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Titel: Välkommen till Nordkorea – Nordkorea som turistdestination?  

 

Bakgrund: Nordkorea är en unik turistdestination och ett ovanligt resmål. Människor 

reser inte på egna villkor inom landet utan måste följa resprogram. Medias negativa 

bild av Nordkorea kan bidra till att människor uppfattar landet som farligt och riskfyllt. 

Trots strikta reseprogram och negativ bild i media förekommer turism till Nordkorea.  

 

Syfte: Syftet med studien är att ge en redogörelse av anledningar till vad som lockar 

turister att åka till Nordkorea, med fokus på turister som varit i Nordkorea samt 

resebolag som förmedlar resor till Nordkorea. 

 

Metod: Studien undersöker vad som lockar turister att åka till Nordkorea genom en 

induktiv ansats och en kvalitativ metod. Intervjuer har genomförts med turister som har 

varit i Nordkorea samt resebolag som anordnar resor till Nordkorea. En intervju har 

även genomförts med ett ambassadråd som arbetar på Nordkoreanska Ambassaden i 

Sverige.  

 

Slutsats: I studien har det framkommit att Nordkoreas historia och koppling till kalla 

kriget gör landet till ett intressant resmål för turister. En följd av Nordkoreas historiska 

utveckling och ideologi har lett till att Nordkorea uppfattas som isolerat och slutet för 

västerländska turister. Nordkoreas utveckling fram tills idag har lett till att landet kan 

ses som svårttillgängligt för turister. Turister som åker till Nordkorea vill besöka ett 

annorlunda resmål. Dessa turister kan definieras som alternativturister. En uppfattning 

hos människor är att medias skildring om Nordkorea inte stämmer och turisterna som 

åker till Nordkorea vill skapa sig en egen uppfattning. 
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Välkommen till Nordkorea – Nordkorea som turistdestination? 

1. Inledning  

Turister är gräshoppor på hjul (Melville Baxter) som rör sig i stora svärmar till populära 

resmål, men det finns undantag. Nordkorea är ett ovanligt resmål. Landet har varit 

väldigt isolerat för turister under lång tid. Nordkorea har varit en självständig stat sedan 

Koreakriget. Följden av kriget innebar att Korea delades upp i ett kapitalistiskt 

Sydkorea och ett kommunistiskt Nordkorea. Landets kommunistiska styre innebar ett 

begränsat kulturellt utbyte och minimal kommunikation med andra länder utöver Kina 

och Ryssland (Regeringskansliet 2010). Endast ett litet antal reseföretag anordnar resor 

till Nordkorea.
1
 Få turister har haft möjlighet att besöka landet. I en tid då turister kan 

skräddarsy resor via Internet är valmöjligheterna begränsade i Nordkoreas fall. Turister 

reser inte på egna villkor inom landet utan måste följa reseprogram.
2
 Turister har även 

svårt att bilda sig någon uppfattning om vad ett besök i Nordkorea innebär. Nordkorea 

är på sätt och vis ett mystiskt land för västerlänningar som i regel har lätt att skaffa 

information om resmål. Mediebilden av Nordkorea framställs oftast som dramatisk och 

negativ. Till exempel beskrivs nordkoreaners vardagsliv, landets kultur och natur 

väldigt sällan.
3
 Därmed kan landet uppfattas som ett farligt och riskfyllt resmål. Men 

landet blir också väldigt gåtfullt. Är Nordkorea som det framställs i media? Trots 

medias negativa skildring och strikta reseprogram förekommer turism till Nordkorea. 

1.1 Problemdiskussion  

Som turist i Nordkorea är det inte tillåtet att röra sig fritt. Turisterna är övervakade av 

guider som alltid är med. Mobiltelefoner får inte tas in i landet. Mobiltelefonerna 

omhändertas direkt vid ankomst. Professionell videoutrustning är inte heller tillåtet att 

ta med sig. Restaurangbesök är alltid planerade i förväg. Det är oftast inte tillåtet att 

lämna hotellet för att gå en promenad. Det är inte heller tillåtet att prata med andra 

                                                 
1
 Dalard Julia, VD Korea Konsult, telefonintervju 2010-11-09 

2
 Olle, turist i Nordkorea 2010, telefonintervju 2010-11-10 

3
 Fredriksson Jörgen, VD Världens Resor, telefonintervju 2010-11-12 
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nordkoreaner än människorna som befinner sig på hotellet (Larson 2010). Glöm 

valmöjligheter, spontanitet och social kontakt med lokalbefolkning. Låter det lockande?  

 

Det man möter när man läser om Nordkorea är ganska knasiga bilder av två stycken 

Kim som har lett landet ... och att det är en otroligt sluten stat. Man har ingen som 

helst aning om hur det egentligen är i Nordkorea.
4
 Det är svårt att skapa sig en 

uppfattning om Nordkorea, eftersom landet är en sluten stat där tillgänglig information 

är begränsad. Vår förutfattade mening var att människor kan ha en skeptisk syn på 

Nordkorea. Landet har en modern historia och ett politiskt nuläge som kan ses som 

negativt av människor. Enligt svenska regeringen är Nordkoreas kärnvapen ett av de 

allvarligare hoten mot den globala säkerheten (Regeringskansliet 2010). Det finns 

forskning som menar att turism till Nordkorea har en positiv effekt. Turismen bidrar till 

en avspänning av det laddade militära läget (Seongseop & Prideaux 2003).  

 

Resebolag som anordnar resor till Nordkorea ser landet som en turistdestination.
5
 

Nordkorea är inte en vanlig destination turister åker till. Det finns en risk att inte få 

turistvisum om turisten inte bokar en resa via resebolag som har samarbete med 

Nordkorea (Korea Konsult 2010). Landet skiljer sig kraftigt från andra resmål. Regler 

gör individuellt resande och spontana besök på restauranger och platser svårt (Lew, 

Hall & Timothy 2008). För att kunna förstå varför turister väljer att åka till Nordkorea 

har vi studerat Nordkorea som turistdestination från turisters och resebolags perspektiv. 

Vi har intervjuat turister som varit i Nordkorea och även intervjuat två resebolag som 

anordnar resor dit för internationella turister. Med problemdiskussion som bakgrund 

ställs följande forskningsfråga: 

– Vad lockar turister till Nordkorea?  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ge en redogörelse av anledningar till vad som lockar turister 

att åka till Nordkorea.  

                                                 
4
 Fredriksson Jörgen, VD Världens Resor, telefonintervju 2010-11-12 

5
 Dalard Julia, VD Korea Konsult, telefonintervju 2010-11-09 
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2. Metod 

2.1 Induktion som forskningsansats 

Första steget i studien var att välja vilken forskningsansats studien skulle utgå ifrån: ett 

empiriskt alternativt ett teoretiskt underlag. En forskningsansats beskriver hur 

problemformuleringen ska gå tillväga (Thurén 2007). För att lyckas med att besvara 

studiens forskningsfråga, kom vi fram till att studien borde utgå från en induktiv ansats. 

En induktiv ansats innebär att vi utgår från empiri som först samlats in från 

informatörer. Empirin tolkades sedan med relevant teori. Anledningen till valet av en 

induktiv ansats är att det inte har forskats mycket om Nordkorea i turismsammanhang. 

En induktiv ansats är vanligare inom områden där det inte har gjorts mycket forskning 

tidigare (Patel & Davidson 2003). Då teori inom turism angående Nordkorea är 

begränsad, utgår studien i första hand ifrån empiriskt insamlad information som sedan 

har kopplats till relevant teori inom turism. Relevant teori har valts efter vår analys av 

empirin.  

 

Det hade varit möjligt att studera morbidturism istället och ha Nordkorea som ett fall att 

jämföra med. Vi hade då kunnat genomföra en fallstudie med en deduktiv ansats. En 

deduktiv ansats utgår från en teori som tillämpas i verkligheten teori (DePoy & Gitlin 

1999). En deduktiv studie hade varit möjligt då det finns en del skrivet om 

morbidturism. Det finns mer skrivit om morbidturism än litteratur som belyser 

Nordkorea i sammanhang inom turism. När vi istället fokuserade på Nordkorea som 

turistdestination passade det bättre med en kvalitativ studie med induktiv ansats. Det är 

rimligt med en kvalitativ metod då syftet är att förstå hur människor resonerar (Trost 

2010).  

2.2 Val av metodologisk ansats 

Vår studie ställdes inför ett val av metod, där vi valde en kvalitativ metod. Med hjälp av 

en kvalitativ metod kunde vi få svar på frågorna som belyste syftet, att undersöka 

turisters personliga uppfattningar gällande Nordkorea. I studien ville vi veta vad som 
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lockar turister att åka till landet. En kvalitativ metod innebär att få fram en generell 

förståelse för det som ska studeras (Bell 2006).  

 

Vi ville ha möjligheten till att återgå till informatörerna och ställa följdfrågor. Under 

studiens gång tog vi kontakt med informatörerna vid mer än ett tillfälle gällande 

oklarheter som sagts under intervjun. En kvalitativ studie innebär att studien är flexibel. 

Metoden går att anpassa efter situationen eller hur undersökningen utvecklar sig 

(Eliasson 2010). En kvantitativ studie hade kunnat vara möjlig för studiens syfte. Men 

en kvantitativ studie passar ett ämne bättre där det finns mycket forskning runt ett 

fenomen (Eggeby & Söderberg 1999). Det har inte forskats mycket om Nordkorea i 

turismsammanhang, därför passade en kvalitativ undersökning bättre. Vårt kvalitativa 

sätt att samla in empiri bestod av skriftliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuer 

utfördes med turister som varit i Nordkorea. Studiens val av metodologisk ansats 

bidrog till en närhet till informatörerna vid studiens datainsamling.  

2.3 Datainsamling 

I studien var skriftlig intervju ett av undersökningsredskapen där informatörerna 

ombads att besvara ställda frågor. Informatörerna fick skriva fritt och hade god plats i 

svarsformuläret att svara på frågorna. Skriftliga intervjuer gjorde det möjligt för studien 

att nå turister som varit i Nordkorea. Avstånd till turisterna som varit i Nordkorea 

bidrog till valet att utföra intervjun med hjälp av en skriftlig intervju med öppna frågor. 

Informatörernas erfarenheter, uppfattningar och upplevelser om Nordkorea kunde med 

god tid besvaras i frågorna. För att öka tillgängligheten för intervjuer (Trost 2010), 

använde vi även oss av telefonintervjuer. Många av informatörerna som vi var 

intresserade av att intervjua, hade inte tid och möjlighet till att ställa upp på personlig 

intervju. Således var skriftlig intervju och telefonintervju det bästa alternativet för 

studiens insamling av empiri.  

 

Val av datainsamling 

Kvalitativ data kan ha många olika former (Denscombe 2007). Under studiens gång 

använde vi oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär en 
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förstahandskälla. Studiens fördel att använda primärdata var att materialet gick att lita 

på, då det var vi själva som samlat in informationen. Sekundärdata är data från andra 

studier som samlats in och sammanställts (Halvorsen 1992). Det är en fördel att 

använda sekundärdata då den typen av data är lättillgänglig. Sekundärdata var det 

material vi först hade tillgång till för att skapa en grundläggande förståelse om 

Nordkorea. Primärdata samlades in via telefonintervjuer och skriftliga intervjuer 

innehållande informatörernas egna åsikter. Sekundärdata vi använt oss av är litteratur, 

artiklar och tidsskrifter på Internet som innehöll relevant information för uppsatsens 

ämne.  

 

Empirisk datainsamling 

Att prata om Nordkorea kan uppfattas som ett känsligt ämne.
6
 Det var därför svårt att få 

tag på enskilda turister som varit i Nordkorea som var villiga att ställa upp för intervju. 

En enkät med öppna frågor där informatörerna kan svara hur mycket de vill var ett 

alternativ till dessa turister. En öppen enkät blir då en skriftlig intervju (Denscombe 

2007). Korea Konsults Facebook-grupp användes för att skicka ut den skriftliga 

intervjun. Vi utförde också telefonintervjuer med turister som varit i Nordkorea. Vi 

kontaktade Nordkoreas Ambassad för att intervjua Paek Sung Chol. Intervjuns 

målsättning var att få en inblick av Nordkoreas arbete i Sverige då Paek är 

ambassadörråd som representerar Nordkorea. En intervju utfördes även med Julia 

Dalard, som är VD för Korea Konsult. Vi intervjuade likaså Jörgen Fredriksson som är 

VD på Världens Resor. 

 

Intervjuguide  

Intervjuerna vi genomfört med enskilda informatörer var djupgående utan att följa 

någon frågemall. Intervjuerna utgick från intervjuguider med större teman som togs upp 

under intervjun, allt i linje med den induktiva ansatsen. En intervjuguide är en 

uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med olika 

                                                 
6
 Paek Sung Chol, ambassadråd på Nordkoreanska Ambassaden, telefonintervju 2010-10-28 
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svarspersoner. En intervjuguide har som syfte att se till att alla intervjupersoner får 

möta relevanta och liknande teman (Krag Jacobsen 1993).  

2.4 Urvalsmetod 

Urvalstekniken för studien är ett icke-sannolikhetsurval, där informatörerna förser 

studien med relevant och användbar information. Ett icke-sannolikhetsurval kan 

användas då forskaren anser att det inte är möjligt att innefatta tillräckligt stort urval i 

studien. Ett icke-sannolikhetsurval kan även användas om forskaren inte vet hur många 

människor som utgör populationen (Denscombe 2009). Informatörerna har valts genom 

ett pragmatiskt och strategiskt urval. Det innebär att vi har bedömt och valt 

informatörerna utifrån studiens syfte och problemformulering. Vi ansåg att studiens 

informatörer hade den kunskap och information som var relevant för studien. 

Människor eller företeelser som är relevanta i studiens syfte och problemformulering 

kallas för population. Utifrån populationen väljs ett urval (Grønmo 2006). Vi valde att 

göra ett strategiskt urval på så sätt att vi vände oss till resebolag som anordnar resor till 

Nordkorea. Informatörernas erfarenhet bidrog med den information och kunskap vi 

sökte efter. 

 

Samtidigt är urvalet till viss del pragmatiskt i studien då det inte finns många resebolag 

i Sverige som anordnar resor till Nordkorea. Vi fick vända oss till resebolag som 

existerar i Sverige och även till resebolag utomlands. Vi vände oss även till turister som 

varit i Nordkorea. Eftersom turisterna tillhör resebolagens kunddatabas präglas urvalet 

av ett pragmatiskt urval. Ett pragmatiskt urval är att undersöka enheter som ingår i 

populationen. Ett pragmatiskt urval innebär även att människor frivilligt kan ställa upp 

och medverka i en undersökning (Denscombe 2009). Det var många resebolag som inte 

hade möjlighet att hjälpa oss. Motiveringen till detta var att vissa resebolag ville hålla 

en låg profil då Nordkorea är ett känsligt ämne att prata om.  

2.5 Tolkningsarbete 

Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Insamlat empiriskt material har bearbetats 

och tolkats. Innan intervjuer genomfördes, inhämtades en viss grundkunskap om 
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Nordkorea från litteratur för att relevanta frågor om ämnet skulle kunna formuleras. Vår 

förförståelse av Nordkorea påverkade tolkningen av det insamlade empiriska 

materialet. Trots tolkning av material har vi försökt vara så objektiva som möjligt.  

För en studie innebär objektivitet att inte ställa ledande frågor som påverkar 

informatörernas svar under intervjuer (Denscombe 2009). Med studien eftersträvade vi 

en förståelse för valda informatörers tankar och vilken uppfattning de hade om 

Nordkorea. Vi valde att göra intervjuer med informatörer som varit i Nordkorea för att 

lyssna till berättelser av informatörernas upplevelser av landet. Tolkningar gjordes 

utifrån informatörernas erfarenheter och upplevelser av Nordkorea. Vi försökte sätta in 

informationen i ett sammanhang för att få kunskap. Detta sätt att skaffa kunskap stöds 

av en hermeneutisk kunskapssyn.  

 

Studien grundar sig på teori och empiri som har tolkats av oss. Därmed har resultatet 

blivit personliga tolkningar som har satt avtryck på studien. Hermeneutik är en 

kunskapssyn där kunskap kan grundas på förståelse och tolkning av information 

(Bryman 2002). Hermeneutik innebär tolkning av texter för att förstå texternas 

innebörd (Kvale & Brinkmann 2009). Ett hermeneutiskt synsätt närmar sig objektet 

med förförståelse och känslor som forskaren själv har. Förförståelsen ses snarare som 

en tillgång än ett motstånd (Patel & Davidson 2003).  

2.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Då vi har använt oss av telefonintervjuer och skriftliga intervjuer kan det vara svårt att 

få hög tillförlitlighet. Det är omöjligt att upprepa samma intervjusituationer. Vi anser 

att andra forskare hade kunnat få fram samma data vid användning av samma 

intervjuguider och informatörer. Eftersom alla i uppsatsgruppen var närvarande vid 

intervjuerna, anser vi att insamlad och tolkad data är tillförlitlig. Vi har fått samma 

intryck och uppfattningar av intervjuerna. Det är möjligt att testa tillförlitligheten i data 

genom att flera forskare undersöker samma ämne. Om forskarnas studier kommer fram 

till samma resultat, är det ett tecken på hög tillförlitlighet (Johannessen & Tufte 2003).  
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Vi har tolkat svaren vi fått från studiens informatörer. Vi som genomfört studien 

påverkades av vår tidigare uppfattning av Nordkorea. Trots tidigare uppfattning har vi 

haft som strävan att vara så objektiva som möjligt. Studiens tolkande av empiriskt och 

teoretiskt material anser vi har tillfört ett nytt perspektiv av Nordkorea som 

turistdestination. Tolkningarna är utförligt bearbetade och tolkade. Därmed kan vi 

argumentera för att tolkningarnas iakttagelseförmågor är giltiga. Tolkning ger ingen 

exakt bild av verkligheten vilket ändå inte är möjligt. En tolkning bör även tillföra 

något nytt, då varje tolkning sker i en ny historisk situation. Är tolkningarna noggrant 

utförda, så kan forskaren ändå argumentera att tolkningarnas antaganden är giltiga 

(Thomsson 2010).  

2.7 Kritik 

Metodkritik  

Fördelen med telefonintervjuer i studien är att det medförde fördelar som förknippas 

med personliga intervjuer. Visserligen kunde vi inte se informatören vid 

telefonintervjun men det personliga inslaget fanns kvar. Tvåvägskommunikationen 

mellan intervjuperson och informatör är väsentlig (Denscombe 2009). Fördelen var 

även att bortfallet blev mindre eftersom vi hade direkt kontakt med informatörerna via 

telefon. En annan fördel med att vi gjorde intervjuer per telefon är att det underlättade 

förståelsen av frågorna som ställdes. Vi kunde då förklara frågan mer utförligt om 

informatören inte uppfattade frågan.  

 

En telefonintervju jämfört med skriftlig intervju minskar risken för missförstånd och 

svaren kan fördjupas (Halvorsen 1992). Vi ställde öppna frågor till informatörerna, det 

möjliggjorde en fördjupning av svar på frågorna som ställdes. Vid varje telefonintervju 

tog vi hjälp av en diktafon, som möjliggjorde transkribering av intervjuerna. En nackdel 

med telefonintervju är att informatören kan påverkas av intervjupersonens personlighet 

eller arbetssätt. Telefonintervjuns påverkan på informatörerna kan bidra till att 

informatörerna svarar på ett särskilt sätt (Halvorsen 1992). För att informatörerna skulle 

känna sig trygga under telefonintervjun gång inleddes en presentation om vem vi var. 

Vi presenterade även studiens angelägenhet samt varför vederbörande informatör blivit 
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utvald för intervju. Vi gav information om hur insamlad data skulle användas i studien, 

samt intygade informatörens rättighet till att neka ett deltagande i intervjun. Det är 

viktigt att upplysa informatörer om att deras anonymitet säkerställs och att deras 

information inte sprids till obehöriga (Trost 2010).  

 

Fördelen med att vi använde skriftliga intervjuer var att det blev möjligt att nå ut till fler 

informatörer. En annan fördel med studiens skriftliga intervju, var att informatörerna 

inte kunde bli påverkade av oss under intervjuns gång. En nackdel med en skriftlig 

intervju kan vara att det inte är möjligt att förklara frågorna för informatörerna, utan 

informatörerna får göra en egen tolkning och svara på frågorna därefter. Informatörerna 

hade dock möjlighet till att kontakta oss vid frågor. Den skriftliga intervjun kan ha 

bidragit till att informatörerna inte lämnat fullständiga svar. Den skriftliga intervjun var 

elektroniskt utformad. Informatörerna fick rutor att besvara frågorna i. Det är möjligt 

att rutorna kunde ses som en begränsning för hur långa svaren kunde bli. En annan 

nackdel med den skriftliga intervjun, var att vi inte ställde frågan när turisterna åkte till 

Nordkorea. Beroende på när turisterna åkte dit, kan uppfattningen om Nordkorea skilja 

sig mellan turisterna.  

 

Källkritik  

Källkritik innebär att ha en distans till undersökningsmaterialet (Eliasson 2010). Vi är 

medvetna om att vi använt oss av äldre litteratur under studiens arbetsgång. För att 

styrka resonemanget har vi ökat trovärdigheten genom att använda vetenskapliga 

artiklar. Äldre litteratur som använts har gett oss en historisk inblick. Vi anser därmed 

att litteraturen är användbar och tillförlitlig. Vi valde att använda artiklar från 

dagspress. För att öka trovärdigheten i studien, använde vi oss även av vetenskapliga 

artiklar. Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet då det oftast är forskare som 

skrivit artiklarna, och artiklarna blir vid varje tillfälle granskade innan publicering.  

 

Internetsidorna som brukats vid datainsamlingen representerar bland annat Korea 

Konsults hemsida samt Regeringskansliets hemsida. Vi ansåg att dessa hemsidor är 

tillförlitliga då de representeras av större resebyrå och staten. Användandet av det 
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teoretiska materialet i studien anses vara relevant, då vi jämfört olika teoretiska material 

och kommit fram till vilket material som skall användas i studien.  

3. Välkommen till Nordkorea – en resa i tiden 

Nordkorea har en intressant historia, som oftast kopplas till kalla kriget. Landet kan ses 

som en plats för krigsturism. Nordkoreas utveckling sedan kalla kriget har lett till att 

landet uppfattas som isolerat. Nordkorea kan även ses som en resa till ett gränsområde 

där kommunism och kapitalism möts. 

 

Turister söker sig till allt mer unika platser och destinationer. En destinations funktion 

kan beskrivas som en plats med uppgift att ta emot turister och leverera god service 

(Sahlberg 2001). Destinationer kan definieras som geografiskt avgränsade platser med 

artificiella eller naturliga attraktioner som attraherar turister (Smith 1995). Ett besök till 

en historisk tid och plats är begränsat till en artificiell upplevelse. Det går att återskapa 

en historisk upplevelse, men att turisten fortfarande befinner sig i nutid. Ett exempel på 

detta är Gotlands medeltidsvecka. En av anledningarna till att turister åker till 

Nordkorea är att resan känns som en resa tillbaka till tiden då väst- och östblocket 

existerade. 

 

En tanke kan vara att turister till Nordkorea reser dit av politiska skäl. Turisterna skulle 

då resa till Nordkorea för att hylla den kommunistiska ideologin. En politisk form av 

turism finns och skiljer sig från vanlig charterturismen. Politiska turister reser för att 

visa solidaritet och kan vara fredsbevakare, aktivister eller volontärer. Resan är inte för 

turistens egen skull utan motivet är ofta att visa stöd för en större sak (Frank 2010). 

Definitionen av politisk turism blir ganska lösryckt men skulle kunna stämma in på 

turister som åker till Nordkorea. Fredriksson tror inte att människor som värnar om 

kommunismen åker med resebyråer utan via Nordkoreanska vänskapsföreningar.
7
 Våra 

informatörer har inte angett några politiska skäl för att resa till Nordkorea. 

Informatörerna anser att Nordkoreas politik är intressant ur ett mer historiskt 

perspektiv. 

                                                 
7
 Fredriksson Jörgen, VD Världens Resor, telefonintervju 2010-11-12 
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Dalards åsikt är att Nordkorea är en spännande turistdestination och kan upplevas som 

en resa i tiden. Charmen med att åka till Nordkorea är att lämna bekvämligheter såsom 

mobiltelefon och dator hemma. Tiden uppfattas stå stilla i Nordkorea vilket är en 

upplevelse för turisterna. Resan blir något utöver turisternas vanliga västerländska 

vardag. En av anledningarna till att turisterna åker till Nordkorea är att tiden har 

stannat. Då blir man bortkopplad från den världen man lever i. Dalard berättar vidare 

att Nordkorea är det sista landet i östblocket med kommunistiskt styre som finns kvar.
8
 

Möjligen finns det fler kommunistiska stater kvar, såsom Kina och Kuba, men turister 

kan se Nordkorea som mer oförändrat. Nordkorea kanske upplevs som en mer 

ursprunglig form av kommunism.   

 

Turisterna som varit i Nordkorea har en liknande uppfattning som Dalard. Nordkorea 

har den sista riktigt kommunistiska Stalinregimen kvar i världen. Tanken att kunna 

besöka ett land som fortfarande är styrt som under kalla kriget gjorde Olle intresserad 

av att åka till Nordkorea. Olle kände att han var tvungen att resa dit när det framgick att 

möjligheten fanns. Det är en resa i tiden som kanske inte är möjlig att göra om 

Nordkorea har en förändrad politik om tio år.
9
 En resa till Nordkorea kan då enligt 

Olle ses som ett sätt att uppleva något som i framtiden kanske enbart utgör en artificiell 

upplevelse. En resa till Nordkorea blir som en resa till en annan tid. Nordkorea 

uppfattades dessutom vara en väldigt unik kommunistisk stat som inte har förändrats 

mycket. Något som kan vara en anledning till att besöka landet. 

 

Nordkorea uttrycks av informatörerna som en resa tillbaka i tiden till kalla kriget då det 

fanns ett öst- och västblock. En uppfattning är att Nordkorea är underutvecklat och 

påminner om Sovjet under 60- 70-talet: was like travel back in time to Soviet or eastern 

Europe during the Cold War.
10

 Detta har lockat en del yngre informatörer som angett 

att de själva var för unga för att kunna resa inom östblocket. Nu finns möjligheten att 

uppleva östblocket genom en resa till Nordkorea. Being interested in history, and 

                                                 
8
 Dalard Julia, VD Korea Konsult, telefonintervju 2010-11-09 

9
 Olle, turist i Nordkorea 2010, telefonintervju 2010-11-10 

10
 Skriftlig intervju 2010 
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specifically in the old communist states/dictatorships but not old enough to have seen 

any of it, North Korea was a must do. Besides, it's a special thing to do, and it attracted 

me.
11

 Möjligheten att få uppleva något som anses unikt gällande statsskick kan locka 

turister till Nordkorea. Informatörerna tror att ett besök i Nordkorea kan ge en blick av 

hur det var att leva i de forna öststaterna.  

 

Det går att jämföra Nordkorea med att besöka Sovjet och Kina för 20 år sedan menar 

Fredriksson. Då var det begränsat att resa till vissa områden. Platser och städer i Kina 

och Sovjet visades upp på ett speciellt sätt. Men enligt Fredrikssons personliga 

erfarenhet så gick det ändå att röra sig mer fritt där då än vad som är möjligt i 

Nordkorea idag.
12

  

 

Men jag vet att när jag reste till båda destinationerna (Kina och Sovjet) 

för 20 år sedan att jag ändå hade större frihet att röra mig i städerna. 

Jag fick alltid gå runt i städerna och titta för mig själv och det har man 

aldrig fått göra i Nordkorea. Så det är nog det mest slutna även som det 

ser ut idag, jämfört hur det var i de här destinationerna tidigare.
13

  

 

Många informatörer ser ett besök i Nordkorea som en resa i tiden, tillbaka till kalla 

krigets dagar. Fredriksson tror inte att Nord- eller Sydkorea uppfattar sig som 

destinationer för upplevelse av kalla kriget. Men Fredriksson håller med om att 

Nordkorea kan ses som en sista utpost för kommunismen.
14

 Enligt informatörerna så är 

Nordkoreas historia och koppling till kalla kriget och hur landet har fortsatt att 

utvecklas intressant. Kopplingen till kalla kriget och Nordkorea som en del av 

öststaterna kan naturligtvis ifrågasättas. En vanlig uppfattning kan vara att kalla kriget 

var en konflikt mellan det kapitalistiska västblocket och det kommunistiska östblocket i 

Europa. Stormakterna bakom blocken var USA och Sovjet. Kalla kriget kanske var 

mest tydligt i Europa men kapitalism och kommunism utvecklades även i Asien. 

                                                 
11

 Skriftlig intervju 2010 
12

 Fredriksson Jörgen, VD Världens Resor, telefonintervju 2010-11-12 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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Stormakterna i öst- och västblocket hade intressen i hur staterna i Asien utvecklades. 

Stormakterna hade stor inverkan på Koreakriget och Korea delades upp i en 

kapitalistisk och en kommunistisk stat efter kriget (Kaufman 1999; Sjöberg 2007; 

Stridsman 2008). När informatörerna kopplar samman Nordkorea med öststaterna och 

kalla kriget behöver det inte vara utan skäl. Men troligtvis krävs ett intresse för 

Nordkoreas historia för att se kopplingen till kalla kriget och likheten med öststaterna. 

3.1 Nordkoreas historia 

En resa i Nordkorea kan uppfattas som en tidsresa med tanke på nationens historia och 

politik. Koreakriget delade koreanska halvön i två skilda nationer. Länder som utgjorde 

stormakter under kalla kriget var involverade i Koreas interna angelägenheter redan 

innan Koreakriget började. Koreanska halvön delades upp i två ideologiska och 

politiska riktningar. Södra delen av Koreahalvön blev Republiken Korea och norra 

delen blev Demokratiska folkrepubliken Korea. Uppdelningen började under andra 

världskriget efter att landet varit enat under 1 300 år (Ornbrant & Hellman 2002). 

Under andra världskriget invaderade sovjetisk militär norra delen av Korea och sedan 

intogs södra Koreahalvön av amerikansk militär (Bengtsson & Höglund 2006). 

Invasionens syfte var att befria Korea från Japan som sedan början av 1900-talet 

ockuperat Korea (Myers 2001).  

 

När Japan kapitulerade i andra världskriget så intogs Korea av Sovjet och USA med 

avsikten att befria Korea (Ornbrant & Hellman 2002). Sovjet och USA hade olika 

politiska agendor (Gaddis 2005). Sovjet ville sprida sin kommunistiska politiska 

agenda och USA ville sprida kapitalismen (Kaufman 1999). En skiljelinje drogs mellan 

de två invaderande trupperna längst 38:e breddgraden. Stormakterna Sovjet och USA 

försökte enas om Koreas självständighet men misslyckades. Norra och södra Korea 

gled isär och förblev politiskt skilda (Myers 2001).  

 

I norr formade Sovjet ett kommunistiskt system och Kim Il Sung blev första ledare och 

premiärminister för Nordkorea. Demokratiska Folkrepubliken, även kallad Nordkorea, 

bildades i september 1948. Demokratiska Folkrepubliken bildades efter att Republiken 
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Korea, även vid namn Sydkorea, bildats i augusti 1948. Kim Il Sung och hans parti, det 

kommunistiska Koreanska arbetarpartiet (KWP), formades 1949. KWP formades efter 

att FN begärt att anordna demokratiska val i Nordkorea. Sovjet vägrade FN tillgång till 

Nordkoreas valarrangemang. FN kunde endast arrangera val i Sydkorea. Nordkorea 

vände sig till Kina och Sovjet för politiskt och ekonomiskt samarbete (Myers 2001).  

 

Både norra och södra Korea gjorde anspråk på att vara den legitima regeringen för hela 

Korea. En följd var provokationer mellan syd och nord vid stilleståndslinjen, där båda 

sidorna gick över stilleståndslinjen. Provokationerna eskalerade i att Nordkorea gick 

över linjen och invaderade Sydkorea den 25 juni 1950, vilket resulterade i Koreakriget 

(Sjöberg 2007). Kring breddgrad 38:a vann och förlorade båda sidorna terräng och till 

slut drogs en stilleståndslinje vid den 38:e breddgraden. Efter tre års krig hade ingen 

sida vunnit mark när ett vapenstillestånd tecknades i juli 1953. Inget fredsavtal har 

tecknats sedan dess. Officiellt är det ännu inte fred mellan Nord- och Sydkorea 

(Stridsman 2008). Beskjutningar mellan Nord- och Sydkorea i november 2010 innebär 

att inget fredsavtal ännu har tecknats (Balksjö & Vidlund 2010).  

 

Idag är stilleståndslinjen en demilitariserad zon (DMZ) där ett ingenmansland delar 

Nord- och Sydkorea. Zonen är minerad och avgränsad med murar och 

taggtrådsstängsel. DMZ:n räknas som en av världens mest bevakade platser. Byn 

Panmunjom är idag den enda punkt där Nord- och Sydkorea möts och där sker även 

förhandlingarna mellan länderna (Ljungberg 1990). Idag är DMZ:n och Panmunjom 

turistmål som besöks från både Nord- och Sydkorea (Bengtsson & Höglund 2006). 

Nordkorea har en historia som är väldigt förknippad med Koreakriget eftersom kriget 

har lett till att två självständiga koreanska stater existerar idag. Nordkorea har en stark 

krigshistoria då Koreakriget var ett av de större krigen som utkämpades under kalla 

krigets dagar (Baldwin & Sharpley 2009). Kalla krigets stormakter (Sovjet och USA) 

var väldigt involverade i Koreakriget och bidrog med stöd. Huruvida Korea skulle bli 

kommunistiskt eller kapitalistiskt var av intresse för stormakterna. Informatörernas 

åsikt att Nordkorea kan ses som del av öststaterna blir då mer förstålig. Men åsikten 

behöver inte delas med den allmänna uppfattningen om var kalla kriget var mest 
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aktuellt. Koreakriget fick en stor inverkan på hur både Nord- och Sydkorea har 

utvecklats sedan 1950-talet och kan ha inverkan på turismen till Nordkorea idag. 

3.2 Krigsturism  

Inga informatörer angav specifikt Koreakriget eller ett besök till den demilitariserade 

zonen (DMZ:n) mellan Nord- och Sydkorea som målet med resan till Nordkorea. 

Däremot lockas många turister av Nordkoreas koppling till kalla kriget. Koreakriget 

kan ses som en följd av kalla kriget. Enligt Fredriksson skiljer sig turisterna till 

Nordkorea från turister till Sydkorea då det oftare är yngre män som reser till 

Nordkorea. Det kan möjligtvis bero på kopplingen till kalla kriget och hur det har 

påverkat Nordkoreas historia och utveckling. Det kanske är så att ”kalla kriget” är 

manligare att åka till: En sluten stat och ett intresse för det historiska på det sättet.
15

 

Inom turismforskning brukar i Nordkoreas fall landets turism kopplas till Koreakriget 

och DMZ:n. Turism förknippat med krig definieras som krigsturism (Bigley et al. 2010; 

Timothy, Prideaux & Seongseop 2004). Krigsturism är en företeelse som förknippas 

med en modern värld och definieras som besök till historiska slagfält och till platser där 

avgörande händelser har skett (Lennon & Foley 2000). Slagfält som gränsen mellan 

Nord- och Sydkorea är ett exempel på en plats där storskaligt våld har utspelats och 

som är omtyckt av vissa turister att besöka (Holmberg 2002).  

 

Krig brukar hindra utveckling av turism i regioner som är berörda av konflikten. Men 

ett krigs historia och sociala följder samt indirekta effekter som fysiska kvarlevor kan 

användas för att utveckla turism efter kriget. Minnen och platser med historisk 

betydelse kan också utveckla turism (Bigley et al. 2010). Krig har under lång tid 

förknippats med människors resor och intresset för att resa till krigsskådeplatser har 

funnits länge. Krigsrelaterad turism har ökat under 1900-talet. En anledning är att 

turismen i sig har växt och fler människor reser. Men 1900-talet har även varit en 

väldigt intensiv period för storskaliga krig. Innan 1950 hade två världskrig genomförts 

och under 1900-talets senare hälft utkämpades två stora krig mellan väst- och 

östblocket i och med Koreakriget och Vietnamnkriget. Krigsrelaterade platser, 

                                                 
15
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maskiner och liknande kan idag utgöra den största kategorin av turismattraktioner 

(Baldwin & Sharpley 2009). Krig berör stora landområden. En del områden kan bli 

klassificerade som krigsskådeplatser. En resa till Normandie kan ses som en 

rekreationsresa. Samtidigt reser säkert många turister till Normandie för att se platsen 

där andra världskriget vände i Europa. För många turister kan Normandie vara likställt 

med ett historiskt krigsområde. Nordkorea kan upplevas som en militärisk plats. 

Minimum level of freedom. Soldiers with ak47:s everywhere guarding your every 

step.
16

 En del turister kan mycket väl se Nordkorea som ett område förknippat med 

krig. 

 

Krig och dess effekter blir en resurs för att utveckla turismattraktioner och levandegöra 

kriget för turister (Baldwin & Sharpley 2009; Bigley et al. 2010). Exempelvis kan ett 

besök i DMZ:n ge en uppfattning av Nordkoreas historia. Där får besökare på plats 

känna av kalla krigets följder. En resa till Nordkorea kan kännas som: en upplevelse hur 

det en gång var bakom järnridån.
17

 Turisterna har då möjlighet att uppleva en historisk 

tid när de reser till Nordkorea. Även om hela Nordkorea inte ska ses som en plats för 

krigsturism så kan området runt DMZ:n vara en plats för krigsturister. 

3.3 Krigsturisten 

Turister till Nordkorea har ofta ett historiskt intresse. Frans berättar att motivet för 

besöket i Nordkorea var att landet har en väldigt intressant historia.
18

 Krigsturism har 

sedan länge studerats från olika perspektiv. Forskning har utrett krigsturism som 

fenomen och svårigheter som kan finnas i att anordna krigsattraktioner. Bland annat 

måste det finnas en balans mellan hur pass utbildande och underhållande en 

krigsattraktion görs. Olika kunder har olika förväntningar, en del vill lära sig och en del 

vill bli underhålla (Bigley et al. 2010).  

 

Det är mindre utrett inom forskningen vad som lockar turister till platser förknippade 

med krig (Baldwin & Sharpley 2009; Bigley et al. 2010). En tidig tanke var att 

                                                 
16

 Skriftlig intervju 2010 
17

 Ibid. 
18

 Frans, turist i Nordkorea 2010, telefonintervju 2010-10-29 



조선민주주의인민공화국 

 

 

17 

 

krigsturism skulle ses som en pilgrimsfärd för att sörja krigets förluster (Lloyd 1998). 

Lloyds idé kan stämma till viss del. Men att sörja ett krigs förluster borde kräva en 

personlig anknytning till kriget vilket inga av våra informatörer har angivit. Ju längre 

tid som går sedan ett krig avslutades ger i så fall även inverkan. Då kan äldre 

krigsskådeplatser inte räknas som platser för krigsturism. Turister till krigsrelaterade 

platser måste ha mer motiv än sörjandet. Idag har motiven utretts mer. Pilgrimsfärden 

ses fortfarande som ett motiv men turister som reser till krigsrelaterade platser är oftast 

väldigt historieintresserade. Krigsturister reser för att lära sig mer om ett krigs 

omständigheter och följder (Bigley et al. 2010). Geografisk och politisk utveckling efter 

ett krig kan då vara intressant för turisten. Vad var orsakerna till kriget? Hur ändrades 

gränserna efter kriget? Hur utvecklades landet efter kriget? Krig får alltid följder, vilket 

kan vara intressant ur ett historiskt perspektiv. Nordkoreas utveckling efter Koreakriget 

kan då vara intressant för turister. Att befinna sig där krig har inträffat innebär även 

spänning för turisterna.  

 

Fredriksson tror det kan stämma in bra på turister som åker till Nordkorea. Hos oss har 

det rest många som har hållit på med politik en gång i tiden. Det är rätt mycket 

välutbildat folk. Det är folk som är väldigt intresserade av hur Nordkorea ser ut.
19

 

Personer som kan anse att politisk historia är intressant kan därför vilja besöka landet. 

Koreakonflikten har påverkat både Nord- och Sydkorea. Även om länderna skiljdes åt 

har nationerna en gemensam historia. För att förstå Koreakonfliktens historiska 

omständigheter och hur länderna har utvecklats till två politiska kontraster så 

kombineras Världens Resors turer till Nordkorea med en resa till Sydkorea.
20

 Turisterna 

kan då få en bättre bild av Korea som helhet. Ett besök till både Nord- och Sydkorea 

borde ge en bättre uppfattning om Koreakonflikten och dess följder. Turister får 

uppleva hur båda länderna har hanterat det läge som uppstod när Korea blev delat vid 

den demilitariserade zonen (DMZ:n). Kontrasterna mellan länderna är stora och ett 

besök i enbart ett av länderna ger inte nödvändigtvis en sann bild av situationen på 

Koreahalvön.  

                                                 
19
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DMZ:n mellan Nord- och Sydkorea är en kvarleva som är lätt att göra till en attraktion 

och visa upp för turister. DMZ:n är en gräns mellan de två nationerna som är omgärdad 

av murar, taggtråd och minor. Gränsen blir en väldigt fysisk manifestation av 

Koreakriget och kalla kriget. Dagens krig är svårare att använda för utveckling av 

turism. Historiskt kända slagfält är enkelt att göra till attraktioner då det är känt var 

slagen utkämpades geografiskt. Moderna krig utkämpas med robotar och datorer och 

idag det blir svårare att avgöra var slaget faktiskt ägde rum (Bigley et al. 2010). Som 

nämnts tidigare så är kriget officiellt inte över i Nordkoreas fall. Beskjutningar mellan 

Nord- och Sydkorea förkommer ibland. Turister i Nordkorea och framför allt vid 

DMZ:n besöker ett aktivt krigsområde vilket gör Nordkorea till en unik plats för 

krigsturism. Turism till aktiva krigsområden och platser förknippade med död och 

lidande är omdiskuterat inom turismen. Är det rätt att åka till sådana platser? 

 

Medvetenheten om döden är och måste vara traumatisk (Bauman, 1994, s.26). 

Turistindustrin har anklagats för dubbelmoral då industrin försöker utnyttja händelser 

av brott och våldsdåd genom försäljning av resor till platser där katastrofer har inträffat. 

Samtidigt försöker turistindustrin skydda nutida turister från samma hot, såsom 

terrorism och krig. Det diskuteras hur turismen paradoxalt nog drabbas negativt av 

nutida brott som terrordåd samtidigt som förflutna krishändelser och död ofta blir 

turistdestinationer. När ett krigstillstånd är över blir det en del av destinationens 

historiska minne. Så småningom kan det historiska minnet av ett krig utvecklas till en 

turistattraktion (Holmberg 2002). En turist kan resa till både historiska och aktiva 

krigsområden. En resa till aktiva krig där folk lider blir säkert mer ifrågasatt. Historiska 

krigsplatser verkar vara mer accepterat att besöka. Turism till områden relaterat till 

lidande brukar idag kallas för morbidturism.  

3.4 Morbidturism 

Krigsturismen räknas in under morbidturism som är ett nytt begrepp inom turism. 

Däremot är morbidturism ingen ny form av turism. Dark tourism, morbidturism och 

thana tourism är i princip samma form av turism (Sharpley 2009) och Blom & Nilsson 
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(2005) likställer begreppet dark tourism med morbidturism. I fortsättningen kommer 

det svenska begreppet morbidturism att användas. Denna form av turism går ut på att 

besöka platser relaterade till krig eller platser för stora tragedier. Pilgrimsresorna under 

antiken och senare är ett exempel på morbidturism. Kända gravplatser som 

pyramiderna besöktes redan under antiken. Idag vallfärdar människor till Elvis grav i 

Graceland. Sedan slutet av 1990-talet har intresset för död, olyckor och ohyggliga 

händelser fått ett ökat intresse inom turism (Lennon & Foley 2000). 

 

Intresset för morbidturism inom forskning kan bero på att turismformer identifieras och 

klassificeras i stor utsträckning idag eller delas in i nischer och marknader. Eftersom 

begreppet morbidturism är ganska nytt så är begreppet inte helt utrett ännu. Det är 

oklart hur morbidturism ska avgränsas från andra former av turism (Sharpley 2009; 

Bigley et al. 2010). Morbidturismens koppling till död och lidande gör att begreppet 

uppfattas negativt och få turister vill kalla sig morbidturister (Blom & Nilsson 2005). 

Att koppla Nordkorea till morbidturism är mest aktuellt i sammanhang där Koreakriget 

och kalla kriget nämns. Visserligen kan turister besöka Kim Il Sungs gravpalats eller 

besöka statyer där turisterna ska hylla den forne ledaren vilket möjligen kan kallas 

morbidturism. Dalard berättar att det är viktigt att ha en speciell klädsel vid besöket till 

Kim Il Sungs mausoleum för att visa respekt.
21

 Samtidigt upplevs besöket till Kim Il 

Sungs mausoleum som en väldigt konstig upplevelse, enligt Frans. Det var svårt för 

mig att ta det på allvar. I Sverige skulle en statsminister aldrig hedras på det sättet. Det 

var en underlig erfarenhet menar Frans.
22

 Det går att se besök vid gravplatserna som 

morbidturism men informatörerna uppger inte just det som en lockelse med Nordkorea. 

Ett besök till Kim Il Sungs mausoleum skulle likaväl kunna ses som del av Nordkoreas 

historia. 

 

Nordkoreas koppling till krigsturism behöver inte heller ses som morbidturism. Det 

råder fortfarande oklarhet om vad som ska klassificeras som morbidturism. Hur ska 

morbidturism skiljas från andra former av turism? Äldre krigsskådeplatser kan likaväl 
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ses som attraktioner för människor som är intresserade av historia. Att besöka platser 

där kungar och andra ledare har stupat behöver inte ses som morbidturism menar Blom 

och Nilsson (2005). Enligt Lennon och Foley (2000) avgör kronologiskt avstånd. När 

det gått så lång tid att ingen var med och upplevde olyckan, dödsfallet, kriget eller 

tragedin så räknas det inte som morbidturism (Lennon & Foley 2000). Sharpley menar 

att resor till platser förknippat med död, lidande och makabra händelser räknas som 

morbidturism. Sharpley anger inget tidsperspektiv (Sharpley 2009). Tarlow (2005) ser 

morbidturism som länkat till historisk turism. Morbidturism blir ett sätt att åskådliggöra 

och sälja historiska tragedier och krig till turister. Till skillnad från andra former av 

turism som söker faror mer aktivt (exempelvis äventyrsturism) så söker morbidturister 

efter farliga historiska händelser som krig eller olyckor. Tarlow menar inte att all 

historisk turism är morbidturism men att all morbidturism bygger på historiska 

händelser och är därför historisk (Tarlow 2005). Vad som faktiskt är morbidturism blir 

svårt avgöra eftersom åsikterna går isär. Är morbidturism enbart en historisk företeelse 

eller inte? Hur blir det då med krigsområden som demilitariserade zoner? Där regelrätta 

strider inte förkommer men där det inte heller är fred. Det verkar förekomma olika 

tolkningar beroende på vad som berörs.  

 

Krigsturism som del av morbidturism blir svårt att avgöra i Nordkoreas fall. Turisterna 

som åker till Nordkorea har ett intresse för historia och politik vilket stämmer bra med 

motiven som krigsturister har. Koreakriget resulterade i ett vapenstillestånd som 

existerat i nästan 60 år så Nordkorea går inte riktigt att se som en plats för historisk 

krigsturism. Även om Koreakriget är en viktig del av Nordkoreas historia. Vi anser inte 

att Nordkorea ska ses som en plats för morbidturism mer än i den meningen att turister 

besöker gravar. Intresset för landets historia och kopplingen till kalla kriget och 

Koreakriget beskrivs inte som en morbid upplevelse av informatörerna. Det intressanta 

med Nordkoreas historia är mer hur landet har utvecklats därefter. Nord- och Sydkorea 

delas fortfarande vid DMZ:n som inte är en historisk krigsattraktion. Följderna av 

Koreakriget och hur Nordkorea kom att utvecklas efter Koreakriget kan påverka hur 

landet uppfattas som resmål för turister.  
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3.5 Nordkorea efter Koreakriget 

Nord- och Sydkorea har utvecklats oberoende av varandra sedan Koreakriget. Sydkorea 

följde kapitalistisk utveckling medan Nordkorea följde en kommunistisk utveckling. 

Utvecklingarna har influerat nationernas politik. Juche-ideologin som formats av Kim 

Il Sung har varit den dominerande politiken i Nordkorea efter Koreakriget och har haft 

stort inflytande på landets utveckling. Juche översätts ungefär till självförsörjande. 

Tanken var att Nordkorea skulle utvecklas som nation utan andra länders inflytande och 

stöd (Hoare & Pares 1988). Juche-ideologin, som fortfarande är rådande i Nordkorea, 

gör det svårt för andra länder att få inblick i vad som händer i Nordkorea och hur landet 

utvecklas. Detta kan göra att andra länder uppfattar Nordkorea som slutet och stängt. 

Samtidigt blir det svårt för nordkoreaner att få någon uppfattning av omvärlden 

(Regeringskansliet 2010).  

 

Nordkorea har inte varit helt isolerat från omvärlden. Under kalla kriget hade andra 

kommunistländer kontakt med Nordkorea. Kina och Sovjet är nationer som Nordkorea 

har haft mest politiska förbindelser med sedan 1950-talet. Kina och Sovjet har bidragit 

med mycket ekonomiskt stöd till Nordkorea. Men Sovjetunionens fall och de 

ekonomiska reformer och öppnandet mot väst som Kina påbörjade runt 1980 gjorde 

Nordkorea mer isolerat (Regeringskansliet 2010). Under de senaste 20 åren har 

Nordkorea haft en negativ politisk inställning mot USA som ofta har infört sanktioner 

mot Nordkorea. Läget har hårdnat sedan 2006 när det kunde bevisas att Nordkorea har 

tillgång till kärnvapen. Kärnvapenfrågan är bidragande till att Nordkorea kan uppfattas 

som hotfullt av andra nationer (Hagström & Turesson 2009).  

 

Paek berättar att turismen till Nordkorea ökade under en ekonomisk kris i slutet av 90-

talet. Nordkoreanska regeringen tog ett beslut om att landet skulle satsa på turismen. 

Beslut har tagits för att utveckla turistdestinationer och attraktioner i Nordkorea. Ett 

annat beslut som Nordkorea har tagit för att öka turismen är att förenkla visumkraven. 

Särskilt viktig är förenklingen av visumkraven under Nordkoreas Mass Games som 

utspelar sig varje höst och lockar många turister. Mass Games är en uppvisning med 

tusentals medverkande som formerar sig i olika rörliga mönster liknande en OS-
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invigning. Nordkoreas regering ser också ekonomiska fördelar med att turister för med 

sig utländsk valuta in i landet. Turismen till Nordkorea innebär även en chans att få 

marknadsföra Nordkorea för omvärlden. Turisterna får se det äkta Nordkorea och inte 

den isolerade destinationen som Nordkorea annars uppfattas som av västvärlden.
23

 

Även om Nordkorea öppnades upp för turism under 1990-talet så upplevs landet 

fortfarande som slutet och avgränsat. Men däri kan lockelsen ligga för turisterna. Cirka 

tio år har gått sedan satsningarna på turism i Nordkorea började. Turister kan därför 

uppleva att Nordkorea varit i stort sett stängt för turism under lång tid. Först under 

senare år har Nordkorea blivit mer tillgängligt för turister. Under lång tid har 

Nordkorea utgjort ett svart hål inom turism. Få turister har besökt landet och det är 

fortfarande ett område som upplevs som otillgängligt. 

3.6 Turism till gränsområden 

Nordkoreas politiska utveckling sedan Koreakriget har varit bidragande till att landet 

uppfattas som isolerat och svårt för turister att besöka. Då endast ett vapenstillestånd 

har undertecknats utgör den demilitariserade zonen (DMZ:n) en aktuell gräns mellan 

Nord- och Sydkorea. Men turisterna upplever hela Nordkorea som ett gränsområde. Det 

handlar i mångt och mycket om att besöka ett isolerat land. Att bryta en isolering.
24

 

Detta kan bero på att Nordkorea är bland de sista kommunistländerna som finns kvar. 

Informatörernas sätt att beskriva Nordkorea som isolerat kan tyda på svårighet att få 

någon uppfattning om nationen. Turisterna kan vilja ta reda på om den förutfattade 

bilden som finns om Nordkorea stämmer. Informatörerna har sin uppfattning om 

Nordkorea men vet inte om uppfattningen stämmer. Ett hinder upplevs finnas mellan 

turisterna och Nordkorea.  

 

En sista minuten-resa till landet är inte tänkbar utan betydligt mer förberedelser krävs. 

Idag har turister möjlighet att resa nästan överallt i världen utan några restriktioner. Få 

gränser utgör hinder för resande. Självklart finns det länder som kan begränsa 

resmöjligheter för invånare. Invånarna kanske inte får lämna landet. Kostnaden för 
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resan kan också vara ett hinder för många människor. Friheten att resa ger möjligheter 

för turister att upptäcka platser som tidigare varit avspärrade. Exempelvis var gränsen 

mellan Kina och Hong Kong innan 1997 en plats där kapitalism och kommunism 

skiljdes åt. Gränsen kunde upplevas som en fascinerande plats för västerländska turister 

som besökte Hong Kong. Nu existerar denna gräns mest i administrativ bemärkelse. 

Andra exempel är Checkpoint Charlie i Berlin som idag inte är en aktiv gräns men dess 

historia gör att turister besöker platsen (Timothy, Prideaux & Seongseop 2004). Ett 

besök till Nordkorea kan ses som ett besök till den sista gränsen mellan kommunismen 

och kapitalismen. Nordkoreas isolering från omvärlden och uppfattning som ett av de 

sista kommunistiska länderna gör att landet precis som i exemplet Hong Kong och Kina 

kan upplevas fascinerande för turister. When there was an Iron Curtain I visited all 

communism countries in Europe, except Albania. My wife and I went through 

Checkpoint Charlie in Berlin in 1970...So going to North Korea was a natural thing to 

do.
25

 Att passera gränser mellan kommunism och kapitalism verkar vara något som en 

del turister ser som en attraktion. Turisterna söker sig till gränsområden. 

 

Gränser kan vara en del av attraktionen på en turistresa samtidigt som en gräns kan vara 

ett hinder för resan. Gränser kan vara fysiska såväl som psykiska och gränser påverkar 

en turist på olika sätt. Fysiska gränser är när murar och taggtrådstängsel byggs upp, 

eller vakter som patrullerar för att spärra av ett område för att hindra in- eller utträde. I 

regel känns det inte trevligt för turister att korsa sådana gränser. Psykiska gränser kan 

däremot vara tullregler och visumkrav som kan upplevas besvärande för att korsa 

gränser. Immigrations- och tullregler kan också uppfattas som ett hinder och de flesta 

turister väljer att resa till länder där visum inte behövs (Timothy 2001). Men att fylla i 

en visumansökan till Nordkorea kan jämföras med att fylla i en visumansökan till mer 

vanliga turistdestinationer i västvärlden enligt Frans. En visumansökan till länder i 

västvärlden är mer omfattande att göra jämfört med en visumansökan till Nordkorea. 

Visumansökan till USA innehåller frågor såsom om besökaren är terrorist, punkt 

sådana frågor kan upplevas som obehagliga. Vid visumansökan till Nordkorea ställs 

inga konstiga frågor utan frågorna är logiska. Däremot är en turist till Nordkorea noga 
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med att fylla i frågorna så att inget går fel vid ankomst till Pyongyang menar Frans. 

Samtidigt som tanken på att åka till världens mest isolerade land skrämmer blir det en 

motsatt effekt. Det lockar att åka till ett land som sticker ut så pass mycket som 

Nordkorea gör.
26

  

 

Gränser har olika funktioner och att markera ut områden och suveränitet är en funktion. 

En annan funktion är ekonomisk där gränserna är till för att skydda handel eller in- och 

utflöde av varor för ett land, exempelvis ett tullverk. En gräns kan även ha en 

ideologisk funktion vilket är aktuellt i exemplet Nord – Sydkorea. Båda länderna har 

ekonomiska och sociala system som skiljer sig ifrån varandra (Wachowiak 2006). En 

gräns med ideologisk funktion blir då i exemplet Nord - Sydkorea en skiljelinje mellan 

kommunism och kapitalism och en historisk kvarleva mellan öst- och västblocket som 

turister har möjlighet att uppleva. Turister kan uppleva skiljelinjen spännande eftersom 

det inte är möjligt på så många platser i världen. Samtidigt är gränsen fortfarande aktiv 

och kan göra att Nordkorea upplevs som en svårtillgänglig plats för turister att nå. 

Nordkorea kan också uppfattas som ett lite förbjudet område för turister. Utvecklingen 

efter Koreakriget kan ha bidragit till att landet idag uppfattas som otillgängligt. 

4. Svårtillgängliga platser 

Nordkoreas utveckling från 1948 till idag har lett till att landet kan ses som 

svårtillgängligt. Turister som åker till Nordkorea söker ett annorlunda resmål. Dessa 

turister kan ses som alternativturister.  

 

Platser med extrem miljö där det är svårt att överleva utan tekniska hjälpmedel är 

attraktiva resmål för turister. Antarktis, som är en plats med extrem miljö, upptäcktes 

under 1800-talet. Under 1900-talet har Antarktis varit ett exklusivt resmål för små 

grupper av turister. Det som lockar med Antarktis är att området upplevs som ett 

främmande, förbjudet och farligt land för turisterna. Kontinenten Antarktis är inte helt 

utforskad ännu och turisterna besöker främst Antarktis kustområden. Polarregioner 

skiljer sig mycket från andra turistdestinationer och kan ses som en unik 
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turistupplevelse. Isoleringen och svårtillgängligheten gör att turister oftast vet lite om 

Antarktis. Okunskapen är en anledning till att folk besöker detta förbjudna område 

(Splettstoesser et. al. 2004). En annan plats som kan upplevas på samma sätt är 

Nordkorea. Nordkorea är inte ett förbjudet resmål men upplevs säkert som främmande 

för många turister. 

4.1 Alternativturism  

I jämförelse med andra destinationer i världen så är Nordkorea det mest svårtillgängliga 

resmålet för turister, påstår Dalard. Det är svårtillgängligheten som lockar många 

turister att åka till Nordkorea. Turister som åker till Nordkorea vill uppleva en 

destination som inte alla människor kan åka till. Dalard förklarar att det unika med 

Nordkorea som turistdestination är att alla människor inte har tillträde till landet. 

Turister som besökt Nordkorea blir unika precis som destination Nordkorea är unik. 

Dalard menar att turister som reser till Nordkorea inte är så känsliga för sämre service 

Många turister vet inte vad de ska förvänta sig av ett så svårtillgängligt och främmande 

land.
27

 Dalards beskrivningar av Nordkorea som en turistdestination ger landet en bild 

som en ovanlig plats för turism.  

 

Nordkoreas unikhet är inte mat, hotell och servicekvalitet. Det är landet i sig själv som 

lockar. Ryktet och svårtillgängligheten är lockande för många hävdar Dalard.
28

 Att en 

destination är svårtillgänglig behöver inte vara en nackdel. En destination lockar många 

turister trots att destinationen är svårtillgänglig (Weiler & Hall 1992). Men om en 

destination är svårtillgänglig kan det också leda till att många turister inte väljer att åka 

dit. Osäkerheten kring det politiska läget, infrastrukturen och standardnivån är faktorer 

som många turister skulle finna oattraktivt (Hall 1994). Dessa faktorer leder dock 

istället till att alternativturisten ser en utmaning att bli unik genom att lyckas besöka 

den isolerade platsen. Känslan av autenticitet är hög för en alternativturist då den 

isolerade platsen blir exklusiv (Weiler & Hall 1992). Tanken av att kunna besöka ett 

land som fortfarande är styrt som under kalla kriget gjorde mig besatt. När det 
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framgick att möjligheten fanns att åka till Nordkorea, så fanns heller ingen tvekan om 

att jag skulle resa dit.
29

 Olle menar att det är en resa i tiden som inte är möjlig längre 

om Nordkorea får en förändrad politisk ideologi. Det exklusiva med Nordkorea är att 

landet är världens mest isolerade land. Samtidigt som tanken av att åka till världens 

mest isolerade land är skrämmande. Det blir också en motsatt effekt och turister lockas 

att besöka den isolerade platsen. Det går inte att inte bli undrande över det okända.
30

 

Idag finns det inget land som sticker ut så pass mycket som Nordkorea förklarar Olle.
31

 

Att lyckas resa till en okänd och svårtillgänglig plats får alternativturisten att glömma 

bort behovet av bekvämligheter, säkerhet och friheten som turisten kan vara van vid. 

Känslan av att uppleva det unika resmålet besegrar alla hinder för att kunna utföra resan 

till Nordkorea. Det kan krävas ett alternativ som skiljer sig från mängden av resmål för 

att en viss typ av turister ska bli tillfredställda av sitt resande. Dessa typer av turister 

kallas för alternativturister.  

4.2 Alternativturisten 

Konsumenter drivs av olika motiv vid val av sitt köp av produkt (Yeoman 2008). När 

det gäller turister som konsumenter så är det möjligt att se turisternas konsumtions-

beteende ur fyra olika grupperingar: (1) organiserad massturist som söker det normala 

och förutsägbara i sitt köp; (2) den individuella massturisten skiljer sig från den förra 

gruppen genom att vara mer självständig; (3) alternativturisten som söker sig till nya 

platser men ändå kan tänka sig verkligheten för grupp ett, där resan är mer förutsägbar 

och bekväm; (4) alternativturisten som undviker alla typer av turismetableringar och 

platser turister besöker (Pizam & Mansfeld 1999).  

 

Alternativturistens idealistiska karaktär är till naturen äventyrlig, självsäker, öppen för 

nya upplevelser och söker kontroll över sitt eget liv. Olle brukar åka till olika typer av 

resmål, men finner platser som är svårtillgängliga mer attraktiva än platser som är 

lättillgängliga. Det finns nog en viss onormal sida i mig när det kommer till val av resa, 

en onormal sida som inte finns i mig i annat fall, berättar Olle. En resa till Nordkorea 
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tillfredställer således ett behov som inte är vanligt. Olle menar att det inte är normalt att 

inte vilja eftersträva det förutsägbara i de resor som turister vanligtvis gör.
32

 Det 

oförutsägbara på ett resmål skulle kunna vara förknippat med risker. You feel alive 

when you have the feeling that you can die at any moment.
33

 Alternativturister är mer 

viliga att ta risker i sitt resande. Risktagandet att åka till Nordkorea skulle kunna vara 

en del av hela upplevelsen.  

 

Massturisten däremot söker sig till säkra resmål där upplevelserna är förutsägbara, 

miljön är bekant och risktagandet lågt (Sørensen 1999; Hall & Page 2006).  Flera 

informatörer ansåg att en resa till Nordkorea skulle bli riskfylld och en möjlighet att få 

se en unik destination som ger svar på en stor nyfikenhet om det okända. Does North 

Korea really exist, will my image of the country be true and will I come home alive.
 34

 

Överlag uppfattar informatörerna Nordkorea som ett underligt land som skapar 

nyfikenhet, vilket till stor del beror på landets isolering. Nordkorea som 

turistdestination kan ses som något utöver det vanliga. Jag vet väl inget land som är så 

konstigt som Nordkorea, konstaterar Frans.
35

Everything is controlled and disconnected 

from the rest of the world.
36

  

 

En anledning till att informatörerna valde Nordkorea som resmål var att informatörerna 

hade en negativ bild av Nordkorea. Oftast är Nordkoreas politiska system, ledarkult och 

spänningarna mellan Nord- och Sydkorea aspekter som informatörerna förknippade 

med Nordkorea. Landets isolering och den nordkoreanska befolkningens isolering 

nämns också. Några av informatörerna anser att kunskapen om omvärlden är liten hos 

Nordkoreas befolkning. Många informatörer anser även att den nordkoreanska 

befolkningen spelar med i regeringens propaganda. En informatör menar att Nordkorea 

känns som a kind of Disneyland of the communist world där propagandan möjligtvis 

kan vara förklaringen. Sista landet i världen som är helt slutet och med en personkult 

som inte existerar någon annanstans i den omfattningen. Något jag bara måste se med 
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egna ögon.
37

 Så beskrivs drivkraften bakom beslutet av att resa till Nordkorea av 

informatörerna. Det unika förblir inte unikt för alltid. En del turister ser möjligheten att 

uppleva unika destinationer så länge resmålen finns till.  

 

En förändring inom turismindustrins utbud och turisternas efterfrågan sker hela tiden. 

Förändrade sociala mönster inom samhället i västvärlden har lett till förändrat mönster i 

sättet turister väljer att resa (Weiler & Hall 1992). Internationella händelser, krig och ett 

lands ideologi, kan ha en negativ eller positiv påverkan på turistens val att resa till ett 

land (Solomon 2010). Olle menar att det som gör att han väljer att åka till Nordkorea är 

att det skiljer sig från västvärldens samhälle. Ideologin som präglar Nordkorea är svår 

att förstå. Om det hade funnits Coca-Cola eller andra varor från väst att tillgå i 

Nordkorea så hade det skapat en besvikelse. Min upplevelse av resan hade inte varit 

lika exklusiv i sådana fall, förklarar Olle.
38

 Platsen som en alternativturist besöker 

behöver inte förse alternativturisten med en viss standard på boende, mat eller 

transporter då det inte är bekvämlighet eller lyx som lockar (Weiler & Hall 1992; 

Yeoman 2008). Att uppleva raka motsatsen till sitt eget samhälle i den destination som 

besöks är lockelsen för många turister. Förväntningarna från turisterna är att inget ska 

vara som hemma. På grund av detta så finner turister i Nordkorea ingen besvikelse över 

att varor och standard inte håller samma kvalité som på hemmaplan. Nordkorea ses som 

ett alternativ till vad många av informatörerna är vana vid i sitt egen vardag. Det skulle 

kunna ses som en flykt från det kommersiella samhälle som många av informatörerna 

lever i. Ett alternativ till resmål utan någon motsvarighet.   

4.3 Nordkorea som alternativ 

Olle berättar att turister lockas att åka till Nordkorea för att landet är isolerat från 

omvärlden. Att åka till Nordkorea är något som sticker ut och det är den viktigaste 

drivkraften bakom valet av resa. Resor av en ovanlig karaktär underhåller intellektet. 

Det är intellektet som ofta avgör valet av resor, menar Olle.
39

 Turister som Olle 

efterfrågar äventyr, bildning och en unik upplevelse. Dessa tre begrepp motsvarar vad 
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en alternativturist söker (Ateljevic & Page 2009). Allt eftersom människors nivå av 

utbildning ökar så ökar också viljan att uppleva det äkta, exklusiva och annorlunda 

resmålet där upplevelser inte påminner om något som upplevts tidigare (Yeoman 2008). 

Autenticitet och skilja sig från mängden gör Nordkorea intressant menar Fredriksson. 

Det i sin tur placerar Nordkorea på kartan som en unik och äkta reseupplevelse.
40

 Att 

befinna sig i periferin innebär för ett land att vara avlägset från centrum av ekonomi, 

politik och globala nätverk. Problem som uppstår för turistdestinationer som befinner 

sig utanför händelsernas centrum är bland annat svårigheten att attrahera ett stort antal 

turister. Det sättet som alternativturister uppfattar destinationer i periferin är att de är 

äkta, orörda, exotiska och outvecklade (Sørensen 1999). I Nordkoreas fall skapar 

avlägsenheten en attraktion för en del turister. Som en turistdestination saknar 

Nordkorea konkurrens i stor kvantitet. En unik plats drar åt sig en unik uppmärksamhet.  

 

Flertalet av studiens informatörer lockas inte av själva resmålen som erbjuds i 

Nordkorea. Situationen som Nordkorea befinner sig i är den huvudsakliga drivkraften 

för turisterna att åka dit. Det politiska läget i Nordkorea och landets isolering från 

omvärlden är exempel på olika omständigheter som lockar en turist till Nordkorea. Det 

landet i världen som är mest orört av turismen, det existerar inte någon annanstans. 

Jag måste själv se om Nordkorea är så avlägset från min värld när det gäller hur folk 

lever, tänker och arbetar.
41

 Så beskrivs drivkraften bakom beslutet av att resa till 

Nordkorea av en informatör. Autenticiteten skiljer sig från mängden. Att resa till en 

plats som är orörd och opåverkad av turism är målet för turisterna som söker 

autenticitet i sitt resande (Yeoman 2008). Att Nordkorea ses som en äkta resmål som 

inte anpassas efter turismen kan locka turister att åka till Nordkorea. Det en turist får se 

och uppleva är en helt annan värld än den värld som turisten själv lever i. Att komma 

bakom fasaden av något helt okänt lockar vissa typer av turister.  

 

Att sätta sig på vilken bar som helst och dricka en öl är inte möjligt i Nordkorea, menar 

Frans. Turister rekommenderas inte att röra sig fritt av de guiderna som alltid följer 
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med turisterna under vistelsen i landet. Guiderna förbjuder inte turister att göra något av 

fri vilja men uppmanar turisten att följa vissa regler. En regel var att inte lämna 

hotellets område på egen hand, berättar Frans.
42

 Nordkorea utmärker sig, enligt 

Fredriksson, som en turistdestination där turisterna inte får röra sig fritt utan besöket 

sker på Nordkoreas villkor. Men som turistdestination så är det just en av lockelserna 

för att folk vill åka dit, att det är en av världens absolut mest slutna destinationer om 

inte den mest slutna. Turister kommer inte vara lika intresserade om Nordkorea öppnas 

upp, menar Fredriksson.
43

 Vad som efterfrågas är att uppleva det som inte existerar i 

personens vardagliga liv. Något som skulle upplevas absurt i det samhälle och den 

verklighet som personen lever i (Yeoman 2008). Nordkorea är motsatsen till det 

samhälle som många av turister själva lever i. 

 

Som nämnts tidigare har turismen förändrats och fortsätter att förändras. Det har blivit 

mindre fokus på traditionella sol- och badresor. Istället söks nya och oförglömliga 

upplevelser på semestern. Idag finns många former av turism för att passa det utökade 

utbud av aktiviteter som turister söker (Singh 2004). Dagens teknologi har flyttat 

tidigare gränser för hur nyskapande turism kan göras för kunder. Ett exempel är att den 

första turistresan till rymden genomfördes år 2001. Ett annat exempel är turism till 

Nordkorea. Turisten besöker områden som är ovanliga och kan uppfattas som farliga 

för en västerlänning. Platsen som besöks ska skilja sig från turistens egen vardag men 

platsen ska fortfarande utgöra en del av vardagen för andra människor (Blom & Nilsson 

2005). North Korea is everything else than the world I live in. At least I thought so 

before arrival in North Korea.
44

 Dalard menar att resa till Nordkorea är som att resa till 

månen. Det är lockande att åka till platser som är udda, spännande och lite förbjudna, 

menar Dalard.
45

 I sitt resande vill turister tänja på gränserna. En vanlig bild av 

Nordkorea i västvärlden är att landet har en annorlunda ideologi än ideologin som finns 

i väst. Det anses också vara riskfyllt och främmande att som västerlänning befinna sig 
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på en okänd plats som Nordkorea. Känslan av att tänja på gränserna eller att resa till 

månen kan förknippas med att resa till Nordkorea. 

 

Dalard påstår att det inte finns en typisk kund som åker till Nordkorea. Hon förklarar att 

Nordkorea är en lyxdestination, det är dyrt att åka dit. Många kunder får spara i flera år 

för att kunna åka. Resan till Nordkorea görs aldrig slumpmässigt. Dalard anser att när 

kunderna betalar så mycket pengar för att kunna åka, så är kunderna väl pålästa om 

landet innan avresa. Dalard tillägger att det är tråkigt att åka till ett land om ingen 

förkunskap finns.
46

 En av informatörerna uttrycker enligt följande citat; Har velat åka i 

många år och var mycket väl påläst. Det handlar i mångt och mycket om att få se och 

uppleva en helt annan värld än den fria värld vi själva reser i, att besöka ett isolerat 

land och med egna ögon se och få möta människor som lever där. Att få komma under 

ytan på all propaganda. Att bryta en isolering.
47

 Ett besök till Nordkorea ger enligt 

informatörerna i denna studie svar på sökandet efter resor som är unika, okända och 

riskfyllda. Dessa turister kan ses som alternativturister.  

 

Den nya formen av turism innebär att turister söker allt mer unika och exklusiva resmål. 

Det finns fortfarande gränser och platser som är svåra för turister att passera eller att nå. 

Rymden var länge den sista gränsen för turister men nu existerar rymdturism som 

fenomen. Visserligen för en liten grupp turister med inkomst utöver det normala. 

Nordkorea är en plats som fortfarande är svårtillgänglig för turister. Isoleringen och 

svårtillgängligheten i Nordkorea gör det lockande för alternativturister att resa dit. En 

mängd faktorer påverkar turisternas val att åka till okända platser. Massmedias 

skildring av olika platser är en av de faktorer som spelar in på människors val av 

resmål.  
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5. Massmedias skildring av Nordkorea  

Massmedias skildring av Nordkorea är ofta negativ. Media ger en ensidig bild av 

Nordkorea. Detta bidrar till en negativ image av landet. Andra faktorer som 

ryktesspridning kan också vara avgörande för människors uppfattningar om Nordkorea. 

5.1 Medias ensidiga bild av Nordkorea 

Dalard menar att det finns många fördomar om Nordkorea.
48

 Hon syftar på vad 

västvärldens massmedia skriver om landet. Största anledningen att åka till Nordkorea är 

att landet är så isolerat. Dalard berättar att media visar en ensidig bild av Nordkorea och 

förklarar att det förväntas av journalister att skriva en intressant nyhet. När tidningar 

skickar iväg journalister för att göra reportage i Nordkorea, förväntas inte positiva 

reportage om landet. Klart att tidningarna förväntar sig en viss typ av artikel, 

tidningarna säljer mest genom att skriva negativa reportage, säger Dalard.
49

 Oavsett 

hur en rapport läggs upp i media spelar rapporteringen en stor roll i hur människor 

uppfattar en händelse (Holmberg 2002). Nyheter 90 % är till negativa nyheter och ännu 

mer i Nordkoreas fall, menar Fredriksson.
50

 Många gånger är media den enda 

informationskanal som rapporterar händelser som sker i världen. Det går inte att bortse 

från det faktum att media är beroende av ett västerländskt fenomen som kallas 

kapitalism.  

 

Media måste skapa nyheter som säljer för att kunna överleva. Trots att bilden av 

Nordkorea framställs som negativ i media, gynnas landet av en negativ bild (Holmberg 

2002). Jag hade inte haft en tanke på att besöka Nordkorea om inte media hade 

framställt det så negativt i media, berättar Frans.
51

 Mitt intresse för Nordkorea väcktes 

efter alla artiklar jag läst om landet i dagstidningen, berättar en informant.
52

 Olles 

intresse för Nordkorea stärktes efter att han sett dokumentärer från Nordkorea som 
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gjorts i hemlighet av amerikanska journalister.
53

 Utifrån ovanstående citat kan media 

påverkat informatörernas beslut till att vilja åka till Nordkorea.  

 

Medias framställning kan påverka människors uppfattningar av platser. Men medias 

negativa bild kan också leda till en motsatt effekt hos människor (Blom 2000). Dalard 

menar att medias ensidiga bild av Nordkorea skapar fördomar hos människor.
54

 

Journalister och redaktörer har ofta anklagats för att fokusera främst på negativa 

aspekter som brottslighet, terrorism eller sociala störningar. Samtidigt ignorerar media 

positiva nyheter som skulle kunna öka den mediala bilden av en destination (Castelltort 

& Mäder 2010).  

 

Jag tycker att människor har många fördomar för att de läser bara 

massmedias bild av det här men jag tycker att det är en fantastiskt 

intressant turistdestination med sina begränsningar naturligtvis. Och det 

finns klart såna saker turister inte får göra och så vidare, men trots det 

så tycker jag att det är intressant turistdestination.
55

 

 

Enligt citat ovan skapas många fördomar om Nordkorea i västvärldens media. Medias 

bild skapar klart fördomar om Nordkorea, konstaterar Paek.
56

 Detta kan bidra till en 

skeptisk syn av Nordkorea hos människor.  

5.2 Medias betydelse för turism till Nordkorea 

Medias bild kan påverka människor att resa eller inte resa till Nordkorea. Fredriksson 

tror att medias bild har viss effekt och skrattar: Ja jag tror det. Jag tror att det på något 

konstigt sätt fungerar som marknadsföring för oss.
57

 Media kan ha en avgörande 

betydelse för turism (Sönmez 1998). Många av katastroferna som inträffat världen över 

har människan kunnat bevittna i realtid från vardagsrummet. CNN och BBC är exempel 

på tv-bolag som har som uppdrag och mål att alltid befinna sig i centrum för att 
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rapportera händelser. Via medias bilder, har människan möjlighet att följa katastrof och 

historiens utveckling (Holmberg 2002). Tittar mycket på dokumentärer som handlar 

om historiska händelser, berättar en informant.
58

 Media spelar en betydelsefull roll då 

media möjliggör för människan att känna delaktighet i andra människors liv där död 

och katastrof inträffat (Blom 2000). Möjligtvis kan tryggheten i den västerländska 

människans tillvaro vara en anledning till varför människan dras till destinationer där 

miljön är lite skrämmande och ärrad av historiska katastrofer (Törnberg 2003). Jag är 

väldigt intresserad av historia, och det var en av anledningarna till att jag åkte till 

Nordkorea, berättar en informatör.
59

 Nordkorea kändes främmande och lite otäckt, det 

var därför jag åkte dit för att se om bilden jag hade av landet stämde eller inte, berättar 

Dalard.
60

 Medier antas ha en särskilt stor inverkan när de rapporterar om ett avlägset 

land eller skildrar en dramatisk händelse (Castelltort & Mäder 2010). Att media finns 

innebär tillgång till information, media kan ha en inverkan på människors uppfattningar 

och kunskap om ett tänkbart resmål.   

 

Det finns många människor som vill åka till Nordkorea, men är rädda för att åka på 

grund av den bild av landet som massmedia har skapat. Nordkorea framstår som ett 

land som är farligt för turister men det är inte alls sant, säger Dalard. Media 

framställer således en negativ image av Nordkorea som kan leda till fördomar om 

landet. När Dalard själv åkte till Nordkorea för första gången fanns en obehaglig 

känsla. Dalard tror att det var massmedia som påverkade bilden av landet. Dalard tror 

att hon var mindre rädd än andra turister då precis samma fördomar om Nordkorea 

fanns om Sovjetunionen. Jag är från Sovjetunionen och vet om att fördomarna som 

fanns om Sovjet inte stämde.
61

 Media spelar en viktig roll i påverkan av turisters 

uppfattningar om en destination (Teo, Chang & Ho 2001). Jag tror att hela min 

uppfattning om Nordkorea egentligen skapats av massmedia utan att jag själv visste om 

det, berättar en informatör.
62

 Regeringar och politiska aktörer på alla institutionella 

nivåer eftersträvar att skapa en så positiv bild som möjligt för sin verksamhet i media. 
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Sambandet mellan turism, image och media är svårt att kontrollera av enskilda aktörer. 

Det blir svårare för statliga aktörer att kontrollera externa uppfattningar om ett land, om 

staten begränsar tillgång till platser. Sådana restriktioner kan därigenom skapa 

automatisk negativ image (Teo, Chang & Ho 2001). Olle berättar att Nordkorea stänger 

ute sig från omvärlden, och det skapar en spännande känsla.
63

 Medias bild av 

Nordkorea påverkar istället människors uppfattning om landet, menar Dalard. Men trots 

att Nordkorea begränsar tillgången till platser inom landet, läcker information ut genom 

att journalister tar sig in i landet. Nordkorea vill ju inte ha journalister som kommer dit 

för att göra reportage. Så jag kan ju förstå att det är ren största lycka för varje 

journalist att hamna i Nordkorea, det finns ingen större lycka för en journalist.
64

 Då 

Nordkorea isolerar sig från omvärlden innebär det att externa uppfattningar om landet 

skapas automatiskt. 

 

Nordkorea tar inte emot många turister och besöket sker på Nordkoreas villkor.
65

 

Specifika platser i reseprogrammet är utvalda för turisterna att besöka och uppleva. 

Turisterna får inte se mycket utöver det som ingår i schemat för paketresan. Det är 

ganska mycket turisterna får se men det är klart att det finns områden som de inte får 

besöka. I många fall hänger det på dålig infrastruktur eftersom det är dåliga vägar. Då 

blir det ju väldigt svårt att ta sig dit, menar Dalard. Dalard fortsätter berätta att en 

sådan anledning som dålig infrastruktur kan skapa en fördom och negativ bild av ett 

land i media.
66

 Trots att en negativ bild visas i media bidrar det till en inkomst för 

Nordkorea då turister lockas att uppleva landet.
67

 Medias negativa bild av Nordkorea 

borde i teorin bidra till att människor inte vill besöka Nordkorea, men enligt 

informatörerna blir effekten av negativ image tvärtom.
68

 I Nordkorea är inhemsk censur 

strikt. Avvikelse från riktlinjerna tolereras inte. Ingen extern media tillåts fritt tillträde 

till Nordkorea. Många partimedlemmar har dock god tillgång till utländska medier 

(Congress Country Studies 2008). Vid en fråga om medias bild på Nordkorea klargör 
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Olle att det är media som givit mest information och den första kontakten med 

Nordkorea. Det är ofta så att Nordkorea beskrivs som ett problembarn i media, enligt 

Olle. En sån negativ beskrivning av Nordkorea gör en resa dit bara mer intressant, 

konstaterar Olle. Trots medias smutskastning av Nordkorea fungerar media som ett av 

det främsta verktyg som lockar människor att åka till landet, berättar Paek.
69

 Medias 

negativa framställning av Nordkorea väcker människors intresse för landet. Medias 

smutskastning av Nordkorea lockar turister att åka dit.  

5.3 Nordkoreas image i media 

Image är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang 

begreppet ska definieras. Image kan definieras som en visuell representation av en 

plats. Image kan också beskrivas som relaterade intryck, kunskaper, känslor, 

värderingar och övertygelser av en plats (Jenkings 1999). Att besöka Nordkorea 

innebär att få en uppfattning om fördomarna som byggts upp av medias image av 

landet.
70

 Kan Nordkorea vara så absurt som media målar upp av landet, undrade Frans 

innan han åkte dit. Ur denna fråga väcks en nyfikenhet och vilja att resa till Nordkorea, 

menar Frans. Nordkoreas negativa image i media blir positiv då uppmärksamheten 

väcker intresset för att åka dit. Frans menar att om media inte hade nämnt Nordkorea 

ofta, så hade inte ens tanken funnits på att besöka landet.
71

 I stort sett all positiv media 

av produkter eller destinationer, har som syfte att konstruera en image eller att ersätta 

en negativ bild som skapats (Ek & Hultman 2007). Mycket forskning har genomförts 

kring en images betydelse för turistdestinationer. En image kan påverkas av interna och 

externa faktorer (Castelltort & Mäder 2010). Det innebär således att en image kan 

byggas upp medvetet eller automatiskt, antingen av destinationen själv eller externa 

faktorer såsom media.  

 

Terrorattackerna 11 september 2001 och på Bali 2002 fick stora effekter för hur 

människor reste. USA:s och Balis image påverkades negativt. Det gick att se en 

minskning av flygresor och människor var rädda för att besöka USA och Indonesien. 
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Idag finns det ett globalt kommunikationssystem som snabbt kan rapportera om 

aktuella händelser. Med hjälp av rapportering av händelser kan en stor mängd 

människor få reda på vad som har hänt. Händelser kan ha stor inverkan på 

destinationers image (McCartney 2008). Det är ju många som frågat om den här 

incidenten när en sydkoreansk turist sköts i bergen i Nordkorea. men det har inte på 

nåt sätt påverkat antal turister, men det är klart när nånting händer.. till exempel att 

dom testar kärnvapen eller att det blir nån uppskjutning av nån missil så är det klart att 

antalet förfrågningar minskar. Dalard syftar på bilden som media ger av Nordkorea, 

speciellt i sådana sammanhang då något tragiskt händer.
72

 Allvarliga situationer som 

händer i Nordkorea kan avskräcka turister från att åka dit, trots att Nordkorea lockar då 

landet ses som riskfyllt. Beskjutningarna mellan Nord- och Sydkorea i november 2010, 

kan ses som ett mentalt hinder för turister att åka dit. Att en allvarlig händelse skulle 

skrämma bort turister är inget unik för Nordkorea. Det gäller alla destinationer turister 

kan resa till. 

 

Paek förklarar att genom att resa till Nordkorea kan turisterna själva se att bilden som 

ges i världens media inte stämmer. Den negativa image som finns av Nordkorea i 

media gynnar turismen. Framförallt i västvärlden svartmålas Nordkorea ofta i media. 

Svartmålning och negativ image påverkar Nordkoreas turism positivt. Intellektuella 

människor ifrågasätter den image som media målar upp av Nordkorea. Turister som 

kommer till Nordkorea vill oftast undersöka fakta själva. Denna önskan om att se 

sanningen om Nordkorea med egna ögon skapar en positiv effekt när människor ser att 

den negativa image som media målar upp inte stämmer. Den negativa image som finns 

av Nordkorea i media gör landet mer intressant.
73

 Jag ville se det med mina egna ögon, 

skriver en informant. Informatörerna menar att dragkraften är att uppleva landet, och se 

med egna ögon om allt i Nordkorea är som media målar upp det.
74

 Det finns skillnader i 

hur människor uppfattar Nordkorea, men informatörerna har ifrågasatt bilden som finns 

i media. En resa till Nordkorea har således både bekräftat bilden, eller ändrat 

uppfattningen av Nordkorea som skapats av media.  
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Informatörerna menar att Nordkorea uppfattas som ett unikt resmål. Det finns inte 

mycket fakta att hitta om landet, oftast bildas uppfattningen utifrån bilden som media 

målar upp om Nordkorea. Basically the ”mainstream” point-of-view that Westerners 

have: the impression of a gray, very strictly communist-ruled country with an unstable 

economy. Reading travel reviews on the Internet however, made me expect some lighter 

aspects of the country.
75

  Det finns inte mycket fakta om Nordkorea, oftast bildas 

uppfattningen utifrån bilden media målar upp om Nordkorea (Congress Country 

Studies 2008). Personligen visste jag inte hur vacker naturen i Nordkorea verkligen 

var, vilket är svårt att få reda på eftersom medias skildring av Nordkorea sällan 

fokuserar på naturen i landet. Det hade varit möjligt att skildra Nordkorea på ett annat 

sätt, men det är lätt ge Nordkorea en negativ och lite lustig image, påpekar Jörgen.
76

 

Informatörerna anger att Nordkoreas negativa image utgör en dragkraft att besöka 

Nordkorea. Även Nordkoreas negativa rykte stärkte viljan att åka dit.
77

 Image kan ses 

som en mental konstruktion för att förenkla processen för beslutsfattande (Castelltort & 

Mäder 2010). Fast Nordkoreas strikta regler angående medias tillgång till landet, skapas 

ändå en ensidig image via media. 
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5.4 Word-of-mouth 

 

The media is a primary source of destination images. People also form their images 

from word-of-mouth, advertising and promotions and from their own experiences of 

destinations. (Crouch, Jackson & Thompson 2005, s. 14) 

 

Citatet ovan beskriver att media är en grundläggande källa för en destinations image. 

Men word-of-mouth spelar också en viktig roll för människors uppfattning av en 

destination. Word-of-mouth betyder ryktesspridning (Thorstenson 2006). 

Informatörerna nämner många gånger att det inte bara är media som spelar stor roll, 

utan även vad som skrivs och pratas om Nordkorea av turister som varit på plats. Med 

hjälp av Internet som kommunikationsverktyg har informatörerna kunnat ta del av de 

åsikter som människor som har varit i Nordkorea har.
78

 Jag läste mycket om folks 

åsikter om Nordkorea på Internet, alltså folk som varit där och upplevt landet själva, 

skriver en informant.
79

 Frans berättar att han blev inspirerad att åka till Nordkorea 

genom sin vän, som pratade mycket om Nordkorea. Frans vän studerade historia och 

politik och på den vägen väcktes ett intresse för Nordkorea.
80

 En kompis till mig var i 

Nordkorea och jag fick höra en hel del historier. En informant berättar att det väcktes 

intresse att själv vilja åka dit då genom sin väns berättelse om Nordkorea.
81

 Word-of-

mouth är således ännu en avgörande faktor som påverkar människor syn på 

destinationer. Människors muntliga berättelser kan ha en stor påverkan på andra 

människor.  

 

Word-of-mouth är den faktiska tilldelningen av en ärlig uppfattning mellan två eller 

flera konsumenter (Sernovitz 2006). Word-of-mouth är en del av människans sociala 

struktur - det är en viktig aspekt av hur människor kommunicerar med varandra. 

Människor formar egna åsikter om ett ämne. Åsikterna berättas sedan för andra 

människor (Thorstenson 2006).  
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Å andra sidan så finns det ju människor som skulle kunna åka men är så 

rädda av vad som pratas om Nordkorea människor emellan.. det är 

många människor som frågar: Är det inte farligt att åka dit? Nordkorea 

framstår som ett land som är farligt för turister men det är inte alls sant. 

Tvärtom, det är ett mycket säkert land för turister.
82

 

 

Frans menar att han blev påverkad av medias negativa image av Nordkorea, men även 

genom word-of-mouth, som gick via Frans vän.
83

 En informatör berättar att 

familjemedlemmarna skrämde upp informatören från att åka. Familjemedlemmarnas 

syn på Nordkorea var negativ, men trots varningarna åkte informatören ändå till 

Nordkorea.
84

 Word-of-mouth kan ha positiva såväl som negativa effekter angående ett 

ämne (Sernovitz 2006). Även om word-of-mouth inte alltid är avgörande i valet av ett 

resmål, verkar det spela en viktig roll i processen för ett beslutstagande. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vi slutsatser som kan dras utifrån studiens syfte. 

Studien skapar en förståelse för vad som kan locka turister till Nordkorea. I studien 

framkommer det huvudsakligen tre olika lockelser till att vilja åka till Nordkorea. 

 

En blick tillbaka  

Vi förstår att Nordkorea ger en särskild upplevelse när det gäller historia och politik. 

Framförallt är det Nordkoreas koppling till kalla kriget och kommunismen som lockar 

turister till landet. Men även att Nordkorea ses som ett besök till det östblock som fanns 

för 20 år sedan. Vi anser att Nordkorea har en historia som är starkt förknippad med 

Koreakriget. Nordkorea är en plats som kan locka krigsturister. Dessa turister är 

intresserade av historia och följder som krig har på platser.  

 

Som Bigley et. al. (2010) nämnt definieras krigsturism främst som besök till historiska 

krigsskådeplatser eller museum med krigsreliker. Detta är inte fallet med Nordkorea. 

Som vi förstår det utgör Nordkorea inte en historisk krigsskådeplats. Eftersom inget 

fredsavtal har tecknats mellan Nord- och Sydkorea i nuläget. Men krigsturister är 

intresserade av politiska och historiska följder av ett krig vilket stämmer in på turister 

som reser till Nordkorea. Vi påstår inte att Nordkorea ska ses enbart som en destination 

för krigsturism där fysiska krigsattraktioner besöks. Men Nordkoreas historia ligger 

som grund för vad som gör landet lockande idag.  

 

Nordkorea upplevs av informatörerna som en gräns mellan det öst- och västblock som 

existerade under kalla kriget. Nordkoreas isolering gör att det känns som en främmande 

plats att besöka. Vi anser att våra informatörer lockas av att Nordkorea skiljer sig 

politiskt från många andra länder. Nordkorea är ett av de sista kommunistländerna att 

besöka idag. Detta i sig anser vi vara lockelsen för politiskt och historiskt intresserade 

turister. Områden där turister upplever stora kontraster gällande exempelvis statsskick 

kan upplevas som fascinerande att besöka (Wachowiak 2006). Vi har kommit fram till 

att en resa till Nordkorea är en kontrastrik upplevelse för turister. Nordkorea kan 
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upplevas som en resa tillbaka i tiden för turister som är politiskt och historiskt 

intresserade.  

 

Absurditet lockar 

Vi bedömer att media spelar en central roll för den uppfattning turister har om 

Nordkorea. Medias skildring av Nordkorea är negativ. Men medias negativa bild av 

Nordkorea gynnar turismen istället för att turismen dit avtar. Ett flertal informatörer 

menar att medias bild av Nordkorea lockar dem att besöka landet. Vi anser att medias 

roll kan vara viktigt för turisters beslut att åka till Nordkorea. Många gånger är media 

en av få tillgängliga källor av information om landet. Informationen som finns 

tillgänglig om Nordkorea anser vi vara opålitlig. Oavsett var informationen om 

Nordkorea kommer ifrån så finns det en risk att informationen är vinklad.  

 

Enligt teorin (McCartney 2008; Teo, Chang & Ho 2001; Törnberg 2003) kan negativa 

nyheter avskräcka turister från att åka till en plats. Enligt oss stämmer inte detta i 

Nordkoreas fall. Det finns turister som vill uppleva det absurda Nordkorea som media 

beskriver. Samtidigt finns även turister som vill bilda sig en egen uppfattning om 

landet. Turisterna är inte övertygade om att media ger en korrekt bild av Nordkorea. Vi 

kan inte uttala oss om hur turismen till Nordkorea hade sett ut om medias bild av landet 

hade varit annorlunda. Men vi har förstått att turister kan lockas av att vilja besöka 

Nordkorea på grund av hur landet framställs i media. Samtidigt kan riktigt allvarliga 

händelser på Koreahalvön ha en temporär negativ effekt på turismen. 

 

Ett alternativ som lockar 

Vi har förstått att turister i vissa fall är en exklusiv skara som söker sig till platser med 

stor svårtillgänglighet. En plats svårtillgänglighet har för dessa turister inte en negativ 

effekt utan väcker istället turisternas nyfikenhet (Splettstoesser et. al. 2004; Singh 

2004).  Nyfikenheten över Nordkorea ligger i att upptäcka det helt okända och uppleva 

något som skiljer sig från allt annat i turistens värld.  

 



조선민주주의인민공화국 

 

 

43 

 

Vi anser att Nordkorea är ett alternativt resmål och att landet skiljer sig från andra 

platser. Nordkoreas historia och utveckling har lett till att det är en svårtillgänglig plats 

för turister. Vi förstår att en plats isolering och svårtillgänglighet endast lockar en liten 

skara alternativturister. En sista minuten-resa till Nordkorea är inte möjlig. Det krävs 

betydligt mer förberedelser för att åka till Nordkorea än inför en sisa minuten-resa. Idag 

har turister möjlighet att resa nästan överallt i världen utan några restriktioner. Få 

gränser utgör ett hinder för resande. I Nordkoreas fall utgör svårtillgängligheten en del 

av lockelsen för turister. Vi anser att Nordkorea är ett relativt säkert land att resa till. 

Det som kan upplevas svårtillgängligt med Nordkorea är begränsningen av information 

om landet. Dock tror vi inte att det är svårt att resa till Nordkorea utan att det handlar 

mest om ett mentalt hinder. 

   

Nordkorea som turistdestination – vad är det som lockar turister till Nordkorea? 

I studien framkommer det huvudsakligen tre olika lockelser till att vilja åka till 

Nordkorea. Alternativturister söker efter spänning och outforskade platser. En turist kan 

likaså lockas till Nordkorea på grund av ett stort intresse för politik och historia. 

Medias negativa image av Nordkorea spelar även en central roll för valet av att resa till 

Nordkorea.  

 

Dessa tre lockelser kan tillsammans bidra till att turister reser till Nordkorea. Men de 

olika lockelserna är oberoende av varandra. En turist kan lockas till Nordkorea genom 

att enbart vara intresserad av historia. Turisten kan då vara helt opåverkad av lockelsen 

att åka till en svårtillgänglig plats. En lockelse kan även vara nyfikenhet på Nordkorea. 

Nyfikenheten beror ofta på medias skildring av landet och det turister hör från andra 

människor. De tre lockelserna karaktäriserar Nordkorea som en turistdestination.  
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En alternativturists resa. 

 

Nordkorea, det sista oupptäckta landet. Alternativturistens uppdrag är att 

utforska främmande nya miljöer. Att söka nytt liv och nya civilisationer. 

Att modigt resa dit ingen person tidigare har rest och kommit tillbaka 

levande. 
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Bilaga: Presentation av informatörer 

 
Inledningsvis presenteras Korea Konsult och Världens Resor som anordnar resor till 

Nordkorea, som sedan leder till en presentation av Paek Sung Chol som är 

ambassadörråd på Nordkoreanska Ambassaden. Informatörerna som varit i Nordkorea 

som turister presenteras därefter. Avslutningsvis lyder en sammanfattad presentation av 

informatörerna som deltagit i studiens skriftliga intervju.  

 

Julia Dalard, VD för Korea Konsult 

Julia Dalard är VD på resebolaget Korea Konsult. Arbetet för Korea Konsult 

påbörjades i slutet av 2003, i form av en hemsida. Korea Konsult anordnade första 

resorna till Nordkorea 2004, första året åkte cirka 15 turister. Anledningen till att Korea 

Konsult startades var många. Efter att Dalard besökt Nordkorea som turist insåg hon 

hur svårt det var att få information om landet och att resa dit. Få företag anordnade 

resor till Nordkorea.  

 

Dalard menar att det är lättare idag att hitta information om Nordkorea och hur turister 

kan ta sig dit. Dalard fick kontakt med Nordkoreas statliga turistorganisation, som heter 

Korea International Travel Company. Denna organisation skapar alla program, 

hotellbokningar och tågresor för resebolag som anordnar resor till landet. När Dalard 

vistades i Nordkorea etablerades en personlig kontakt med turistorganisationen. På plats 

hemma i Sverige igen frågade turistorganisationen Dalard om det fanns en resebyrå 

som var intresserad av att sälja resor till Nordkorea. Med sitt intresse för Nordkorea 

bestämde Dalard sig för att själv starta en resebyrå som anordnar resor till Nordkorea.  

 

Eftersom Sverige anses vara ett tryggt land så kan det vara en fördel för turister att boka 

en resa till Nordkorea i Sverige. Många turister som åkt till Nordkorea har valt Korea 

Konsult av denna anledning. Korea Konsult är näst störst i världen med att anordna 

resor till Nordkorea. 300 turister åker varje år via Korea Konsult som kan tyckas vara 

ett litet antal men det är en liten marknad. Det är 2000 turister som reser dit varje år 

från hela västvärlden. Majoriteten av människorna som åker med Korea Konsult är 

internationella turister.  

 

 

Jörgen Fredriksson, VD för Världens Resor 

Jörgen Fredriksson har studerat kinesiska och japanska under lång tid. Studierna har 

ägnats åt ländernas språk och kulturområden. Fredriksson har även bott i Kina och 

Japan under längre tid. När studierna byttes mot jobb inom resebranschen, så har detta 

intresseområde vuxit till att innefatta länderna runt Kina och Japan samt Nord- och 

Sydkorea. Även Sydostasien och Centralasien är av stort intresse, vilket bidrar till att 

Fredriksson har stor kännedom om dessa länder. 

 

Världens Resor 

Världens Resor anordnar resor till många länder och resan till Nordkorea kombineras 

med en resa i Sydkorea. Idén med resor till Nordkorea är att samma som Världens 

Resor har med alla sina resmål: att skapa en känsla för hur en region ser ut och att resan 
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inte enbart ska ske till ett exotiskt resmål. För att kunna presentera Korea som en region 

passar en kombinationsresa till både Nord- och Sydkorea bättre, eftersom det ger en 

bättre översikt om vad Korea-frågan handlar om. 

 

Paek Sung Chol, ambassadörråd på Nordkoreanska Ambassaden 

Paek Sung Chol är ambassadörråd på Nordkoreanska Ambassaden i Stockholm. Då ett 

ambassadörråd är ett diplomatiskt sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation, 

så känner vi att Paek är rätt person att ställa frågor till angående Nordkoreas 

turistpolitik. Nordkoreanska Ambassaden i Stockholm är den enda ambassad 

Nordkorea har i Nordeuropa. Detta innebär att Paek har uppsikt över alla 

visumhandlingar som begärs från Sverige och grannländer. 

 

Frans, turist i Nordkorea 

Frans 23 år är från en stad i södra Sverige. Frans är studerande vid ett universitet i 

Sverige och har vid ett tillfälle rest till Nordkorea. Resan till Nordkorea var en del av en 

omfattande resa på sex veckor i Kina.  

 

Olle, turist i Nordkorea 

Olle är 22 år gammal och studerar historia vid ett universitet i Berlin. Vid ett tillfälle 

har Olle besökt Nordkorea. Resan till Nordkorea var en del i en längre resa som började 

med transsibiriska järnvägen till Kina. Från Kina fortsatte resan till Nordkoreas 

huvudstad Pyongyang.  

 

Skriftlig intervju 

En övervägande del av människorna som har svarat på den skriftliga intervjun är män. 

Det är svårt att avgöra vem som åker till Nordkorea utifrån den sysselsättning som har 

angivits. ”Student” är det vanligaste svaret men sysselsättning varierar. Allt från 

mekaniker, planarkitekter, veterinärer, hemmafruar och banktjänstemän har besökt 

Nordkorea. Flest informanter har uppgivit åldern 26-35 år. Alla informatörer har varit i 

Nordkorea minst en gång. Enbart en person har rest till Nordkorea två gånger. Frågan 

när resan genomfördes ställdes inte. Nordkoreas politiska läge har varit turbulent de 

senaste 20 åren. Det är därför möjligt att förutsättningarna att resa till och i Nordkorea 

kan ha ändrats mycket.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


