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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det finns en efterfrågan bland 

studenter och användare av en viss social mediaplattform att få en förlängd extraordinär 

reseupplevelse. Syftet har även varit att ta reda på, utifrån existerande teorier och av 

resultatet av empirin för undersökningen, om det kan genomföras en producerad förlängd 

extraordinär reseupplevelse via en social media plattform. Undersökningen genomfördes 

utifrån kvantitativ metodteori med en enkät som mätinstrument. I enlighet med 

metodteorin utgick jag från existerande teorier som jag tog fram genom en 

litteraturundersökning. Litteratundersökningen bidrog till skapandet av min teoretiska 

referensram som var utgångspunkten i sammanställandet av mätinstrumentet och som 

referens till min analys av insamlad data. 

Sammanställd enkät skickades ut till utvald undersökningsgrupp, studenter och användare 

av en social media plattform. Resultatet visar på att det finns en efterfrågan av förlängda 

extraordinära reseupplevelser och genom analysen av det empiriska materialet har det 

framkommit vad som önskas för att skapa en social media plattform som kan bidra till en 

förlängd extraordinär reseupplevelse. Det ska däremot påpekas att efter den statistiska 

analysen kan allt material inte säkerställas som generaliserbar statistik, vilket visar på att en 

förlängd extraordinär reseupplevelse endast efterfrågas av 66 % av de tillfrågade för denna 

undersökning.     
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1. Bakgrund 

 

I dagens samhälle har kraven på informationsspridning till resenär från reseföretag kommit 

att blivit viktigt för att reseföretagen ska vara rätt i tiden och att rätt budskap kommer fram 

till resenären. Med Internet och de sociala medierna har detta kommit att blivit ett verktyg 

som möjliggör enkel och snabb kommunikation mellan resenär och reseleverantör. 

(Hanefors & Mossberg, 2007) Sociala medier, som Facebook, Twitter och Blogg, fungerar 

även som den nya sortens word of mouth mellan vänner och bekanta. Statistik visar att 

internet användandet per vecka av personer i åldrarna 16-74 år har stigit från 83 % till 86 % 

från 2008 till 2009. Till detta hör även att 89 % av Sveriges befolkning har tillgång till internet 

regelbundet. I åldrarna 16-44 år använder 97 % internet regelbundet.(Statistiska 

Centralbyrån, 2010)  

Jag har upplevt att de större reseföretagen som arrangerar charterresor idag arbetar aktivt 

med att skapa ett meningsfullt upplevelseinnehåll under resans gång, som vägledning till bra 

restauranger och att de informerar om möjligheter till aktiviteter på resmålet. Dock undrar 

jag om resan och upplevelseinnehåll måste få ett så tvärt slut när resenären kommit hem. En 

resa anser jag är slut när jag kommit hem från flyplatsen. Vid hemkomst från en resa känner 

jag snabbt en saknad av att vara på resande fot och skulle vilja ha en förlängning av resan, 

eller en mer dalande resa vid hemkomst. Jag skulle vilja behålla känslan av resan längre så 

slutet på den inte märks så häftigt rent känslomässigt vid hemkomst. Därför funderar jag på 

om de sociala mediefunktionerna som reseföretag arbetar med i dagens läge kan utvecklas 

på ett sådant vis så att de fungerar som en förlängd reseupplevelse liknande TripAdvisor. 

TripAdvisor är ett internetbaserat företag som bidrar med en plattform, i form av en 

hemsida, för resenärer att lämna sina åsikter och rekommendationer om resmål och 

upplevelser de varit med om till andra resenärer. Där finns det även en möjlighet för 

medlemmar till sidan att lägga upp sina egna bilder och filmer från tidigare resor som 

memorabilia och inspiration. Således producerar resenären sitt eget material av bilder och 

liknande från resan och en möjlighet till att förlänga känslan av resan och som i sin tur kan ge 

en upplevelse efter hemkomst som är i relation till genomförd resa. Sidan har uppemot 30 

miljoner användare världen över (TripAdvisor.se). TripAdvisor arbetar med att sprida 

information och rekommendationer inför resan och ger resenären möjlighet att återkoppla 

resan efter hemkomst genom att diskutera med andra resenärer om upplevelsen av resan, 

samt att sammanställa ett visuellt bildspel om hur de upplevde resan. TripAdvisor har 

möjliggjort för resenärer att förlänga sin resa när de har kommit hem. Resenären kan 

vidmakthålla många av de känslor och intryck som en resa skapar hos dem i en längre 

utsträckning. Slutet på en resa blir således inte lika abrupt.  
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1.1 Problemdiskussion 

 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, även kallad KK-stiftelsen, har 

kategoriserat upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för 13 olika kreativa 

branschområden. Ett av dessa områden är turism. (KK-stiftelsen, 2010) Turism beskrivs som 

aktiviteter människor gör när de reser till och besöker platser utanför deras vanliga 

omgivning. Resan får inte vara längre än ett år och ska inte vara arbetsrelaterad där ett 

företag står bakom och betalar individen att utföra ett arbete på 

plats.(Nationalencyklopedin, 2010)  

Hanefors och Mossberg (2007) går steget längre och påstår att under kategorin turism finns 

även de andra tolv områdena som KK-stiftelsen anser tillhöra upplevelseindustrin. Dessa ses 

som delmoment i hela reseprocessen, olika former av upplevelser för resenären. Detta 

innebär att en resa kan innehålla många upplevelser som bidrar till en stor 

helhetsupplevelse som är hela resan.  

Turism idag anses vara en resa bort från de ordinära upplevelserna i vardagen (Lengkeek, 

2001; Jafar, 1987) mot det icke ordinära som är upplevelsen av resan. Modellen jag 

presenterar nedan är framtagen av Jafar (1987) och beskriver turismprocessen med 

förflyttning i tid och rum för turisten. Den första raksträckan(W-A) beskrivs som 

språngbrädan från det ordinära vardagslivet mot det icke ordinära, som är själva resan till 

resmålet. Sträckan efter, A-B, mot toppen av kuben är själva transporten till resmålet. 

Toppen av kuben (B-C) är tiden tillbringad på resmålet och de icke ordinära upplevelserna på 

resmålet. Jafar beskriver även att resenären mot slutet av tiden (C) planerar inför det 

ordinära och mot slutet av reseupplevelsen. Frågan är då om slutet på kuben kan vara av en 

mildare lutningsgrad och leda till en extraordinär förlängd reseupplevelse, där besökaren 

fortsätter leva i det icke ordinära under en tid efter hemkomsten från destinationen.  

 

Figur 1: Turismmodell enligt Jafari Jafar (1987) 

Pine och Gilmore(1999) presenterade i The Experience Economy hur relationen mellan teater 

och upplevelser fungerar. Där jämför de en teaterproduktions arbetsmoment med att 

producera extraordinära upplevelser. Företagen står för scenen, rekvisitan och producenten 
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för uppsättningen där turisten agerar skådespelaren och skapar sin egen upplevelse (Pine & 

Gilmore, 1999; Boswijk, Thijssen & Peleen; 2007). Detta ses som den andra generationen av 

medproduktion av meningsfulla upplevelser (Boswijk et. al, 2005). Detta innebär att turisten 

är medproducent till upplevelseproduktionen och styr själv hur upplevelsen upplevs. För att 

skapa extraordinära upplevelser har Pine och Gilmore tagit fram en modell som visar fyra 

olika huvudkategorier som skapar upplevelser, kundens grad av medverkan (passivt eller 

aktivt deltagande) och vilken karaktär upplevelsen har (absorbering eller uppslukning). De 

fyra huvudkategorierna för upplevelser, de så kallade upplevelsefälten är: utbildning, 

underhållning, eskapism och estetik. Mittpunkten av denna modell kallar de för ”sweet spot” 

(se figur 2) och de menar att om alla områden i modellen inkluderas och möts vid 

mittpunkten i en upplevelseproduktion leder det till en extraordinär upplevelse. (Pine & 

Gilmore, 1999)  

Efter en snabb analys av TripAdvisor kan jag konstatera att det är svårt att få en extraordinär 

upplevelse efter ett besök på den sidan. Eventuellt kan en extraordinär upplevelse uppstå 

lättare om besöket görs i relation till en gjord resa, fast frågan jag ställer mig, är det av 

intresse för resenärer att förlänga upplevelsen. Med utvecklingen av internet, med de 

sociala mediernas framfart, och efterfrågan av upplevelser leder det till min frågeställning 

för denna uppsats.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Vid hemkomst från en semesterresa, finns det en efterfrågan hos svenska studenter 

och användare av en social media plattform, Facebook, att få en förlängd 

extraordinär reseupplevelse via Internet?  

 

• Är det möjligt, utifrån teorierna som presenteras i denna uppsats och resultatet av 

empirin, att producera förlängda extraordinära reseupplevelser genom en social 

mediaplattform? 

 

1.3 Syfte 

 

Jag har som syfte med denna uppsats att undersöka om det finns en efterfrågan av förlängda 

extraordinära reseupplevelser hos svenska studenter och användare av en social 

mediaplattform, samt utifrån teorier, modeller och empirin av undersökningen granska 

möjligheterna att producera förlängda extraordinära reseupplevelser genom sociala medier.  
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1.4 Avgränsning 

 

Till denna undersökning var det först tänkt att intervjua representanter från fem av de 

största charterreseföretagen i Sverige för att undersöka hur de arbetade med förlängda 

reseupplevelser genom sociala medier. Dock kunde detta inte genomföras på grund av 

tidsbrist hos dem. Därför uteblev empirin från dem. Däremot valde jag istället att analysera 

vad som önskades av konsument och hur deras svar var i relation till de utvalda teorierna 

och modellerna för att skapa en förlängd extraordinär reseupplevelse.  

  

1.5 Begreppsförklaringar 

 

Ordinär- och Icke-ordinärupplevelse 

Ordinäraupplevelser menas i denna uppsats händelser som sker i vardagen. Det kan vara 

besöket på lokala matvarubutiken eller promenaden dit. Icke-ordinäraupplevelser är 

händelser som inte är återkommande i vardagen. Dessa skapar en känsla av nyhetens behag 

och är minnesvärda händelser som en resa kan vara. Icke-ordinäraupplevelser sätts i relation 

till extraordinäraupplevelser och förklaras i kapitlet ”Teoretisk Referensram”.   

Förlängd reseupplevelse 

Med förlängda reseupplevelser menar jag i denna uppsats, efter Jafars modell (se figur 1), 

att producera en upplevelse som innebär en känsla av det icke-ordinära som uppstår efter 

att resan är avslutad och resenären hemkommen. Detta innebär att processen av resan hem 

som Jafar (1987) beskriver som vertikal kan förlängas i tid och genom att göra det ge en viss 

lutning av modellens hemresefas. Då kan resenären behålla ytterligare en tid i det icke-

ordinära och eventuellt uppleva extraordinära upplevelser. Till detta hör att processen som 

sker efter hemkomst är i relation till resan som gjorts och därav en förlängning av resan.   

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internet baserade plattformar som möjliggör 

kommunikation mellan individer eller grupper med text, bilder eller ljud. Till sociala medier 

hör Youtube, Facebook, Blogg, Twitter och Flickr.  

Resehemsida 

Med hemsida i denna uppsats menar jag en webbplats där information kan utbytas mellan 

besökare av denna webbplats. På en resehemsida är det information som delas mellan 

användare som är kopplad till resmål och besökare av olika resmål. En resehemsida har sitt 

fokus inom turism.  
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2. Metod 

Utifrån mitt syfte och frågeställning för uppsatsen kommer jag i detta kapitel presentera det 

tillvägagångssätt jag arbetat efter för att genomföra min undersökning och för att hålla en 

vetenskaplig kvalitet.  

 

2.1 Metodteori 

 

Metodteorin är kunskapen om hur tillvägagångssättet ska vara till en vetenskaplig 

undersökning. Tanken är att den ska fungera som kunskapskälla för forskaren för att komma 

fram till rätt handlingsalternativ till att genomföra undersökningen. Det kan ses som regler 

att följa för att undersökningen ska uppfylla kraven att vara vetenskaplig. (Hartman, 2004) 

Relevant för forskaren inför valet av metod är hur problemområdet är formulerat och vad 

undersökningen gäller. I detta fall handlar det om mätbar data som jag tagit fram och detta 

sker utifrån en kvantitativ metodteori som innebär att undersökningen är mätbar och leder 

till statistik som kan vara generaliserbar.  

 

2.2 Metodval  

 

Inom den kvantitativa metodteorin är det vanligt att använda sig av enkätundersökningar 

som instrument för att samla in data och det är denna metod jag använt mig av. Enkäter ger 

ett resultat som analyseras genom matematiska formler och som är mätbart. Enligt vissa 

visar detta på hur världen verkligen ser ut(Hartman, 2004). Hartman(2004) påpekar även att 

inom denna metodteori är utgångspunkten inom existerande teorier, vilket jag valt att göra 

med en litteraturstudie som fungerar som underlag för mitt verktyg.  

 

2.2.1 Enkätundersökning 

 

För att få svar på min frågeställning sammanställde jag en undersökningsgrupp om 110 

utvalda elever vid Luleå Tekniska Universitet och filialen Musik och Medier i Piteå, samt en 

grupp om 40 individer från en social mediaplattform, Facebook. Totalt 150 individer som 

respondenter. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval där tillgång var den största 

bidragande faktorn. Valet föll sig naturligt för mig då det handlar om framtida målgruppen 

för att gå vidare med resultatet av denna undersökning. De personer jag valde vid Luleå 

Tekniska Universitet studerade alla vid medieutbildningarna som startade hösten 2009. 

Urvalet från Facebook skedde genom att slumpmässigt välja människor utifrån första 

bokstaven i deras förnamn.  Jag valde att använda mig av ett program som heter Google 

Documents för att sammanställa webbenkäten. Jag skickade email med enkäten till de 

utvalda respondenterna som gjorde det möjligt för dem att fylla i och returnera enkäten till 
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min internetsida på Google Documents. Materialet samlades in och sammanställdes i ett 

Excel ark.  

När tiden för respondenterna att fylla i enkäten gick ut tog jag del av materialet och räknade 

ut medelvärdena på frågorna och detta presenteras i empiri kapitlet. Jag tog även fram ett 

genomsnittsmedelvärde för frågorna som är av mätbar karaktär för att genomföra en 

statistisk analys. Till analysen räknade jag ut standardavvikelsen bland svaren. Detta gjordes 

genom att beräkna hur mycket som skiljdes från medelvärdet på de fem värdena. Därefter 

adderades summan och delades på antal värden (5) minus ett. Sedan beräknades roten ur 

summan och vilket resulterade i standardavvikelsen. För att sedan säkerställa statistiken 

delas standardavvikelsen med antal individer som deltagit i undersökningen och detta 

resultat är signifikansnivån. För att analysen ska vara säkrad ska undersökningen vara mindre 

än en viss signifikansnivå för felmarginaler. Signifikansnivån kan ses som en säkerhetsnivå 

som undersökningen ska klara för att vara vetenskaplig. Denna nivå sätts vanligen vid 5 % 

felmarginal. I detta fall väljer jag att sätta signifikansnivån till 6 % då det är ett lågt antal 

deltagare av undersökningen.   

Enkäten som jag tog fram fungerade som mitt huvudsakliga mätinstrument för att svara på 

min frågeställning. Som stöd och utgångsläge i teorin har jag genomfört en 

litteraturundersökning. 

 

2.2.2 Litteraturundersökning 

 

Inom litteraturen har jag tagit del av modeller och teorier som varit relevanta för att svara på 

min frågeställning, samt att de legat som grund för frågorna i enkäten. Materialet jag tagit 

del av har dels varit primär litteratur från databaser via Luleå Tekniska Universitet, men det 

har även handlat om en del sekundär litteratur som figurerat som kursmaterial på 

programmet Upplevelseproduktion under åren. Resultatet av litteraturstudien presenteras i 

kapitlet Teoretisk Referensram.  

  

2.3 Kvalitet 

 

Det finns en del krav att ställa på en uppsats för att den ska vara vetenskaplig och ha en hög 

kvalitet. Till dessa hör validitet och reliabilitet,(Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003) men 

även standardisering och strukturering av mätinstrumentet hör till för att säkerställa en viss 

kvalitet av undersökningen(Trost, 2001). Detta används främst inom metoden för 

kvantitativa undersökningar.  
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2.3.1 Validitet 

 

När man beskriver validitet eller giltighet, som det ofta skrivs, för en undersökning innebär 

det att forskaren har undersökt det som sägs att den ska undersöka(Hartman, 2004). Detta 

innebär att forskaren använder sig av rätt instrument för att svara på problemformuleringen. 

Relationen mellan det trovärdiga instrumentet och att det leder till resultatet för 

undersökningen som det är skrivet i problemformuleringen är därför viktig. Det kan vara ett 

trovärdigt instrument med hög reliabilitet, men mätningarna av det kan svara på något helt 

annat än frågeställningen och därför ge undersökningen en låg validitet.   

 

2.3.2 Reliabilitet 

 

När vi pratar om reliabilitet eller pålitlighet handlar det om mätinstrumentet vi använder oss 

av i undersökningen och att dessa instrument ger samma resultat vid varje undersökning. 

Mätinstrumentet ska inte svikta och ge olika utslag vid olika undersökningar.(Hartman, 2004) 

Det handlar om möjligheten att upprepa metoden vid en senare undersökning och ska då 

leda till samma resultat för att ge god pålitlighet. Det ska inte finnas några slumpmässiga 

inflytanden för att påverka instrumentet(Patel & Davidson, 2003). Prover av instrumentet 

bör göras innan undersökningen och ska då leda till hög pålitlighet. 

 

2.3.3 Standardisering 

 

Standardisering handlar om hur frågorna och situationerna är desamma för alla svaranden. 

Med hög grad av standardisering är frågorna för en enkät eller intervju desamma genom 

hela processen. Varieras situationerna och frågorna under processen är standardiseringen 

låg.(Trost, 2001) 

 

2.3.4 Strukturering 

 

Strukturering är hur ordnad en undersökning är. Om en undersökning har hög strukturering 

ställs frågorna i ständig relation till syftet för undersökningen och att inga frågor som rör 

andra områden är inkluderade i undersökningen.(Trost, 2001) 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag presentera begrepp för teorier och modeller som är grunden till 

sammanställningen av enkäten samt analyserandet av empirin.  

 

3.1 Upplevelse 

 

Ordet upplevelse beskrivs ofta som något minnesvärt, att individen upplever något på ett 

känslomässigt plan (Nationalencyklopedin) och att det engagerar individen(Mossberg, 2003; 

Pine & Gilmore, 1999). Till skillnad från produkter, som är påtagliga, är upplevelser 

immateriella företeelser (Mossberg, 2003). I Engelskan talas det om experience och vilket 

kan översättas till svenskans upplevelse eller erfarenhet. I detta fall väljer jag att diskutera 

upplevelse och innebörden av detta. Det finns många olika sätt att definiera en upplevelse 

och i många fall läggs det till ord för att ge ett sammanhang till begreppet. Som exempel 

”slow experiences” som ursprungligen kommer från begreppet ”slow food”, vilket innebär 

att sänka ner tempot och att tiden upplevs gå saktare. Upplevelser som innehåller detta kan 

vara spa och hälsohem.”Peak experiences” är ett annat utryck som ursprungligen kommer 

från Abraham Maslow och beskriver när en person känner sin högsta nivå av glädje, harmoni 

och självförverkligande för en kort period. (Gelter, 2010) Ytterligare ett begrepp som är 

vanligt inom forskning av turismupplevelser är extraordinära upplevelser (Gelter, 2010b). 

”Slow-” och ”peak experience” begreppen lägger vikt vid att upplevelsen är meningsfull, 

medans extraordinära upplevelser har sin fokus i att vara minnesvärda och engagerande, 

som ofta resor innebär (Gelter, 2010a).  

 

3.1.1  Extraordinär upplevelse 

 

Turism handlar om flykt från det ordinära (Lengkeek, 2001) till det icke-ordinära och i 

samband med den icke-ordinära resan tillkommer icke-ordinära upplevelser(Jafari, 1987; 

Mossberg, 2003). En ordinär upplevelse håller sig inom det normala eller genomsnittliga för 

vad som upplevs (Nationalencyklopedin). Extraordinär innebär en företeelse som är mycket 

utöver det vanliga, fantastisk och ovanlig. Den icke-ordinära upplevelsen, som en resa är, ses 

som en upplevelse utöver det normala. En extraordinär upplevelse innebär ovanliga, 

minnesvärda och engagerande händelser(Mossberg, 2003). Relationen mellan det ovanliga 

och extraordinära i form av upplevelser kan ses som liknande och därför väljer jag till denna 

uppsats att använda mig av begreppet extraordinära upplevelser, då turism handlar mycket 

om minnesvärda händelser som skapas av engagemang från individen. 

Inom forskningen har det tagits fram en ram om vad som konstituerar en extraordinär 

upplevelse. Upplevelsen blir inte extraordinär om följande företeelser inte finns med i 

processen (Gelter, 2010a; Mossberg, 2003):  
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• Aktiv, dynamisk process 

• Stark social dimension 

• Mening och känsla av nöje 

• Absorbering och personlig kontroll 

• Påverkan av kontext, ovisshet och nymodighet 

• Sammanflätning med tillfredsställelse  

Nedan presenterar jag de modeller och teorier som leder till att skapa en extraordinär 

upplevelse och visar hur de står i relation till företeelserna av en extraordinär upplevelse.  

 

3.2 Upplevelseproduktion 

 

Utvecklingen har gått från varusamhället, till servicesamhället till det nuvarande 

upplevelsesamhället (Pine & Gilmore, 1999). I dagens samhälle pratas det om att iscensätta, 

eller producera upplevelser för produkter, tjänster eller individer(Gelter & Zobel, 2009). 

Utifrån förståelsen om vad en extraordinär upplevelse är och vad som krävs för att skapa en, 

är nästa steg att producera eller leverera förutsättningar för kunden, eller i detta fall 

turisten, att få en extraordinär upplevelse. Pine och Gilmore(1999) jämför företags 

produktionsprocess att skapa upplevelser för deras kunder med en dramaturgisk metafor. 

Detta innebär att företagen bygger scenen och står för all rekvisita och producenter för 

uppsättningen som företagets kunder agerar skådespelare i. Påpekandet att det väsentliga 

med producerandet av upplevelser är att engagera individen (Pine & Gilmore, 1999) har lett 

till utvecklingen inom upplevelseproduktion och att låta köparen av upplevelsen vara 

medproducent till den. Det pratas om ett generationsskifte (Gelter & Zobel, 2009).  

Ett sätt att förstå skapandet av extraordinära upplevelser är att titta på Pine och Gilmores 

(1999) upplevelsemodell. I litteraturen har de tagit fram en modell kallad ”The Experience 

Realms”.  Modellen presenterar två dimensioner av upplevelser, på den horisontella axeln 

finns deltagande dimensionen, som innebär aktivt eller passivt deltagande. Vid ett aktivt 

deltagande av individen påverkar denna personligen händelserna av upplevelsen samtidigt 

som individen själva skapar upplevelsen. Vid ett passivt deltagande påverkar inte individen 

händelserna för upplevelsen, individen agerar endast observatör. Den vertikala axeln 

innehåller karaktären av upplevelsen och hur den utspelas, om upplevelsen går in i individen 

(absorbering) eller om individen går in i upplevelsen (uppslukning). Med absorbering menas 

att uppmärksamheten ligger vid att ta in upplevelsen i medvetandet hos individen, den suger 

in upplevelsen i minnet. Uppslukningsdimensionen karakteriseras av att individen blir fysiskt 

aktiv i upplevelsen, t.ex. lössnöskidåkning på ett enormt berg och fördjupas i den otroliga 

miljön. Efter att de sammanställt dessa dimensioner presenteras fyra olika typer av 

upplevelser i mitten av dimensionerna. Dessa är estetik, eskapism, utbildning och 

underhållning. (Pine & Gilmore, 1999) 
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Figur 2: Upplevelsefälten enligt Pine och Gilmore (1999) 

 

3.2.1 Estetikupplevelser 

 

Estetik beskrivs som observerandet av det sköna och dess former (Nationalencyklopedin). 

Med estetikupplevelser menas att individen passivt observerar samtidigt som denna går in i 

upplevelsen. Det innebär att individen bara är där och upplever som vid observerandet av 

vackra naturliga miljöer. (Mossberg, 2003; Pine & Gilmore, 1999) De som tar del av en 

estetikupplevelse vill bara ”vara” där (Pine & Gilmore, 1999). Ett sätt att se på en 

estetikupplevelse är att individen med sina sinnen uppfattar och fördjupar sig i en händelse 

eller i en omgivning men kan inte påverka resultatet av händelsen eller omgivningen 

(Mossberg, 2003).  

 

3.2.2 Eskapismupplevelser 

 

Eskapismupplevelser innebär ett aktivt deltagande av individen samtidigt som individen tar 

sin väg in i och uppslukas helt av upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Att lära sig åka slalom 

kan vara en sådan typ av upplevelse där individen aktivt genomför processen av att lära sig 

Underhållning Utbildning 

Estetik Eskapism 

Passivt  
deltagande 

Aktivt  
deltagande 

Absorbering 

Uppslukning 
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att svänga på skidor för första gången vilket leder denne in i upplevelsen av resan mot första 

svängen. Individen befinner sig inte i rollen som passiv bisittare eller åskådare, utan blir 

själva skådespelaren i framförandet och påverkar hela processen av upplevelsen (Pine & 

Gilmore, 1999). Eskapismupplevelser handlar om att göra (Hanefors & Mossberg, 2007; 

Mossberg, 2003). Inom Internet kan det vara ett aktivt deltagande i diskussioner på ett 

forum eller skapandet av forum som leder till diskussioner inom olika ämnen. Pine och 

Gilmore (1999) skriver: ”cyberspace is a great place for such experiences” och då menar de 

just eskapism upplevelser.  

 

3.2.3 Utbildningsupplevelser 

 

Utbildningsupplevelser innebär en process av aktivt deltagande av individen för att ta in 

kunskap. Det innebär att händelserna som leder till upplevelsen ska engagera intellektet hos 

individen och bidra till kunskap. (Gelter, 2010a; Pine & Gilmore, 1999) Att skapa upplevelser 

som ger lärdom är upplevelser som blir minnesvärda över en längre tid. När reseföretag 

transformerar deras tjänst att sälja resor till att skapa upplevelser för deras resenärer behövs 

utbildningsfältet vara inkluderat för att skapa någon mening till upplevelsen (Gelter, 2008; 

Gelter & Zobel, 2009).  

 

3.2.4 Underhållningsupplevelser 

 

Det som menas med underhållning är att ”något ger nöje och avkoppling” 

(Nationalencyklopedin). I detta sammanhang handlar det om att individen passivt blir 

underhållen och underhållningen går in i individen, varpå den ger en känsla av nöje och 

glädje som resulterar i en upplevelse. Filmvisningar och teaterbesök ses som 

underhållningsupplevelser. (Pine & Gilmore, 1999)  

De olika upplevelsefälten kan stå var för sig, men i kombination av båda dimensioner och 

med alla upplevelsefält kan en fulländad upplevelse skapas (Gelter, 2010a). Pine och Gilmore 

(1999) beskriver kombinationen av dimensionerna och fälten som ”sweet spot” och genom 

att producera upplevelser som innehåller alla moment leder det till en 

extraordinärupplevelse. 

 

3.3 Medproduktion 

 

Producerandet av upplevelser har gått från första genrationens upplevelseproduktion, efter 

Pine och Gilmores (1999) modell att arbeta efter teater konceptet med scen, producent, 

skådespelare och åskådare, mot andra generationens upplevelseproduktion. Där menas det 
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att åskådaren eller köparen av en viss produkt blir medproducent till arrangemanget. I detta 

fall kan även teaterkonceptet appliceras, med kunden som medproducent till föreställningen 

och kunden blir således både producent och skådespelare. Det diskuteras även om en nästa 

generation som innebär en egen produktion av individen och av dennes upplevelser. 

(Boswijk, et.al. 2007) För en minnesvärd och extraordinär upplevelse behöver ett 

engagemang finnas hos individen (Pine & Gilmore, 1999) och för att skapa ett sådant 

engagemang kan det vara relevant att låta individen vara medproducent. Företagen 

fokuserar i dagsläget på att se kunder eller turister som unika och försöker skräddarsy 

lösningar för att tillgodose individernas behov (Mossberg, 2003). Då upplevelser är 

personliga fenomen bör det vara rätt för individen att ha möjlighet att påverka upplevelsen 

och producerandet av denna. 

  

3.4 Upplevelserummet 

 

Gemensamt för upplevelser är att de är händelser som förflyttas i tid och rum. Med det 

rumsliga menas i vilken miljö som upplevelsen utspelas (Mossberg, 2003). Mossberg (2003) 

använder en modell kallad upplevelserummet. Upplevelserummet är den fysiska miljö 

upplevelsen produceras, levereras och konsumeras inom. Mossberg (2003) beskriver 

upplevelserummet som tre delar: den fysiska omgivningen, den sociala omgivningen och 

tidsomgivningen. Den fysiska omgivningen inkluderar områden som fysiska objekt, design 

och ljudnivå. Inom den sociala omgivningen är det andra besökare eller resenärer och även 

personal från företaget som påverkar situationen. Tidsomgivningen innefattar känslan av 

tiden resenären spenderar för en viss upplevelse. Dessa delar påverkar turistens känslor, 

absorbering och kontroll över situationer. (Mossberg, 2003) Upplevelserummet kan ses som 

ett sammanhang eller kontext för att göra det mer påtagligt inom vilken ram upplevelsen 

utspelas.  

Sammanlänkar vi vad som innebär en extraordinär upplevelse och vad Pine och Gilmore 

(1999) beskriver som innehåll för att skapa en extraordinär upplevelse kan vi se att modellen 

(se figur 2) Pine och Gilmore (1999) presenterar leder till extraordinära upplevelser, där 

inslag av medproduktion och upplevelserummet ger upplevelsen ett sammanhang. Inom de 

två dimensionerna kan vi se hur en aktiv dynamisk process finns representerad, en social 

dimension existerar i relationen individen har till upplevelsen, absorbering av upplevelsen 

och en känsla av kontroll kan uppstå, det ovissa och icke-ordinära kan implementeras genom 

de fyra upplevelsefälten och utbildningsfältet, samt underhållningsfältet bidrar till mening 

och nöje. För att upplevelsen ska vara extraordinär ska den leda till en viss 

livstillfredsställelse. (Mossberg, 2003)  

Sammanfattningsvis kan länken mellan extraordinära upplevelser och de presenterade 

teoretiska modellerna dras för att visa på processen i skapandet av extraordinära 

upplevelser.  
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• Aktiv, dynamisk process – Utbildnings- och eskapismupplevelser 

• Stark social dimension - Upplevelserummet 

• Mening och känsla av nöje – Underhållnings- och utbildningsupplevelser 

• Absorbering och personlig kontroll - Underhållningsupplevelser 

• Påverkan av kontext, ovisshet och nymodighet – Medproduktion, Upplevelserummet 

och estetikupplevelser 

• Sammanflätning med tillfredsställelse – Kombination av alla ovan för en extraordinär 

upplevelse 
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4. Empiriskt resultat från enkäter 

 

Jag har valt att dela upp teorierna inom olika kategorier för att göra det överskådligt i det 

empiriska kapitlet och för analysen. Kategorierna är: Estetik, Eskapism, Utbildning, 

Underhållning, Medproduktion och Upplevelserum. Frågorna som var underlag för 

undersökningen finns under Bilaga 1. I figurerna nedan presenteras antalet respondenter på 

den vertikala axeln och svarsalternativen på den lodräta axeln.  

Undersökningen besvarades av 43,3 % av de tillfrågade. Största svarsfrekvens fanns hos de 

som svarade via Facebook. Antalet uppgick till 65 personer och av dessa var 52,3 % 

studenter, resterande var till större delen arbetande.  På frågan om ett intresse fanns att få 

en förlängd upplevelse efter resan svarade 66,2 % Ja, 7, 7 % Nej och 26,1 % att de inte vet. I 

relation till detta ställdes frågan om vilken vikt det är att få en förlängd reseupplevelse efter 

att ha kommit hem från en semesterresa. Medelvärdet för frågan är 3,25.   

              Svarsalternativ      Antal svaranden             % 

 

Figur 3: Vikt av förlängd reseupplevelse efter hemkomst från resa 

Resultatet av frågan visar att det är av vikt för respondenterna att få en förlängd 

reseupplevelse efter hemkomst. 

Respondenterna blev även tillfrågade om de tror att det är möjligt att producera en förlängd 

reseupplevelse genom sociala medier. Svaren var övergripande positiva, med 76,2 % Ja och 

23,8 % som inte visste. Det var ingen som trodde att det inte är genomförbart.  
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4.1 Estetik 

 

Inom estetikområdet för upplevelser valde jag att fråga hur stor påverkan utseendet har på 

en resehemsida för att de tillfrågade ska återvända till den. Medelvärdet av dessa svar ligger 

på 4,14. 

              Svarsalternativ      Antal svaranden             % 

 

Figur 4: Påverkan av utseende på en resehemsida för att göra återbesök 

Svaren visar även här att det finns en påverkan av utseendet på en resehemsida för att 

återbesök ska göras till denna.  

 

4.2 Eskapism 

 

I sammanhang med eskapismupplevelser tillhör interaktioner mellan resenärer. Frågorna 

som berör eskapismupplevelser är: 2; 4.3; 4.4; och 5 (se bilaga 1). Diagrammet nedan visar 

på hur de svarande ställer sig till hur viktigt det är med interaktioner mellan besökare av en 

resehemsida, efter det att de kommit hem från en resa. Medelvärdet som kommer fram av 

svaren är 2,69. Resultaten visar att det är av viss vikt med interaktioner för återbesök av en 

resehemsida.  

              Svarsalternativ      Antal svaranden             % 

 

Figur 5: Väsentlighet med interaktioner mellan besökare av en resehemsida för återbesök 
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Vidare valde jag att undersöka hur stor påverkan ett chatrum har för individen för att den 

ska återvända till en resehemsida. Medelvärdet för denna fråga är 2,55.  

            Svarsalternativ                              Antal svaranden        % 

 

Figur 6: Påverkan av interaktioner på en resehemsida för att göra återbesök 

På frågan om möjlighet till att sätta ihop eget visuellt material skulle bidra till att en 

besökare återvände till resehemsidan blev svaren som följande. Om man jämför med 

chatrum har detta en större påverkan för att de svarande ska återvända till hemsidan. 

Medelvärdet här är 2,94, medan frågan om chatrum har ett medelvärde på 2,55.  

              Svarsalternativ      Antal svaranden             % 

 

Figur 7: Möjlighet att sätta ihop eget visuellt material som påverkan att återbesöka en resehemsida 

Som alternativ för interaktioner mellan olika resenärer på en resehemsida efterfrågades ” 

möjlighet till att koppla upp video så att man ser personen som man chattar med” och ” alla 

som varit i samma land kommer upp som första sida”. Vanligt förekommande var någon 

form av chatfunktion eller diskussionsforum för individer med liknande resmålsintressen. 
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4.3 Utbildning 

 

På frågan till vilken grad de tillfrågade ansåg det vara viktigt att lära sig något av en 

resehemsida framkom resultaten nedan. Medelvärdet för denna fråga är 4,14.  

                                                            Svarsalternativ      Antal svaranden             % 

 

Figur 8: Hur viktigt det är att lära sig något vid besök av en resehemsida 

Vidare svarade de tillfrågade på frågan om till vilken grad lärdom på en resehemsida kan 

bidra till en förhöjd upplevelse. Medelvärdet som kom fram av denna fråga är 4,09.  

                                                                Svarsalternativ                         Antal svaranden             % 

 

Figur 9: Påverkan av funktioner som bidrar med lärdom för att förhöja upplevelsen vid besök av en resehemsida

   

Resultatet av utbildningsfrågor visar att det är av en väsentliggrad för att, dels förhöja 

upplevelsen, men även för återbesök av en resehemsida.  
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4.4 Underhållning 

 

Utifrån ett underhållningsperspektiv undersöktes möjligheten för besökare av en 

resehemsida att titta på upplagt bildmaterial från andra besökare och huruvida det påverkar 

de tillfrågade att återvända till webbplatsen. Svaren som presenteras nedan visar att 

bildmaterial har en stor påverkan, med ett medelvärde på 3,97.  

                                                               Svarsalternativ                         Antal svaranden             % 

 

Figur 10: Påverkan av bildmaterial att åskåda för återbesök av resehemsida 

I enkäten valde jag även att se om de tillfrågade tycker det är viktigt att det finns 

åskådarfunktioner, som filmer och bildspel, på en resehemsida som ger ett 

underhållningsvärde. Resultaten visar att det är av relativt stor vikt att en form av 

underhållning erhålls genom dessa funktioner. Medelvärdet bland de tillfrågade är på 3,68.   

                                                                  Svarsalternativ                         Antal svaranden             % 

 

Figur 11: Väsentlighet med åskådarmaterial för att återvända till resehemsida 
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4.5 Medproduktion 

 

Efterfrågan att aktivt delta i utformningen av innehållet av en resehemsida fick bland det 

lägsta medelvärdet, 2,49, bland undersökningsgruppen.  

                                                               Svarsalternativ                         Antal svaranden             % 

 

Figur 12: Efterfrågan av aktivt deltagande i utformandet av material på resehemsida 

 

4.6 Upplevelserum 

 

För att få ett sammanhang till upplevelsen valde jag att ställa en fråga om hur viktig designen 

på en resehemsida är för att de tillfrågade ska finna den tilltalande och vilja göra återbesök. 

Inom ramen för frågan inkluderas även funktioner som finns på hemsidan och inte endast 

det estetiska. Medelvärdet ligger på 3,97.  

                                                                         Svarsalternativ                    Antal svaranden             % 

 

Figur 13: Väsentlighet med design på resehemsida för återbesök 

 

Respondenterna blev även tillfrågade hur de tycker en förlängd reseupplevelse kan vara 

utformad och svaren var varierande. Ofta förekom det önskemål om olika typer av forum, 

möjligheter till upplägg av bilder och chatfunktioner med resenärer som de mött på resan. 

En funktion som påpekades var återträffar med resenärer från samma resa. Några påpekade 

möjligheten med att ge tips till andra resenärer om saker de kan uppleva på destinationen. 

Det som var vanligast förekommande förslagen var någon form av interaktion mellan 
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resenärer från samma resa, resenärer med liknande intressen och interaktion med 

kommande resenärer för att ge råd.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer jag presentera min statistiska analys, samt en analys efter resultaten 

av undersökningen.  

 

5.1 Statistisk Analys 

 

För att säkerställa resultatet av empirin har jag genomfört en statistisk analys. Den statistiska 

analysen räknades ut genom de frågor som var mätbara och som presenterats i empiri 

kapitlet. Konfidensintervallet, det värde som representerar hela populationen, har jag valt 

att sätta vid 94 % eftersom det är ett lågt tal av deltagare för undersökningen. 

Signifikansnivån är i relation till konfidensintervallet som sattes till 94 % och därav blir 

signifikansnivån 6 %. Signifikansnivån kan ses som ramen för att säkerställa statistiken, om 

standardavvikelsen delat på antalet individer som deltagit i undersökningen är lägre än 6 % 

är siffran statistiskt säkrad. Jag genomförde beräkningar på svaren som delgetts i det 

empiriska kapitlet och genomförandet presenteras i metod kapitlet. Utifrån mina 

beräkningar är alla svar statistiskt säkrade, förutom tre stycken. Det rör sig om frågan om 

estetik där signifikansnivån uppgick till 6,2 %. Det andra svaret som fick en hög 

signifikansnivå var frågan om till vilken grad de tillfrågade vill lära sig något av en 

resehemsida. Där uppgick också nivån till 6,2 %. Det sista svaret som hade för hög 

signifikansnivå var frågan om till vilken grad lärdom kan bidra till en förhöjd upplevelse där 

nivån uppgick till 6,1 %. I alla dessa fall var det inte med stor marginal som stegs över, dock 

visar det på att de inte kan räknas som statistik. För att säkerställa svaren statistiskt och 

generaliserbara mot populationen behövs det dock genomföras antingen ett chi 2 test eller 

ett t-test. Skulle dessa beräkningar göras kan resultatet bli generaliserbart och tillförlitligt. I 

brist på tid har materialet inte testats utifrån de två ovan nämnda prover.  

 

5.2 Analys av svarsresultat 

 

Enligt statistiken som framtagits i undersökningen finns det en efterfrågan bland drygt 66 % 

av de tillfrågade om att förlänga en reseupplevelse. 44 % anser det vara av stor vikt att få en 

förlängd reseupplevelse. Genomsnittsåldern på de som deltog i undersökningen är 25,7 år. 

Det fanns dock ett extrem tal som var mycket över snittet och jag valde att göra en 

beräkning genom att ta bort det högsta och det lägsta för att se hur snittet blir. Resultatet av 

denna beräkning ger en snitt ålder på 24,6 år.  

För att mäta efterfrågan av extraordinära förlängda reseupplevelser har jag sammanställt 

frågorna efter kategorierna i teorikapitlet.  Svaren som presenterades i det empiriska 

kapitlet har sammanställts till vilken vikt det är för de tillfrågade att de får en extraordinär 

upplevelse när de besöker en resehemsida.   
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Inom estetikområdet har utseendet stor påverkan om de tillfrågade vill göra återbesök till 

sidan. Detta kan visa på att om utseendet är tilltalande kan individen stanna kvar för att 

endast observera miljön den är i. Individen kan passivt låta det sköna vara en upplevelse som 

denna går in i och uppslukas av. Med internet kan upplevelsen vara att sitta framför datorn 

och åskåda en härlig miljö som framtagits. Det kan vara ett konstverk som relaterar till en 

resa som individen varit på, vilket kan leda till en estetisk upplevelse. Således kan det 

konstateras att estetiken på en hemsida är viktig för de tillfrågade och därmed existerar en 

efterfrågan rörande estetiken på en resehemsida.  

Enligt teorin är eskapism upplevelser förankrade till ”något att göra”(Hanefors & Mossberg, 

2007). Det är en aktiv process av individen som leder till att denne uppslukas av upplevelsen. 

I detta sammanhang handlar det om ett aktivt deltagande i form av chat-möjligheter, 

interaktioner med andra resenärer och möjlighet att sätta ihop eget visuellt bildmaterial. De 

olika funktionerna som skapar ett aktivt deltagande av individerna och låter dem uppslukas 

helt av händelsen värderas olika av de tillfrågande. Upplägg av bildmaterial rankades som 

viktigast för återbesök av en hemsida, där de tillfrågade kan rangordna hur stor påverkan de 

olika områdena har på dem. Däremot finns det en avvikelse mellan svaren på de öppna 

frågorna och skalfrågorna. Exempelvis är medelvärdet på frågan om påverkan av chatrum på 

2,55, medans i den öppna frågeställningen om interaktioner väljer många chatrum som 

efterfrågan till interaktionsmöjligheter. Då de tillfrågade anser det vara av vikt med olika 

former av eskapism händelser på en resehemsida kan det även relateras till att en efterfråga 

finns för att skapa eskapism upplevelser på en resehemsida.  

För att skapa en utbildningsupplevelse krävs det att man engagerar intellektet hos individen 

och därmed bidrar till kunskap. I likhet med teorin påpekas av de tillfrågade att någon form 

av lärdom leder till en form av förhöjd upplevelse. Gemensamt för de tillfrågade var att det 

är av vikt att en resehemsida bidrar med någon form av kunskap som de aktivt kan inta när 

de besöker den. Detta står i relation till återbesök och således ses som en efterfrågan av de 

tillfrågade för att de ska återvända till en resehemsida. När en händelse ger lärdom blir den 

minnesvärd över en längre tid.  

Underhållningsupplevelser handlar om att individen passivt absorberar upplevelsen, vilket 

innebär att upplevelsen går in i individen. I samband med denna undersökning innebär det 

former av bildmaterial och åskådarfunktioner för besökaren att bara titta på och njuta av på 

en resehemsida. Undersökningen visar på att det finns en efterfrågan av material som ger 

ett underhållningsvärde, där individen inte aktivt deltar, utan mer fritt kan observera, 

samtidigt som materialet tar sin väg in i medvetandet. Genom att skapa ett 

underhållningsvärde leder det till en mening av känsla, nöje och glädje, som därmed 

resulterar i en upplevelse.  

Vid producerandet av upplevelser påpekas det väsentliga med att engagera individen som 

upplevelsen är till för (Pine & Gilmore, 1999). Engagerandet kan relateras till att aktivt delta i 

processen av att skapa en upplevelse. För undersökningen ledde det till frågan rörande 
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vikten av att delta i utformandet av en resehemsida. Resultatet visar på att det finns en viss 

vilja att engagera sig i utformandet av en resehemsidas innehåll. Dock har 21 % ställt sig 

negativa till att medverka i någon utformning. Detta kan vara ett resultat utifrån tolkningar 

av frågan om att bygga upp en resehemsida själv, med allt det innebär. Tanken med frågan 

var att få fram ett resultat som svarar på huruvida de tillfrågade tycker det är av vikt att 

kunna påverka innehållet på en resehemsida, t.ex. genom att skapa sin egen bakgrund som 

kommer upp vid varje inloggning. Således om en efterfrågan existerar att medproducera sin 

egen profil på en resehemsida. Intressant blir ändå att 79 % vill på något sätt kunna påverka 

innehållet och utformningen av detta. Det visar på att de tillfrågade vill vara delaktiga i 

innehållet och utformningen av en resehemsida, vilket tyder på att en viss medproduktion 

som kan bidra till att de skapar och bidrar till sin egen upplevelse.  

Med en specifik hemsida som upplevelserum kan den fysiska aspekten relateras till 

utseende, design, bildkvalité och ljudnivå på hemsidan. Andra besökare av sidan och 

möjlighet till interaktion med dessa påverkar den sociala omgivningen. Tidsramen kan 

alterneras beroende på hur utvecklad och motiverande den är för besökaren. Den fråga som 

rörde upplevelserummet har även sin grund i estetiken, om hur viktig designen kan vara på 

en resehemsida för att besökaren ska återvända. Denna fråga kan ha två meningar, dels kan 

det röra sig om vilka funktioner som finns och hur tillgängliga de är, samt hur vacker den är 

rent utseendemässigt. Till denna undersökning har jag haft som utgångspunkt i att frågan 

handlar om helheten för resehemsidan, om denna har en användbarhet som är tilltalande 

för resenären och som lockar besökaren tillbaka till själva upplevelserummet. 

Undersökningen visar på att det finns en efterfrågan att det dels finns funktionaliteter, samt 

design, som är tilltalande. Den fysiska aspekten som då relateras till utseende och design får 

därför en relativt stor inverkan hos de tillfrågade.  Undersökningen visar även att de 

tillfrågade söker funktioner som möjliggör för dem att interagera med andra resenärer, 

därmed skapas en social omgivning på en resehemsida. I relation till en genomförd resa finns 

därmed en efterfrågan av att förlänga reseupplevelsen av den gjorda resan. Således innebär 

det en förflyttning i tid och framförallt rum. I detta fall väljer resenären att gå till ett mer 

aktivt upplevelserum som innefattar en resehemsida, där skepnader av utseendet kan 

förändras beroende på utvecklingen av hemsidan.  
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6. Slutsats 

 

I analysen presenterades hur de tillfrågade ställde sig till de 6 olika områden för en 

extraordinär upplevelse och vikten av implementerandet av dessa för att de skulle återvända 

till en resehemsida. Resultatet visar att alla 6 områden är viktiga för att de tillfrågade ska 

besöka en hemsida och om de är viktiga för besökandets skull visar det på att det efterfrågas 

av de tillfrågade. Således kan det konstateras att det finns en efterfrågan av en extraordinär 

upplevelse via internet bland de tillfrågade. Ställs besöket av hemsidan i relation till tidigare 

genomförd resa kan individen genomföra en process som är förankrad med den tidigare 

resan, fast i en ny miljö, och skapa ytterligare associationer till genomförd resa och följs alla 

moment i skapandet av extraordinära upplevelser via resehemsidan kan en förlängd 

extraordinär reseupplevelse uppstå. I detta fall kan jag visa på att de tillfrågade, till 66 %, vill 

ha en förlängd reseupplevelse och samtidigt efterfrågar de extraordinära upplevelser via 

internet.  

Utifrån den statistiska analysen kan det dock konstateras att det inte kan göras några 

generaliseringar av att det finns en efterfrågan av förlängda extraordinära reseupplevelser 

via internet, då två av de sex kategorierna inte blev statistiskt säkrade. Detta kan bero på att 

det var en brist i antal deltagare av undersökningen som bidrog till en ojämn spridning bland 

svaren, där de flesta svar var högre än medelvärdet fanns dock en del svar på den lägre sidan 

som sänkte medelvärdet. Resultatet kan även inte generaliseras då ett chi 2- eller t-test ej 

genomförts.  

Genom att förankra underhållningsmaterial, ett estetiskt tilltalande utseende, medverkan i 

utformningen och att skapa interaktioner mellan besökare på en hemsida kan det leda till 

extraordinära upplevelser. Utifrån empirin till denna undersökning kan det konstateras vad 

som efterfrågas inom de kategorier som innebär en extraordinär upplevelse. Detta har dock 

inte testats genom ett pilotprojekt för en social media plattform som fungerar som en 

hemsida där resenärer kan utforma sin egen upplevelse med associationer till tidigare resor. 

Även metoden för att genomföra en social media plattform, som innehåller alla moment för 

att skapa en extraordinär förlängd reseupplevelse, behöver genomgås. I denna uppsats kan 

det ändå påpekas att önskemål om olika funktioner finns och att dessa funktioner är i 

relation till teorin om extraordinära upplevelser. Dock har alla funktionerna för att skapa 

extraordinära upplevelser inte prövats i samma upplevelserum. Av det empiriska material 

som framkom visar det på att över 76 % av de tillfrågade tror att en förlängd reseupplevelse 

kan produceras med hjälp av sociala medier. 
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7. Kvaliteter av uppsatsen 

 

Uppsatsen har genomförts efter kvantitativ metodteori, med insamling av material för att 

skapa statistik och generaliserbar data. Mätinstrumentet som användes för denna uppsats 

var en enkät. Frågorna som togs fram var lika för alla svaranden under hela processen och 

inga förändringar skedde av dem. Dock kan situationerna när respondenterna valde att svara 

på enkäten variera. Oavsett svarstillfälle är vi alla olika och de psykiska situationerna för 

varje individ varierar, vilket kan vara en faktor till differens i situationer. Jag tycker ändå att 

standardiseringen för verktyget varit av hög grad då alla respondenter fick enkäten vid 

samma tillfälle och det var samma frågor för alla. Frågorna som användes var i ständig 

relation till frågeställningen varpå en hög grad av strukturering existerade i enkäten.  

Reliabiliteten för enkäten kan vara lite sviktande och bidra till olika svarsalternativ på en del 

frågor, beroende på hur de tolkas. Dessvärre upptäckte jag några frågor som gav utrymme 

till olika tolkningar och av det kan svaren ha blivit olika. Till dessa frågor skulle en 

begreppsförklaring varit att förespråka för att minska utrymmet för egna tolkningar av 

frågorna. För uppsatsen handlade det inte om fler än tre frågor, med en tillhörande 

begreppsförklaring av förlängd reseupplevelse. För att svara på min huvudfrågeställning 

anser jag att instrumentet jag använde mig av var av rätt karaktär. Instrumentet tog fram 

svaren för undersökningen och bidrog till hög validitet för huvudfrågan. Även för att svara på 

min delfråga, där litteraturundersökningen låg som grund, samtidigt som enkät 

undersökningen gav svar på vad som efterfrågades för en specifik resehemsida eller social 

media plattform. Däremot är det ingen hög grad av giltighet för resultatet då 

svarsfrekvensen var så pass låg och det skulle behövas göra en större studie för att resultatet 

ska vara generaliserbart och statistiskt säkrat, samt att genomföra ett chi 2 test eller ett t-

test.  
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8. Utvecklingsmöjligheter 

 

Förslag till upplägg för en social media plattform, upplevelserummet, kan vara att starta med 

medproduktion genom att individen kan skapa sin egen profil på media plattformen, där det 

väljs bakgrund med möjlighet att tillämpa eget bildmaterial och även presentation av sig 

själv. För de som inte använt sig av plattformen tidigare blir det en ny kunskap för dem i 

hanterandet av plattformen. Vidare kan bild och filmer sammanställas och presenteras 

utifrån en bildspelare som är en ram runt ett fönster som kan blicka ut mot deras dröm värld 

och ge en ny typ av underhållning samtidigt som skapandet av filmen låter individen 

drömma sig in i upplevelsen av resan den gjort. Plattformen bör innehålla funktioner som 

chatrum och diskussionsforum där individen snabbt kan sammanlänkas med liknande 

profiler eller söka fritt efter nya upplevelseområden och individer. Sammanfattningsvis bör 

det sägas att plattformen ska vara lätthanterlig, det ska finnas funktioner som bidrar till 

kunskap, möjlighet till interaktioner med andra resenärer, det ska finnas möjligheter till att 

skapa bildspel och kunna titta på andras bildspel utifrån ett rent underhållningsperspektiv 

eller titta på det estetiska i fina bilder, samt att kunna medverka i producerandet av 

helheten genom att påverka innehållet på din profil och interaktionerna som sker.  
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Bilaga 1 

 

 

1. Finns det ett intresse hos dig att förlänga en reseupplevelse efter det att du kommit hem 
från en semesterresa?  

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  
 

2. När du kommit hem från en resa, hur viktigt skulle det vara för dig att en resehemsida har 
funktioner som gör det möjligt för dig att interagera med andra resenärer som besöker 
resehemsidan?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt 
     

Otroligt viktigt 

 

3. Hur viktigt är det för dig att designen på en resehemsida är tilltalande för att du ska finna 
ett intresse av att återvända till en resehemsida?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt 
     

Otroligt viktigt 

 

4. Hur stor påverkan har nedanstående områden på dig för att du ska återvända till en 
hemsida? 4.1 Utseende på en hemsida  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.2 Blogg att läsa  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 
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4.3 Chattrum för besökare av en hemsida  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.4 Möjlighet att sätta ihop eget visuellt material  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.5 Möjlighet att titta på andras bilder  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.6 Möjlighet till kommentering av andras upplagda material (ex. Hotell, destinationer, bilder)  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.7 Möjlighet till betygsättning av andras upplagda material (ex. Hotell, destinationer, bilder)  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen påverkan 
     

Stor påverkan 

 

4.8 Annat som är viktigt för dig för att hålla dig kvar på en hemsida:  

 

5. Hur skulle du vilja interagera med andra resenärer som besöker resehemsidan?  
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6. I vilken grad skulle du aktivt vilja delta i att utforma innehållet på en resehemsida?  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen grad 
     

Stor grad 

 

7. Hur viktigt är det att det finns funktioner på en resehemsida som gör det möjligt för dig att 
erhålla kunskap?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt 
     

Otroligt viktigt 

 

8. Om en resehemsida erbjuder funktioner som bidrar med lärdom inom olika områden, till 
vilken grad anser du att det kan förhöja upplevelsen av besöket av hemsidan?  

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen grad 
     

Stor grad 

 

9. Vad skulle du vilja lära dig mer om på en resehemsida?  

• Fakta om destinationer  

• Historia om destinationer  

• Sevärdheter på destinationer  

• Kulturutbud  

• Övrigt:  
 

10. Hur viktigt är det för dig att det finns åskådarfunktioner på en resehemsida som bidrar till 
ett underhållningsvärde? (ex. filmklipp, bildspel)  

�1 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt 
     

Otroligt viktigt 
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11. Hur viktigt är det för dig att få en förlängd reseupplevelse efter det att du kommit hem 
från en semesterresa?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt 
     

Otroligt viktigt 

 

12. Hur tycker du en förlängd reseupplevelse kan vara utformad? 

 

 

13. Tror du det kan vara möjligt att producera en förlängd reseupplevelse genom sociala 
medier?  

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  
 

14. Vad är din nuvarande sysselsättning?  

 

15. Är du:  

• Man  

• Kvinna  
 

16. Vad är din ålder?  
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17. Har du ytterligare frågor eller funderingar, skriv gärna ner dem här: 

 

 
 

Skicka
 

Från Google Dokument Rapportera missbruk - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 


