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Abstrakt 
Dark Tourism är en reseform som länge studerats men som ännu inte har någon enhetlig 

definition. Begreppet innefattar resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, 

platser där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker 

och annat återskapande av döden. Då resor till Dark Tourism attraktioner blivit en allt 

mer populär reseform har vi genom den här studien valt att studera vilka bakomliggande 

intressen och anledningar som gör att människan väljer att besöka en Dark Tourism 

attraktion. Underlaget till studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer med 

personer som besökt Dark Tourism attraktioner samt två berättelser av våra egna 

erfarenheter av ett besök vid en attraktion.  

 

Studiens resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar varför turister reser till 

en Dark Tourism attraktion. Vi kunde däremot genom studien se att det fanns två 

faktorer som främst spelade in. Faktorerna var människans vilja och behov av att lära 

sig nya saker samt viljan och behovet om att få kunskap om sig själv, genom att finna 

sitt arv. 

 

 

Nyckelord 
Dark Tourism, reseanledningar, intressen, kulturarv, Dark Tourism attraktion 

 

 

Tack 
Genom studien har vi fått ett stort stöd av vår handledare Martin Gren och vill därför 

passa på att ge honom ett tack för det engagemang han bidragit med under arbetets 

gång.  

 

Vi vill också passa på att tacka de respondenter som ställde upp på intervjuer och 

besvarade de frågor som bidrog till den största delen av det empiriska materialet.  
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1 Inledning 
I det första kapitlet kommer vi att ge en kort förklaring på begreppet Dark Tourism. 

Studiens syfte och frågeställning kommer även att framföras i det här kapitlet samt en 

förklaring på den avgränsning vi gjort i studien.  

 

1.1 Bakgrund 
Caton (2012) skriver i sin artikel ”Taking the Moral Turn in Tourism Studies” hur 

människor ofta drömmer om att resa och i vilken typ av resevärld de befinner sig i. 

Många gånger drömmer människan sig bort till något glatt, längtansfullt och positivt. 

Wallin (u.å.) menar däremot att dagens resenärer inte endast söker sig till långa vita 

sandstränder med klarblått vatten och ett all-inclusive hotell. Istället har turisterna börjat 

dra sig mot mörkare platser och vill idag lika gärna resa till det mörka och eländiga, 

som till en vacker och stillsam strand. Foley och Lennon (1996) menar att en av de 

underliggande anledningarna till att turister söker sig till attraktioner där något mörkt 

och dystert har skett, är för att människan vill försöka förstå vad det innebär att vara 

människa.  

 

Det här är Tarlows (2005) tolkning av fenomenet Dark Tourism. Begreppet Dark 

Tourism, som det talas om idag, uppkom först i mitten av 1990-talet. Fenomenet har 

däremot studerats tidigare än så och Dark Tourism som forskningsproblem var etablerat 

redan innan själva begreppet uppkom (Stone & Sharpley, 2008). “Visitations to places 

where tragedies or historically noteworthy death has occurred and that continue to 

impact our lives” (Tarlow, 2005, s. 48). Enligt Seaton och Lennon (2004), kan 

begreppet innefatta resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser där kända 

personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och annat 

återskapande av död. Lockelse är något som har funnits med i resandet under lång tid 

och Dark Tourism är en utbredd resegren som årligen lockar besökare världen över 

(Seaton & Lennon, 2004). Även enligt Stone och Sharpley (2008) är resor och 

upplevelser av platser som kan associeras med död, ett gammalt fenomen. Människan 

har länge varit dragen till platser som kan kopplas samman med död, lidande, våld och 

katastrofer, antingen med ett syfte eller helt slumpartat. Tidiga händelser som kan 

kopplas till Dark Tourism går att finna redan på romartiden. Gladiatorspelen är exempel 

på hur människan dragits till platser som är präglade av död och lidande. Ett annat 

exempel på Dark Tourism är den första guidade turen i England, en tågresa där målet 

var att resa och bevittna avrättningen av två brottslingar (Stone & Sharpley, 2008). 

 

Även Foley och Lennon (1996) presenterar en definition som förklarar att begreppet 

Dark Tourism primärt syftar på uppvisningen och konsumtionen av verkliga och 

kommersialiserade platser som kan kopplas samman med katastrof och död (Foley & 

Lennon, 1996). Enligt Seaton (1996) finns det fem olika kategorier för resande inom 

Dark Tourism; 

 

 Bevittna allmänna lagföranden med död 

 Besöka platser som har antingen med individuell död eller massdöd att göra 

 Besöka monument eller begravningsplatser 

 Bevittna symboliska representationer av död 

 Bevittna återskapande av död 

(Övers. Seaton, 1996).  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att få djupare kunskap om de faktorer som utgör resegrenen Dark 

Tourism, samt att undersöka vilka bakomliggande intressen och anledningar besökaren 

har för att resa till en Dark Tourism attraktion. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer utgör resegrenen Dark Tourism? 

 Vilka bakomliggande intressen och anledningar finns hos turisten, som gör att 

den väljer att resa till en Dark Tourism attraktion? 

 

 

1.4 Avgränsning 
Under studien har vi sett att det finns två faktorer som uppkommer inom Dark Tourism, 

resenären och platsen. De båda faktorerna är närvarande i varandra, resenären är central 

i platsen och platsen har betydelse för resenärens val av attraktion. I vår studie har vi 

valt att lägga fokus på resenären då studien fokuserar på de intressen och 

reseanledningar som finns hos den. Däremot, med tanke på att de båda faktorerna alltid 

är närvarande i varandra har det för oss inte varit möjligt att helt utesluta platsen i vår 

studie. I och med det är platsen närvarande i studien men har inte huvudfokus, utan det 

största fokus ligger på resenären och de reseanledningar som finns hos den.  

 

 

 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 

Kapitel 2: Teoretisk referensram  

Kapitel 3: Metod 

Kapitel 4: Empiri 

Kapitel 5: Analys 

Kapitel 6: Slutsats 

Kapitel 7: Källförteckning 
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2 Teoretisk Referensram 
I det här kapitlet kommer vi att ge en förklaring till vad fenomenet Dark Tourism 

innebär och de olika definitionerna av begreppet som vi valt att använda oss av. 

 

2.1 Dark Tourism 
Dark Tourism är ett fenomen som länge studerats av olika forskare, däremot har det 

fortfarande inte tagits fram en enhetlig definition av fenomenet. Flera forskare har tagit 

fram begrepp och definitioner som belyser samma fenomen men har olika namn på dem 

och det finns i och med det flera begrepp som beskriver samma typ av reseform. Morbid 

Tourism förklarar Blom (2000) som en händelse som snabbt lockar till sig ett stort antal 

människor, till exempel en plats där det skett plötslig och våldsam död där en stor grupp 

människor varit inblandade (Blom, 2000). Thanatourism handlar om att resa till platser 

som en gång varit, eller fortfarande har samband med smärta, lidande, hemska 

levnadsförhållanden, naturkatastrofer eller dödsfall (Seaton, 1996). Grief Tourism syftar 

på resor då turister reser för att besöka platser som har en koppling till tragedi eller 

katastrof för att visa respekt för offren, människor reser för att lägga blommor vid en 

mordplats för att visa respekt och stöd till familjen (grief-tourism.com). ”Black Spots, or 

‘the commercial [touristic] developments of grave sites and sites in which celebrities or 

large numbers of people have met with sudden and violent death’’ (Rojek, 1993, s.136). 

Black Spots syftar på när en besökare reser till en plats där en stor folkmängd eller en 

känd person är begravd eller har dött (Rojek, 1993). De nämnda begreppen är de som vi 

under vår studie främst stött på och där med dragit slutsatsen att de tillsammans med 

begreppet Dark Tourism, är de vanligaste som används för att förklara resor till Dark 

Tourism attraktioner. 

 

2.2 Dark Tourism underkategorier 
Det finns, som visas ovan, flera begrepp som beskriver resor till mörka platser och för 

att sammanfatta de olika är Dark Tourism det begrepp som vi anser är bredast och som 

enligt vår mening omfattar flera av de andra begreppen som tidigare förklarats. Dark 

Tourism är det begrepp som idag används för att ge en helhetsdefinition av reseformen. 

Inom begreppet finns det flera underkategorier som ger en mer detaljerad förklaring på 

olika typer av Dark Tourism (Stone u.å.). De underkategorier som Stone (u.å.) använder 

sig av är: 

Holocaust tourism: syftar på besök på en attraktion som har med förintelsen att göra och 

den här typen av resor menar Seedman (u.å.) har blivit allt mer populära inom Dark 

Tourism, framför allt i Nordamerika. Anledningen till att den har många besökare är 

bland annat för att turisten känner en fascination för död och katastrof. Många besökare 

känner att den här typen av platser kan ses som en form av pilgrimsresa (Seedman. u.å). 

 

Battlefield tourism: de turister som besöker ett slagfält har många gånger ett stort 

intresse för historia och en vilja att se var ett slag ägde rum. Andra som väljer att besöka 

slagfält kan en gång i tiden själva ha varit soldater och känner ett behov av att återvända 

för att finna sig själva samt finna ett lugn (O'Bannon. u.å.). 

 

Cemetery tourism: är idag en huvudattraktion i många städer och har under den senaste 

tiden utvecklats och blivit allt större. Kyrkogårdsturism ses i dagens samhälle som en av 

de mest aktuella delarna i Dark Tourism (Scott. u.å.). 
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Slavery-heritage tourism: turister som väljer att besöka platser med koppling till tiden 

då människor utnyttjade slavar är i många fall ute efter att söka svar om sitt arv. 

Turisterna reser också många gånger för att de har ett intresse för historia (Beech. u.å.). 

 

Prison tourism: är den delen av Dark Tourism som växer mest. Trots att det idag inte 

går att uppvisa riktiga fångar lockar nerlagda fängelsen flera miljoner turister varje år. 

Den stora anledningen till att turister väljer att besöka ett gammalt fängelse är att för att 

få möjligheten att se de sämre förhållanden som de intagna fångarna levde i, många 

gånger för att ha möjlighet att känna att fångarna förtjänade det (Wilson. u.å.). 

 

Om en studie görs med inriktning på en särskild del av Dark Tourism kan det vara mer 

relevant att använda andra begrepp så som Holocaust Tourism. I studien belyser vi olika 

delar av Dark Tourism och det är därför lämpligare för oss att använda det bredare 

begreppet. Forskningsproblemet i vår studie handlar om reseanledningar och intressen 

som får turister att besöka mörka platser. Vi kommer att utgå från begreppet Dark 

Tourism men ändå ha med de andra definitionerna i ”bagaget” när vi utreder ämnet 

djupare och presenterar teorier om reseanledningar kopplade till Dark Tourism. Det 

begrepp vi framförallt kommer att utgå ifrån i den här studien är det vi beskrev tidigare 

av Seaton och Lennon (2004); resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser 

där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och 

annat återskapande av död. Vi kommer att ha definitionen i åtanke när vi nu ska 

beskriva teorier som belyser reseanledningar till Dark Tourism attraktioner. För att 

kunna utreda turisters reseanledningar och intressen behöver olika teorier om 

reseanledningar undersökas. Nästa del i studien kommer av den orsaken belysa 

reseanledningar kopplade till Dark Tourism och attraktionen för att få en ökad förståelse 

för vad som får turisten att besöka det mörka och makabra. 

 

2.3 Reseanledningar  
Lennon, en känd forskare och professor inom Dark Tourism berättar i en intervju med 

Lonely Planet att han gärna reser till Dark Tourism attraktioner och han på grund av det 

klassificerar sig själv som en ’’dark tourist’’. I intervjun berättar han att han ska resa till 

Kambodja för att studera The Killing Fields och han säger att hans främsta anledning är 

enkel ’’It’s about the dark side of human nature. It’s in all of us, and it fascinates us.’’ 

(How Dark Are You?, 2012).  

 

Den grundläggande teorin som vi har valt att utgå ifrån i studien handlar om tio punkter 

som beskriver reseanledningar till Dark Tourism attraktioner. Teorin presenteras av 

Dale och Robinson (2011) och författarna menar att det skett ett trendskifte från 

solsemestrar till ett växande intresse för alternativa turismattraktioner där både kultur 

och historia är i fokus. Det nya intresset har bidragit till att Dark Tourism blivit mer 

uppmärksammat. De olika motiv som finns till att besöka platser inom Dark Tourism 

har varit, och är fortfarande, ett komplext ämne och studier i ämnet har resulterat i ett 

flertal anledningar som motiverar människor till att besöka det makabra. Teorin 

presenterar tio olika reseanledningar som är kopplade till Dark Tourism: 

 

 Besök på kyrkogårdar och gravplatser med spirituella och retrospektiva 

anledningar. 

 Spänningen och risken med att besöka attraktioner och besöksmål som är 

farliga, såsom tjurrusningen i Pampalona. 

 Bekräftandet av en händelse som inträffat som ett mord och andra brott eller en 

katastrof. 
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 Behovet att kännas vid verkligheten och det autentiska i en plats eller en persons 

existens. 

 Självförståelsen och viljan samt behovet att lära sig nya saker. 

 Besök på ikoniska platser som har förevigat viktiga händelser som till exempel 

attentat eller signifikanta landmärken som Checkpoint Charlie i Berlin. 

 Den övertygelsen en plats inbringar om den är placerad i en känd stad såsom 

Colosseum i Rom. 

 Den morbida nyfikenheten som driver människor att besöka platser där död och 

katastrofer nyligen inträffat. 

 Pilgrimsresor till platser med religiösa kopplingar eller platser där katastrofer 

inträffat, till exempel Mecka eller Ground Zero i New York City. 

 Empatin och åtanken som framkallas när människor besöker krigsminnesplatser 

eller platser som det gamla klocktornet vid Old Trafford för att minnas 

flygkraschen från 1958. 

 

(Övers. Dale & Robinson, 2011, refererat i Robinson, 

Heitman & Dieke, 2011) 

 

Dale och Robinsons tio reseanledningar har vi som grund till en mer ingående analys 

om varför människor besöker platser inom Dark Tourism och det är de tio 

reseanledningarna som vi i analysen främst kommer att utgå från. Författarna menar att 

det finns tio olika anledningar för resor till Dark Tourism attraktioner och för att förstå 

teorin ytterligare kommer vi att använda oss av resultatet av de genomförda intervjuerna 

och berättelserna för att pröva teorin på dem. Teorin är en grundläggande beskrivning 

av olika intressen och reseanledningar till Dark Tourism attraktioner.  

 

För att ha möjlighet att göra en djupare analys av våra intervjuer och de reseanledningar 

som framkommit ur resultatet, kommer andra begrepp som kulturarv, schadenfreude 

och olika perspektiv på Dark Tourism att användas för att analysera de reseanledningar 

en besökare på en Dark Tourism attraktion kan ha. Dale och Robinsons (2011) teori kan 

bli något svag, då den endast baseras på tio anledningar och då kanske inte omfamnar 

alla reseanledningar som kan finnas. Teorin är dock relevant för vår studie eftersom den 

är grundläggande och kan bidra till en hållbar analys genom att vi även prövar fler 

teorier. Vidare kommer nu de teorier som kommer användas för att styrka analysen 

beskrivas. 

 

2.4 Schadenfreude 
Under litteraturstudien har en teori om skadeglädje som reseanledning framkommit, 

begreppet nämns frekvent i studier som belyser Dark Tourism. Seaton och Lennon 

(2004) skriver i sin artikel om en reseanledning inom Dark Tourism, där begreppet 

schadenfreude, skadeglädje, nämns. Begreppet beskrivs som den tysta och hemliga 

njutningen i att bevittna andras missförhållanden. Fenomenet gör att folk drar sig till 

hårresande bilkrascher och flygplanskrascher samt att det är det som driver medias jakt 

på bilder när katastrofen är ett faktum. Ett exempel som författarna beskriver är Ground 

Zero i New York City och det som hände efter terrorattacken den 11 september 2001. 

Det var många som drogs till platsen veckorna efter attacken vilket gjorde att 

allmänheten satte krav på att en särskild plattform skulle byggas så att besökare kunde 

bevittna katastrofplatsen på ett säkert sätt (Seaton & Lennon, 2004). 
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Skadeglädje beskrivs av Sundie, Ward, Beal, Chin och Geiger-Oneto (2009) som den 

mer glädjefyllda delen av avundsjuka då fenomenet syftar på glädje över någon annans 

olycka. Känslorna kan komma från flera källor som till exempel någon som blivit 

straffad för ett brott och att andra då känner skadeglädje gentemot att den skyldiga har 

blivit straffad. Skadeglädje kan även framkallas då någon har uppfattningen att en annan 

person, när det kommer till ägodelar, har ett orättvist försprång. Om en person känner 

sig i underläge kan denne då känna skadeglädje gentemot den andra (Sundie et.al. 

2009). 

 

Teorin som Seaton och Lennon (2004) beskriver om schadenfreude är svår att pröva på 

ett fall då vi tror att få reser till en Dark Tourism attraktion med motivet att de känner 

skadeglädje. Däremot kan teorin analyseras och prövas på fall då en besökare känner en 

lättare form av skadeglädje över någon annans olycka. Skadeglädje är den mörkaste 

formen av glädje och den här typen av känslor är mörka när det kommer till Dark 

Tourism. Dock ska vi ha i åtanke att alla människor är olika, skadeglädjen kan ligga 

undertryckt. Det som kan vara ett motiv som liknar eller är en lättare form av 

skadeglädje är att människor kan tänka ”vi har det mycket bättre än dem”. Människan 

ska glädjas över det den har och genom ett besök på en mörk plats kan känna 

uppskattning gentemot det som människan äger och har tillgång till. Ett annat exempel 

som vi anser vara passande är besökare som åker till en Dark Tourism attraktion, till 

exempel ett fängelse där det en gång i tiden har funnits brottslingar. I ett sådant fall kan 

det tänkas att besökaren känner en typ av skadeglädje på så vis att det är ‘’rätt åt’’ 

brottslingarna som hade det dåligt och jobbiga förhållanden med tanke på att de ändå 

gjort något för att förtjäna det hela. Det kan på grund av det här enligt oss tänkas att 

prison tourism är ett bra exempel på att uppleva eller känna skadeglädje.  

 

Schadenfreude kan vara svår att pröva på ett fall när det kommer till Dark Tourism men 

vi tror ändå att den är närvarande under ett besök på vissa platser, dock möjligtvis inte i 

den formen som Seaton och Lennon (2004) beskriver. Vi kommer att använda teorin i 

analysen av våra intervjuer och våra intervjupersoners reseanledningar till 

attraktionerna. Vidare kommer nu en teori om turisters efterfrågan och hur platsens 

tillförande påverkas av efterfrågan att beskrivas. Den här teorin kommer vara en del i 

analysen av våra intervjuer och de intervjuade personernas reseanledningar och 

intressen att prövas. 

 

2.5 Tre perspektiv på Dark Tourism  
Den påverkan som turisternas efterfrågan har på en plats beskrivs av Biran, Poria och 

Oren (2011) som menar att det inom studier i Dark Tourism har framkommit tre olika 

perspektiv, efterfrågan, tillförande samt det integrerade efterfrågan och tillförande. I 

det första perspektivet, tillförande, ingår det att Dark Tourism uppfattas som besök till 

platser som associeras med död, katastrof och fördärv. Perspektivet har lett till 

uppbådandet om studier kring skillnader mellan olika platser inom Dark Tourism. Det 

har resulterat i en slags skala som börjar vid de allra ljusaste platserna inom Dark 

Tourism till de mörkaste. De ljusaste platserna är platser, ‘’fun-dark’’ platser, alltså 

platser som kommersialiseras och skapar den sortens underhållning som är relaterad till 

död, ett exempel är Dracula-turismen i Rumänien. De mörka platserna inom Dark 

Tourism är platser kopplade till död som är influerade av politik och ideologi, som 

erbjuder en mer utbildande upplevelse. Exempel på platser är koncentrationslägren från 

andra världskriget eller folkmordslägren i Kambodja (Brian et. al. 2011).  
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Det andra perspektivet enligt Brian et. al. (2011), efterfrågan, syftar på den efterfrågan 

som finns hos resenären. Perspektivet syftar på att turism och Dark Tourism definieras 

beroende på de motivationer som finns för besöket. Det finns en definition för Dark 

Tourism som kan anammas i efterfrågan-perspektivet; att Dark Tourism innebär resande 

till en plats där turisten till fullo, eller delvis, är motiverad av längtan efter faktiska och 

symboliska möten med döden. Därmed blir det i förståelsen av Dark Tourism att 

efterfrågan följer den dolda förutsättningen att närvaron av turister på platser som 

kopplas till död och lidande reflekterar på flera Dark Tourism motiv. Tillvägagångsätten 

tillgodoser inte möjligheten att ett besök på en plats som Auschwitz kan komma från 

andra motiv än ett stort intresse för döden. Det finns flera studier som indikerar på att så 

kan vara fallet. Ett exempel är när turister från Australien och Nya Zeeland besöker 

slagfältet Gallipoli, motivet är inte endast att besöka en plats som präglats av död utan 

det huvudsakliga motivet är att besöka en plats som har med turisternas kulturarv att 

göra. Andra exempel som beskrivs är besök på Tuol Sleng museet som handlar om 

folkmorden i Kambodja, där besökare främst motiveras av att museet är ett måste att 

besöka när turisten är på platsen (Biran et.al. 2011). 

 

Det tredje perspektivet, det integrerade efterfrågan- och tillförandeperspektivet, inriktar 

sig på att både efterfrågan och tillförande måste tillgodoses för att det ska bli en positiv 

utgång av turistens besök. Det finns samband mellan en attraktions tillföranden och den 

efterfrågan som finns på platsen måste utredas, det har enligt Biran et. al. (2011) 

framkommit fyra olika grader av Dark Tourism; 

 

1. Black Tourism: är den ”renaste” formen av Dark Tourism där syftet med 

resandet är en fascination för döden som tillfredsställs med tillgångar som 

medvetet är framtagna för att tillgodose fascinationen. 

 

2. Pale Tourism: en blekare turismform som beskriver turister som har ett minimalt 

intresse för döden och som besökt en plats som oavsiktligt blivit en plats för 

Dark Tourism, den har inte skapats medvetet för att bli en Dark Tourism 

attraktion. 

 

3. Grey Tourism Demand: riktar in sig mer på efterfrågan i den något gråare 

formen av Dark Tourism. Syftar och relaterar till turister som är motiverade av 

en fascination för döden och som besöker oavsiktliga Dark Tourism attraktioner. 

 

4. Grey Tourism Supply: riktar in sig mer på den tillförande delen i en attraktion och 

beskriver platser som är etablerade för att exploatera död, men attrahera turister 

med litet intresse för döden. Ett exempel på inriktning är den begravda byn, Te 

Wairoa på Nya Zeeland, som trots att den har de tillgångar som krävs för att bli 

en Dark Tourism attraktion, inte marknadsför sig som det. Te Wairoa 

marknadsför sig som ett lugnt naturområde och ett kulturellt arv. 

 

(Övers. Biran et.al., 2011, s.822)  

 

De tre perspektiven som Biran et.al (2011) beskriver anser vi vara användbara när det 

kommer till en analys av både intressen och anledningar samt mötet mellan dem och 

attraktionen. Efterfrågan samt det integrerade efterfrågan- och tillförandeperspektivet 

går att pröva på de reseanledningar som finns och som framkommer i våra intervjuer 

samt berättelserna, det är mötet mellan attraktionen och turisten som blir centralt i teorin 

och i analysen av den. Attraktionen är central i Dark Tourism och är enligt den 
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aspekten, viktig att använda i en analys av intressen och anledningar. På så vis kan de 

tillförande i teorin om de olika perspektiven användas och analyseras utifrån 

anledningar och intressen. I det integrerade perspektivet talas det om fyra begrepp som 

är intressanta att pröva på de reseanledningar och intressen som framkommer i 

intervjuerna och berättelserna. Vidare kommer vi nu beskriva begreppet kulturarv och 

dess koppling med reseanledningar inom Dark Tourism.  

 

2.6 Kulturarv  
När det talas om reseanledningar inom Dark Tourism är det precis som teorin om 

turistens efterfrågan, relevant att utreda kulturarv som anledning för ett besök på en 

Dark Tourism attraktion. Kultur- och naturarv är enligt Southall och Robinson (2011) 

det arv som kommer från det förflutna, som människan lever med idag och som lämnas 

över till framtida generationer. Stora delar av den turistiska världen är uppbyggd kring 

kulturarv och många av de viktigaste platserna är öppna för allmänhetens beskådan 

(Southall & Robinson, 2011). Kulturarvsturism är enligt Dallen och Boyd (2003):”a 

subgroup of tourism, in which the main motivation for visiting a site is based on the 

place’s heritage characteristics according to the tourist’s perception of their own 

heritage” (s. 6). 

 

Turister kan intresseras av att resa till platser som de själva anser vara ett kulturarv men 

som dessutom kan tillhöra det egna arvet. Dallen och Boyd (2003) beskriver en teori 

som behandlar tre typer av turister inom kulturarvsturismen. Den första reseanledningen 

som tas upp är när turister reser till platser som de anser tillhöra sitt arv. Den andra 

reseanledningen är turister som reser till platser som de själva anser vara ett kulturarv 

men som inte har någon särskild koppling till sitt egna arv. Den sista reseanledningen är 

de turister som besöker platser som är tydligt klassificerade som ett kulturarv men utan 

att veta varför (Dallen & Boyd, 2003). De tre typerna av turister anser vi vara kopplade 

till kulturarvsturism men likaså indirekt till Dark Tourism då de flesta platser inom Dark 

Tourism är kulturarv och är kopplade till någons arv, antingen nationellt , internationellt 

eller individuellt. 

 

Kulturarv är relevant för oss att analysera som reseanledning till Dark Tourism 

attraktioner eftersom många av de attraktioner som är mål för Dark Tourism kan vara 

mål för kulturarv. Eftersom alla attraktioner kan vara mål för kulturarvsturism, och 

därmed även Dark Tourism attraktionerna, är det centralt att analysera betydelsen av 

kulturarv i intressen och reseanledningar. I studien kommer de tre typerna av 

kulturarvsturister som Dallen och Boyd (2003) beskriver att analyseras och prövas på de 

berättelser samt på de intervjuer som gjorts. Vi kommer använda oss av frågor som; 

vilken typ av turist är person X och vad kan vara de bakomliggande intressen och 

anledningar för resan för person X? Frågorna kommer vara till hjälp i analysen då vi 

kommer att undersöka om det kan finnas en koppling mellan intervjupersonens 

kulturarv och besöket på attraktionen. Turisten kan vara medveten om det, men den kan, 

precis som Dallen och Boyd (2003) menar, vara omedveten om att den besöker en plats 

som är ett kulturarv. För att förstå kulturarv ytterligare kommer vi senare att analysera 

om besöket på Dark Tourism attraktionen kan ha påverkats av en eventuell 

kulturarvskoppling och vad det till följd av det kan ha för påverkan på intresset. 

 

Vi har nu presenterat de teorier som kommer att användas i analysen av resultatet av de 

intervjuer och berättelser som kommer att beskrivas längre fram i studien. De tio 

reseanledningarna som presenteras av Dale och Robinson (2011) kommer läggas som 

grund i analysen. De andra teorierna, schadenfreude, de tre perspektiven på Dark 
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Tourism och kulturarv kommer användas för att få en djupare förståelse av de 

reseanledningar och intressen som gjorde att de intervjuade personerna besökte en Dark 

Tourism attraktion. Genom de utvalda teorierna är målet att kartlägga de 

reseanledningar som våra intervjuade personer hade för sina besök på Dark Tourism 

attraktionerna och dra slutsatser om vilka reseanledningar och intressen en besökare på 

en Dark Tourism attraktion kan ha. Vidare kommer vi nu att presentera studiens 

utformning och den metodologi som kommer att användas i studien. 
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3 Metod 
Kapitlet kommer att ge en översiktlig beskrivning samt motivering av hur vi lagt upp 

vår studie för att få fram våra resultat och slutsatser. En redovisning av hur vi gått 

tillväga för att genomföra studien samt en förklaring till hur material samlats in 

kommer att framföras. 

 

Vi inledde studien med att kartlägga tidigare forskning inom Dark Tourism. Efter en 

avgränsning bestämde vi att inrikta vår studie mot reseanledningar. När vi bestämt 

studiens fördjupning och utgångspunkt inom ämnet Dark Tourism började vi studera 

litteratur som berör reseanledningar inom Dark Tourism. Genom litteraturstudien kunde 

vi få en bättre förståelse över de teorier och resultat andra forskare tagit fram i studier 

om reseanledningar inom Dark Tourism. När vi genomfört en studie av litteraturen och 

även valt ut teorier som vi funnit relevanta började vi planera hur vi i vår undersökning 

skulle samla in det empiriska material som krävdes. Vi kom fram till att vi genom 

intervjuer skulle få störst möjlighet att få fram det empiriska material som krävdes för 

att besvara våra frågeställningar. Vi valde dessutom att inkludera våra egna erfarenheter 

i form av berättelser. Vi skrev berättelserna i ett tidigt stadium för att minska att texten 

skulle påverkas av den kunskap som vi genom litteraturstudien fått inom ämnet och 

innan vår egen uppfattning om Dark Tourism blev för stor. Om vi skrivit berättelserna i 

ett senare skede menar vi att texterna då kunde ha påverkats av att vi varit mer insatta i 

ämnet och i och med det omedvetet kunnat styra texten åt ett önskat håll. När vi 

planerade intervjuerna valde vi personer vars besök på en Dark Tourism attraktion vi 

sedan tidigare hade kunskap om. När varje intervju var genomförd sammanställde vi 

resultaten och hade en genomgång så att vi uppfattat respondenten på lika sätt. När vi 

påbörjade vår analys delade vi in Dale och Robinsons tio reseanledningar i tre olika 

grupper i vilka vi ansåg att de olika anledningarna kunde relatera till varandra. Då vi 

ansåg att det var sju av de tio reseanledningarna som vi kunde pröva på de 

intervjuresultat som framkommit valde vi vidare att enbart använda de sju. Resterande 

teorier analyserade vi och knöt samman med våra resultat från intervjuerna samt 

berättelserna, för att slutligen använda oss av både teorin och empirin för att bilda ett 

slutresultat. Vi har nu kortfattat beskrivit hur vi lagt upp vår studie och kommer härnäst 

att gå in mer djupgående på metodval, forskningsansats och urval.  

 

3.1 Genomförande 
Vi har genomfört en fallstudie, ett verktyg för att studera händelser. En fallstudie 

innehåller slutsatser baserade på olika typer av metoder och varierade insamlingar av 

data (Smith, 2010). I vår studie har reseanledningar till en Dark Tourism attraktion varit 

främsta fokus och det är våra egna, samt de intervjuades reseanledningar, som i vår 

studie har kommit att bli de tydliga fallen. Vi har studerat respondenternas 

reseanledningar, intressen och upplevelser av besöket vid Dark Tourism attraktionen, 

men också resan dit och vad det var som fick personen att vilja resa till attraktionen. 

Eftersom studien handlar om att studera upplevelser, intressen och anledningar till resor 

inom Dark Tourism anser vi att det är bra att studera ett flertal fall, alltså olika personers 

resemotiv till en Dark Tourism attraktion, både för att ge exempel men också för att få 

ytterligare kunskap om reseanledningar. Motivet till att vi har valt att studera 

reseanledningar till en Dark Tourism attraktion som vårt fall, istället för den besökta 

attraktionen, är för att de frågeställningar studien utgår ifrån avser att undersöka 
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människors reseanledningar i form av anledningar, intressen samt upplevelser. Det är 

därav rimligt för oss att låta personen som besökt attraktionen och dennes 

reseanledningar, ses som ett individuellt fall och fokusera på det.  

 

I sin definition av en fallstudie har Smith (2010) gjort en förenklad förklaring av olika 

typer av fallstudier. Den första är single case design vilket innebär att forskaren endast 

studerar ett enskilt fall, händelse eller fenomen. Det kan vara något extremt eller bara ett 

fall som forskaren själv anser vara icke jämförelsebart med andra situationer eller fall. 

Den andra typen är embedded case design, en typ av single case design, där det 

fortfarande studeras ett fall men skillnaden är att två eller fler enheter involveras i 

analysen. Den tredje typen av fallstudie är hierarchical case design där forskaren jämför 

en del av enheten med den stora enheten. Den sista typen av en fallstudie, är multiple 

case design vilken skiljer sig från de andra då forskaren behandlar varje fall separat och 

söker efter liknelser så som liknande mönster eller resultat (Smith, 2010). Då vi i vår 

studie har studerat olika turisters reseanledningar till en Dark Tourism attraktion har vi 

använt oss av en multiple case design. Vi har studerat de liknelser och skillnader som 

fanns mellan våra intervjuades resemotiv och genom en fallstudie har det givit oss 

möjlighet att studera varje individs reseanledningar för att sedan jämföra dessa med de 

andra respondenternas. En fallstudie gav oss möjligheten att göra de jämförelser vi i 

studien behövde göra för att senare få fram vilka reseanledningar som finns för att vilja 

besöka en Dark Tourism attraktion. Denscombe (2000) motiverar att genom en 

fallstudie har forskaren möjlighet att tydligt redovisa sina resultat men har också 

möjlighet att visa hur resultaten uppstod. Att tydliggöra hur vi fick fram våra resultat är 

något vi anser vara viktigt då vi tror det stärker studien på så vis att alla har möjlighet 

att se hur resultaten framtagits. Att visa att processen är lika viktigt som resultatet är 

ytterligare en anledning till att vi valde att utgå från en fallstudie.  

 

Insamlingen av material till en fallstudie kan göras på olika sätt men brukar främst ske 

med hjälp av observationer, semistrukturerade intervjuer eller dokumentanalyser (Patel 

& Davidsson, 2011). Genom de semistrukturerade intervjuerna som genomförts har vi 

kunnat få information om respondenternas upplevelser på så vis att personen själv fick 

berätta om sitt besök på attraktionen. Syftet var att våra utvalda personer skulle ges 

tillfälle att berätta om sin upplevelse så fritt och personligt som möjligt så att vi på ett 

bättre sätt kunde ta del av dennes reseanledningar, intressen och upplevelser av den 

besökta Dark Tourism attraktionen. Att vi båda författare har en personlig koppling till 

varje intervjuperson ser vi som en fördel då det gav oss en lättare stämning och gjorde 

att den intervjuade kunde känna sig mer bekväm och därav öppna sig mer mot oss. 

Samtidigt som det kan ge respondenterna en avslappnande känsla att vi alla har en 

relation sinsemellan kan det också skapa problem på så vis att stämingen blir för 

avslappnad. Ett problem som då skulle kunna ha uppstått är en oklarhet i 

konversationen, vilket kan leda till att respondenten svarar på fel saker och därmed ger 

oss missledande empiriskt material. Ytterligare en negativ aspekt med att vi hade en 

koppling till våra intervjuade var att med tanke på att vi sedan tidigare, hade kunskap 

om besöket på Dark Tourism attraktionen och därmed visste vad respondenterna kunde 

bidra med för kunskap till studien. Vi kunde ha styrt intervjun åt ett visst håll, för att 

respondenten skulle ge oss svar som är mer relevanta och passande i studien, antingen 

medvetet eller omedvetet.  

 

Varje intervju inleddes med att vi förklarade vilket syfte vi hade med studien samt att vi 

kortfattat förklarat vad fenomenet Dark Tourism innebär. När intervjupersonen var 

införstådd i ämnet började vi med bredare frågor för att sedan gå in på de mer specifika. 
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Vi valde ut ett antal frågor som vi planerade att ställa till varje person men lät ändå 

intervjupersonen berätta fritt. Varje intervju planerades ta mellan 20 och 30 minuter och 

för att inte behöva vara distraherade av att anteckna valde vi att spela in varje intervju 

för få möjligheten att föra en enklare dialog med den intervjuade. Efter varje enskild 

intervju lyssnade vi om på samtalet för att därefter skriva en sammanfattning av 

intervjun. Efter sammanfattning bestämde vi oss för att ytterligare en gång lyssna på 

intervjun för att se att allt stämde och att vi uppfattat vår respondent korrekt. När alla 

intervjuer var gjorda samt sammanställda kunde vi då börja analysera det material vi fått 

fram. Analysen inleddes med att vi prövade Dale och Robinsons (2011) tio 

reseanledningar på våra berättelser samt våra respondenters intervjusvar, för att sedan 

fortsätta granska det framtagna resultatet på resterande teorier. När varje teori 

analyserats och prövats kunde vi slutligen börja dra slutsatser samt se hur vidare 

forskning kan ta form. 

  

3.2 Kvalitativ forskningsmetod  
Med tanke på att vår undersökning är inriktad mot människors reseanledningar i form 

av upplevelser och intressen aktualiseras metodaspekter som har med kvalitativa 

forskningsansatser att göra. En kvantitativ forskningsmetod beskriver Bryman och Bell 

(2003) som insamling av numerisk data. Eftersom vi i vår studie istället för att använda 

oss av till exempel enkäter, som kan leda till numerisk data, har valt att utgå från en 

fallstudie där bland annat semistrukturerade intervjuer ingår, blev det ett mer logiskt val 

för oss att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden 

fokuserar mer på det verbala, till skillnad mot den kvantitativa forskningsmetoden, som 

främst har numerisk data som utgångspunkt. Skulle vi från början ha valt att utgå från 

en kvantitativ ansats hade det empiriska materialet behövt samlats in på annorlunda sätt.  

 

Jennings (2010) beskriver en kvalitativ undersökning som en undersökning som ska 

besvara frågor om varför saker och ting är på ett visst sätt. Författaren menar att 

kvalitativa undersökningar ska leda till mer djupgående svar om hur och vad som kan 

tolkas utifrån sammanhanget. Metoden fokuserar på egenskaperna och karaktären av 

någonting, det kan till exempel genomföras med hjälp av intervjuer, en innehållsanalys 

eller observationer (Jennings, 2010). Bryman och Bell (2003) menar att den kvalitativa 

undersökningen görs genom att lägga fokus på ord och blir därför mer verbal och 

tolkande. Metoden används också då forskaren behöver få en djupare förståelse för 

något och använder sig då av till exempel fokusgrupper eller intervjuer för att få svar på 

frågor som vad eller hur istället för hur mycket (Bryman & Bell, 2003). Då vi har valt 

att studera människors reseanledningar kräver vår studie att vi får kunskap om vilka 

olika motiv det kan finnas som gör att en person vill besöka en Dark Tourism attraktion. 

För att få fram ett resultat tvingas vi att gå in på ett djupare plan och därmed ta kontakt 

med våra respondenter. En kvalitativ ansats gav oss möjligheten att få mer utvecklade 

svar, att ifrågasätta svaren samt att ställa följdfrågor. Vi fick på så vis också chansen att 

få svar på de vad och hur-frågor vi hade. Då det empiriska materialet i vår studie är 

grundat på våra egna berättelser samt fem intervjuer har det för oss varit mest lämpligt 

att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Den information vi fått under våra intervjuer 

har enbart varit verbal och vi har under hela studien själva tolkat hur den intervjuade 

uttryckte sig och vad den sa. Skulle någon annan göra en analys av den information vi 

fått fram är chansen att resultaten skulle bli olika, då den kvalitativa forskningsmetoden 

är baserad på tolkningar.  
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3.3 Forskningsansats 
Induktiva och deduktiva ansatser är två forskningsansatser som kan användas då en 

forskning ska genomföras. Den induktiva ansatsen syftar på när en forskare utgår från 

det som hänt och skapar under forskningens gång nya teorier baserat på resultaten som 

redovisats. Ansatsen grundar sig på empirisk data som slutligen blir en teori. Den 

deduktiva ansatsen är i princip tvärtom från den induktiva. Inom den deduktiva ansatsen 

har forskaren redan en teori som den med hjälp av olika metoder eller modeller 

verifierar trovärdig. Under processen måste forskaren följa en viss mall för hur 

materialet ska samlas in, samt tolkas utifrån teorin för att det ska stämma. Det finns 

även en forskningsansats som kallas abduktiv ansats, vilket betyder att forskaren varvar 

mellan både teori och empiri (Smith, 2010). Det är den abduktiva ansatsen som vi i vår 

studie har valt att använda oss av för att få svar på vårt syfte samt frågeställningar. Den 

induktiva ansatsen har använts på så vis att vi samlade det empiriska materialet genom 

intervjuerna samt våra egna berättelser. Vi har till stor del utgått från verkliga händelser 

och haft möjlighet att bilda våra egna teorier och slutsatser. För att använda oss av den 

deduktiva ansatsen har vi använt oss av teorier skapade av tidigare forskare och har 

under studien prövat de för att se om trovärdigheten finns. Vi anser att den abduktiva 

ansatsen är den mest relevanta forskningsansatsen för vår studie då den ger oss 

möjlighet att ta del av två ansatser. Att varva mellan teori och empiri är något vi anser 

har lett till ett mer rättvist resultat på så vis att vi har haft möjligheten att pröva de 

teorier vi använt oss av med empirin men även kunnat dra egna slutsatser om vilka 

faktorer som utgör resegrenen Dark Tourism samt vilka reseanledningar som främst 

spelar in då en turist väljer att besöka en Dark Tourism attraktion. Det till skillnad från 

om vi enbart valt att använda en induktiv eller deduktiv ansats.  

 

3.4 Urval 
Det empiriska material som ligger till grund för vår studie är som tidigare nämnt fem 

semistrukturerade intervjuer med personer som alla besökt någon form av Dark Tourism 

attraktioner. Vi har även två berättelser som mer ingående beskriver ett besök på två 

Dark Tourism attraktioner. I studien har vi prövat ett så kallat bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att personer som är tillgängliga och enkla att nå, är de som blir 

intervjuade. Många gånger handlar det om människor som forskaren själv har någon typ 

av anknytning till, som till exempel en arbetskollega (Bryman, 2002). Ett 

bekvämlighetsurval var ett rimligt val i vår studie då vi redan innan studien hade 

kunskap om ett flertal personer som besökt någon form av Dark Tourism attraktion. Vi 

kunde i och med det på välja ut personerna vi ville intervjua. Att vi kände personerna 

sedan tidigare gjorde att det dessutom blev lättare för oss att hitta en tid för en intervju 

samt att den kunde ske på ett mer avslappnat sätt. Intervjuerna blev som en konversation 

med en viss styrning, vilket vi ansåg var bra då inte den intervjuade behövde känna 

någon press att ge ‘’rätt svar’’. Eftersom vi är i samma åldersgrupp som våra 

respondenter kan det vara problematiskt att upprätthålla en distans till materialet på så 

vis att vi lättare kan relatera till andra i vår ålder. I studien har vi som författare skrivit 

varsin berättelse om när vi besökte en Dark Tourism attraktion. Berättelserna gav oss 

möjlighet att använda oss själva som försökspersoner för att se vilka frågor som kunde 

vara intressanta att ställa våra intervjupersoner för att se om frågorna besvarade vårt 

syfte samt våra frågeställningar. Det vi anser kan vara negativt med den här 

utgångspunkten är att vi kan ha skapat frågorna med viss riktning för att styra vårt 

resultat. Med tanke på att vi skapade frågorna innan vi skrev våra berättelser tror vi ändå 

att vi lyckats åtskilja frågorna och då heller inte påverkat resultatet. Vi ansåg att 

intervjuer med personer som besökt någon typ av Dark Tourism attraktion var bästa 
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alternativ för att få svar på vilka intressen som låg bakom besöket samt vad det var som 

lockade personen. Med hjälp av den information vi fick fram hade vi möjligheten att 

senare i studien besvara vårt syfte.  

 

3.5 Autobiografi 
Nettelbeck (2008) skriver: 

 

The Greek origins of the word autobiography — autos (self), bios (life), and 

graphein (to write) — indicate that autobiography refers to a person’s written 

story of their own life. Autobiographies can include a birth-to-publication 

account, or a significant or defining period of time in a life. (s. 40)  

 

Som Nettelbeck (2008) beskriver ovan får författaren till en autobiografi tillfälle att 

redogöra en berättelse och formge den själv, både medvetet och omedvetet. Det kan 

handla om en livshistoria eller enbart en händelse i livet. I vår studie kommer vi 

använda oss av två berättelser som beskriver besök på två skilda Dark Tourism 

attraktioner och som på så vis blir autobiografier av en händelse. Vi anser att det var till 

vår fördel att använda oss av två autobiografier av den orsaken att de i studien gav en 

annan berättarröst i empirin och gav mer inlevelse i texten. Att vi gav oss själva tillfälle 

att skriva vår upplevelse innan vi utförde intervjuerna blev också en fördel då vi som 

tidigare nämnt kunde använda oss själva som försökspersoner. Vi besvarade samma 

frågor som vi hade skrivit till våra intervjupersoner men kunde efter skrivandet av våra 

egna erfarenheter ta bort irrelevanta frågor samt lägga till ytterligare frågor som styrkte 

både våra egna berättelser men också intervjuerna som senare utfördes. 

  

Det kan vara problematiskt i avseendet att en autobiografi, precis som Power et al 

(2012) säger, är:  

 

Like oral accounts, where a person recalls their past, it has been suggested that 

the retrospective reflection inherent in writing an autobiography colours the 

story with hindsight, causing the author to engage in conscious and unconscious 

manipulation of the memory of past thoughts, actions, motives and intent. (s.40) 

 

Det vi anser Power et al (2012) menar är att ibland inom en autobiografi beskriver 

författaren endast det den vill och det som författaren själv anser vara mest relevant. Det 

är något som anses kan vara en nackdel med avseende på validiteten eftersom 

författaren då kan utesluta viktiga delar av en händelse. På så vis kan det ibland vara 

mer lämpligt för en annan person att skriva ner berättelsen och låta den andra plocka ut 

de delar i händelsen som anses vara relevant och av intresse för läsaren. En författare av 

sin egen text och händelser blir lätt blind på texten och låter då ibland även irrelevant 

information vara med. För att vi själva skulle undvika liknande problem bestämde vi oss 

för att båda utgå från samma frågor som vi senare använde oss av i intervjuerna. Vi läste 

därefter genom varandras texter och tog bort samt ifrågasatte delar av texten för att 

försöka få den att bli så relevant till studien som möjligt.  

3.6 Etiska aspekter 
Turismen som produkt öppnar upp för forskning inom etik och de moraliska aspekterna 

som turismen berör. Etik ger en unik tillgång till både de subjektiva och intersubjektiva 

relationerna inom turism, vad som kan uppstå mellan turisten och andra människor 

(MacCannell, 2012). Vår åsikt är att en studie inom fenomenet Dark Tourism kan vara 
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komplicerat sett ur den etiska aspekten. Begreppet har att göra med död och lidande och 

de platser som är besöksmål inom Dark Tourism är platser som är präglade av mörka 

händelser. Förintelselägret Auschwitz är en plats som är starkt präglad av människors 

lidande och en djupare forskning i den platsen kan påverka människor som har 

anknytning till platsen än idag. Det finns många som har kopplingar, både genom 

släktingar som dött på platsen, och kulturellt då man tillhör en särskild kultur som 

drabbades under förintelselägrens tid. Forskning inom Dark Tourism anser vi, kan ha 

känsligare etiska aspekter att överväga än andra områden inom turismen. Metoden som 

kommer användas i vår studie för att få fram materialet är främst fallstudier. Sett ur den 

etiska aspekten är fallstudier enligt oss, en metod som är relativt anonym när det 

kommer till beröring av känsliga ämnen då det sker möten med inblandade och 

människor som berörs av ämnet. Det som måste tas i åtanke är att själva skrivandet bör 

ske på ett genomtänkt plan och trots att det sker ett direkt möte med berörda människor 

måste texten vara genomtänkt samt de etiska aspekterna måste tas i åtanke. 

 

Det kan vara problematiskt att studera intressen och anledningar inom Dark Tourism 

eftersom det är olika faktorer som spelar in då en turist väljer att resa till en Dark 

Tourism attraktion. Ovan har vi gjort en utförlig beskrivning om hur vi gått tillväga för 

att få svar på frågan. Vi kommer att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, 

abduktiv forskningsansats, intervjua personer som är i åldrarna mellan 20 och 25 samt 

personer som vi har någon form av koppling till. Vi kommer att nu gå vidare med nästa 

kapitel som kommer redovisa de resultat som framkommit i intervjuerna samt 

berättelserna.  
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4 Empiri 
Kommande kapitel kommer inledas med en kort beskrivning av de Dark Tourism 

attraktioner som intervjuerna och berättelserna handlar om. Efter beskrivningen av 

attraktionerna kommer våra två egna berättelser att beskrivas och därefter kommer 

resultatet av de utförda intervjuerna att redovisas.  

 

4.1 Dark Tourism attraktioner 
För att ge en tydligare bild över de belysta attraktionerna som framkommer i 

resultatredovisningen kommer vi därmed att ge en kort beskrivning av dem innan vi 

redovisar berättelserna och sammanfattningarna på intervjuerna. Attraktionerna som 

kommer beskrivas nedan är Ground Zero i New York City, Auschwitz i Polen, Alcatraz 

i San Fransisco, Holocaust Memorial i Berlin, S-21 och The Killing Fields i Kambodja, 

terrakottarmen i Kina och Hiroshima i Japan.  

 

Ground Zero, på Manhattan i New York City, är en minnesplats om terrorattacken den 

11 september 2001 då fyra passagerarplan kapades. Två av planen flög in i World Trade 

Centers två skyskrapor i New York City, ett flög in i försvarshögkvarteret Pentagon i 

Washington DC och ett kraschade på ett fält i Somerset i Pennsylvania (Dagens 

Nyheter, 2006a). Platsen representerar även attentatet den 26 februari 1993 då en bomb 

exploderade under det norra tornet i World Trade Center och skadade över tusen 

människor (history.com, 2012).  

 

Auschwitz och Auschwitz Birkenau i södra Polen är två koncentrationsläger som Hitler 

lät uppföra under Andra Världskriget. Människor deporterades till lägren från hela 

Europa och sammanlagt mördades 1.6 miljoner människor innan krigets slut 1945 

(Holocaust Encyclopedia, 2012).  

 

Alcatraz är ett av världens mest ökända fängleser och är beläget på en ö utanför San 

Francisco i USA (Svenska Narkotika Polisföreningens Hemsida, u.å. a). Fängelset 

rymde upp till 600 fångar och var till för farligare brottslingar. Det var framför allt känt 

för att vara ett av USAs mest rymningssäkra fängelser (Svenska Narkotika 

Polisföreningens Hemsida, u.å. b). Idag är Alcatraz däremot nerlagt och är istället en 

populär turistattraktion (V, Lindbom, 2012b). 

 

Holocaust Memorial beläget i Berlin, Tyskland invigdes i maj år 2005, cirka 60 år efter 

andra världskriget. Det uppfördes i syftet att minnas de sex miljoner judar som blev 

mördade av Hitler och hans trupper under andra världskriget (A View on Cities, 2012). 

 

Pol Pot och gerillan Röda Khmererna uppbådade mellan åren 1975-1979 olika 

arbetsläger i staden Phnom Penh, Kambodja. Gerillan och Pol Pot uppförde även de så 

kallade Killing Fields där de kom att mörda omkring 17 000 människor (National 

Geographic, 1996). På platsen står idag ett minnesmonument över massgraven i Phnom 

Penh som innehåller dödskallar från de som mördades på The Killing Fields 

(Kambodja. u.å.).  

 

År 1974 hittade två lantarbetare terrakottaarmén i Kina som kejsare Qin Shi Huangdi lät 

uppföra på 200-talet f. kr. Armén som bestod av 8000 terrakottasoldater gjorda av lera 

är idag ett stort och välkänt museum i Kina. På platsen ligger kejsaren begravd, men 

graven är ännu orörd. (Allt om historia, 2012). 

http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0110_030110_tvcambodia_2.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0110_030110_tvcambodia_2.html
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Den 6 augusti år 1945 fällde USA världens första atombomb över Japan. Staden 

Hiroshima var den första som bombades och på några minuter hade nära 70 000 

människor mist livet. Syftet med atombomben var att få slut på det krig som rådde 

mellan Japan och USA (Forum för Levande Historia. u.å.). 

 

För att ytterligare kunna visa vår förståelse, tydliggöra våra argument samt teorin har vi 

även valt att ta med ett exempel på en Dark Tourism attraktion, som vi anser gynnar 

argumentationen. Dark Tourism attraktionen är attacken mot ungdomsförbundet AUF 

på Utöya, Norge, som ägde rum sommaren 2011, där 69 människor mördades. (Dagens 

Nyheter, 2011b) 

 

 

4.2 Resultatredovisning 
Vi har valt att intervjua personer som besökt olika Dark Tourism attraktioner världen 

över och kommer nu att redovisa våra två egna berättelser samt de fem intervjuerna som 

gjorts under studiens gång. Intervjuerna som gjorts är med 23-åriga Anders som 2012 

besökte Alcatraz i San Francisco, 22-åriga Madelene som besökte Holocaust Memorial i 

Berlin år 2012, 22-åriga Ida som besökte S-21 samt The Killing Fields i Kambodja år 

2009, 24-åriga Theo som besökte terrakottaarmén i Kina 2010 samt 23-åriga Erica som 

besökte Hiroshima i Japan 2009.  

 
4.2.1 Julia (2012-11-14) 

”Det var den 11 september 2001 och jag var 10 år gammal och hade bott i Pittsburgh, 

USA tillsammans med min familj i nästan en månad. Jag gick i femte klass på en 

amerikansk skola och det var bara några minuter efter att alla barnen hade klivit av 

den gula skolbussen som den konstiga stämningen i skolan började kännas av. Eftersom 

att jag varken talade eller förstod mer än bara några enstaka ord engelska var det svårt 

att försöka fråga om vad det var som hände. Innebörden av händelsen fick jag inte reda 

på förrän jag kom hem från skolan några timmar senare. Hemma möttes jag av min 

mamma, storebror och lillasyster som satt klistrade framför tv:n och det var då jag 

började inse vad det egentligen var som hade hänt. På varje kanal visades det flygplan 

som hade flugit in i båda Twin Towers och Pentagon. Jag fick reda på senare att 

ytterligare ett flygplan hade kraschat på ett fält i Summerset, bara en timme från oss. Så 

där var jag, 10 år gammal, icke engelsktalande, nyinflyttad till ett land som var under 

terrorattack. 

 

Sommaren 2004 åkte jag och min familj till New York City för första gången för att få 

uppleva den häftiga staden som alla pratat så mycket om. Och visst hade alla rätt, 

staden var otroligt häftig men det var ändå något som saknades. De stora tornen som 

man alltid sett på film och TV fanns inte där längre istället var det två stora strålkastare 

som sken rakt upp i himlen. Jag visste redan då att jag en dag skulle återvända till New 

York City för att få upptäcka staden än mer och det stämde. Sommaren 2012 åkte jag 

och min pojkvän runt en månad i USA, vi träffade många av mina gamla vänner och 

bekanta i Pittsburgh och åkte runt till en mängd olika destinationer under vår vistelse. 

Vi avslutade vår resa med fyra dagar i New York City och självklart besökte vi Ground 

Zero, det var inget alternativ utan snarare ett måste när vi var där. 

 

Vi tog den blåa linjen med tunnelbanan för att komma till Ground Zero och sedan gick 

vi sista biten. Överallt var det stora skyltar om hur man skulle ta sig dit och när vi väl 

började närma oss var det inte svårt att lista ut var det var vi skulle. Det stod en stor 
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folkmängd utanför, alla stod i kö och skulle snart ta sig in på Ground Zero området. 

Det var en väldigt stor och öppen plats och trots att det var många besökare på plats 

kändes det aldrig trångt på något sätt. Här och var var det någon som stod och grät 

eller kramade om någon för att söka trygghet. Det var en otrolig stämning och trots 

antalet människor var det nästan tyst, det man hörde var trafiken utanför och vattnet 

som forsades ner i de stora vattenfallen. Jag ställde mig vid ett av vattenfallen och 

tittade rakt ut, det var otroligt vackert och en väldigt stillsam miljö. Jag kunde dra mina 

fingrar över alla de inristade namnen som fanns runt omkring och jag kunde inte låta 

bli att fälla en tår. Att själv stå där efter att på något sätt faktiskt varit med under 

händelsen var ofattbart. Jag kände mig tacksam för att jag inte kände någon som hade 

gått bort eller drabbats i attacken, och ett sådant otroligt medlidande för de som hade 

gjort det. 

 

Runt om på hela området fanns det träd som var planterade men det var ett träd som 

hade ett rep runt omkring sig. Jag fick reda på att det var det så kallade "Survivor 

Tree". I broschyren vi fått i entrén fanns det en före och efter bild av trädet och jag 

kunde inte annat än hålla med om att det var ett överlevnadsträd. Trädet stod inte bara 

kvar efter allt som hade hänt men det hade dessutom lyckats blomma ut och numera var 

det ett av de finaste på området. Inne på området fick vi oss en närmare titt på 

''Freedom Tower'', den nya byggnaden som ska representera de båda Twin Towers. 

Bygget var i full gång och det började närma sitt slutresultat på utsidan. Efter att vi 

lämnat själva parken var vi inne på ‘’Tribute Center’’ som fanns precis intill. Där fanns 

det en mängd olika kvarblivna värdesaker som hade hittats under sökandet av 

kvarlevande. Det fanns allt från en smutsig brandhjälm till en plånbok. På väggen 

längst med taket hängde det en tidslinje som berättade precis vad det var som hade hänt 

under den 11 september 2001 och hur många det var som hade mist sina liv. Det fanns 

olika bilder på offer och korta självbiografier om dem. På en av kortsidorna av rummet 

fanns det TV-skärmar som visade berättelser från olika familjemedlemmar till de som 

hade mist någon. Jag tittade på en man i 30-års åldern som hade mist sin blivande fru, 

hon jobbade i det södra tornet och hade varit inne i det när flyget i fullfart hade 

kraschat in i det. Mannen grät och berättade att de väntade sitt första barn. Nu hade 

han mist både sin kärlek och sitt barn. På andra kortsidan fanns det massor av 

souvenirer, det var allt från nyckelringar till t-shirts med NYC och World Trade Center 

tryck på. 

 

Efter besöket var det svårt att beskriva känslorna som uppstod när jag stod där inne, 

allt medlidande jag kände och alla minnen som kom tillbaka från den fina höstdagen i 

september 2001, när jag som 10 åring precis varit med om en av världens största 

terrorattacker. Ändå kändes det skönt, nästan som en lättnad att jag äntligen hade varit 

där på riktigt. Trots om platsen egentligen såg ut som en enda stor byggarbetsplats var 

det väldigt vackert och stillsamt. Mitt besök handlade mer om att komma ihåg och 

minnas tillbaka till den dagen samt att få visa respekt för alla de som mist sina liv samt 

de som offrat sina liv för att skydda andra. Jag mindes tillbaka till alla år efter den 11 

september 2001 då alla grannar samlades utanför sina hus för att titta på när det åkte 

runt en mängd brandbilar, poliser och ambulanser på alla gator runt om i hela USA. 

De åkte runt med sina blåljus och vinkade till alla som stod utanför. Det var som en 

trygghetskänsla, de åkte runt i flera timmar till alla grannskap för att visa sig och 

symbolisera trygghet.” 
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4.2.2 Josefine (2012-11-14) 

”Sommaren 2009 besökte jag koncentrationslägren Auschwitz och Auschwitz Birkenau. 

Jag reste till Polen tillsammans med min faster och hennes familj och huvudsyftet med 

resan var att besöka min pappas hus som ligger i staden Gorzow Wielkopolski, tio mil 

öster om tyska gränsen. Planen var att spendera några dagar i den väldigt livliga, 

halvstora polska staden, för att sedan börja köra söderut i landet med målet att hamna i 

Krakow och Oswiecim där koncentrationslägren ligger. Jag minns att det var lite dåligt 

skyltat och att vi på grund av det åkte till förintelselägret Auschwitz Birkenau först. 

Solen stekte och temperaturen hade, trots att det bara var tidig förmiddag, stigit över 35 

grader. Lägret bestod av stora gröna fält med några baracker där man som besökare 

kunde gå in. Auschwitz Birkenau var väldigt lugnt och fridfullt och det var endast några 

få besökare som vandrade omkring. När SS-soldaterna lämnade lägret brände de ner 

väldigt många av de baracker som ursprungligen stod på platsen. Därför var de gröna 

fälten fulla med nerbrända husgrunder med endast en skorsten som bevis på att det stått 

ett hus på området. Synen tyckte jag var väldigt ikonisk för förintelselägret, det är 

främst de bilder jag har sett från platsen och att de nerbrända husen representerar SS-

soldaternas flykt och förintelselägrets räddning. 

 

Jag minns att det låg en tystnad över lägret, det var som att omgivningen visste vad som 

hänt och det gjorde att jag kände att platsen var fridfull vilket kändes som en positiv 

känsla med tanke på vad som hänt där, att plasten blivit fridfull tillslut. Trots att många 

baracker blev nedbrända i slutet av kriget, fanns det många kvar, det var främst 

baracker som använts till bostäder och liknande. Inuti några av dem hade man 

återskapat hur det såg ut i dem under lägrets tid och det fanns bilder, för att besökarna 

skulle få en bättre bild, som berättade om den misär som rådde i barackerna. Det fanns 

kvar ett par av de ursprungliga gaskamrar och förbränningsugnar som stod på platsen 

och som användes under lägrets tid. De var öppna för besökarna att gå in i och titta, 

dock fanns det flera regler och restriktioner i byggnaderna. Vad jag minns fick 

besökare bland annat inte fotografera inne i byggnaderna, vilket är förståeligt eftersom 

det var inne i gaskamrarna och förbränningsugnarna flest människor blev mördade av 

SS-soldaterna. Till skillnad från den fridfulla stämningen utomhus på området, var det 

en tryckt stämning inne i byggnaderna, det var som om man kände den förtvivlan och 

desperation som ekat runt väggarna drygt 70 år tidigare. Det fanns bara små 

informationsskyltar inne i byggnaderna vilket jag tror var ett medvetet val, platsen fick 

tala för sig själv. 

 

Ytterligare en ikonisk byggnad för Auschwitz Birkenau är byggnaden som fungerar som 

inkörsport till lägret, byggnaden där tågrälsen går genom huset och in i lägret. Den här 

byggnaden hade ett museum, och som besökare kunde jag se framför mig hur tågen, 

fulla med människor, körde in i lägret och hur SS-soldaterna delade in dem i grupper. 

Uppifrån tornet fick jag en bra inblick i hur stort lägret var, jag såg de brända 

skorstenarna sträcka sig över ett gigantiskt område och baracker som låg på rad, allt 

kantat med ett stort stängsel och vakttorn utplacerade lite här och var. På 

nedervåningen i byggnaden var det ett litet besökscenter där turister kunde köpa böcker 

och filmer om lägret samt om andra världskriget i stort. När vi kände att vi var klara 

åkte vi vidare till Auschwitz. Kontrasten mellan de båda besöksmålen var radikal, det 

enda som syntes av lägret när vi kom fram var ett tiotal bussar som stod parkerade och 

folk överallt. Det besökscentrum som fanns i lägret var betydligt större och inne fanns 

det en biograf där en film från lägrets tid visades.  
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Det första jag minns att jag möttes av när vi började röra oss in i lägret är den ikoniska 

skylten som tornar upp sig ovanför ingången, ”Arbeit Macht Frei”. Det är den bild som 

jag har sett flest gånger i historieböcker när det berättas om det stora arbetslägret och 

andra världskriget. Bredvid skylten bredde sig ett långt taggtrådsstängsel ut på båda 

sidor, det var till och med dubbelt för att vakter och hundar skulle kunna patrullera 

emellan och göra det än svårare för lägerfångarna att fly. Runt stängslen stod de 

ikoniska skyltarna ”Halt, Stoj” med dödskallen ovanför som varnade lägerfångarna för 

riskerna som fanns med att försöka fly över stängslet, om inte elen i stängslet fungerade 

fanns det andra metoder för att stoppa dem. 

 

Huvudgatan kantades av baracker som var större än de som fanns i Birkenau och de 

var dessutom bättre bevarade. Det som var speciellt var att varje barack hade ett 

särskilt tema, alla de länder som blev invaderade av tyskarna under andra världskriget 

fanns representerade på sitt egna vis. Varje land hade en egen barack där samma 

berättelse beskrevs men ur olika synvinklar, historien om hur Hitlers storhetsvansinne 

ledde till ett världskrig. Jag tyckte det var väldigt bra att varje land fick ett eget 

museum, det gör enligt mig att alla får chansen att berätta sin historia. Anledningen till 

att jag ville besöka Auschwitz var ganska delad och utspridd. Jag är väldigt 

historieintresserad och har alltid varit intresserad av andra världskriget. Jag ville 

såklart lära mig mer om vad som hände, dock tror jag att eftersom jag är intresserad, 

har jag slukat all information om förintelsen och andra världskriget med hull och hår, 

men det var intressant att vandra omkring och lära sig mer om hur förintelsen 

påverkade världen då och påverkar världen idag.  

 

När jag reflekterar över mitt besök såhär i efterhand kan jag känna att jag nog inte 

förstod innebörden av platsen, det var svårt och är fortfarande svårt att inse vad som 

hänt och vilka grymma och ofattbara handlingar som utförts där. Jag tror att det är 

omöjligt för oss som lever så långt ifrån händelserna under förintelsens tid, att förstå 

innebörden av det som hände. När jag vandrade omkring bland byggnaderna och läste 

informationskyltar om SS-soldaternas tyranniska handlingar, tittade på en vägg där 

människor sköts, stod utanför den ökände Dr. Mengeles kontor eller tittade på de 

tusentals skor som fångar fått lämna ifrån sig vid ankomst. Platsen var verklig men 

ändå overkligt och det är svårt att förstå omfattningen av den.” 

 
4.2.3 Anders (2012-11-25) 

Anders befann sig på Alcatraz för att han och tre vänner var ute på en långresa i USA. 

Innan avresa hade gruppen diskuterat om vilka mål de hade med sin resa och att de 

under besöket i Kalifornien samt San Fransisco skulle besöka fängelset Alcatraz. Hela 

gruppen hade sett både filmer och dokumentärer om det världskända fängelset och 

tyckte av den anledningen att det vore intressant att åka dit. Anders som har ett intresse 

för historia hade redan innan besöket läst på en del om attraktionen och han berättar att 

på grund av det blev han heller inte chockad när han kom till platsen. Snarare upplevde 

han besöket som en häftig känsla och som en attraktion med mycket dramatisk historia 

bakom sig. Anders berättar att hela upplevelsen var spännande och att varken han eller 

några av hans vänner kände någon typ av sorg eller nedstämdhet, utan snarare spänning. 

Det som Anders blev förvånad över var att allt var precis som han hade föreställt sig och 

det såg ut precis som det hade gjort på de filmer han sett. 

Anders berättar vidare att de under besöket på Alcatraz hade haft varsin ”audiotour”, en 

slags guidning med hörlurar, där en gammal fånge berättade om fängelset. Fången 

beskrev bland annat några av de mest kända rymningsförsöken som gjorts men även 
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allmän information om platsen. Efter besöket kände Anders varken sorg eller någon typ 

av nedstämd känsla, utan snarare en häftig känsla att han äntligen fått uppleva det 

världskända fängelset. Han tyckte att hela besöket hade varit bra organiserat och 

välordnat, “det var värt varenda krona, dessutom när det var en gammal fånge som 

berättade gav det en mer gripande känsla’’. Anders skulle rekommendera andra 

besökare som har vägarna förbi att göra ett stopp vid Alcatraz, främst för spänningens 

skull. 

 
4.2.4 Madelene (2012-11-26) 

Som utbytesstudent på ett universitet i södra Tyskland reste Madelene till Berlin. 

Universitetet hon studerade vid ville att de utländska studenterna skulle uppleva landet 

och anordnade olika aktiviteter för de utländska studenterna. Det var huvudanledningen 

till att Madelene besökte Berlin. På resan fanns det olika aktiviteter och sevärdheter som 

gruppen skulle besöka. Under besöket fick gruppen egen tid och Madelene bestämde sig 

för att, tillsammans med ett par vänner, besöka Holocaust Memorial. Det största skälet 

till att Madelene ville besöka minnesplatsen var för att få en bättre inblick i den historia 

som minnesplasten berättar, hon ville uppleva historien från andra världskriget då hon 

främst läst om den i medier och i skolan. Hon hade aldrig besökt attraktionen tidigare 

och inte heller någon likande förut. Madelene berättar att hon inte hade kunskap om 

minnesplatsen tidigare, hon har rest till Berlin förut men besökte då andra platser. Det 

var Madelenes kompis som via Internet hittade information om Holocaust Memorial 

och berättade om det för Madelene. Huvudsyftet med resan var ett besök på riksdagen i 

staden samt att se Belinmuren, besöket på minnesplatsen gjorde Madelene och hennes 

kompisar på deras fria tid, hade inte tiden funnits hade de inte besökt Holocaust 

Memorial. 

 

När Madelene gick ner i besökscentrat blev hon mer insatt i det som hänt. Hon säger att 

hon i normala fall bara brukar gå runt och titta lite men många gånger förlorar hon 

intresset relativt fort, däremot nere i besökscentrat läste hon text för text. Hon berättar 

att hon blev påverkad av besöket ”Man fick en ganska dålig känsla över att det är det 

här som har skett, sedan fick man se videoklipp och andra små dokumentäravsnitt där 

man såg människor och deras historier, jag tyckte att det berörde en”, berättar 

Madelene om besöket i informationscentret. Efter besöket berättar Madelene att hon 

kände sig nedstämd. Idag har hon fått en annan syn på historien, har fått kunskap om 

judeförföljelserna och hur många människor som blev påverkade av dem. 

 
4.2.5 Ida (2012-12-05) 

2009 reste Ida till Kambodja och besökte då The Killing Fields och ett av arbetslägren, 

S-21. Ida berättar att hon var i Kambodja för att hon var ute på en resa i Asien under tre 

månader. Ida berättar att hon reste för att hon precis tagit studenten och ville ut i 

världen. Syftet var enligt henne för att hon var fri, att det passade bra eftersom hon hade 

tid att göra resan och att hon hade sparat pengar för den. 

 

Huvudmålet med besöket i Kambodja var inte att besöka The Killing Fields och S-21, 

utan de var två planerade delmål på resan. Ida hade läst om attraktionerna innan hon 

åkte dit och visste på så vis lite om dem innan besöket. När vi frågar vad det var som 

lockade med plasten svarar hon “jag vet inte, jag gillar ju egentligen inte sådant. Jag 

mår väldigt dåligt av det egentligen, men man gör ju det för spänningen på något vis 

och för att det blir mer påtagligt, det har hänt, det blir på riktigt, det är inget påhittat”. 

När vi frågar om det var för att platsen var “riktig” som lockade henne svarar hon att det 

var viktigt, som turist vill man se att det var där det hände, det hade inte varit samma 
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sak om det varit ett minnesmuseum på en annan plats. Ida och hennes vän hade frågat 

lokalbefolkningen när de kom till Kambodja om platserna och att de då fick höra att 

man som turist ‘’måste” besöka dem. När vi frågar Ida hur det känns idag säger hon 

“det är det som är så sjukt, man besöker en plats som berör en så mycket, men nu, tre 

år senare så har man nästan glömt bort den”. Ida fortsätter att förklara ‘’det är ganska 

konstigt att de tjänar pengar på människor som kommer dit för att se på den tragedin 

som hände, som inte har någonting med tragedin att göra, men samtidigt så tjänar det 

kambodjanska folket pengar på det”. 

 

Ida kände starka känslor när hon kom till S-21, hon fick panik och började gråta och var 

tvungen att gå iväg och samla sig själv innan hon kunde fortsätta. Hon berättar att det 

som berörde henne mest var att alla fångar var på bild och det berättades om deras öde, 

det var blod kvar på golven och som besökare fick man se tortyrredskap och liknande. 

Ida fick även se kläder som stack upp ur marken och tygbitar som satt fast som satt fast 

på ”The Killing Tree”, som använts som mordvapen på barn. Det var de här synerna 

som fick henne att inse att händelserna ägt rum. När hon kom till The Killing Fields 

berättar hon att stämningen var mer fridfull och “snällare”, händelserna kändes inte lika 

påtagliga som i S-21. Ida berättar vidare att platsen har förvandlats till en 

turistattraktion, det hade bland annat byggts en biograf som tillhörde. Efter besöket 

säger hon att hon kände sig tom och att det tog ett tag att smälta, speciellt det hon sett i 

S-21. Hon tror att det var svårt att smälta intrycken dels för att händelsen blev så 

påtaglig men dessutom för att den inte utspelade sig för särskilt länge sedan. Ida 

avslutar med att säga ”det var spännande, det är den här spänningen man vill utsätta 

sig för”. 

 
4.2.6 Theo (2012-11-30) 

Tillsammans med två vänner reste Theo en månad under hösten år 2010 i Kina och 

besökte då platsen där terrakottaarmén ligger. Theo förklarar för oss att han reste till 

Kina främst för kulturens skull, han vill se och lära sig något nytt och med tanke på att 

Kina skiljer sig mycket från Sverige kändes det som ett bra alternativ. Innan resan sökte 

Theo och hans vänner på Internet efter de mest besökta attraktionerna i landet. 

Terrakottaarmén kom upp och Theo kände direkt att det var ett måste under resan. 

Därefter målades en resplan upp varav terrakottaarmén hamnade som topp tre. Det som 

lockade Theo att se terrakottaarmén var att platsen “verkade oerhört häftigt och 

intressant” vilket gjorde att han ville lära sig mer. Det tog vännerna 10 timmar med tåg 

för att komma till världens största arkeologiska fynd. Theo förklarar att han redan innan 

besöket hört talats om terrakottaarmén och läst en del om det i skolan. Däremot hade 

han ingen djupare kunskap och blev på grund av det chockad över platsens storlek. 

 

Theo förklarade att det inte fanns någon mörk eller sorglig känsla på platsen och att det 

inte var någon som gick runt och var ledsen. Besökarna som var där verkade mer 

imponerade över hur det var möjligt att allt fanns kvar och att frågan mest handlade om 

hur allt ska bevaras. Theos egen teori om varför det inte var en nedstämd känsla på 

attraktionen var för att ''fokus låg inte på döden utan snarare på hur man en gång i tiden 

lyckats med att göra vad de hade gjort''. Han berättar att han själv tyckte att det var 

svårt att relatera till något som hade hänt i Kina för över 2000 år sedan och att det var 

ännu en anledning till att det inte var någon sorglig stämning, men att det på grund av 

det, gjorde platsen intressant och tilltalande. Han sa att ''det var en matt syn på 

människoliven och att platsen istället hade ett fokus på det arkeologiska värde och den 

häftiga känslan var att se hur en så pass stor mängd människor kan bli nedgrävda och 

inte hittas förrän 2000 år senare''. Efter besöket diskuterade Theo och hans vänner vad 
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det var de hade sett och han förklarar att han hade fått en annan syn efter besöket då han 

fått lära sig mycket om terrakottaarmén under vistelsen. 

 
4.2.7 Erica (2012-11-28) 

Erica reste till Japan år 2009 med syftet att studera japanska och arbeta. Hennes far 

kommer från Japan och hon har en del släkt som bor i landet. Under sin sex månaders 

långa vistelse besökte hon den kända staden Hiroshima tillsammans med en kompis. 

Erica berättar att besöket i Hiroshima var en dagsutflykt som tog sex timmar med buss 

från staden där hon bodde. Hon berättar att hon ville resa och få ett miljöombyte vilket 

gjorde att dagsutflykten passade bra. 

Orsaken till att hon ville besöka staden var för att få lära sig mer om det som hände den 

där augustidagen år 1945. Hon ville besöka staden för att den är en del i den japanska 

historien och en del av henne själv och hennes japanska arv. ”Jag var nyfiken, jag visste 

att jag hade varit där förut, men jag ville uppleva det igen som vuxen och se staden, jag 

tror att historien är viktig, det kanske är många som känner så men det var också för att 

jag är halvjapan och för att jag ville ta del av den japanska historien och se vad det var 

som hade hänt. Jag reste till Japan för att uppleva en del av min kultur och jag kände 

att Hiroshima är någonting som är en väldigt stark del i historien”. 

 

Erica berättar att hennes tankar innan besöket var precis som tankar inför vilket besök 

på vilken attraktion som helst, dock berättar hon att hon fick en chock när hon kom fram 

till staden och gick in i museet. Erica hade inte förstått innebörden av händelsen 

tidigare, att hon, precis som de flesta andra, sett klipp på Tv:n och läst om det i skolan. 

Hon var inte riktigt förberedd på att besöket i Hiroshima kunde vara jobbigt och att hon 

blev ställd när hon var på plats. Innan säger hon att hon hade en lättsammare inställning, 

”jag ville se och lära mig om historien, men det var som att man var i en bubbla, det 

gick inte att beskriva hur en hel stad kan utplånas, bara försvinna, hur någon kan göra 

så, bara släppa en bomb. Man hade väl de tankarna innan, när man läste om det i 

skolan och så, man tänkte att det var hemskt. Men att vara på plats var annorlunda, 

man gick in i muséet och fick allting över sig.” Erica fortsätter att berätta om hur det var 

på muséet och hon säger att det var bisarrt att gå ut därifrån. När hon kom tillbaka till 

staden där hon bodde säger hon att hon kände sig som i en bubbla, men att den inte 

varade så länge, att hon inte reflekterade över besöket särskilt mycket efteråt. ”Jag fick 

en enorm respekt, att de gick vidare, att de byggde upp allt igen, att de tog sig vidare 

trots alla minnen och alla människor som drabbats”. 

 

 

4.3 Sammanfattning av kapitel 4 
En beskrivning av de intervjuer som gjorts och bakgrundsfakta om attraktionerna som 

besökts har presenterats ovan. Kapitlet började med två berättelser som skrivits av oss 

författare och avslutade sedan med sammanfattningar av de intervjuer som gjorts. I 

kommande kapitel kommer analysen av intervjuerna och berättelserna att göras samt en 

sammanställning av de slutsatser vi kommer dra av resultaten och analysen. Den teori 

som främst kommer att användas i analysen är de tio resemotiven av Dale och Robinson 

(2011). Vi kommer pröva de olika delarna i teorin på våra intervjuer samt berättelser. Vi 

kommer att pröva de resultat vi fick, genom intervjuerna och berättelserna, på teorin 

med målet att placera våra intervjuade personers reseanledningar i en av Dale och 

Robinsons punkter. Vidare kommer vi att utreda om våra intervjuade personer hade 

något samband till platsen via sitt kulturarv och betydelsen av kulturarv i valet av resa. I 

litteraturstudien har vi sett att kulturarv spelar en viktig roll i reseanledningar och 
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intressen och kommer därför att analysera teorin djupare. Den teori som inriktar sig 

mest på resenärens känslor är schadenfreude, som vi kommer analysera och utreda om 

den haft någon påverkan på våra samt de intervjuade personers reseanledningar till 

attraktionerna. Slutligen kommer vi att fokusera på de tre perspektiven som handlar om 

vad besökarens efterfrågan har för betydelse på attraktionens tillförande samt hur 

efterfrågan kan integreras med det attraktionen har att tillföra.  
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5 Analys 
Följande kapitel kommer innehålla analysen av de teorier som tidigare beskrivits, vi 

kommer även att pröva teorierna på de resultat vi tagit fram från våra berättelser samt 

intervjuer.  

 

Olika reseanledningar till platser som kopplas till Dark Tourism är ett forskningsämne 

som vi menar kan vara problematiskt att studera med tanke på att intressena kan vara 

paradoxala. Reseanledningarna kan vara en slags paradox av den orsaken att 

upplevelserna som Dark Tourism erbjuder är mörka och deprimerande och 

problematiken ligger i varför turister väljer att besöka en plats där tusentals människor 

blivit mördade istället för en varm och solig strand. Vi anser i och med det att det inom 

Dark Tourism bildas en problematik som berör de reseanledningar en turist har för 

besöket på en attraktion som berör död och lidande. Turisten vill göra ett besök för att 

platsen erbjuder spänning och något annorlunda men trots det kan den vara mörk och 

deprimerande.  

 

Syftet med studien var att få djupare kunskap om de faktorer som utgör resegrenen Dark 

Tourism, samt att undersöka vilka bakomliggande intressen, upplevelser och 

reseanledningar turisten har för att besöka en Dark Tourism attraktion. De 

frågeställningar vi valt att arbeta utifrån är: Vilka faktorer utgör resegrenen Dark 

Tourism?  Samt vilka bakomliggande intressen och anledningar finns hos turisten, som 

gör att den väljer att resa till en Dark Tourism attraktion? För att vidare undersöka Dark 

Tourism och de reseanledningar som finns inom resegrenen kommer vi att analysera 

och pröva teorierna som tagits fram på de resultat som framkommit i de genomförda 

intervjuerna samt de två berättelserna. Vi kommer att börja med den teori som varit 

grundläggande i vår studie, de tio reseanledningarna av Dale och Robinson (2011).  

 

5.1 Tio Reseanledningar 
Som beskrivits tidigare har Dale och Robinson (2011) skapat en teori med tio 

reseanledningar som förklarar olika anledningar som turister som reser till Dark 

Tourism attraktioner kan ha. Vi kommer nu att pröva de resultat som framkommit i 

intervjuerna på de olika punkterna i teorin. De tio reseanledningarna är: 

 

 Besök på kyrkogårdar och gravplatser med spirituella och retrospektiva 

anledningar. 

 Spänningen och risken med att besöka attraktioner och besöksmål som är 

farliga, såsom tjurrusningen i Pampalona. 

 Bekräftandet av en händelse som inträffat som ett mord och andra brott eller en 

katastrof. 

 Behovet att kännas vid verkligheten och det autentiska i en plats eller en persons 

existens. 

 Självförståelsen och viljan samt behovet att lära sig nya saker. 

 Besök på ikoniska platser som har förevigat viktiga händelser som till exempel 

attentat eller signifikanta landmärken som Checkpoint Charlie i Berlin. 

 Den övertygelsen en plats inbringar om den är placerad i en känd stad såsom 

Colosseum i Rom. 

 Den morbida nyfikenheten som driver människor att besöka platser där död och 

katastrofer nyligen inträffat. 

 Pilgrimsresor till platser med religiösa kopplingar eller platser där katastrofer 

inträffat, till exempel Mecka eller Ground Zero i New York City. 



  
 

26 

 Empatin och åtanken som framkallas när människor besöker krigsminnesplatser 

eller platser som det gamla klocktornet vid Old Trafford för att minnas 

flygkraschen från 1958. 

 

(Övers. Dale & Robinson, 2011, 

refererat i Robinson & Dieke, 

2011) 

 

 

För att vi på ett enklare sätt ska ha möjlighet att pröva teorin om de tio 

reseanledningarna på våra intervjuresultat samt berättelser har vi valt att dela in teorin i 

fyra olika grupper. Grupperingen har gjorts för att analysen ska bli mer enhetlig och för 

att teorin ska vara en grund som vi prövar våra resultat på. Grupperingen har vi gjort på 

följande sätt:  

 

 

Grupp 1  

 

 Spänningen och risken med att besöka attraktioner och besöksmål som är 

farliga, såsom tjurrusningen i Pampalona. 

 Självförståelsen och viljan samt behovet att lära sig nya saker. 

 Empatin och åtanken som framkallas när människor besöker krigsminnesplatser 

eller platser som det gamla klocktornet vid Old Trafford för att minnas 

flygkraschen från 1958. 

 

Grupp 2 

  

 Pilgrimsresor till platser med religiösa kopplingar eller platser där katastrofer 

inträffat, till exempel Mecka eller Ground Zero i New York City. 

 Besök på ikoniska platser som har förevigat viktiga händelser som till exempel 

attentat eller signifikanta landmärken som Checkpoint Charlie i Berlin. 

 

Grupp 3  

 Bekräftandet av en händelse som inträffat som ett mord och andra brott eller en 

katastrof. 

 Behovet att kännas vid verkligheten och det autentiska i en plats eller en persons 

existens. 

Grupp 4 

 Besök på kyrkogårdar och gravplatser med spirituella och retrospektiva 

anledningar. 

 Den övertygelsen en plats inbringar om den är placerad i en känd stad såsom 

Colosseum i Rom. 

 Den morbida nyfikenheten som driver människor att besöka platser där död och 

katastrofer nyligen inträffat. 
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5.1.1 Grupp 1 

För att pröva en av Dale och Robinsons (2011) reseanledningar på Anders och hans 

besök på Alcatraz är författarnas del i teorin som handlar om spänning och risken att 

vara på ett besöksmål som anses vara farligt, en faktor som vi anser vara relevant. 

Anders besökte inte en plats som var farlig för hans säkerhet men det är en attraktion 

som en gång i tiden har varit farlig. Alcatraz är ett av världens mest kända fängelser och 

det kan förknippas med obehag och farligheter. Under besöket berättade Anders att han 

kände en spänning av att gå runt i fängelset, att få höra en fånge berätta om platsen och 

att han dessutom fick gå in i en cell gjorde det hela ännu mer spännande. Att få uppleva 

den spännande känslan av att befinna sig på exakt samma plats där några av USAs 

värsta brottslingar en gång befunnit sig på var Anders främsta reseanledning till att 

besöka Alcatraz. Trots att platsen idag inte är farlig för de turister som besöker den finns 

enligt Anders, spänningen och den farliga atmosfären fortfarande kvar.  

 

Den andra reseanledningen som vi valt att ha med i första gruppen är “Självförståelsen 

och viljan samt behovet att lära sig nya saker” (Dale & Robinson, 2011). Theo berättar 

för oss i intervjun om sin resa till terrakottaarmén i Kina, att reseanledningen till 

besöket handlade om hans nyfikenhet och att han tyckte att platsen verkade häftig och 

intressant. Theo berättade att han gärna tittar på dokumentärer för att lära sig om andra 

länders kulturer och historia. Intresset för kultur och historia anser vi vara en 

reseanledning som fick Theo att resa till terrakottaarmén. Utifrån Dale och Robinsons 

(2011) reseanledningar anser vi att Theos reseanledning främst tycks stämma in på 

behovet och viljan att lära sig nya saker. Kina har en kultur som är olik den svenska och 

något som terrakottaarmén finns inte i Sverige. Theo hade, vad vi tror, inte varit lika 

lockad av att besöka ett historiskt fynd i Sverige eftersom det ligger närmare hans kultur 

och att han har mer förkunskap om den svenska kulturen. Vi tror att det inte bara är 

viljan av att lära sig om historien som lockade Theo utan även själva platsen i sig, alltså 

att den är ett exotiskt inslag i den kinesiska kulturen. Möjlighet finns att Theo hade ett 

behov av att lära sig saker om en kultur som ligger långt ifrån hans egna för att behovet 

av att lära sig något nytt skulle uppstå och på så vis också leda till en reseanledning.  

 

Precis som Theo kan Ericas besök i Hiroshima stämma in på delen i Dale och 

Robinsons (2011) teori som berör “Självförståelsen och viljan samt behovet att lära sig 

nya saker”. I Ericas fall kan reseanledningen vara mer kopplad till viljan att förstå sig 

själv, alltså att hon besöker Hiroshima för att förstå den del som är viktig i hennes 

japanska kultur. Vi förmodar att det kan vara viktigt för människor att resa till platser 

där möjligheten ges att försöka finna sig själva och att människan på så vis känner 

tillhörighet med platsen. Då den japanska kulturen ligger nära Erica genom hennes arv 

var det viktigt för henne att besöka Hiroshima. Vi anser att besöket gav Erica möjlighet 

att förstå sig själv men framförallt den kultur som är en del av henne. Ericas 

reseanledning handlade därav om att lära sig om sig själv och sin koppling till Japan. 

 

I den första gruppen av Dale och Robinsons (2011) reseanledningar har vi valt att även 

placera “Empatin och åtanken som framkallas när människor besöker 

krigsminnesplatser eller platser som det gamla klocktornet vid Old Trafford för att 

minnas flygkraschen från 1958”. Madelenes besökte Holocaust Memorial i Berlin och 

hennes reseanledning var att hon var nyfiken på att lära sig mer om förintelsen och 

andra världskriget. Innan besöket hade hon ingen större uppfattning om vad det var hon 

skulle få se eller lära sig. Under tiden Madelene befann sig inne på minnesplatsen och 



  
 

28 

en stund efter besöket kände hon empati för de som drabbats under förintelsen. 

Madelene passar bra in på den del av teorin som Dale och Robinson (2011) menar har 

med empati och åtanke att göra. Madelene besökte en plats som avsiktligt är byggd för 

att minnas tillbaka och hedra alla de människor som miste sina liv under förintelsen, 

vilket var precis vad Madelene gjorde. Minnesplatsen fokuserar på de människor som 

drabbades under förintelsen och nere i informationscentret kan besökare känna empati 

eftersom de drabbades öden berättas. Det blir mer påtagligt för besökaren när den själv 

har möjligheten att följa en mördad familjs öde. Madelenes reseanledning till att besöka 

attraktionen hade från början ingenting med viljan av att känna empati och åtanke att 

göra. Hon blev upplyst om platsen och fick därav ett intresse för attraktionen då hon 

ville lära sig mer om förintelsen och andra världskriget. Att känslorna empati och åtanke 

sedan uppstod var hon inte medveten om innan besöket och det var heller inget hon 

kunde styra över. Julia som besökte Ground Zero har till skillnad från Madelene andra 

reseanledningar. Julia besökte attraktionen delvis för att känna empati för de som mist 

någon nära men även för att minnas alla de som offrat sina liv och försökt hjälpa andra.  

Vi anser av den anledningen att Julia redan innan sitt besök var mer förberedd på vilka 

känslor som kunde uppkomma under besöket på Ground Zero i jämförelse med 

Madelene som inte hade lika stor kunskap om attraktionen i Berlin innan besöket.  

 
5.1.2 Grupp 2 

Den första reseanledningen som vi har valt att placera i den andra gruppen är 

“Pilgrimsresor till platser med religiösa kopplingar eller platser där katastrofer inträffat, 

till exempel Mecka eller Ground Zero i New York City” (Dale & Robinson, 2011) och 

vi anser att det tycks stämma in på både Julia och Ericas resor. Julia förklarar i sin 

berättelse att hon befann sig New York City tillsammans med sin pojkvän efter att de 

under en månads tid rest runt i USA. De gjorde ett gemensamt beslut om att besöka 

Ground Zero under sin vistelse i staden. Julias besök på attraktionen och hennes 

anledning till att åka dit kan kopplas till Dale och Robinsons teori om pilgrimsresor till 

platser där katastrofer inträffat. Reseanledningen är relevant då Julia inte besökte 

Ground Zero i ett utbildande syfte eller för spänningens skull. Hennes reseanledning 

handlade om att hon ville minnas tillbaka till den 11 september, inte för den tragiska 

händelsen utan snarare för alla de som offrat sina liv för att hjälpa de som var i behov. 

Vistelsen till Ground Zero hade därmed också en meningsfull betydelse för Julia. Vi 

utgår från att pilgrimsresor förr i tiden hade en mer tydlig koppling till religion och 

utfördes oftare i ett religiöst syfte. En pilgrimsresa utförs idag ofta till platser dit turisten 

har ett samband, en pilgrimsresa kan av den orsaken utföras utan ett religiöst syfte. Vi 

anser att den här typen av pilgrimsresor utförs till platser som kan ha samma samband 

för en större grupp människor. Julia reste till Ground Zero för att hon ville minnas 

tillbaka till terrorattacken samt hedra alla människor som miste sina liv. Vår bedömning 

är att det finns många andra som har liknande känslor som Julia och därav har samma 

reseanledningar, vi drar av den anledningen slutsatsen att Ground Zero kan, beroende på 

vem det är som besöker, vara en plats för pilgrimsresor. 

 

Ericas reseanledning till att besöka Hiroshima handlade om att hon var nyfiken och ville 

lära sig mer om historien kring platsen men också för att hon är halvjapan. Enligt Dale 

och Robinsons (2011) tio reseanledningar, kan precis som Julia, Ericas resa likna en 

slags pilgrimsresa. Erica ville besöka Hiroshima för att staden är en viktig del i den 

japanska kulturen och atombomben år 1945 är en signifikant historisk händelse. 

Pilgrimsresor behöver inte nödvändigtvis ha en religiös bakgrund utan precis som för 

Erica är Hiroshima en viktig händelse för det japanska folket och vi menar att det gör att 

japaner och andra människor känner en vilja av att besöka platsen. Ericas reseanledning 
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till att besöka Hiroshima grundade sig i hennes japanska arv. Hon berättade i intervjun 

att hon efter besöket kände en stor respekt för det japanska folket, att de lyckats gå 

vidare efter katastrofen. Andra turister som besöker Hiroshima kan känna liknande 

respekt för det japanska folket men händelsen har, vad vi menar, inte samma betydelse 

för dem som för Erica. Den japanska kulturen ligger närmare henne, hon har släkt som 

bor i Japan och har levt med den Japanska kulturen i hela hennes liv. 

 

Ytterliggare en av Dale och Robinsons reseanledningar som vi valt att placera i Grupp 2 

är “Besök på ikoniska platser som har förevigat viktiga händelser som till exempel 

attentat eller signifikanta landmärken som Checkpoint Charlie i Berlin” och vi anser 

därmed att Josefines besök på Auschwitz tycks stämma in på reseanledningen. Besöket 

gjordes på grund av att Auschwitz är en av de många platser som förevigat förintelsen 

och den förföljelse som judar och många andra människor fick utstå under andra 

världskriget. Platsen är en ikon för andra världskriget och eftersom Josefine berättar att 

hon är historieintresserad är vår uppfattning att hon åkte till Auschwitz för att det är en 

ikonisk plats som är väldigt känd. Josefine skulle lika gärna kunnat besöka ett annat 

förintelseläger, men valde Auschwitz för att platsen har kommit att symbolisera de 

förföljelser som Nazi-Tyskland gjorde under andra världskriget. Behovet av att lära sig 

nya saker överspeglades av att platsen är känd. Josefines reseanledningar till att besöka 

Auschwitz handlade om att hon var intresserad av andra världskriget men också att hon 

var intresserad av att besöka platsen som det ryktas så mycket om i media och 

historieböcker. Josefine berättar i intervjun om vissa objekt på platsen som är kända och 

hon beskriver dem som “ikoniska” i sin berättelse. Till följd av det tror vi att Josefine 

fann en lockelse att besöka Auschwitz i och med att det är en känd plats som är 

omskriven i både media och historieböcker.  

 
5.1.3 Grupp 3 

I den tredje gruppen har vi valt att placera “Bekräftandet av en händelse som inträffat 

som ett mord och andra brott eller en katastrof” (Dale & Robinson, 2011) och vi har valt 

att pröva den på Theos besök på terrakottaarmén. Vi menar många gånger att när något 

stort och fruktansvärt har hänt tror människan inte på händelsen förrän den själv har fått 

uppleva det eller fått en typ av bekräftelse av händelsen. Därmed finns möjligheten att 

en av Theos reseanledningar som drev honom till terrakottaarmén var att en tragisk 

händelse ägt rum. Platsen hittades inte förrän 2000 år efter dess uppförande vilket vi 

anser kan ha gjort att Theo reste dit för att få bekräftelse på händelsen. Platsen är enligt 

oss relativt ensam i sitt slag och har på grund av det en säregen historia som grävdes 

upp för bara 40 år sedan. Turister som Theo, som är intresserade av historia kan lockas 

dit för att platsen är säregen, att historien som berättas där inte finns på särskilt många 

andra platser i världen. Vi tror att turister många gånger motiveras till att resa till 

liknande attraktioner just för att få en bekräftelse av att den historiska händelsen faktiskt 

ägt rum. 

 

Ytterliggare en av Dale och Robinsons (2011) reseanledningar som vi valt att pröva på 

de intervjuresultat som framkommit är “Behovet att känna vid verkligheten och det 

autentiska i en plats eller en persons existens”. Ida som besökte S-21 och The Killing 

Fields i Kambodja, förklarar att anledningen till att hon var ute på en längre resa var 

framför allt för att hon kände sig fri. Ida besökte Kambodja för att hon hade fått tips från 

bekanta och The Killing Fields var en av de attraktioner som hon hade blivit tipsad om. 

Innan avresan läste hon om Kambodja och landets historia. Pol Pot och de Röda 

Khmererna var något som Ida stötte på under sin läsning. Med tanke på att det fanns 

fakta om historien blev Ida intresserad av att besöka platsen och hon säger ”jag kände 
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att jag var tvungen att se det med egna ögon”. Det tycks stämma in att Ida passar in på 

Dale och Robinsons (2011) del i teorin om reseanledningar ’’Behovet av att känna vid 

verkligheten och det autentiska i en plats eller en persons existens’’. Som nämndes 

tidigare är det för människan många gånger svårt att begripa innebörden av en händelse 

där det skett något tragiskt. Ida berättade själv att hon innan resan dit inte kunde förstå 

att det faktiskt hänt och att allt det hon läst stämde. När hon väl var på plats och fick se 

bevis som de kläder som fortfarande stack upp från marken och de tygbitar som satt fast 

på ‘’The Killing Tree’’, som används som mordvapen på barn, insåg hon att det hela 

hade inträffat och att det hon läst var sant. Idas upplevelse av Kambodja stämmer in på 

att människan behöver se saker med egna ögon för att förstå att en händelse har skett. 

Om händelsen ägde rum för 2000 år sedan eller två år sedan är något vi anser inte spelar 

någon roll. Det viktiga är att människan själv måste se och ta del av det för att förstå den 

verkliga innebörden av platsen. 

 

Den andra av Dale och Robinsons (2011) reseanledningar vi valt att placera i den andra 

gruppen är, ’’Bekräftandet av en händelse som inträffat såsom ett mord och andra brott 

eller en katastrof’’ går också att prövas på Idas besök på S-21 och The Killing Fields. 

Den här delen av teorin menar vi ytterligare en gång bevisar att människan har ett behov 

av att uppleva och se saker med egna ögon för att förstå att de faktiskt har hänt. 

Massmorden i Kambodja ligger nära i vår historia och det är en händelse som många 

idag får lära sig om i skolan, det är ytterligare en anledning som fick Ida att vilja besöka 

platsen. Att se alla dödskallarna, de tortyrredskap som användes och dessutom få se 

bilder och läsa om de utsatta, fick Ida att inse och förstå att händelsen verkligen en gång 

i tiden ägt rum. Bekräftelsen som Ida fick när hon var på plats tror vi var orsaken till att 

hon bröt ihop, hon säger att hon var tvungen att gå iväg för att samla sig själv innan hon 

kunde fortsätta gå runt på området. Skulle Ida istället ha besökt en minneslund eller 

museum på en annan destination tror vi inte att hon hade berörts på liknande sätt. Att få 

läsa en berättelse som är baserad på en sann historia och att få se platsen där det hände 

är stor skillnad och har stor betydelse.  

 

Skillnaden kan vi se genom att jämföra Madelene, som besökte en minneslund för 

förintelsen, och Josefine, som besökte en plats där massmorden under förintelsen ägde 

rum. Skillnaden på reaktionerna och känslorna hos Josefine och Madelene, under 

besöket och tiden efter skiljer sig från varandra. Madelene besökte ett minnesmuseum 

för förintelsen och Josefine besökte en av platserna där förintelsen ägde rum. Vi tror att 

det är skillnad om platsen som besöks är platsen där händelsen utspelade sig eller om 

det är ett minnesmuseum. På Auschwitz kan besökare gå in i krematorierna eller se 

väggen där människor sköts till döds av SS-soldaterna, skillnaden är att besökarna på 

Holocaust Memorial läser om det istället för att se föremålen med egna ögon. Med det 

sagt tror vi upplevelsen av en attraktion är varierande beroende på om attraktionen är på 

platsen där den verkliga händelsen utspelade sig eller inte. Även om attraktionen inte 

ligger på platsen där den verkliga händelsen utspelade sig betyder inte det att 

upplevelsen inte kan vara obehaglig eller sorglig.  

 
5.1.4 Grupp 4 

Den första reseanledningen av Dale och Robinson (2011) vi valt att pröva i den fjärde 

gruppen är ”Besök på kyrkogårdar och gravplatser med spirituella och retrospektiva 

anledningar”. Vi menar att både Theo och Idas besök till viss del går att pröva på den 

delen i teorin som belyser kyrkogårdar och gravplatser eftersom de besökta Dark 

Tourism attraktionerna är gravplatser. Det är däremot enligt oss den enda likheten som 

går att finna mellan Dale och Robinsons (2011) del i teorin om reseanledningar och 
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Theos och Idas besök. De besökta Dark Tourism attraktionerna är båda en typ av 

gravplatser, The Killing Fields är en stor massgrav och terrakottaarmén är platsen för 

kejsaren Qin Shi Huangdis grav. Däremot går det inte att pröva Theo och Idas besök på 

den delen i teorin som beskriver reseanledningar, då de inte besökte platserna av 

spirituella och retrospektiva anledningar. Vi tror att reseanledningarna i teorin mer 

syftar på att besöka kyrkogårdar eller gravplatser för att minnas tillbaka men då med en 

personlig koppling till, alltså om turisten känner någon som ligger begravd på platsen. 

Då varken Ida eller Theo berättade för oss i intervjun att de hade en personlig koppling 

till platserna tror vi därmed heller inte att de besökte dem av retrospektiva anledningar, 

utan det var, precis som tidigare nämnt, av andra anledningar.  

 

En annan av Dale och Robinsons (2011) reseanledningar som vi valt att pröva i fjärde 

gruppen är ”Den övertygelsen en plats inbringar om den är placerad i en känd stad 

såsom Colosseum i Rom”. Teorin beskriver att turister kan motiveras av att besöka en 

attraktion om den ligger på en plats som gör att den blir mer övertygande. Exemplet 

författarna tar upp är Colloseum och Rom, vi tycker att det kan jämföras med exempel 

som vi tagit upp tidigare i studien, Madelenes besök på Holocaust Memorial och 

Josefines besök på Auschwitz. En plats som Auschwitz kan enligt oss generera en större 

övertygelse eftersom det är en av platserna där massmorden på människor ägde rum och 

tillför därmed en annan övertygelse. Holocaust Memorial däremot ligger på en plats 

som inte har direkt med massmorden att göra, alltså de skedde inte på den platsen, 

därför kan Auschwitz vara mer övertygande i det anseendet. Vi anser däremot att 

övertygelsen inte var en av anledningarna som fick Josefine att besöka Auschwitz, hon 

har inte beskrivit att det var anledningen att hon besökte Auschwitz och vi tror därför 

inte att hon åkte på grund av att platsen är mer övertygande, än till exempel ett 

minnesmuseum. Exemplet med Colloseum i Rom är ett väldigt signifikant exempel på 

en plats som symboliserar en tidsepok som ligger långt bak i tiden. Andra världskriget 

är något som ligger relativt nära i tiden i jämförelse med romartiden och det finns 

därmed, vad vi anser, fler Dark Tourism attraktioner som är signifikanta för just andra 

världskriget kvar.  

 

”Den morbida nyfikenheten som driver människor att besöka platser där död och 

katastrofer nyligen inträffat” som beskrivits av Dale och Robinson (2011) anser vi inte 

är relevant att pröva på intervjusvaren eller berättelserna då alla respondenterna besökt 

Dark Tourism attraktioner där händelserna inte skett nyligen. De handlar alla om 

händelser som ligger längre bak i tiden och eftersom Dale och Robinson (2011) syftar 

på en nyfikenhet som driver turister att besöka platser där död nyligen skett, tycker vi 

att ingen av respondenterna går att passa in på den här delen av teorin. Vi har däremot 

tagit med en Dark Tourism attraktion i den här studien som vi inte har några 

intervjuresultat till men som vi ändå anser går att pröva på Dale och Robinsons (2011) 

teori som beskriver nyfikenheten som får en turist att besöka platser där död nyligen 

skett, nämligen Utöya i Norge. Terrorattacken är en händelse som skett relativt nyligen 

och vi tror att människor lockades till platsen tiden efter terrorattacken den 22 juli 2011 

för att de var nyfikna. Vi anser att många besökte platsen för att sörja och visa respekt 

för offren, men också att många besökare som åkte dit var nyfikna att se den hemska 

platsen som cirkulerade i medier tiden efter. Vi menar att det är lättare att relatera till 

Utöya eftersom händelsen inte skedde för så länge sedan och därför är det exemplet mer 

nära till hands. Vi anser att det är en vanlig reseanledning till platser där det skett 

plötslig död, Ground Zero tror vi också kan vara ett exempel på platser som lockat 

många människor just på grund av nyfikenheten. Vi anser att tiden efter terrorattacken 

den 11 september lockade många människor som drevs av en morbid nyfikenhet att se 
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den plats som var omtalad i media. I litteraturstudien berättade vi att allmänheten krävde 

att det skulle byggas en särskild plattform på Ground Zero så att besökare kunde 

bevittna platsen på ett säkert sätt (Seaton & Lennon, 2004) och det tycker vi visar på att 

människors besök på en Dark Tourism attraktion drivs av nyfikenhet. Det går inte att 

veta hur många av dem som besökte Ground Zero efter terrorattacken som besökte den 

för att de hade anhöriga som drabbades, men vi tror att det var många som besökte 

platsen utan att ha en personlig koppling till den.     

 

Vi har nu presenterat analysen av de reseanledningar som presenteras av Dale och 

Robinson (2011). Vi kommer i slutsatsen även att återkoppla till analysen och då 

beskriva de slutsaster vi kommit fram till. Vidare kommer vi att analysera teorin med de 

tre perspektiven som tidigare presenterades av Biran et. al. (2011). 

 

5.2 De tre perspektiven på Dark Tourism 
Ytterligare en teori som vi har valt att fokusera på i studien är den som Biran et.al. 

(2011) beskriver, att det inom Dark Tourism studier har framkommit tre olika 

perspektiv på reseformer; efterfrågan, tillförande samt det integrerade efterfrågan- och 

tillförandeperspektivet. Inom efterfrågan ingår det, precis som andra författare menar, 

att Dark Tourism uppfattas som, då en turist besöker platser som kan associeras med 

död, katastrof och fördärv. Efterfrågan-perspektivet inriktas på den efterfrågan som 

resenären har och syftar på att turism och Dark Tourism definieras olika beroende på de 

reseanledningar som finns för personens resa. Det sista perspektivet, det integrerade 

efterfrågan- och tillförandeperspektivet, inriktar sig på att både efterfrågan och 

tillförande måste tillgodoses för att det ska bli en positiv utgång. Inom det sista 

perspektivet ingår det dessutom fyra olika grader av Dark Tourism: Black Tourism, Pale 

Tourism, Grey Tourism Demand och Grey Tourism Supply. 

 

De tre perspektiven på Dark Tourism som tidigare presenterades av Biran et. al. (2011), 

förmodar vi vara värda att analysera då de tar upp olika faktorer inom Dark Tourism, 

sett från flera håll. Tillförande samt det integrerade efterfrågan- och 

tillförandeperspektivet, syftar på två sidor av Dark Tourism. Det integrerade 

perspektivet är mer holistiskt, eftersom det inkluderar hela attraktionen. En Dark 

Tourism attraktion ska, enligt oss, analysera de intressen och behov besökarna har, det 

kan ses som en självklarhet att en attraktion måste tillgodose besökarens behov och det 

gäller även en Dark Tourism attraktion.  

 

De olika motiv som besökaren har gör att det kan vara svårt att tillgodose behoven. 

Besökare som åker till en Dark Tourism attraktion kan göra det i andra syften än att 

bevittna död. Två av de fyra olika graderna som författarna tar upp, Black Tourism och 

Pale Tourism, blir på så vis användbara i diskussionen. En plats som Ground Zero är 

uppbyggd för att minnas det som hände den 11 september, den är medvetet uppbyggd 

för att besökare ska ha en plats som uppmärksammar terrorattacken. Dock kan platsen 

vara Pale Tourism i det anseende att många som besöker platsen möjligtvis inte gör det 

för att de är intresserade av död utan för att de har ett personligt samband till 

attraktionen. En destination kan både vara motiv för Black Tourism och Pale Tourism, 

sett ur det integrerade perspektivet då besökarens efterfrågan möter platsens tillförande. 

Julia besökte Ground Zero för att hon ville minnas det som hände den 11 september 

2001 och minnas de som dog och drabbades i attacken. Vi menar av den anledningen att 

Julias reseanledningar för besöket stämmer överens med det Biran et.al. (2011) 

beskriver som Pale Tourism. Julia besökte en Dark Tourism attraktion som skapats för 

att minnas de som dog i terrorattacken. Attraktionen har skapats för att locka turister, 
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men eftersom minnesplatsen ligger på platsen där händelsen ägde rum kan vi diskutera 

att den möjligtvis inte är uppbyggd på samma sätt och med lika syfte som andra 

attraktioner. Madelene som besökte Holocaust Memorial, kan vara ett fall av Black 

Tourism i det anseendet att hon besökte en Dark Tourism attraktion som delvis skapats i 

syfte att locka besökare. Attraktionen Holocaust Memorial är belägen med ett stort 

geografiskt avstånd från platsen där de faktiska händelserna ägde rum, Auschwitz, som 

Holocaust Memorial är uppbyggt i syftet att minnas.  

 

De resterande två begreppen i perspektivet kan ställas mer mot varandra än de två 

tidigare, där skillnaderna är turistens intresse, anledning och platsens syfte. Grey 

Tourism Demand är riktad åt de turister som är motiverade av en fascination för döden 

medan Grey Tourism Supply tilltalar de turister som har ett litet intresse för döden och 

att platsen då istället syftar till att attrahera dem trots att det är en Dark Tourism 

attraktion. Grey Tourism Demand syftar på när en destination inte är avsiktligt skapad 

som en plats för Dark Tourism medan attraktionen i Grey Tourism Supply är avsiktligt 

skapad som en Dark Tourism attraktion. Exemplet med Holocaust Memorial, tycks 

stämma in på Grey Tourism Supply, då meningen med platsen är att minnas de som 

drabbades under förintelsen. Alltså är just den attraktionen avsiktligt skapad i ett Dark 

Tourism syfte.  

 

Attacken mot ungdomsförbundet AUF, på Utöya i Norge år 2011 är ett exempel som vi 

tycker stämmer in på vad som kan bli Grey Tourism Demand. Människor åker idag till 

plasten för att hedra och sörja de som mördades på ön den 22 juli, däremot finns det inte 

någon attraktion som är speciellt skapad för människor som samlas för att sörja. Det 

finns inte heller någon typ av minnesplats som talar om för världen vad det är som har 

hänt. I framtiden kan det komma att skapas någon form av attraktion för att locka 

turister, med syfte att berätta vad det var som hände samt för anhöriga och andra att ha 

ett ställe att samlas vid för att sörja och minnas. Därför kan det krävas av omgivningen 

att det byggs en form av minnesplats för att besökare ska ha en samlad plats att besöka 

för att minnas händelsen den 22 juli. Skulle något byggas upp för att minna attentatet på 

Utöya i syftet att locka turister och för att platsen har de tillgångar som krävs för att bli 

en Dark Tourism attraktion, kan den istället bli Grey Tourism Supply. Utöya blir på så 

vis ett bra exempel för att visa att en attraktion kan gå från att vara en Grey Tourism 

Demand attraktion till en Grey Tourism Supply attraktion. 

 

Vi har nu presenterat analysen av de tre perspektiven på Dark Tourism som vi gjort, 

både genom våra berättelser och våra intervjuresultat men också en analys av teorin. Vi 

kommer återkoppla till teorin i vår slutsats samt resultaten av analysen. Vi har tidigare 

beskrivit kulturarv som reseanledning och vi menar att det är en viktig del i de intressen 

och reseanledningar som turisten kan ha med besöket på Dark Tourism attraktionen. Vi 

kommer att gå vidare med en analys om kulturarv och dess roll när det kommer till 

upplevelser, reseanledningar och intressen som beskrivs i berättelserna och 

sammanfattningen av intervjuerna. 

 

5.3 Kulturarv 
Vi har genom litteraturstudien sett att kulturarv är en viktig del i de reseanledningar och 

intressen som får turister att besöka Dark Tourism attraktioner. Genom de resultat som 

framkommit ur intervjuerna kan vi konstatera att det tycks stämma in på det som 

framkommit tidigare i studien, att kulturarv kan ses som en reseanledning. Inom teorin 

som behandlar kulturarv har Dallen och Boyd (2003) framtagit en teori som behandlar 

tre typer av turister inom kulturarvsturism. Den första handlar om turister som reser till 
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ett arv som de dessutom själva anser sig tillhöra. Den andra är då turister reser till 

platser som anses vara ett kulturarv men som personen inte har någon förbindelse till. 

Den sista handlar om turister som besöker platser som är tydligt klassificerade som 

kulturarv men att turisten själv inte har kunskap om det. 

 

Kulturarv kan enligt Dallen och Boyd (2003) vara en besökares främsta reseanledning 

till en attraktion. Författarna menar att när en besökare har en förbindelse till 

attraktionen genom arvet kan det vara den största anledningen till att besöka platsen. 

Författarna nämner tre anledningar till ett besök på en plats som är ett kulturarv. Som 

tidigare nämnt handlar den första anledningen om att besökaren själv anser sig tillhöra 

arvet och att det är av den anledningen som personen reser dit. Julias resa till Ground 

Zero finner vi som ett sakligt exempel då hon delvis åkte till attraktionen på grund av att 

hon kände någon typ av tillhörighet till platsen. Att hon befann sig i landet när det 

skedde och fick en egen upplevelse av händelsen har gjort att Ground Zero för Julia har 

blivit ett typ av arv. Hon har bott i Sverige största delen av sitt liv, vilket gör att mycket 

av hennes kultur är svensk. Vi tror att då hon bodde i USA i flera år fick hon dock en 

koppling till den amerikanska kulturen och händelsen, mer än vad de flesta svenskar 

har. Hon var där när hela USA var i sorg och medan andra svenskar såg händelsen på 

TV och läste om det i tidningarna fick hon en annan relation till händelsen. 

Terrorattacken i New York City den 11 september 2001 är en del av Julias arv och 

passar på så vis in i den första gruppen i Dallen och Boyds (2003) teori. 

 

Den andra anledningen som Dallen och Boyd (2003) diskuterar är när besökaren är 

medveten om att platsen är ett arv men att besökaren själv inte anser sig tillhöra arvet. 

Josefines besök på Auschwitz går att pröva på den här delen av teorin. Innan hennes 

avresa var hon medveten om att hon skulle besöka ett kulturarv. Vi tror att med tanke på 

att hon själv inte har ett samband till Auschwitz anser hon varken idag och ansåg heller 

inte då att Auschwitz tillhör hennes egna arv. Josefine besökte attraktionen på grund av 

hennes intresse för historia och andra världskriget. Den tredje motivationen i 

författarnas teori om kulturarv beskriver en besökare som vistas på ett kulturarv utan att 

ha kunskapen om att platsen är ett kulturarv. Vi tror att när Madelene besökte Holocaust 

Memorial var det på grund av att hennes vän berättat och haft intresse för platsen som 

gjorde att hon följde med. Innan besöket hade Madelene ingen direkt kunskap om 

attraktionen. Vi drar därmed slutsatsen att hon inte visste innan besöket att platsen var 

ett kulturarv och på så vis stämmer Madelene in i den tredje gruppen i teorin som har 

med kulturarv att göra. 

 

Att Erica valde att besöka Hiroshima anser vi vara för att en stor del av hennes kultur är 

japansk. Med tanke på att hon har släkt i Japan så är historien kring Hiroshima en del av 

hennes kulturella arv, hon berättar att en anledning till att hon åkte till Hiroshima är för 

att platsen har spelat en stor roll i den japanska historien. Sett till Dallen och Boyds 

(2003) teori hamnar Erica i den första gruppen, hon reste till platsen för att hon anser att 

det är hennes arv. Hiroshima är ett uppmärksammat kulturarv i och med att plasten är 

känd och har spelat en stor roll i den japanska samt vår moderna tids historia. Hiroshima 

är en plats som är känd och som lockar till sig människor som inte har någon 

anknytning till den genom sitt kulturarv. En diskussion som kan föras är att Erica skulle 

ha besökt platsen trots om den inte varit kopplad till hennes japanska arv, hon kunde ha 

besökt staden för att hon är intresserad av historien eller nyfiken på de tragedier som 

inträffade efter att bomben släppts. Bara för att människan tillhör en speciell nationalitet 

menar vi inte att det betyder att allt som innefattas i den kulturen behöver tillhöra ens 

personliga arv. Det finns enligt vår åsikt tusentals besökare i Hiroshima som inte har 
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någon anknytning till det japanska kulturarvet utan endast besöker platsen för att den är 

känd genom historien.  

 

Erica kan dessutom passa in i grupp två i Dallen och Boyds (2003) teori, att hon besökte 

hennes arv utan att vara medveten om det. Dallen och Boyds (2003) teori kan vara 

komplex eftersom ett kulturarv enligt oss inte är något bestämt. Det kan finnas saker 

som ingår i det personliga arvet trots att det inte finns med i den kultur som finns i 

personens liv. Vad personer värdesätter kan vara olika beroende på personens intressen. 

Det kan vara svårt att teoretisera kulturarv på ett personligt plan och tänka kulturarv 

som motiv. Ett kulturarv spelar en stor roll när vi människor reser men det är svårt 

eftersom resenären inte alltid är medveten om den tillhör arvet eller inte. Vi har nu 

prövat Dallen och Boyds teori om att kulturarv kan vara en reseanledning och ska 

följaktligen gå vidare med teorin Schadenfreude och pröva den teorin på de resultat som 

framkommit i intervjuerna.  

 

5.4 Schadenfreude 
Under litteraturstudien fann vi begreppet schadenfreude som beskriver de 

reseanledningar som är mer styrda av turistens känslor än externa påverkningar. Vi 

anser att begreppet är viktigt för vår studie för att på ett djupare sätt förstå vilka 

reseanledningar turister som besöker Dark Tourism attraktioner kan ha. Schadenfreude 

är ett begrepp som Seaton och Lennon (2004) har valt att använda sig av för att förklara 

skadeglädje som reseanledning och motivation. Författarna menar att schadenfreude kan 

vara en motivationsfaktor som får människan att vilja resa till en Dark Tourism 

attraktion. Begreppet förklaras som den tysta och hemliga njutningen i att bevittna 

andras missförhållanden (Seaton & Lennon, 2004).  

 

Julia berättar att då hon stod vid vattenfallen på Ground Zero och tänkte tillbaka på den 

11 september 2001 kände en typ av lättnad och tacksamhet för att hon själv inte hade 

känt någon som gått bort eller drabbats under attentatet. Den känsla som Julia fick under 

besöket anser vi kan kopplas till Seaton och Lennons teori (2004) om schadenfreude. 

Julia kände en form av skadeglädje vid sitt besök på Ground Zero, när hon berättar om 

den plötsliga tacksamheten som uppstod när hon insåg att varken hon själv eller någon i 

hennes närhet drabbats i attentatet. Precis som tidigare nämnt kan schadenfreude vara 

svårt att pröva och se samband med eftersom det är en väldigt mörk känsla att känna på 

en plats som Ground Zero, eftersom många oskyldiga människor har dött där. Vi menar 

att det inte är vanligt att turister som besöker Ground Zero känner en form av lycka, 

eftersom det är emot normen, det är en hemsk plats och det är inget man som besökare 

ska glädjas åt. Men att känna en lättnad och tacksamhet är något vi anser vara vanligare 

än man tror. Lättnaden som uppstår vid ett liknande tillfälle anser vi kan vara ytterligare 

en reseanledning till liknande platser där jämförbara känslor kan uppstå.  

 

Innan intervjun med Anders trodde vi att han skulle beskriva en typ av skadeglädje från 

sitt besök på Alcatraz med tanke på att fängelset var till för de värsta brottslingarna i 

USA. Vi förmodade att Anders skulle ha tankar om att de som satt där förtjänade det 

och att han på så vis skulle känna skadeglädje mot brottslingarna. När vi frågade Anders 

om hur han känt när han var på attraktionen och om han upplevde någon typ av 

skadeglädje blev vi något förvånade. Anders ansåg att det var tvärtom, att få se hur 

fångarna hade det på den tiden fick honom att känna medlidande och han tyckte att det 

var jobbigt att se de grymma förhållanden som fångarna hölls under. I intervjun med 

Anders blev vi motbevisade av hur begreppet kan ses och vi fick här igenom en klarare 

syn på hur mörkt begreppet är. Schadenfreude är väldigt djupt och komplicerat, 
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begreppet lägger stort fokus vid det mörka och vi anser inte att det är en vanlig känsla 

som människor upplever vid en Dark Tourism attraktion. 

 

Ida berättar att hon, när hon kom till S-21 och The Killing Fields i Kambodja, kände av 

den sorgliga stämningen. Stämningen som fanns där och alla bevis på området fick 

henne att må dåligt. Ida säger att allt blev äkta och påtagligt och att det var det som 

gjorde att hon började gråta. Vi tror att Ida under tiden hon befann sig på attraktionen 

kände precis som Julia vid sitt besök på Ground Zero, en lättnad av att hon själv inte 

hade befunnit sig på platsen och att hon inte påverkats av händelsen på samma sätt som 

det Kambodjanska folket. Med tanke på att Ida inte har någon anknytning till platsen 

eller händelsen tror vi att hon kände en lättnad som hon troligtvis inte skulle känt om 

hon haft en arvskoppling till Kambodja eller till folkmorden. Eftersom händelserna 

utspelade sig för 40 år sedan, inte särskilt långt bak i tiden, är det ändå stora kulturella 

skillnader och ett stort geografiskt avstånd mellan Kambodja och Sverige, som spelar in 

när det kommer till om en besökare på The Killing Fields kan relatera till det. En typ av 

schadenfreude som kan diskuteras att Ida kände är skadeglädje över Pol Pots död. Trots 

att ledaren dog av en hjärtattack innan han kunde straffas för hans brott kanske Ida 

kände att det var straff nog och att det på så vis framkallade en form av skadeglädje 

gentemot Pol Pot.  

 

Vi har nu redogjort vår analys av teorierna på de intervjuer och berättelser som 

framkommit i tidigare kapitel. Vi kommer härnäst att gå in på studiens sista del där de 

slutsatser vi kunnat dra redovisas.  
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6  Slutsats 
I det sista kapitlet kommer vi redovisa våra resultat och slutsatser som vi genom den 

här studien kommit fram till. 

 

Syftet med studien var att få djupare kunskap om den växande resegrenen Dark Tourism 

samt att med hjälp av egna erfarenheter och fem intervjuer ha möjlighet att få fram ett 

resultat på vilka reseanledningar och intressen turisten har som gör att den vill besöka 

en Dark Tourism attraktion. Under studien har vi fått lärdom om de olika 

underkategorierna som finns inom begreppet Dark Tourism. Begreppet har olika 

definitioner som gjorts av olika forskare men det är med hjälp av underkategorierna, 

holocaust tourism, battlefield tourism, cemetery tourism, slavery-heritage tourism och 

prison tourism som definitionen av Dark Tourism har haft möjlighet att utformas. Resan 

till en attraktion som på ett eller annat sätt berör död, lidande eller katastrofer är i vår 

mening vad som kallas för Dark Tourism. Vår åsikt är att Dark Tourism är en resegren 

som till stora delar belyser död och mörka händelser men som dessutom kan erbjuda 

spännande upplevelser för turisten.  

 

Vi kan genom studien konstatera att det finns olika intressen och anledningar som 

lockar människan till att besöka en Dark Tourism attraktion. Att turistens tidigare 

erfarenheter spelar in är något vi har lagt märke till men trots det finns det två faktorer 

som varje individ på något vis påverkats av. Människans vilja och behov av att lära sig 

nya saker samt viljan och behovet att få kunskap om sig själv, genom att finna sitt arv. 

De två anledningarna har vi sett vara de två främsta till en resa till en Dark Tourism 

attraktion. Genom våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att de flesta av våra intervjuade 

personer besökte platserna för att de hade ett intresse av attraktionen och historien samt 

att de ville lära sig mer om platsen. I de flesta fall var det också andra anledningar som 

spelade in men viljan att lära sig, var fortfarande närvarande i alla de olika fallen. 

Många Dark Tourism attraktioner är platser där det skett historiska händelser som 

gamla fältslag, nedlagda fängelser, eller krigsminnesplatser och många av platserna 

erbjuder någon form av utbildande information som besökare kan ta del av. Många Dark 

Tourism attraktioner blir på så vis givande att besöka om turisten vill lära sig något nytt. 

 

Utifrån Dale och Robinsons (2011) teori om anledningar till varför människan reser till 

Dark Tourism attraktioner kan vi instämma att de flesta punkterna som författarna tagit 

fram stämmer väl in på oss själva samt de fem personer vi under studien har intervjuat. 

Då teorin om reseanledningar har varit den främsta utgångspunkten i vår studie kan vi 

påstå att vi med vårt resultat från studien håller med Dale och Robinson (2011) och 

deras reseanledningar. Efter studien kan vi konstatera att endast sju reseanledningar gick 

att pröva på det som framkom under resultatredovisningen. Att vi inte hade tillfälle att 

göra fler semi-strukturerade intervjuer blev till viss del en negativ aspekt för resultatet i 

studien då det inte har gett oss lika breda resultat. Skulle vi däremot själva gjort en lista 

om reseanledningar hade listan, efter den här studien, sett liknande ut som den Dale och 

Robinson (2010) visat, intresset av att lära sig något nytt samt om sig själv skulle vara 

de två främsta reseanledningar som skulle finnas med på listan. För att utveckla listan 

skulle vi däremot behöva göra en större och mer djupgående studie för att få ett bredare 

samt mer djupgående resultat. Utifrån vår studie är det främst nyfikenheten och önskan 

om ny kunskap som ses som de två mest lockande faktorerna. 

 

Vi har prövat teorin om kulturarv (Dallen & Boyd, 2003) på våra intervjuresultat och 

kommit fram till att, trots att möjligheten att få lära sig något nytt många gånger är den 

främsta anledningen till resan, har människan också haft ett stort intresse av att resa till 
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attraktioner som har med personens egen historia och arv att göra. Att resa till en 

attraktion där turisten får möjlighet att lära sig om sig själv, sin historia och sitt arv 

anser vi ha en betydande roll, till exempel Erica som besökte Hiroshima på grund av sitt 

japanska arv.  

 

Reseanledningar inom Dark Tourism kan handla om ett intresse för historia, koppling 

via kulturarv eller andra saker som viljan att bevittna det mörka och farliga. Dark 

Tourism som reseform har under de senaste åren vuxit och blivit allt mer populär. Att 

resa till en vit sandstrand är lockande men att resa till mörka platser som har med död 

och lidande att göra lockar också. Vi kan med hjälp av vår studie konstatera att det finns 

olika anledningar som får människan att vilja besöka en Dark Tourism attraktion. Det är 

en mängd olika faktorer som spelar in när en person gör sitt val av resmål. Faktorerna 

har att göra med allt från personens tidigare erfarenheter till dennes intressen och det är 

vad som avgör vilken attraktion personen väljer att besöka.  

 

 

6.1 Vidare forskning 
Dark Tourism är en växande resegren som blivit allt populärare under de senaste åren, 

det är däremot fortfarande ett främmande begrepp för många. Vi anser att begreppet 

Dark Tourism i framtiden kan utvecklas mer och framförallt få en klarare och tydligare 

definition. Det kan vara problematiskt att definiera begrepp inom turismvetenskap då 

det många gånger handlar om personliga preferenser av ett fenomen, Dark Tourism 

betyder en sak för en forskare och en annan sak för en annan forskare. Det är därmed 

användbart om det finns ett centralt begrepp som definierar Dark Tourism då en 

forskning görs i ämnet. 

 

Vidare är turisten i Dark Tourism något som kan studeras vidare. När går besökaren 

från att vara en “vanlig turist” till en “Dark Tourist”? Problemet med Dark Tourist är 

något vi stötte på tidigt i vår studie och vi upptäckte relativt snabbt att det inte studerats 

i frågan. Återigen knyter det an till vad som definierar Dark Tourism och på så vis Dark 

Tourists. De frågor som vi ställde oss själva var, är det platsen som definierar vem som 

är en Dark Tourist eller är det reseanledningarna? För att utreda problematiken med 

vem som är en Dark Tourist kan det därför vara aktuellt att först utreda om det i 

grunden är platsbestämt eller om det bestäms av turistens intentioner. 
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8 Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Varför reser du? (Fritid/nöje/träning/kunskap/avslappning/hälsa på någon) 

 

Varför är du på destinationen? 

 

Vem reste du med? Varför reste du ensam?  

 

Varför åkte du till Dark Tourism attraktionen? 

 

Hade du blivit tipsad om att åka just till den här attraktionen? 

 

Vilket färdmedel använde du dig av för att ta dig till destinationen samt attraktionen? 

 

Var Dark Tourism attraktionen huvudsyftet med resan? 

 

Vad hade du för tankar/känslor/beteenden när du var på platsen? 

 

Har du någon koppling till platsen? 

 

Hur kände du precis efter besöket och även nu?  

 

Har du en annan syn attraktionen nu? 

 

Fanns det något runtomkring? Ex museum/restaurang/souvenir affär 

 


