sig till och många gånger väljer att inte ge 
sig in på, just på grund av att teknikerna idag är väldigt kostsamma och inte tillräckligt 
utvecklade. Tussyadiah et al. (2017) menar att VR är en viktig utveckling inom turismen vilket 
beror på att tekniken bidrar till upplevelsefördelar som gör att fler människor får möjligheten att 
uppleva olika platser, som de förmodligen inte hade upplevt om det inte hade varit för 
teknikerna. Dels på grund av att de inte känner till platserna och då de hellre väljer att besöka 
platser som de vet om sedan tidigare då det upplevs vara ett säkrare val.  Det i sin tur leder till en 
positiv påverkan i form av marknadsföring, försäljning och distribution. Som författarna 
beskriver kan personer ta mer informerade beslut genom att förflyttas till destinationen 
alternativt attraktionen. Detta i sin tur bidrar till att människor lär sig mer om platser och vågar 
upptäcka mer och genererar ändrade attityder. Även Christer Asplund och Stefan Roneus 
resonerar på liknande sätt och menar att det är sätt att levandegöra turismen. Visualisering låter 
användaren få en försmak av vad som erbjuds. Tussyadiah et al. menar att detta genererar 
positiva konsekvenser i form av attityder och tro. Lena Mossberg (2015) menar att genom att 
skapa upplevelser där konsumenten engageras och involveras uppmuntrar man till köp, då 
konsumenten söker upplevelser och inte bara en färdig produkt. Då många platser har tillgång till 
att erbjuda immateriella erfarenheter ökar attraktionskraften, precis som Christer Asplund och 
Peter Ödling är eniga om. Båda respondenterna tar upp Stockholms skärgård som exempel och 
förklarar att platsen kan dra nytta av att implementera teknikerna för att attrahera fler besökare. 
På så sätt sprids turismen ut över alla fyra årstider. Enligt Hojeghan och Esfangareh (2011) blir 
resenärer mer kunniga, informerade och krävande. Utbudet måste möta kundens behov med 
anpassade lösningar där företaget är medveten om kundens förmåga att fatta snabba beslut. 
Ödling anser därför att företagen måste drivas av en öppenhet där kundnyttan blir större när 
vetskapen om besökaren är stor. Emil Charpentier från Charpstar menar att resandet inte går att 
ersätta med teknikerna. Går det inte att göra upplevelsen bättre än vad den fysiska upplevelsen 
erbjuder kommer behovet inte att öka och efterfrågas. Människor kommer alltid vara i behov av 
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att resa och kommer aldrig kunna ersätta det helt hållet, då människan är i behov av att möta 
andra människor och uppleva platsen fysiskt med alla sinnen för att generera en upplevelse och 
minnen. Ottsjö menar däremot att med VR, efter utveckling av tekniken och om ett antal år fram 
i tiden, kommer resandet inte vara lika nödvändigt då prestandan kommer nå upp till en så pass 
hög nivå. Personer kommer eventuellt avstå en resa och kan genom virtuell verklighet ändå 
uppleva en annan plats. Detta kommer möjligtvis kunna gynna människor som eventuellt inte har 
ekonomiska förutsättningar för att resa i den utsträckning som många i dagens samhälle måhända 
önskar, eller människor som på grund av funktionshinder eller liknande inte kan resa. Trots detta 
menar han dock att människor alltid kommer vara i ett behov av att fysiskt resa.  

 

Virtuellt bevarande av platser  

Pease, Rowe och Cooper (2007) samt Hassan och Ramkissoon (2017) skriver hur personer 
genom en virtuell verklighet kan besöka historiska och kulturella platser. Det möjliggör för 
besökare och turister att besöka platser som blivit förstörda och rekonstruerade eller att få se 
artefakter som är känsliga för bevaringen. Åsa Marnell från Tekniska museet argumenterar för 
detsamma, då hon menar att det är ett sätt att återanvända och lära sig av våra kulturarv samt att 
det minskar risken för förstöring och slitage. Även Peter Ottsjö menar att VR kommer kunna 
skapa en stark känsla av närvaro på en plats, utan dyra resekostnader och slitage på miljön. Detta 
kan ses som positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, då en kund kan ställa sig frågan om den 
fysiskt behöver resa iväg för att uppleva platsen. Precis som Marnell menar, kommer platser 
kunna vara tillgängliga för fler människor som idag hålls stängda på grund av risk för slitage. 
Ottsjö betonar dock att han inte tror att människor kommer vilja ersätta resandet helt, men som 
ett komplement kommer det kunna nyttjas i större utsträckning. Både Marnell och Charpentier är 
överens om att tekniken ger en förhöjd turistisk upplevelse. De betonar även att teknikens 
tillgänglighet ökar, i och med att priserna successivt går ner, genererar teknikerna ett sätt att 
återskapa platser som digitala modeller. Dock är detta en kostnadsfråga som Marnell nämner då 
mindre museum inte har ekonomin till att kunna erbjuda sina besöker exklusiva VR-
utställningar.  

 

Fördelar  

Utifrån VR:s användningsområden kan tekniken, enligt Tussydiah et. al. (2017), bland annat 
skapa ett mervärde för kunden i form av information som kan tas tillvara på innan val av resa 
Tekniken genererar även, enligt Guttentag (2009) en mental tillgänglighet till destinationen 
genom att kunden kan ta del av destinationen innan den upplevs fysiskt. Huang et al. (2012) och 
Guttentag (2009) menar även att utifrån företagets perspektiv ses tekniken som ett 
marknadsföringsverktyg för att nå sina kunder och dess efterfrågan, då företag med hjälp av 
tekniken kan skapa erbjudanden utefter kundernas behov. På så sätt skapar de sig 
konkurrensfördelar på marknaden och även en åtkomst på den internationella marknaden. 
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Vid nyttjande av lågsäsong i vissa regioner kan attraktionerna komma att ändras, vilket ökar 
framtida intäkter och exploaterar infrastrukturen under hela året. Lågsäsongsturismen behöver 
öka och hypotesen Peter Ödling argumenterar för handlar om att efterfrågan skulle kunna vara 
väldigt stor bara fler visste om det som går att erbjuda. Magál och Slivka (2017) menar att det 
förväntas att användningen av VR inom turismen kommer att växa framöver, med tanke på de 
marknadsmöjligheter som finns eller som kan utvecklas i framtiden turismen flyttas från 
högsäsong till lågsäsong. 

 

Implementerings resurser 

Studien påvisar att finansiella svårigheter är ett hinder, speciellt för mindre aktörer, vid 
etablering av ny teknik. Ett kostnadseffektivt alternativ är att i liten skala och stegvis testa sig 
fram istället för att göra en storsatsning med höga investeringskostnader. På så sätt kan företaget 
efter efterfrågan skapa erbjudanden som på marknaden kommer sälja och inbringa vinst, menar 
Peter Ottsjö från Ny Teknik. Pease, Rowe och Cooper (2007), menar dock att VR kommer kunna 
erbjuda högkvalitativa turistupplevelser inom en snar framtid, då priserna de senaste tio åren har 
sjunkit och blivit mer prisvärda. Stefan Roneus från Videum Science Park resonerar att de 
marknadsmässiga fördelarna är att företaget visar konsumenterna att de hänger med i den digitala 
utvecklingen och genererar utbudet efter efterfrågan. I dag används dock inte teknikerna i hög 
utsträckning bland turistiska företag på grund av att låg basal digitaliseringsgrad och att det kan 
kräva höga investeringskostnader, menar han. Företagen behöver utöka sin digitala kompetens 
för att kunna generera en bra produkt. Implementering av tekniken kräver även en 
omvärldsanalys och personal- och bemanningsfrågor bör tas i beaktning. Kumar, Dhiman och 
Dahiya (2015) ser även möjligheten med att identifiera en resa i en virtuell värld. Däremot tror 
de inte att tillämpningen kommer vara helt och hållet dominerande då människor är i ett stort 
behov av kundservice och ett personligt engagemang. 

 

5.1.2 AR under resan 
Nedan presenteras olika användningsområden för AR under en resa som tagits fram i 
analysmodellen. 

 

 

Vägbeskrivningar 

Vid implementering av AR under en resa kan användaren få hjälp i form av vägbeskrivningar för 
att bland annat lokalisera närmaste hotell, restaurang, attraktioner eller andra faciliteter. Under 
observationen på Suteki betonar Chris Andersson AR:s potentiella utvecklingsmöjligheter för 
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företag. Genom glasögon upplevs olika webbplatser som konstruerats av Andersson, dessa kan i 
ett turistiskt perspektiv utvecklas vidare till ett nyttjande genom att bland annat erbjuda kunder 
vägbeskrivningar under resan eller annan relevant information som kunden efterfrågar. 

 

Information och historia om platser  

Jung, Kim och Leue (2014) beskriver gällande implementering av AR på turistattraktioner att det 
fungerar som en samverkan av information i den verkliga miljön. Emil Charpentier från 
Charpstar exemplifierar teorin genom att berätta om deras uppdrag där kunden med hjälp av AR 
får möjlighet att överblicka samtliga hotell en kedja besitter och ger personen bokningsalternativ 
i applikationen. Han talar även om möjligheterna med att förstärka det som händer i realtid med 
AR för att enklare få vägbeskrivning till platser samt väl på plats få upp information alternativt 
historia om platsen, allt i mobiltelefonen. Dieck och Hyungsoo-Jung (2017) samt Yung och 
Khoo-Lattimore (2017) uttrycker värdet med AR som ett sätt att öka besökarnas tillfredsställelse, 
locka nya målsegment och som en positivt bidragande faktor för inlärningen samt 
informationsspridning. Som konsument blir personen mer närvarande menar Chris Andersson 
och AR-tekniken hjälper till att förenkla för besökaren genom att erbjuda en förstärkt verklighet, 
vilket ökar servicen menar Peter Ottsjö. Jung och Dieck (2018) menar att den konkurrenskraftiga 
fördelen samt mervärdet i marknadsföringsmöjligheterna med att implementera tekniken gör att 
aktören lättare syns och ger besökaren både en förbättrad turistupplevelse samtidigt som AR 
tillhandahåller besökaren med värdefull kunskap. 

 

Digital tillgänglighet  

Företagets digitala förmåga är även vid implementering av AR en faktor av stor betydelse. Zhao, 
Pablos de Ordones och Tenysson (2011) menar att teknologins kärna ligger i internet där digital 
turism minskar kostnader och skapar uppfattningar om en plats. Ilhan och Celtek (2016) anser att 
i och med den tekniska utvecklingen har applikationer med reserelaterade tjänster även genererat 
en växande mångfald. Peter Ottsjö från tidningen Ny Teknik argumenterar för mervärdet i 
implementering av teknikerna och menar att ett företag som erbjuder tjänsten kommer kunna 
konkurrera ut ett annat företag som inte erbjuder tjänsten. I och med att roamingavgifter numera 
är borttagna inom EU finns en förväntan av konsumenterna att kunna vara uppkopplade och 
nyttja applikationer och dylikt även när de befinner sig utomlands. Emil Charpentier utvecklar 
även boknings- och betalningstjänster för nordiska hotell med hjälp av en AR-applikation. 
Charpentier resonerar kring att många företag har en låg digitaliseringsgrad och väljer att undgå 
de investeringskostnaderna som teknikerna besitter. Han anser att turismbranschen inte 
efterfrågar teknikern i samma utsträckning som andra branscher gör. Denna digitala 
tillgänglighet som kan skapa ett mervärde för kunden i och med användandet av VR och AR-
teknikerna kan skapa konkurrensfördelar på marknaden. Företag behöver våga ta sig ut på den 
okända marknaden och utveckla sin digitaliseringsgrad för att skapa sig dessa fördelar.  
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Fördelar  

Peter Ottsjö menar att hållbarhet, bevarande och den fysiska tillgängligheten är aspekter som är 
av betydelse vid användning av AR. Genom att hjälpa människan med hjälp av tekniken har man 
möjlighet till att upptäcka en plats utan att fysiskt besöka den. Väl fysiskt på plats är 
vägbeskrivningar och information om platser av betydelse och finns i syfte för att skapa service 
och mervärde. Företag kan använda AR som ett marknadsföringsverktyg genom att skapa 
erbjudanden på destinationen som användaren kan ta del av genom användning av tekniken. 

 

Implementerings resurser  

Företagets digitala förmåga är även vid implementering av AR en faktor av stor betydelse. För 
att AR skall kunna tillhandahållas och erbjudas i företaget är även nyrekrytering av personal 
inom företaget någonting som bör beaktas. Detta ses som nödvändigt för att ha kompetent 
personal inom området vilka vidare ger möjligheten till dess kunder att nyttja tekniken. Cheong 
(1995) påvisar med sin studie att teknikens kapacitet i dagsläget inte når upp till det förväntade 
värdet för att generera en bra upplevelse. Senare studier såsom Pease, Rowe och Cooper (2007) 
resonerar likadant och menar att för att nå högkvalitativa upplevelser behöver hårdvaran 
utvecklas ytterligare. Detta visar på att det finns utvecklingsmöjligheter för den digitala 
utvecklingen. I dagsläget är teknikerna inte en konsumentprodukt och medför stora ekonomiska 
kostnader för företag vid implementering. Vid samtal med bland andra Stefan Roneus från 
Videum Science Park finns bevisning på att utvecklingen går åt rätt håll och att det finns 
lösningar att erbjuda i framtiden. Gemensamt med flera andra av respondenterna uttalar sig 
Adam Györki från TUI att i dagens läge levererar inte teknikerna det förväntade värdet hos 
konsumenterna och fortsatt utveckling krävs för att uppnå en så realistisk erfarenhet som möjligt. 
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6. Slutsats 
Det avslutande kapitlet presenterar resultatet av studien. Utifrån arbetets syfte och 
frågeställningar kan följande utfall redogöras för med teoretisk och empirisk data som grund. 
Slutligen resoneras det huruvida fortsatt forskning i ämnet vore relevant.  

 

Implementering av VR och AR innan respektive under resa 

Implementering av VR för en researrangör kan bidra som informations- och 
marknadsföringsverktyg, genom att innan en resa få en försmak av destinationer och attraktioner 
för att dels få en bild om vad som erbjuds samt ett eventuellt intresseväckande. VR genererar 
förhandsvisningar av destinationer vilket kan hjälpa kunden att jämföra olika resmål inför en resa 
och på så sätt få hjälp inför ett beslutsfattande. Implementering av teknikerna kan bidra med att 
uppleva platser utan att fysiskt resa till platsen samt ett virtuellt bevarande av platser. Vilket 
möjliggör för besökare och turister att besöka platser som blivit förstörda och rekonstruerade. 
Alternativt att få se artefakter som är känsliga för bevaringen. Personer som inte har möjlighet att 
resa kommer genom en virtuell verklighet ändå kunna uppleva en annan plats. Implementering 
av AR kan bidra med vägbeskrivningar under resan och annan relevant information som kunden 
efterfrågar som information alternativt historia om platser. Detta skapar en viss digital 
tillgänglighet som genereras som mervärde för kunden.  

 

Anledningen till att turistföretag kan ha svårt att implementera teknikerna handlar många gånger 
om företagens basala digitaliseringsgrad och ekonomiska förutsättningar. Genom att ta del av en 
omvärldsbevakning där företag är medvetna om teknikens utveckling har de också större chans 
för att skapa erbjudanden som håller sina kunder kvar samt lockar till sig nya. Utan att göra en 
storsatsning finns möjlighet att, på mindre skalor, anpassa sig till ekonomiska förutsättningar och 
kundbehov. Det krävs att företagen tar ett visst investeringsbeslut. Denna investering har, stor 
sannolikhet att skapa effektiva ekonomiska resurser med fler digitala tjänster. Till en början, 
innan teknikerna på en större skala nått ut för mer privat bruk, kommer personal behöva 
bemanna och hjälpa sina kunder med handledning än vad som eventuellt görs med den service 
som erbjuds idag. Det har visat sig vara en någorlunda uppförsbacke att få med sig personalen då 
teknikerna fortfarande anses vara nya och outforskade bland många. Därmed betraktas det som 
en utmaning att lyckas med intern implementering, det vill säga med personalen inom 
organisationen. Företagen som har störst sannolikhet att med framgång lyckas implementera 
teknikerna är de med hög digitaliseringsgrad i grunden. Större och nystartade företag som har 
börjat erbjuda sina kunder tekniken efter det utbud som finns på marknaden idag och efter vad 
som efterfrågas behöver inte ställa om sin digitala världsbild utan kan utgå från ett här och nu 
perspektiv lättare.  
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Fördelar med VR och AR för ett turistföretag 

Fördelarna med implementering av teknikerna har visat sig vara marknadsföringsmässiga, där 
bland annat den digitala och mentala tillgängligheten expanderar. På så sätt skapar de sig 
konkurrensfördelar på marknaden och även en åtkomst på den internationella marknaden. 
Tekniken genererar en mental tillgänglighet till destinationen genom att kunden kan ta del av 
destinationen innan den upplevs fysiskt. Hållbarhet, bevarande och den fysiska tillgängligheten 
är aspekter som är av betydelse vid användningen. Det är ett sätt att bevara, återanvända och visa 
upp samt sprida kunskap om våra historiska kulturarv. Teknikerna skapar mervärde för kunden 
då det erbjuds en extra service genom förenklad informationsspridning samt en förstärkt 
upplevelse av verkligheten. VR och AR hjälper till att levandegöra turismen och kan därmed 
sätta olika platser samt attraktioner på kartan på ett spännande och lättillgängligt sätt. 
Lågsäsongsturismen har goda förutsättningar att öka alternativt spridas ut mer jämnt under året 
genom att med VR visa upp för potentiella turister eller besökare vad som kan förväntas av olika 
platser. Väl fysiskt på plats är vägbeskrivningar och information om platser av betydelse och 
finns i syfte för att skapa service och mervärde. 

 

Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning om ämnet i fråga vore av hög relevans och intresse genom att utföra en 
fallstudie. Studien skulle med hjälp av en VR och AR-utvecklare kunna, i uppdrag för ett 
turistföretag, implementera VR för potentiella besökare innan resa och AR under besöket. 
Genom att undersöka fenomenet på så vis ökar möjligheten för fler företag att ta till sig 
teknikerna i sin affärsutveckling då det kan visa på vilka möjligheter som finns att tillhandahålla. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor: Åsa Marnell, Tekniska museet 
●  Berätta lite om Tekniska museet och era fokusområden. 

●  Berätta lite om dig och vad du gör. 

●  Vilken är er största marknad? 

●  Har ni arbetat, eller arbetar ni, med VR och AR tekniker? 

●  Om ja, 

○  hur implementeras teknikerna i verksamheten? 

○  hur togs/tas teknikerna emot? 

○  vilka kundgrupper är mest intresserade av teknikerna? 

○  i vilka användningsområden har de nyttjats? 

○  vad krävdes för att börja arbeta med teknikerna? 

●  Om nej, 

○  kan ni tänka er att applicera teknikerna i er verksamhet? 

○  vad skulle krävas för att kunna implementera teknikerna? 

○  vad skulle vara syftet att implementera teknikerna? 

●  Vilka kundgrupper är mest intresserade av teknikerna? 

●  I vilka användningsområden har de nyttjats? 

●  Hur ser ni på utvecklingen av de olika teknikerna? 

●  Anser du att fler besöks- och turistattraktioner bör använda sig av VR/AR? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor: Stefan Roneus, Videum Science Park 
●  Berätta om Videum och vad ni gör. 

●  Berätta kort om din roll. 

●  Hur arbetar ni med VR och AR? 

●  Hur anser ni att man kan implementera tekniker som VR och AR? 

●  Vilka typer av företag arbetar ni med? 

○  Arbetar ni något med aktörer inom turismindustrin? 

●  Hur skulle ett uppdrag med turistföretag se ut? 

●  Vilka aktörer skulle du säga inom turismen har lättast att följa den digitala/tekniska 
utvecklingen? 

●  Vilka fördelar finns med att implementera VR/AR i ett företag? 

●  Varför tror du att det inte används i större utsträckning bland turistiska företag än? 

●  Vilka hot respektive möjligheter ser ni för turistföretag som arbetar med VR/AR? 

●  Hur ser ni på framtiden i er bransch? 

●  Avslutningsvis, är det något som du vill lägga till? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor: Peter Ottsjö, Ny Teknik 
●  Berätta lite kort om Ny Teknik och vad din roll är. 

●  Hur ser trenderna inom tekniken ut allmänt just nu? 

●  Hur mycket undersöker ni digitala tekniker inom turism? 

●  Hur många aktörer, skulle du uppskatta, inom turismen nyttjar avancerad teknik idag? 

●  På vilket sätt kan ett turistföretag implementera VR och AR? 

●  Vad ser du för svårigheter respektive möjligheter för turistföretag som använder sig av/vill 
använda sig av VR och AR? 

●  Vilka aktörer skulle du säga inom turismen har lättast att följa den digitala/tekniska 
utvecklingen? 

●  Varför tror du att det inte används i större utsträckning bland turistiska företag än? 

●  Avslutningsvis, är det något som du vill lägga till? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor: Chris Andersson, Suteki Studios 
●  Berätta lite om Suteki och era fokusområden samt lite kort om dig själv. 

●  Vilken är er största marknad och vilka är era största kundgrupper? 

●  Ser ni några potentiella målgrupper som ni vill nå ut till mer än vad ni gör idag? Eller som ni 
ser skulle kunna nyttja denna teknik? 

●  Du nämner att tekniken är relativt ny, hur har reaktionerna varit kring det? Hur har de tagits 
emot? 

●  Kan ni ge några exempel på i vilka användningsområden teknikerna oftast nyttjas? 

●  Hur ser ni på utvecklingen av de nya teknikerna? Vilka problem och möjligheter finns det? 

●  Du nämner ett samarbete med den italienska staten, Är det några andra aktörer inom turismen 
som ni har haft ett samarbete med eller som ni skulle kunna tänka er samarbeta med i framtiden? 

●  En avslutande fråga: Om ni hade kreativ frihet att utveckla en aktör inom turism, vad skulle ni 
tänka er göra då? 
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Bilaga 5 - Intervjufrågor: Peter Ödling, Digital konsult 
●  Berätta lite om din yrkesroll. 

●  Berätta om Gullers grupp. 

●  Hur mycket är du insatt eller arbetar med tekniker som VR och AR? 

○  Efterfrågan 

○  Behov 

○  Möjligheter för turistiska företag 

○  Svårigheter för turistiska företag 

●  Hur ser du på turismen i framtiden? 

○  Vad kommer utvecklas allra mest/snabbast? 

●  Vad ser du för digitala trender inom turism? 

●  Vad anser du att turistaktörer/företag behöver göra för att lyckas implementera teknikerna? 

●  Vilken typ av kundnytta kan du se företagen skulle dra nytta av? 

●  Avslutningsvis, har du någonting du vill lägga till som eventuellt skulle kunna vara till hjälp 
för uppsatsen? 
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Bilaga 6 - Intervjufrågor: Emil Charpentier, Charpstar 
●  Börja med att berätta lite om dig och sedan om Charpstar. 

●  Vilka typer av företag arbetar ni med? 

○  Har ni haft uppdrag för någon aktör inom turismindustrin? 

●  Ser ni några potentiella målgrupper som ni önskar nå ut till mer än vad ni gör idag? Som ni ser 
skulle kunna nyttja denna teknik. 

○  Behov 

○  Efterfrågan 

○  Möjligheter 

○  Svårigheter 

●  Kan ni ge några exempel på i vilka användningsområden teknikerna oftast nyttjas? 

●  Hur skulle ett uppdrag med ett turistföretag se ut? 

○  Om ni hade kreativ frihet att utveckla en aktör inom turism, vad skulle ni tänka er göra då, 
med teknikerna inblandat? 

●  Vilka aktörer skulle du säga inom turismen har lättast att följa den digitala/tekniska 
utvecklingen? 

●  Vilka fördelar finns med att implementera VR/AR i ett företag? 

●  Varför tror du att det inte används i större utsträckning bland turistiska företag än? 

●  Hur ser ni på framtiden i er bransch? 

●  Avslutningsvis, är det något som du vill lägga till? 
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Bilaga 7 - Intervjufrågor: Christer Asplund, Sustainable Innovation 
●  Berätta om Sustainable Innovation, vad gör ni samt vad din roll är. 

●  Hur arbetar ni med digitala tekniker? 

●  Hur skulle tekniker som AR och VR kunna appliceras i arbetet som ni utför? 

●  Som destinationsutvecklare, vilka fördelar, respektive svårigheter, kan du se att använda dessa 
tekniker? 

●  Hur kan Stockholms stad tänkas nyttja teknikens framväxt på ett mer framgångsrikt sätt anser 
du? 

●  Varför tror du att kommuner eller destinationer inte använder teknikerna i större utsträckning? 

●  Vilka image och brand fördelar ser du med att använda VR och AR? 

●  Slutligen, önskar du lägga till något? 



52 

Bilaga 8 - Intervjufrågor: Karin Algvik, Skansen 
●  Berätta lite kort om Skansen och era fokusområden. 

●  Berätta lite om dig och vad du gör. 

●  Vilken är er största marknad? 

●  Har ni arbetat, eller arbetar ni, med VR34 och AR35 tekniker? 

●  Om ja, 

○  hur implementeras teknikerna i verksamheten? 

○  hur togs/tas teknikerna emot? 

○  vilka kundgrupper är mest intresserade av teknikerna? 

○  i vilka användningsområden har de nyttjats? 

○  vad krävdes för att börja arbeta med teknikerna? 

●  Om nej, 

○  kan ni tänka er att applicera teknikerna i er verksamhet? 

○  vad skulle krävas för att kunna implementera teknikerna? 

○  vad skulle vara syftet att implementera teknikerna? 

●  Vilka är, anser ni, fördelarna respektive svårigheterna med att arbeta med tekniker som VR 
och AR? 

●  Om ni hade kreativ frihet att utveckla en verksamheten med VR alternativt AR, vad skulle ni 
tänka er göra då? 

●  Avslutningsvis, är det något ni vill lägga till innan ni skickar in era svar? 

  

                                                
34 En datateknik som replikerar en miljö, verklig eller inbillad och simulerar användarens fysiska närvaro samt miljö 
för att möjliggöra användarinteraktion. Virtuell verklighet skapar artificiella sensoriska upplevelser som kan 
innefatta syn, känsel, hörsel och lukt. 
35 Förstärkt verklighet är en live direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element 
förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. 
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Bilaga 9 - Intervjufrågor: Claes Pellvik, Ving 
●  Berätta lite kort om dig och vad din roll är? 

●  Vilka är era största fokusområden? 

●  Jobbar ni på Ving med VR och AR idag? 

●  Om ja, 

○  hur implementeras teknikerna i verksamheten? 

○  hur togs/tas teknikerna emot? 

○  vilka kundgrupper är mest intresserade av teknikerna? 

○  i vilka användningsområden har de nyttjats? 

○  vad krävdes för att börja arbeta med teknikerna? 

●  Om nej, 

○  kan ni tänka er att applicera teknikerna i er verksamhet? 

○  vad skulle krävas för att kunna implementera teknikerna? 

○  vad skulle vara syftet att implementera teknikerna? 

●  Hur tänker ni er själva jobba med den nya tekniken i framtiden? 

●  Ser ni att det finns en efterfrågan av VR och AR inom turismbranschen, utifrån 
konsumenternas perspektiv? 

●  Ser ni några potentiella målgrupper som ni vill nå ut till mer än vad ni gör idag? Eller som ni 
ser skulle kunna nyttja denna teknik? 

●  Hur tänker ni er själva jobba med den nya tekniken i framtiden? 

●  I vår uppsats undersöker vi hur olika aktörer inom turismen kan använda sig utav VR och AR. 
Vi har till exempel varit i kontakt med ett företag som heter Suteki som arbetar mycket med just 
VR och AR. De har haft ett samarbete med den italienska staten där de har filmat resmål längst 
den italienska kusten som de sedan applicerat genom VR där man då genom glasögonen kan 
uppleva destinationen på plats. Hur ser du på detta i framtiden? Ser ni något hot med 
användandet av VR och AR i det sammanhanget? 

●  Avslutningsvis, har du någonting du vill lägga till eller undrar över? 
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Bilaga 10 - Intervjufrågor: Adam Györki, TUI 
●  Berätta lite kort om dig själv, din roll och vad dina arbetsuppgifter är på TUI. 

●  Berätta om TUI:s främsta fokusområden? Vilka är era främsta målgrupper ? 

●  Jobbar ni på TUI med VR och AR idag? 

●  Om ja, 

○  hur implementeras teknikerna i verksamheten? 

○  hur togs/tas teknikerna emot? 

○  vilka kundgrupper är mest intresserade av teknikerna? 

○  i vilka användningsområden har de nyttjats? 

○  vad krävdes för att börja arbeta med teknikerna? 

●  Om nej, 

○  kan ni tänka er att applicera teknikerna i er verksamhet? 

○  vad skulle krävas för att kunna implementera teknikerna? 

○  vad skulle vara syftet att implementera teknikerna? 

●  Vilka är, anser ni, fördelarna respektive svårigheterna med att arbeta med tekniker som VR 
och AR? 

●  Tror ni att det skulle kunna ses som ett sätt att sälja resor på i framtiden? 

●  Vi undersöker hur VR skall användas inför en resa, för att exempelvis kunna få en inblick av 
vad resmålet har att erbjuda, medan AR används under en resa på den fysiska platsen för att få en 
förstärkt verklighet. Vad tänker du kring det? 

●  Har ni använt er av teknikerna i eran marknadsföring på ett konkret sätt? 

●  Avslutningsvis, har du någonting du vill lägga till eller undrar över? 
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Bilaga 11 - Intervjufrågor: Viggo Cavling, Travel News 
●  Berätta om Travel News och vad din roll är 

●  Vilka är era största fokusområden? 

●  Hur ser trenderna ut allmänt inom turism i dagsläget? 

●  Hur mycket undersöker ni den digitala framväxten inom turism? 

●  Har ni utfört intervjuer eller andra empiriska undersökningar på turistföretag som arbetar med 
virtual- och augmented reality? 

●  Hur många aktörer, skulle du uppskatta, inom turismen nyttjar den typen av teknik idag? 

●  Hur ser ni på den digitala framväxten inom turismen? 

●  Vad ser du för hot respektive möjligheter för turistföretag som använder sig av/vill använda 
sig av VR/AR? 

●  Kan du på något vis särskilja företag inom turismen som använder sig mer av digitala 
tekniker? 

●  Vilka aktörer skulle du säga inom turismen har lättast att följa den digitala/tekniska 
utvecklingen? 

●  Avslutningsvis, är det något som du vill lägga till? 
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Bilaga 12 - Samtyckesformulär 
Information om studien: Vi är tre studenter från Södertörns Högskola som skriver en C-uppsats i 
Turismvetenskap. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur digitaliseringen, framförallt virtual- och augmented 
reality påverkar turismindustrin och hur inblandade aktörer ser på utvecklingen. Vi skall även 
undersöka industrins framtidsutsikter gällande den snabba digitala framväxten genom att titta 
närmare på och kartlägga potentiella hot och möjligheter för branschen. Vi vill informera dig om 
att: 

· Din medverkan i studien är frivillig och du kan när du vill avbryta din medverkan 

· All information kommer att behandlas konfidentiellt. 

· Om ni vill kan vi utlova anonymitet i studien för er och er verksamhet. 

· Intervjun kommer att spelas in 

· Endast gruppens medlemmar kommer ha tillgång till insamlat datamaterial. 

· När studien är färdigställd och uppsatsen godkänd kommer all data att bli raderad. 

· Ni har rätt att ta del av den färdiga studien. 

Jag har läst och förstått informationen och ger mitt samtycke till att medverka i studien. 
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