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Förord 

Forskningen för den här studien har bestått av två författare, Fredrik Wikman och Kenneth 

Ssemakula. Efter en termin tillsammans som utbytesstudenter i Irland, Limerick väcktes ett 

intresse att genomföra en studie som väcker annorlunda nyanser om turism. Vi ville skapa en 

förståelse om människors intresse att besöka mörka platser som är förknippade med det hemska 

och mörka tragedier. 

Att forskningen för den här studien har gjorts av två personer har bidragit till att fördelning av 

uppsatsen har varit öppen till att båda har bidragit tillsammans för att färdigställa studien. Fredrik 

har ansvarat för uppsatsens metod och empirikapitel. Kenneth har i sin tur ansvarat för bakgrunden, 

problemformulering och frågeställningar. Teorin, analysen, slutsats och diskussion har gjorts 

tillsammans. 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Mekonnen Tesfahuney, som har hjälpt till att berika kunskapen 

inom mörk turism. Slutligen skulle även vilja rikta ett stort tack till alla respondenterna som var 

med och deltog i undersökningen. De gjorde det möjligt för oss att genomföra den här studien.   



   
   
  

 
 

Sammanfattning 

Mörk turism är ett växande fenomen som ger turisten möjligheten till mer annorlunda resor, där 

död, olyckor och det makabra är i fokus. Som dödliga varelser kan man argumentera att det alltid 

finns ett visst intresse för döden, både sin egen död och andras (Stone 2006). Mörk turism är heller 

inget nytt fenomen. Stone (2006) konstaterar att man kan dra kopplingar med mörk turism ända 

till de romerska gladiatorspelen. Ett annat tidigt exempel av mörk turism kan vara offentliga 

avrättningar under medeltiden. Under åren har fenomenet mörk turism förändrats. Enligt Stone 

(2006) har mörk turism under det senaste århundradet blivit mer utbrett, Stone (2006) citerar Smith 

(1998); the largest single category of tourist attraction in the world” när det kommer till platser 

som har en koppling till mörka och historiska händelser. Det är framför allt platser med koppling 

till krigsskadade platser.   

 

Denna studie syftar till att skapa en förståelse varför individer besöker mörka platser. 

Respondenternas resmål har i sin tur kopplat samman med deras nationalitet och motiven bakom 

resan. Denna studie grundar sig på en kvantitativ studie i form av en elektronisk enkät skapad i 

programmet Survey&Report. Den insamlade enkätdatan har i sin tur analyserats i SPSS för att få 

en djupare inblick av resultatet. För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att 

publicera enkäten i två olika Facebook-grupper Dark Tourism Photography & Dark Tourism and 

Curious Places och i Redditgruppen dark tourism. Enkäten delades även ut till individer som vi 

ansåg vara lämpliga för studien. 

 

Det totala antalet respondenter blev 52. Resultatet av denna studie visar på att de flesta av 

respondenterna besökte mörka platser med motiven ‘Utbildande syfte’ och ‘Att minnas det 

förflutna. En central fråga i frågeformuläret var även om respondenten såg något etiskt dilemma 

med att besöka mörka platser. Här var resultatet relativt tudelat där nästan lika många svarade Ja 

som Nej. 

Nyckelord: Mörk turism, etik, motiv bakom mörk turism     



   
   
  

 
 

Abstract 

Dark tourism is a growing phenomenon that gives the tourist the opportunity to travels focusing 

on death, accidents and the macabre are in focus. As mortal beings, one can argue that there is 

always some interest in death, both our own death and others (Stone 2006). Dark tourism is also 

not a new phenomenon. Stone (2006) notes dark tourism can be traced back to the Roman gladiator 

games. Another early example of dark tourism may be public executions during the Middle Ages. 

Over the years, the phenomenon of dark tourism has changed. According to Stone (2006), dark 

tourism in the last century has become more widespread, Stone (2006) cites Smith (1998); “the 

largest single category of tourist attraction in the world”. When it comes to places that have a 

connection to dark and historical events. It is mainly places with connections to places damaged 

by war. 

This study aims to create an understanding why individuals visit dark places. The respondents' 

destinations, are linked to their nationality and the motives behind the trip. This study is based on 

a quantitative study in the form of an electronic survey created in the program Survey & Report. 

The collected survey data has in turn been analysed in SPSS to get a deeper insight into the result. 

In order to answer our research aim and questions, we have chosen to publish the survey in two 

different facebook groups Dark Tourism Photography & Dark Tourism and Curious Places and 

in the Reddit group dark tourism. The survey was also sent out to individuals who we considered 

being suitable for our research subject 

52 respondents participated in the survey. The result of this study shows that most of the 

respondents visited dark places with the motives ‘Educational purpose’ and ‘To remember the 

past. A central question in the questionnaire was ‘if the respondent saw some ethical dilemma’ 

with visiting dark places. Here, the result was relatively divided, where almost as many answered 

Yes as No. 

Keywords: Dark tourism, ethics, motives behind dark tourism 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras studiens inledning med bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Det inleds med en bakgrund som beskriver grundläggande fakta av ämnet som 

speglas av studiens syfte. Problemformulering beskriver problem som berör studiens ämne. Syftet 

och frågeställningar ges i slutet av kapitlet med en disposition över arbetets fördelning  och en 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Det som förknippas med att vara turist är att göra aktiviteter och vistas på platser som inte hör 

vardagen till och där syftet exempelvis kan vara av nöje eller upptäcka nya kulturer. 

Turismbranschen är en stor näring som fortsätter att öka och berör flera sektorer inom samhället 

(Tillväxtverket 2016).  

Med att turismbranschen är en stor näring berör den även mörka platser och där fenomenet dark 

tourism eller mörk turism som det nämns i den här studien har vuxit fram.   

För att ge en inblick av vad mörka platser kan vara förknippade med så beskriver (Lennon & Foley 

2000) mörka platser är förknippade med tragiska och mörka händelser.  

Light (2017) presenterar i sin genomgång av mörk turism att definitionen av detta fenomen har 

förändrats under åren. Den första definitionen av mörk turism som Light (2017) visar är av Foley 

& Lennon (1997) som lyder: “the visitation to any site associated with death, disaster and tragedy 

in the twentieth century for remembrance, education or entertainment” (Light 2017, s. 282.). 

Denna kan speglas i definitioner som publicerats vid senare tillfällen. Till exempel definitionen av 

Robb (2009); “involves visiting destinations at which violence is the main attraction”. Light 

(2017) menar att mörk turism är ett väletablerat fenomen och bara en Google-sökning ger flera 

träffar som inkluderar guider och beskrivningar till platser som kan kopplas till en mörk historia 

(Light 2017). 

Sharpley & Stone (2009) beskriver en tidig definition av mörk turism och lyfter fram bland annat  

“thanatourism” som liknar begreppet morbidturism som myntades av Blom & Nilsson (2000)  där 

eventen ofta är kopplade till döden. Light (2017) diskuterar olika definitioner och uppfattningar 

av begreppet thanatorusim, ett exempel på en definition av ordet är ‘är sorts resa där turisten 
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besöker en plats som först och främst har en koppling till döden’.  Utöver detta nämner Sharpley 

& Stone (2009) att begrepp som, grief tourism, black spot tourism och milking the macabre har 

använts som substitut för fenomenet mörk turism. Då mörk turism kan innebära flera olika saker 

så har vi valt att använda oss av en operationell definitionen av Stone (2006);  Resor till platser 

som har associationer med döden, lidande och det makabra. 

1.2 Problemformulering 

Motivet bakom turisternas besök till mörka platser är att uppleva något annorlunda med sitt resmål 

och fenomenet mörk turism skapar en ovanlig attraktion då det är förknippat med mörka och 

tragiska händelser som död, dåd och lidande (Raine 2013).  

Turism är ett fenomen med olika motiv till besök av platser och där bilden av turister inte alltid är 

positiv kring hur de nyttjar platserna. Detta är något som Bowman & Pezzullo (2009) påpekar att 

turisternas motiv till resandet alltid inte är positiv och lyfter fram att det förekommer 

överexploatering av miljön på turistiska platser som påverkar den sociala hållbarheten. Det gör att 

problemet kan förvärras när turister besöker mörka platser förknippad med död, dåd och lidande. 

I och med detta lyfts frågan om etik och moral kring turisternas motiv till resandet av mörka platser.  

Sharpley & Stone (2009) lyfter fram etikproblematiken. Etik och moral har en påverkan på mörk 

turism där utbudet och efterfrågan kan ifrågasättas. Det kan bli kontroversiellt med marknadsföring 

av platser kopplad till mörka och tragiska händelser när detta lyfts fram. Detta påpekar även Brown 

(2012) har blivit en debatt om det är etiskt att marknadsföra mörka platser i ett turistiskt 

sammanhang. Problemet är det kan vara känsligt att kommersialisera platser genom död och 

tragiska händelser. Det kan uppfattas vara oetiskt då det kan vara vinstskapande för turismaktörer. 

Med att det är gynnsamt för turismaktörer påverkas platser negativt av att de lyfts fram som mörka 

och tragiska händelser. Vidare lyfts ett exempel fram från Brown (2012) att etiska frågor väcks i 

om att butikerna vid museer på mörka platser är vinstskapande. Museums sätt att tolka mörka 

händelser blir ifrågasatt med meningsskapandet och lämpligheten med butiker i ett museum.  

Den här problematiken gör att det blir aktuellt att lyfta fram förståelsen bakom turisters motiv till 

besök av mörka platser trots det etiska aspekterna som kan uppstå kring hur platserna lyfts fram.  
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1.3 Syfte  

Studien syftar till att förstå varför turister besöker platser som är förknippade med död, dåd och 

lidande. Vi vill även belysa etiska dilemman av platser förknippade med död, dåd och lidande.  

1.4 Frågeställningar  

- Varför besöker turister platser som förknippas med död, dåd och lidande?   

- Finns det ett mönster mellan motiven bakom mörk turism och respondentens nationalitet? 

- Är mörk turism etiskt försvarbart? 

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningen för den här uppsatsen har varit att fokusera på mörka och historiska händelser som 

har blivit kommersiella genom mörk turism. Det har valts ut fyra case Auschwitz, Berlin, 

Chernobyl och Slavslotten i Ghana för att belysa det makabra som har inträffat vid dessa platser. 

Dessa platser återspeglar mörka händelser långt tillbaka i tiden med slavslott som byggdes under 

slavtiden 1500-1800 talet som en portal för människohandel. De här platserna har även koppling 

till krig som andra världskriget och kalla kriget som idag är ett starkt förflutet för många 

människor. Den mänskliga faktorn har även en koppling till dessa platser med det hemska som 

inträffade vid kärnkraft explosionen i Chernobyl. Tillsammans utmärker de här fyra platserna 

viktiga kopplingar till mörka historier som uppmärksammas vid besök till dessa platser.  

Det här blir även våran motivering till varför vi väljer att placera de här casen i våran teori och inte 

empirikapitlet, då vi anser att de lyfter fram konkreta teorier som är relevant till mörk turism. Vi 

anser att de här casen kan bidra till intressanta jämförelser tillsammans med det insamlade 

materialet från enkätundersökning och ger en bättre komplettering för studien. 

I frågeformuläret förekommer det även andra platser såsom Ground Zero och Hiroshima & 

Nagasaki som vi inte lyfter fram som case. De här platserna nämndes för att belysa mörk turism i 

ett mer internationellt perspektiv, utöver Afrika och Europa. 

Det har även valts till den här studien att fokusera på variabeln nationalitet. Anledningen till valet 

av nationalitet är för att det kan ge en geografisk bild av turisters motiv till besök av mörka platser. 

Genom att undersöka nationaliteten blir förståelsen för motivet tydligare med ett bredare 
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perspektiv i jämförelse med exempelvis variabeln kön som vi anser inte ger en lika intressant 

förståelse för turisters motiv av mörka platser. 

Vi noterade att det existerar flera begrepp som kan glida in i fenomenet mörk turism. Dessa är 

bland annat morbidturism, thanatourism, grief tourism eller black spot tourism. Vi använder oss 

av följande definition av mörk turism; Resor till platser som har associationer med döden, lidande 

och det makabra (Stone 2006). När det kommer till publicering av enkäten har vi valt att använda 

oss av Facebookgrupper som har en koppling till mörk turism. Detta för att vi önskar att nå ut till 

individer som har kunskap inom, eller i alla fall ett intresse för fenomenet som helhet.  

1.6 Disposition  

Kapitel 2 

I kapitel två presenteras metodvalet för studien tillsammans med de olika tillvägagångssätten som 

har använts med motiveringar av de valda casen och egna reflektioner. Det presenteras även en 

vetenskapsteoretisk förankring med en förklaring till valet av socialkonstruktivism i en kvantitativ 

metod. Kapitlet avslutas sedan med analysmetod, metoddiskussion och med etiska reflektioner av 

metodvalet. 

Kapitel 3 

I kapitel tre presenteras de relevanta teorierna som har använts och där tidigare forskning lyfts 

fram. Det inleds med en definition och motiv bakom mörk turism och följs sedan upp med 

beskrivningar av olika perspektiv inom mörk turism. Slutligen avrundas kapitlet med 

marknadsföring och etiska aspekter. 

Kapitel 4 

Vidare presenteras en överblick av resultatet i kapitel fyra som redovisas med hjälp av framtagna 

diagram och korstabeller baserat på respondenternas svar.  

Kapitel 5 

I Kapitel fem redovisas analysen där resultatet från empirin jämförs med tidigare forskning och 

teorier. Här visas samband från det empiriska materialet om olika likheter och olikheter.   
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Kapitel 6 

I slutet av studien i kapitel sex lyfts diskussioner fram och slutsatser och där vi även lägger fram 

egna reflektioner och förslag till vidare forskning.    
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2. Metod  

I det här avsnittet presenteras studiens metodval och tillvägagångssätt. Det inleds med en 

beskrivning av vetenskapsteorin Socialkonstruktivism. Kapitlet byggs sedan vidare med 

motivering av den valda metoden och vilka metoder som har vidtagits för att uppnå ett resultat 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Urvalet presenteras med motivering kring den 

utvalda populationen för att ge en tydlig beskrivning av de respondenter som valde att delta i 

studien. Det presenteras sedan ett frågeformulär och struktur kring hur enkäten är formulerad. I 

slutet av kapitlet presenteras analysmetoden, validitet & reliabilitet tillsammans med en 

metoddiskussion och etiska reflektioner. 

2.1 Vetenskapsteoretisk förankring  

Studien tar avstamp ifrån det Socialkonstruktivistiska tankesättet. Med socialkonstruktivism 

menas att verkligheten är socialt konstruerad eller en skapelse av människan (Jamal & Robinson 

2009). Detta kan speglas i vår studie bland annat genom att mörk turism är skapat ur ett socialt 

perspektiv. Utan människor och sociala sammanhang skulle knappast mörk turism existera. Inför 

denna studie hade vi tänkt att använda en kvantitativ metod för att svara på vår frågeställning.  

Jamal & Robinson (2009) nämner att kvalitativa studier ofta utgår från socialkonstruktivistiska 

studier men vi anser ändå att denna vetenskapsteoretiska förankring passar bra in på vårt arbete. 

Utifrån att socialkonstruktivismen handlar om att samhället är konstruerat av människor, även då 

den mörka turismen. Med att använda oss av en kvantitativ metod kan vi få fram mätbara resultat 

kring förståelsen till turisters motiv till besök av mörka platser. 

Den mörka turismen har därmed skapats i form av mänskliga händelser med en koppling till döden, 

olyckor och det makabra. Jamal & Robinson (2009) nämner även att socialkonstruktivismen 

handlar om perspektiv på saker och ting, i vårt fall perspektiv på etiken och vilka perspektiv 

respondenterna har när det kommer till motiven bakom resvalet.  

2.2 Kvantitativa metoder 

För denna studie valdes en kvantitativ metod i form av en internetbaserad enkätundersökning. 

David & Sutton (2016) konstaterar att en fördel med detta tillvägagångssätt att man på ett relativt 

enkelt sätt kan hämta ner datan som i sin tur kan analyseras i någon annan mjukvara (i vårt fall, 
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SPSS) SPSS står för Statistical Package for the Social Sciences. SPSS kan användas som ett 

verktyg då ma önskar att analysera data, exempelvis: korstabeller, beskriva variablerna, mäta 

frekvenser och skapa grafer (Veal 2018). Programmet Survey&Report där enkäten skapades gav 

oss även möjligheten att ladda ner den insamlade datan i ‘SPSS-format’ vilket underlättade 

analysdelen av den insamlade enkätdatan. 

För att se sambandet mellan respondenternas Nationalitet, Motiv bakom resan samt Resmål har 

korstabeller skapats med hjälp av SPSS. Datan har i sin tur bearbetats till överskådliga tabeller i 

Excel. Korstabellerna har skapats utifrån varje destination som fanns som svarsalternativ i enkäten 

och sedan kopplats samman med respondentens nationalitet. Samma sak gäller det när det kommer 

till Motiven och syftet bakom resan. 

Kvantitativa metoder betraktas som mätbara och kan kategoriseras i siffor med hur många som 

svarat kring respektive svarsalternativ. Den här typen av data kallas ofta för hård data och används 

ofta vid användningen av enkäter. Vid kvalitativa metoder då man ofta behandlar egenskaper hos 

undersökningspersonerna kallas den insamlade informationen för mjuk data. Tillvägagångssättet 

för denna metod brukar vara att genomföra intervjuer och observationer för att samla in en mer 

djupgående information och data (Larsen 2009). 

Holme & Solvang (1997) noterar att både kvalitativa och kvantitativa metoder utgår från specifika 

förutsättningar och val, som kan skifta en del från forskare till forskare. Ur ett historiskt perspektiv 

bygger den kvantitativa metoden på ett ideal om en förutsättningslös och objektiv vetenskap.  

2.3 Metodval 

För detta arbete har en kvantitativ metod valts i form av en enkät, dels eftersom, vad vi märkte var 

att studier inom samma område ofta lutar åt det kvalitativa hållet, ofta i form av intervjuer. Därmed 

valde vi en kvantitativ metod för att belysa en annan sida av fenomenet. Med en enkätmetod anser 

vi att vi kan få ett mätbart resultat om motiven och resmålet kopplat till respondentens nationalitet 

samt hur respondenterna ser på etiska dilemman med mörk turism. 

Enkäten är skapad i programmet Survey&Report och är uppbyggd av 11 frågor (Bilaga 1). Enkäten 

är anonym och ingen information om respondenten annat än de frågor som ställs i frågeformuläret 
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samlas in. Målet med enkäten är att få en överskådlig blick över kopplingen mellan respondentens 

nationalitet, resmål samt motivet bakom resan.  

2.4 Urval  

För denna studie har vi publicerat frågeformuläret på forumet Reddit i ‘gruppen’ dark tourism 

samt i olika Facebook-grupperna: Dark Tourism Photography och Dark Tourism and Curious 

Places. Dessa grupper valdes på grund av antalet medlemmar, om gruppen hade frekventa inlägg 

samt baserat på innehållet i gruppens inlägg. Med frekventa inlägg menar vi fler än tre inlägg per 

vecka. Gruppen Dark Tourism Photography hade vid uppladdning av enkäten 1445 medlemmar 

och sidan Dark Tourism and Curious Places hade vid uppladdningsdatumet 2490 följare.  

Anledningen varför just Facebook och Reddit valdes som plattformar där enkäten publicerades var 

för att man själv kan ladda upp inlägg som samtliga medlemmar kan se. Även Reddit följer samma 

banor som Facebook, där användaren själv kan ladda upp inlägg som samtliga av sidans besökare 

kan se. Inget forum med en direkt koppling till mörk turism hittades, utan istället fanns ‘vanliga’ 

reseforum, dock tilläts inga enkäter på dessa forum och därmed uteslöts dessa. Även sidor på 

Twitter letades upp, dock så fanns det inga (vad vi kunde hitta) sidor som uppnådde våra krav för 

frekvens av inlägg och aktivitet. Twitter har heller inte funktionen att ladda upp egna inlägg på en 

sida eller profil, och därmed uteslöts även denna plattform.  

För att få ett bredare resultat, tog vi även beslutet att skicka ut enkäten till individer som vi ansåg 

vara lämpliga att svara på enkäten. Med lämpliga i detta fall menas att de individer som vi valde 

ut att svara på enkäten någon gång hade besökt en mörk plats. Medlemmarna i de grupper där 

enkäten publicerades ansågs också ‘lämpliga’ då de har gjort ett medvetet val att gå med i en grupp 

som har en koppling till mörk turism. Eftersom dessa individer är med i dessa grupper ansåg vi att 

de troligtvis har ett intresse för fenomenet mörk turism. 

Ett ändamålsinriktat urval (Bryman 2008) har valts för uppsatsen. Utifrån detta valde vi dessa 

Facebook-grupper då vi tror anar att en majoritet av medlemmarna i denna har ett intresse och 

kunskap inom fenomenet mörk turism.  En sak att påpeka är att dessa grupper är internationella 

grupper och därmed är inläggen skrivna på engelska. Utifrån detta konstruerade vi vår enkät på 

engelska. Vi valde dessa internationella grupper då vi önskade att samla in svar från flera olika 

nationaliteter. 



   
   
  

9 
 

2.5 Publicering av enkät  

För att nå ut till individer som har kunskap inom området ‘mörk turism’ valde vi att leta efter 

Facebookgrupper och forum som hade en koppling till mörk turism. Vi kontaktade vi 

administratören i gruppen för att få tillstånd att ladda upp enkäten i gruppen. Vissa grupper tillät 

inte enkäter och därmed uteslöts dessa. 

Enkäten har publicerats i två grupper på Facebook; Dark Tourism Photography 

(uppladdningsdatum 5 maj 2019) och Dark Tourism and Curious Places (uppladdningsdatum 7 

maj 2019) samt Redditgruppen dark tourism (uppladdningsdatum 20 maj 2019). När 

administratören kontaktades i Facebookgrupperna frågades först och främst om administratören 

kunde publicera enkäten i gruppen. I Dark Tourism Photography fick vi endast tillstånd att 

publicera enkäten på egen hand men i Dark Tourism and Curious Places valde de att publicera 

enkäten själva.  

I gruppen på Reddit var det å andra sidan fritt fram att publicera allt inom ämnet mörk turism, även 

enkäter. Vi ansåg utifrån detta att dessa grupper tillsammans hade tillräckligt med medlemmar för 

att få in ett svar av individer som känner till fenomenet ‘mörk turism’. 

2.6 Frågeformulär & Struktur  

Ett frågeformulärs utseende och upplägg spelar en stor roll när det gäller respondentens vilja att 

svara på enkäten. Om enkäten är för omfattande, oklarheter i strukturen, brister i språket eller om 

upplägget är rörigt överlag är sannolikheten låg för att respondenten överhuvudtaget kommer att 

svara på enkäten (Holme & Solvang 1997). Det är därmed viktigt att motivera de personer som 

ska svara på enkäten. Respondenten är den som ska inneha makten då det kommer till svaret av 

enkäten. Exempelvis skall respondenten ha möjlighet att säga nej till att svara på enkäten eller att 

när hen vill avbryta enkäten. Vikten ligger på att svaren på enkäten innehar ett värde och att de 

samtidigt är seriösa. Att belysa vikten av respondentens svar kan hjälpa till motivationen av att 

slutföra enkäten (Holme & Solvang 1997). Vi har använt oss av en CASI-metod (computer assisted 

self-interviewing), alltså en metod där respondenten själv får svara på enkäten, digitalt. Fördelen 

med en CASI-metod är att den delvis kodar materialet åt forskaren (David & Sutton 2016).  Det 

är viktigt att frågeformuläret och frågorna är väl genomtänkta innan enkäten publiceras, strukturen 
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är även en viktig del för att först och främst respondentens för enkätens vilja att slutföra enkäten 

men även att man skall kunna få ett bra resultat (David & Sutton 2016).  

Vår enkät består av 11 frågor (se Bilaga 1). Dessa frågor är en en kombination av öppna och slutna 

frågor. En fördel med slutna frågor är att de går snabbt att svara på vilket kräver mindre 

ansträngning för respondenten (David & Sutton 2016). I enkäten användes öppna frågor bland 

annat vid frågan om motiv bakom resan eftersom vi önskade att individen skulle ge ett så djupt 

svar som möjligt vilket inte skulle vara möjligt med en sluten fråga. Vi önskade få ett så djupt svar 

som möjligt för att kunna kombinera ett mätbart, kvantitativt resultat, med ett djupare svar där 

respondenten fick chansen att ge sina egna tankar om fenomenet. Denna fråga inkluderade även 

slutna svar med exempel på motiv från tidigare studier (se tabellen, s.6 i teorikapitlet). 

Enligt Holme & Solvang (1997) skall man i frågeformuläret börja ‘mjukt’. I början skall inga 

kontroversiella frågor ställas. Då kan situationen låsa sig och respondenten kan välja att inte svara 

på hela enkäten. I början ska mer faktainriktade frågor finnas och efter detta kan man sakta bygga 

på med mer kontroversiella frågor om till exempel värderingar och hur man ställer sig till saker 

och ting. Vi har följt dessa instruktioner och började därmed med frågor om respondenten själv. 

Exempelvis kön, ålder och nationalitet. Därefter inleds frågor om individen har besökt någon 

‘mörk plats’ och motiven bakom resan. Vad vi önskade att komma fram till med frågan om 

motiven samt vilka ställen individen har besökt var att belysa sambandet mellan dessa frågor och 

respondentens nationalitet.  

I slutet av enkäten kan man avrunda med några oproblematiska frågor igen, för att neutralisera 

diverse spänningar som uppstått av de olika frågorna (Holme & Solvang 1997). Detta gjorde vi 

genom i slutet skapa en öppen fråga angående allmänna tankar om enkäten eller om ämnet mörk 

turism som helhet. En annan viktig punkt tänka på när det kommer till strukturen av ett 

frågeformulär är vilket sammanhang frågorna ställs i. Frågor handlar om värderingar kommer 

troligtvis att vara ledande på ett eller annat vis beroende på hur frågan är formulerad eller i vilket 

sammanhang frågan ställs. Man måste därmed strukturera frågeformuläret på ett sätt som är i linje 

med arbetets teoretiska grunder (Holme & Solvang 1997).  

Frågorna måste ställas så att samtliga respondenter så långt som möjligt får samma innebörd och 

associationer av frågan. I detta fall kan det vara många faktorer som spelar en roll. Exempelvis 
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olika verklighetsuppfattningar (Holme & Solvang 1997). Vi har utifrån detta formulerat våra 

frågor så att de kan tolkas på samma sätt av samtliga respondenter. Det är inget man kan veta helt 

säkert men att vara tydlig med hur frågorna formuleras minimerade vi åtminstone risken för 

missförstånd.  

2.7 Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av en bivariat analys när det kommer till hur vi ska gå tillväga när det 

kommer till analysen av den insamlade enkätdatan. Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) skriver att 

en bivariat analys handlar om förhållandet mellan två variabler. I praktiken betyder det i sin tur att 

man har en beroende variabel och en oberoende variabel. I vårt fall är frågan om nationalitet en 

beroende variabel och frågan om motiv bakom resan är den oberoende variabeln i frågeformuläret. 

En anledning varför en bivariat analysmetod passar bra för vårt arbete är att vi förmodar att det 

finns ett samband mellan respondenternas nationalitet samt motiv bakom resan.  

De öppna frågorna analyserades i fas med de fasta frågorna, exempelvis om respondenten svarade 

Ja eller Nej på frågan om det finns ett etiskt dilemma med mörk turism och hur detta svar kunde 

kopplas samman med deras öppna, reflekterande svar. 

För att tydligare kunna se sambanden använde vi oss av korstabeller. Med hjälp av korstabeller 

kunde vi fram olika samband om vilka nationaliteter som tidigare hade besökt respektive platser 

och motivet bakom det. 

2.8 Validitet & Reliabilitet  

Validitet handlar om giltighet och relevans. Det är viktigt att man samlar in data som är relevanta 

för arbetets syfte och frågeställningar för att uppnå en hög validitet. I många fall försöker 

kvantitativa studier påvisa olika orsakssamband, det vill säga bevis av att ett fenomen leder till ett 

annat, eller påverkar ett annat fenomen. De variabler som tas med i undersökningen benämns 

därför som orsaksvariabler. Det är därmed viktigt att orsaksvariablerna är relevanta och tillräckligt 

många. Validiteten av resultatet hänger därmed på väl-valda orsaksvariabler (Larsen 2009). I vårt 

specifika fall handlar validiteten om hur, först och främst, relevanta våra beroende och oberoende 

variabler är. Som tidigare nämnt handlar dessa variabler om motiven och resmålen kopplade till 
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respondentens nationalitet. Nationaliteten anser vi vara en intressant variabel då den jämförs med 

motiven och resmålet. Detta eftersom vi önskar belysa skillnaderna mellan olika individers  

Reliabilitet eller, pålitlighet och precision spelar även en stor roll. Exempelvis när man skapar ett 

frågeformulär och formulerar frågor med svarskategorier som är konkreta. Att till exempel ha 

svarskategorier så som; sällan, ofta, mycket eller lite är i generellt inte så bra. Detta är på grund av 

att en person exempelvis kan tolka ofta på ett sätt med en annan på ett annat vis. Det är därmed 

bättre att svarskategorier som enligt; flera gånger i veckan, en gång i veckan eller till exempel 1-3 

i månaden (Larsen 2009). Vi följde Larsens (2009) anvisningar och använder istället konkreta 

svarsalternativ, som i sin tur har samma betydelse för respondenten som oss som forskare. 

Exempelvis vid frågan hur många gånger en individ har besökt ‘mörka platser’ använder vi oss av 

svarsalternativen 0, 1–3, 4–7, 8–11 och 11+. 

2.9 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod i form av en enkät skapades för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I enkäten fanns även öppna frågor där respondenten fick möjligheten att reflektera 

fritt. Dessa frågor skapades för att få en djupare insikt om vad de olika respondenterna hade för 

åsikter. Målet med detta vara att på så sätt kunna göra jämförelser mellan de ‘mätbara’ svaren samt 

de djupare svaren som samlades in från enkätens öppna frågor.  

Vi skulle ha kunnat laddat upp enkäten i flera grupper bara för att få in fler svar och på så sätt se 

tydligare samband mellan exempelvis nationalitet, motiv och resmål. Även kvalitativa intervjuer 

skulle ha kunnat använts för att besvara frågeställningarna om etik och motiv. Detta skulle resultera 

i djupare svar från ett fåtal individer men eftersom det redan har gjorts ett flertal kvalitativa 

intervjustudier då det kommer till motiven bakom mörk turism styrde vi om och valde en 

kvantitativ metod för att få ett mer mätbart resultat.  

En brist med frågeformuläret var att den till stor del var uppbyggd av stängda frågor. Fler öppna 

frågor kunde ha använts för att få ett djupare svar av respondenterna. 

Vi skulle även ha kunnat skickat ut enkäten till specifika personer med olika nationaliteter för att 

få en jämnare fördelning mellan respondenternas nationaliteter. Detta skulle troligtvis ha gett ett 

mer jämförbart resultat då det kommer till fördelningen av nationaliteterna.  
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Det upptäcktes även ett stort gap bland respondenternas ålder som visades sig vara en majoritet i 

den yngre åldersgruppen 16–25. Förklaringen till varför den yngre åldersgruppen var flest kan bero 

på att enkäten distribuerades via två Facebookgrupper och en grupp i forumet Reddit. Det kan även 

relatera till Perrin (2015) som menar att den yngre generation är mer uppkopplade på sociala 

medier. 

2.10 Etiska reflektioner av metodvalet  

För den valda metoden och tillvägagångssättet finns det etiska aspekter att ta hänsyn till. David & 

Sutton (2016) beskriver att konfidentialitet och anonymitet är viktigt för den insamlade data. 

Konfidentialitet handlar om forskarens ansvar att ingen utanför forskarlaget kan identifierar 

respondenterna inom studien och att deras svar inte rapporteras till andra. Inför studiens 

datainsamling gjordes en presentation om anonymitet som handlar om att ingen skulle identifiera 

respondenterna som deltog i studien då det kan vara känsligt.  

David & Sutton (2016) beskriver även att det är forskarens skyldighet att informera respondenterna 

om vilken slags forskning som utförs och syftet med den. I vårt fall gav vi en presentation med hur 

respondenternas personuppgifter kommer att behandlas och vad den insamlade datan kommer att 

användas till. En tydlig beskrivning av dataskyddsförordning presenterades med att studien 

genomförs vid Karlstads universitet. Enkäten följde även GDPRs stadgar och detta fick även 

respondenten läsa igenom samt godkänna före hen deltog i enkäten. På olika Facebookgrupper och 

forumet reddit skickades en förfrågan om syftet med undersökningen för ett godkännande av 

publiceringen. Studien blev godkänd av två Facebookgrupper dark tourism photography och dark 

tourism and curious places tillsammans med gruppen dark tourism på forumet reddit. 

2.11 Källkritik 

Då det har gjorts en del forskning om mörk turism finns det även en hel del olika definitioner av 

fenomenet. Vi upptäckte att det fanns en problematik med att välja vilken definition som var den 

bästa eller vilken som var korrekt till punkt och pricka. Många definitioner av fenomenet liknade 

även varandra men tillslut utgick vi från definitionen av Stone (2006) som vi ansåg vara mest 

lämpligt för vår studie (Resor till platser som har associationer med döden, lidande och det 

makabra). 
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För att hitta så relevant forskning om ämnet som möjligt användes först och främst sökorden 

“Mörk turism, etik bakom mörk turism, motiv bakom mörk turism“, dessa ord översattes även till 

engelska för att kunna hitta ytterligare forskning om fenomenet.  

Vi har för det mesta använt oss av nyare forskning för att en så aktuell ‘forskningsplattform’ att 

utgå från. En av de använda källorna som kan anses vara relativt opålitlig är hemsidan Dark 

Tourism. Den tyska mannen som ligger bakom hemsidan heter Peter Hohenhaus. Hohenhaus 

administrerar hemsidan på egen hand efter eget intresse för fenomenet mörk turism. På hemsidan 

nämner han att han ‘ogillar’ den klassiska sol- och badturismen och att hans intresse istället lutar 

åt ‘mörka’ och ‘konstiga’ platser.   

Denna källa användes först och främst för att hämta information där den ansågs vara lämplig och 

inte för att hitta aktuella teorier om mörk turism. 

2.12 Val av case 

För att belysa fenomenet mörk turism har fyra case valts; Chernobyl, Auschwitz, Berlin och 

slavslotten i Ghana. Top 20 listan för ‘mörka platser’ på hemsidan Dark Tourism (2019) visar att 

Auschwitz ligger på första plats Chernobyl på andra plats och Berlin på fjärde plats. På denna lista 

finns dock inte slavslotten från Ghana med. Anledningen varför vi valde dessa ställen som 

fokusområden var att vi personligen tyckte att de var intressanta, mörk-turism-destinationer. Berlin 

är inte enbart känt för sin ‘mörka del’ men på Dark Tourism (2019) benämns staden som; 

“Germany’s capital - and from a dark tourism point of view the capital of the planet!”. Dreger 

(2013) påpekar att Berlin delvis är ett besöksmål som kan förknippas med mörka händelser, från 

exempelvis andra världskriget och kalla kriget. Ett vanligt exempel på detta är Berlinmuren. 

Chernobyl som plats väckte nyfikenhet då platsen idag är en helt övergiven stad efter olyckan i 

kärnkraftverket 1986. En annan anledning varför Chernobyl valdes som case var eftersom platsen, 

efter olyckan hanteras som en Exclusion Zone, där alla boende har blivit evakuerade och att staden 

i dagsläget är rätt ut sagt en spökstad, lämnad precis som den var när olyckan skedde 

Anledningen varför vi valde slavslotten i Ghana var för att de inte är lika välkända. Slavslotten har 

en mörk historia som kan kopplas samman med afro-amerikaners historia. Det är även intressant 

eftersom Sverige har flera kopplingar till bland annat uppbyggnaden av dessa slavslott, vilket 

kommer nämnas senare i fördjupning av caset. Kopplingen mellan slavslotten och mörk turism 
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handlar till viss del om flera afrikaners arv. I en studie av Yanholmes & Timothy (2017) 

intervjuades afroamerikaner som hade besökt ett slavslott i Ghana. En respondent svarade att allt 

kändes väldigt äkta då hans farfar/morfar var en slav, vilket förstärkte respondentens upplevelse. 

Det nämns på hemsidan Dark Tourism (2019) att bara ordet Auschwitz står för fasorna som skedde 

under förintelsen. Vi valde att ta med Auschwitz då det, bland annat, idag är ett väldigt populärt 

resmål (Dark Tourism 2019). Auschwitz har en tydlig koppling till mörk turism med dess mörka 

historia. Förintelselägret konstruerades av nazisterna och platsen har en stor koppling till 

exploatering, förnedring och mord (Friling 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet redogörs forskning kopplat till studiens ämne. Det beskrivs först en inledande 

del med olika vinklar kring mörk turism med motiv, perspektiv, marknadsföring och etik inom 

mörk turism. Vidare presenteras fyra case som har kopplingar till historiska och mörka 

händelser. 

3.1 Mörk turism  

Ett flertal forskare har studerat mörk turism och vad fenomenet innebär två av dessa forskare är 

Lennon & Foley (2000) som bygger vidare på Urrys teorier om The Tourist Gaze där bland annat 

‘mörka platser’ så som ‘dödens järnväg i japan’ (Japanese Death Railway) och Gestapo museet i 

Berlin. Urry (1990) påpekar att människor blir alltmer krävande då det kommer till upplevelser 

‘utöver det vanliga’. Lennon & Foley (2000) (som även var delaktiga i skapandet av ordet ‘dark 

tourism’) använde sedan detta för att bygga vidare på sin definition av mörk turism där de önskar 

att belysa hur död, katastrofer och brott kan bilda turistiska produkter. Författarna poängterar att 

de första formerna av turism var pilgrimsresor vilka ofta var kopplade till att besöka bortgångna 

personer. Andra forskare har i sin tur utvecklat egna definitioner och perspektiv på mörk turism, 

vilket kommer presenteras under kapitlet.  

En forskare poängterar hur mörk turism problematiserar den klassiska definitionen av mörk turism 

“travelling for pleasure”. Generellt sett så är det ofta obehagligt att besöka kyrkogårdar, 

koncentrationsläger eller platser där flygplanskrascher har inträffat, men ändå attraherar dessa 

platser turister (Hartmann et. al 2018). Detta är ett intressant påstående av Hartmann et.al (2018) 

då det förtydligar nischen mörk turism och skillnaderna från den klassiska turismen.  

En jämförelse mellan Lisles (2007) och Lennon & Foleys (2000) perspektiv på mörk turism 

gjordes av Yankovska & Hannam (2013). Lisle (2007) menar att mörk turism endast är för 

individer som blir tillfredsställda av att besöka platser kopplade till våld eller konflikter som 

“vanliga” turister inte skulle bli. Lennon & Foley (2000) skriver i sin tur att det inte är något fel 

med att besöka dessa platser, utan att dessa platser kan vara utbildande och samtidigt hjälpa 

besökaren att minnas de tragiska händelserna som ligger i platsens historia. Ivanova & Light 

(2018) nämner att tanken att turister som besöker ‘mörka’ platser måste vara intresserade av döden 

till stor del bygger på spekulationer och inte empirisk forskning. Som tidigare nämnt, kan olika 
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forskare ha olika synsätt på mörk turism. Detta bidrar till en bredare forskningsplattform där olika 

perspektiv och motiv på fenomenet tas upp. Olika motiv från flera studier presenteras motiv 

presenteras i Tabell 2. 

3.1.1 Motiv bakom mörk turism  

Biran et.al. (2014) anger tre huvudorsaker varför människor attraheras och reser till platser 

kopplade till dåd. Den första orsaken är den morbida fascinationen med döden. Senare studier har 

i sin tur visat det inte är just är döden som lockar utan istället en existerande fråga om människan, 

livets mening och dess dödlighet. Samtidigt som mörk turism attraheras av det makabra och 

olyckliga blir det neutralt med hjälp av utbildning och nöje. Detta väcker i sin tur den andra 

‘huvudorsaken’; motiv kopplade till människans dödlighet. Denna reseanledning handlar om 

nyfikenheten om historien bakom platsen och vad som har hänt. Den tredje, och sista 

huvudorsaken som Biran et.al (2014) visar är motiv kopplade till fritidsaktiviteter. Dessa motiv är 

liknande de motiv som ligger bakom ‘vanliga’ resmål eller mer traditionella resor. 

Det kan finnas flera olika uppfattningar om vilka den mörka turistens motiv är. Korstanje (2017) 

menar på att flera forskare som forskat inom ämnet menar att det finns tecken på sadism bakom 

mörk turism (Bloom 2000; Baudrillard 1996; 2006 & Koch 2005) medan andra argumenterar för 

mörk turism handlar om en psykologisk påminnelse om hemska händelser och tragedier, som i sin 

tur kan hjälpa individen att förstå händelserna. Korstanje (2016) skriver även att mörk turism kan 

användas som ett ‘pedagogiskt instrument’ för att förstå livet.  

I vissa fall är det just döden eller det makabra som lockar turister till platsen. Men i andra 

undersökningar är dessa reseanledningar i underläge. Exempel på platser där där intresset för 

döden är den minst populära orsaken till att besöka platsen är; Auschwitz-Birkenau och ett 

arbetsläger från andra världskriget i Nederländerna. Istället är andra orsaker viktigare för 

besökaren, till exempel så önskar fler turister att lära sig och bilda en förståelse för den tragiska 

historien som ligger bakom platsen (Ivanova & Light 2018)  

Tidigare studier om motiven bakom mörk turism tyder på ett relativt heterogent resultat beroende 

på individens personliga kopplingar till den specifika platsen. Andra studier har visat på att 

motiven lutar mycket åt lärande, utbildande och känslomässiga faktorer bakom resan (Prayag, 

Suntikul & Agyeiwaah 2018). Ett exempel från ett ‘slavslott’ i Ghana där en studie av Mowatt & 
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Chancellor (2011) utfördes var de två vanligaste motiven bakom resan att minna platsen och att 

samtidigt få en bättre förståelse av platsen och lokalbefolkningens historia och förflutna. Dessa 

slavslott är en viktig del av Ghanas turismutveckling och är samtidigt en viktig påminnelse om en 

plågsam historia. 

Prayag, Suntikul & Agyeiwaah redogör de vanliga motiven till att besöka ‘mörka platser’  

(Prayang, Suntikul & Agyeywaah 2018 s. 2056) (se nästa sida):  
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Tabell 2 Motiv bakom mörk turism (Tidigare forskning) 
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I tabellen ovan får man en bild om flera olika motiv bakom resor till mörka platser. Vanligt 

förekommande orsaker till resan verkar luta åt förståelse och ur ett utbildande syfte, med vissa 

undantag, så som skadeglädje, som handlar om att se andras elände och olyckor. 

3.1.2 Perspektiv inom mörk turism  

Intresse för kulturarv med mörka händelser är något idag som växer allt mer. Med att det är ett 

intresse som växer förekommer det utmaningar med hur man ska marknadsföra platser förknippat 

med mörka händelser. Det är framför allt platser som bär på ett förflutet från smärtsamma historier 

såsom folkmord och krig som kan vara problematiskt att lyfta fram. Magee & Gilmore (2015) 

konstaterar ändå att det idag finns flera anledningar till besök av mörka platser och att motiven ser 

olika ut och del i marknadsföring speglas beroende vilken vinkel man vill uppleva mörka platser 

(Magee & Gilmore 2015) 

För att uppleva mörka platser finns tre olika tillvägagångssätt som har använts i  hur man kan se 

på mörk turism. Det är utbudet, efterfrågan och kombinationen av både utbudet och efterfrågan 

som tillsammans visar hur man kan se på mörk turism. Biran et al (2011) konstaterar detta och 

menar att utbudet är det första som betraktas kring hur man kan se på mörk turism. Här lyfts 

platsens attribut fram tillsammans med turisternas besök till platser associerade med död och 

katastrof. 

Det andra tillvägagångssättet handlar om efterfrågan där det lyfts fram om vad som önskas och 

behov inom mörk turism. Biran et al (2011) menar att efterfrågan inom mörk turism speglar en 

resa till en plats som är helt eller delvis motiverad av en önskan om ett symboliskt möte med det 

historiska och tragiska som har inträffat. Tredje tillvägagångssättet är kombination av både utbudet 

och efterfrågan om hur mörk turism ska belysas. Det handlar om att framhäva behovet och beakta 

både utbudet och efterfrågan tillsammans med platsens attribut. 

Förutom de här tre perspektiv som beskriver hur man kan se på mörk turism kan det även ses 

utifrån fyra vinklar. De här fyra vinklarna är black tourism, pale tourism, grey tourism efterfrågan 

och grey tourism utbud och Biran et al (2011) lyfter fram detta utifrån Sharpley (2009) exempel. 

Det handlar om en fördjupning på hur mörk turism kan ses utifrån utbudet och efterfrågan med 

utgångspunkt från de här fyra vinklar. Biran et al  (2011, s. 822) förklarar att Black tourism är en 

mörk turism som handlar om att turister är fascinerad av döden och det utnyttjas för att tjäna 
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pengar. Pale tourism handlar om turister med ett mindre intresse kring döden, men som ändå 

oavsiktligt besöker mörka turistiska platser som inte är konstruerade för att tjäna pengar. Grey 

tourism efterfrågan relaterar till turister som är fascinerade av döden och som besöker mörka 

platser som oavsiktligt har blivit till mörka turistiska platser. Den sista och fjärde vinkeln Grey 

tourism utbud är avsiktligt framtaget för att skapa attraktioner och nyttja döden för att attrahera 

turister som innehar ett litet intresse kring döden (Biran et al 2011). 

3.1.3 Mörk turism, Marknadsföring och Etik  

För att kunna marknadsföra mörk turism behöver det vara förpackad, främjad och positionerad 

som alla andra turistiska platser för att locka besökare. Mörk turism behöver i korthet en 

annorlunda marknadsföring då det förknippas med det makabra gentemot mot den klassiska 

turismen som förknippas med avkoppling. Brown et al (2012) menar att marknadsföra mörka och 

tragiska händelser kan orsaka en ångest för människor som har en koppling till platsen. Det kan 

bli känsligt då det innebär en omformning av platser som är nära förknippade med död och 

katastrof. Vidare menar Brown et, al. (2012) att marknadsföra mörka händelser och tjäna pengar 

på detta väcker många frågetecken om huruvida moraliskt mörk turism är.  Att marknadsföra och 

paketera mörka platser till ett nöje med mänskliga tragedier kan även ses som opassande eller över 

exploaterande trots att syftet i marknadsföring kan ha varit en betydelsefull historisk händelse 

(Brown et al 2012). Sharpley & Stone (2009) menar att många mörka turistiska attraktioner blivit 

oavsiktligt till attraktioner. Mörka turistiska platser är inte alltid målmedvetet skapade eller 

utvecklade till att vara en turistattraktion, men blivit det på grund av en mängd olika anledningar. 

Det är bland annat på grund av berörda kända personer eller historiska händelser på platsen som 

drar till sig besökare till platsen (Sharpley & Stone 2009). 

Det har även blivit ifrågasatt om hur etiskt det är att utveckla en turismkonsumtion vid mörka 

platser. Det finns exempel som Khao Lak Lamu national park i Thailand till minne från år 2004 

Tsunami, där det ses som ett kontroversiellt besöksmål. Där lyfts det fram och ifrågasätts ifall en 

sådan stor minnesplats borde vara konstruerat då det är så känsligt. Mer generellt menar man att 

rättigheterna till de döda har blivit kommersiell genom mörk turism, och att det är ett etiskt 

dilemma som förtjänar ett övervägande kring om det är en rätt handling att marknadsföra (Sharpley 

& Stone 2009).   



   
   
  

22 
 

Light (2017) beskriver att det lyfts fram mer debatter kring hur etiskt och moraliskt mörk turism 

är. Det har blivit en tendens till kritik om hur mörka platser framhävs mer som en 

underhållningsplats och att meningen med platsen glöms bort. Foley & Lennon (2000) har tidigare 

påpekat problematiken kring autenticiteten om hur mörka platser presenteras för turister och även 

placeringen av mörka turistiska platser. Light (2017) hävdar att många platser attraheras mer som 

en underhållning över utbildning och historisk betydelse. Stone (2012) menar att mörk turism har 

utvecklats till en populär nisch som väcker intresse hos många, men att många etiska frågor 

fortfarande lämnas kvar obesvarade. I likhet med många andra forskare konstaterar Stone att 

mörka platser är populära bland turister och att de tragiska och historiska händelserna väcker 

turisternas intresse. Det handlar om att få en känsla för platsens härkomst och känsla av 

autenticitet. Dock kan etiska aspekter inte undvikas då marknadsföringen är en kommersialisering 

runt tragiska händelser (Stone 2012). 

3.2 Case: Chernobyl  

Chernobyl var bara en vanlig, liten stad lokaliserad i norra Ukraina (forna Sovjetunionen) tills den 

stora kärnkraftsolyckan ägde rum 1986. Efter olyckan har platsen gjorts till en Exclusion Zone där 

samtliga permanent boende evakuerades. Inte bara staden Chernobyl påverkades av olyckan utan 

också närliggande mindre byar påverkades och blev evakuerade (Dark Tourism 2019).  

Yankovska & Hannam (2013) gör en grundlig redogörelse för mörka turism i Chernobyl. 

Chernobyl behandlas som ett speciellt fall och administreras av ukrainska inrikesministeriet. 

Tillgången till Chernobyl är även noga kontrollerad och för att komma in i den radioaktiva staden 

behöver man ett specialtillstånd. Officiellt får endast följande besöka Chernobyl; utländska 

forskare, ukrainska och utländska journalister samt före detta invånare i staden som önskar besöka 

sina tidigare hem, släktingar och vänners gravplatser. Dock så finns det ett flertal, äventyrslystna 

och risktagande individer som illegalt kryper under stängslet för att komma in i staden. Det var 

först innan Fotbolls EM 2012 som myndigheterna noterade att det fanns en potential inom 

besöksnäringen i Chernobyl (Yankovska & Hannam 2013). 

Yankovska & Hannam (2013) valde i slutet av studien att intervjua guider i Chernobyl. Vad man 

kan utläsa så har turisterna i Chernobyl olika motiv med sina resor bland annat beroende, på 

årstiden. En av guiderna sade att vintern och hösten är de bästa årstiderna att besöka Chernobyl, 
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eftersom allting då är ‘grått, tomt och skrämmande’. Under våren och sommaren grönskar även 

Chernobyl vilket i sin tur lockar forskare från hela världen som är ute efter att undersöka floran 

och faunan på platsen. Av detta drar Yankovska & Hannam (2013) därmed slutsatsen att under 

hösten och vintern lockar turister som söker spänning kopplat till tragedier (mörk turism) medan 

våren och sommaren lockar turister som önskar undersöka den naturliga miljön (toxic tourism).  

Den intervjuade guiden i Yankovska & Hannams (2013) studie redogör vidare att flera turister inte 

är intresserade av den sanna historien. Istället är ute efter en adrenalinkick. En av de intervjuade 

guiderna nämner att många turister som besöker Chernobyl förväntar sig se muterade djur och att 

staden skall kunna jämföras med byggnader från en zombie-film. Besökare varnas även innan de 

går in i Chernobyl att föreställningar om zombie och monster inte är sanna utan att turisten istället 

kommer bevittna något ännu hemskare;  

“Warning 1. Things you will and will NOT see. You will NOT see zombies, three head horses and 

other monsters. You WILL see something even scarier, evidence of the world largest technogenic 

catastrophe and face its magnetic emptiness. A freaky and strange feeling that you won’t ever 

forget …” (Yankovska & Hannam 2013, s.936). 

Bilden av Chernobyl är därmed relativt förvrängd jämfört med sanningen som de intervjuade i 

studien guiderna försöker förmedla till besökarna (Yankovska & Hannam 2013).  

3.3 Case: ‘slavslotten’ i Ghana  

Slavslotten (Eng. Slave Castle) är byggnader som användes under slavtiden (1500–1800 UNESCO 

2017). Dessa slavslott var portalen mellan slavarnas hemland och frakten över Atlanten. Dessa 

‘slott’ byggdes mellan 1482 och 1786 som förstärkta handelsplatser för guld. Under 1500-talet var 

det huvudsakligen Portugal som hade monopol inom handeln, i samband med detta började slotten 

byggas, som då fungerade som handelsplatser. Vid 1500-talets slut blev andra europeiska länder 

inblandade i dessa fort och slott, två av de inblandade länderna var Sverige och Danmark (Apter 

2017). Under handelstiden växte även intresset för människohandel därmed verkade även slotten 

i sin tur som fängelser för slavar som senare skulle skickas iväg över haven (The Culture Trip 

2017). 
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Slavslotten är fysiska påminnelser om det plågsamma arvet under slavtiden. I Ghana finns även 

36 av de 52 resterande slavslotten.  Mowatt & Chancellor (2011) nämner att slavslotten på den 

afrikanska västkusten blir alltmer viktiga destinationer för turister som är intresserade av  bland 

annat kulturarv och historia. Ghana är ett av de afrikanska länderna som försöker utveckla sin 

ekonomi med hjälp av turismen 

Slavslotten har heller inte blivit kommersialiserade på samma sätt som andra mörk-turism-

destinationer i västvärlden har blivit, eller på samma sätt som plantagen i USA. Slavslottens 

geografiska läge och den låga kommersialiseringen av platsen kan därmed leda till en unik och 

mer ‘äkta’ upplevelse (Mowatt & Chancellor 2011). 

En anledning varför dessa ‘slott’ inte är lika kända inom den mörka turismen, eller turism överlag 

kan vara för att den västerländska, vita turisten inte har någon personlig koppling till de tragiska 

händelser som hände på slavslotten. Eftersom dessa slavslott är kopplade till den afrikanska 

kulturen och afrikanska individer har den förbisetts, i mångt och mycket, inom den västerländska 

turismen (Mowatt & Chancellor 2011). 

Yanholmes & Timothy (2017) har undersökt anledningarna varför afroamerikaner besöker Ghana 

och slavslotten. Samtliga av de intervjuade individerna i Yanholmes & Timothys (2017) studie var 

födda i USA men har afrikanska rötter. Många av respondenterna ansåg att resan till Ghana kunde 

klassas som en flykt från rasism och diskriminationen som upplevts i USA, både psykologiskt och 

fysiskt och samtidigt var det en resa som förevigade deras förfäder. Resan var ett sätt att se vart 

man tillhör och upptäcka sin ‘äkta’ identitet. 

En tidigare studie av Mowatt & Chancellor (2011) visade även på liknande resultat. Denna studie 

riktade lika som Yanholmes & Timothys (2017) studie in sig på individer som var födda i USA 

men med afrikanska rötter. En av respondenterna sade “It all still feels so very real to me” (Mowatt 

& Chancellor 2011 s. 1423). Respondentens farfar/morfar var en slav och därmed blev hans 

historier väldigt äkta när denna respondent besökte slavslotten och fick känna ‘väggarnas kyla och 

den klaustrofobiska känslan’. En annan respondent sade: “So, as the tour guides were explaining 

and walking through it, you could feel the spirit of your ancestors upon you.” (Mowatt & 

Chancellor 2011 s. 1423).  
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3.4 Case Auschwitz   

Auschwitz var tidigare ett koncentrationsläger mellan år 1940–1945. Det var ett läger där 

människor blev utsatta i extrema förhållanden. Det var ett stort komplex av exploatering, 

förnedring och mord (Friling, s.31 2014). Vidare menar Friling att detta inträffade under 

nazistregimen och att själva lägret byggdes och konstruerades av nazisterna. Langbein (2004) 

menar att offren från Auschwitz var av olika kategorier och var allt från politiska fångar till romer 

av olika nationaliteter men att majoriteten bestod av judar. Friling (2014) konstaterar att nazisterna 

gjorde allt för att täcka spåren och brände allt dokument när de sedan evakuerade lägret. 

Friling (2014) förklarar att koncentrationslägret Auschwitz var beläget i den polska staden 

Oswiecim och har numera blivit en turistdestination. Själva koncentrationslägret var byggt mindre 

än en mil från staden och platsen användes tidigare som ett militärläger för den österrikiska - 

ungerska armen Vidare hävdar Friling (2014, s. 32) att det inte var någon tillfällighet att Auschwitz 

blev den mest betydelsefulla av de alla koncentrationslägren som konstruerades av nazisterna runt 

om i Europa. Med att det var beläget cirka 60 km utanför Warszawa var det tillräckligt för att 

behålla det dolt från resten av världen. 

Dark tourism (2019) menar att Auschwitz sedan en längre tid är en minnesplats och museum. Det 

har blivit en destination i utbildningssyfte och är idag en stark symbol för Polen. Den kända skylten 

”Arbeitet Macht Frei” som betyder att arbete ger dig frihet är idag ett av motiven för besöken till 

platsen, då det är ett starkt symbolvärde. Thurnell (2009) hävdar att många av de som besöker 

Auschwitz idag inte har någon direkt koppling till minnesplatsen och besökarna är av olika 

nationaliteter och är inte enbart tyskar, judar eller polacker (Thurnell 2009). Zheng et. al (2018) 

nämner ändå att motiven till att resa till Auschwitz kan variera från individ till individ. När en jude 

besöker ett förintelseläger finns ofta tankar om kopplingar till den judiska identiteten och deras, 

gemensamma hemska förflutna. Vidare konstaterar Zheng et, al (2018) att många som reser till 

Auschwitz är där för att ‘se och förstå platsens hemska förflutna’.  

Enligt Thurnell (2009) är Auschwitz den mest besökta platsen från förintelsen och är idag även är 

ett museum med historiska bakgrunder och fotografier kring de mörka händelserna som inträffade 

(Thurnell 2009). Auschwitz är en av de största turistattraktioner från förintelsen väcker en del 

etiska frågor om att det är en turistdestination. Carter- White (2009) menar att det fortfarande är 

ett känsligt ämne för många att Auschwitz har omvandlats till en turistattraktion. Det väcks frågor 

om huruvida det är moraliskt att generera vinstdrivande verksamheter runt omkring en plats som 
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Auschwitz och även i allmänheten mörka platser, är det moraliskt att kommersialisera döden och 

människor som har offrat sina liv (Carter-White 2009).  

3.5 Case: Berlin  

Enligt Dreger (2013) så är Berlin ett besöksmål som är förknippad med mörk turism och att flera 

av Berlins turistattraktioner erbjuder morbida upplevelser som speglar stadens mörka och tragiska 

historia under andra världskriget och kalla kriget.    

Brown (2015, s. 249) menar att många turister som åker till Berlin har förkunskaper om de mörka 

och tragiska händelserna. Det finns idag ett flertal platser i Berlin med minnesmärken och det är 

svårt att inte missa historien som präglas av staden. Lennon & Foley (2000) menar ändå på att 

minnesmärkena inte är det huvudsakliga syftet för de flesta att besöka Berlin men att det inte går 

att undvika när man väl besöker destinationen. Brown (2015) konstaterar ändå att det finns tydliga 

tecken idag i Berlin, bara genom att promenera längs den livliga shoppinggatan Kurfürstendamm 

i Berlin kan man se minnesmärken på 2700 judarna som deporterades därifrån. Deras namn är idag 

graverade på bronsplattor inbäddade i trottoaren (Brown 2015). 

Leshem (2013) hävdar att Berlin är en destination som präglas av mörka och tragiska historier och 

som idag är en del marknadsföring av destinationen. Gelbman & Timothy (2010) menar att 

Berlinmuren som var konstruerad mellan öst och Väst-Berlin idag är en av de populäraste 

turistattraktionerna i Berlin. Berlinmuren blev en turistattraktion efter kalla kriget och en symbol 

för staden. Själva muren som delade Berlin började byggas 1961 och delade Berlin, varav öst var 

den kommunistiska sektorn och väst den kapitalistiska. Gelbman & Timothy (2010) beskriver att 

efter andra världskriget och när muren började byggas flydde över två miljoner människor från 

östra Berlin till västra Tyskland. Berlinmuren var 155 km lång och var ständigt bevakat av 

tornvakter. Baker (1993) hävdar att det var många som miste sina liv i försök att ta sig över muren. 

Det var enbart några som bodde på västra sidan som fick tillstånd att besöka sina släktingar på den 

östra sidan. 9 november 1989 föll Berlinmuren. Det mesta av muren förstördes snabbt och många 

tog originaldelar från muren som souvenirer. Idag finns det kvar ett fåtal delar som står kvar som 

bevarade minnesmärken. Enligt Visit Berlin (2019) är Berlinmuren idag ett minnesmärke och 

bevarat som en utomhusställning. Det finns idag bevarat en 70 meter lång sträcka av Berlinmuren 
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med en gränspanel och ett vakttorn för besökarna. Som besökare till Berlinmuren får man en 

inblick av konstruktionen som delade Tyskland (Visit Berlin 2019). 

Gelbman & Timothy (2010) konstaterar att berlinmuren inte enbart uttrycker en historisk konflikt 

som ledde till en splittring av Tyskland i två politiska sektioner, i form av öst och väst. Historien 

om gränsen vid Berlin är även något som återspeglar geopolitiska konflikter i Europa och världen 

(Gelbman & Timothy 2010). 
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4. Empiri  

I föreliggande kapitlet presenteras empirin. Grundläggande, demografiska frågor om 

respondenterna presenteras först vilket i sin tur följs av resultatet från frågor som har en större 

vikt för studiens syfte och frågeställningar. Så som; Motiven bakom resan, vilka resmål 

respondenterna har besökt och om respondenterna ser ett etiskt dilemma med mörk turism. 

4.1 Kön och ålder  

Enkätundersökningen besvarades av totalt 52 personer, varav 29 var kvinnor respektive 23 män  

(figur 1). Svarsalternativet ‘other’ fanns även i frågeformuläret men det var ingen av 

respondenterna som valde detta alternativ. Bland respondenterna var den vanligaste åldersgruppen 

16–25 där 15 st valde detta alternativ. Av 16–25-åringarna var 7 kvinnor respektive 8 män. Detta 

följdes av åldersgruppen 26–35 där 14 st valde detta alternativ. I denna åldersgrupp var 9 st kvinnor 

respektive 5 män. Den tredje mest valda åldersgruppen var 36–45 där 11 st valde detta alternativ. 

I denna åldersgrupp var 7 st kvinnor och 4 st män. Totalt 9 st av respondenterna var i åldersgruppen 

46–55, varav 5 var kvinnor samt 4 st män. 1 av de kvinnliga respondenterna samt 1 av de manliga 

respondenterna var i åldersgruppen 56–65. Sist ut var det 1 man och inga kvinnor som valde 

åldersgruppen 66+. Bristen på respondenter inom de äldre åldersgrupperna kan bero på att enkäten 

publicerades på Facebook-sidor samt i forumet Reddit. 

Tabellen nedan ger en överblick över fördelningen mellan kön och ålder skapad korstabeller i 

SPSS.  

  

 

Korstabeller 1 Kön & Åldersfördelning 
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Figur 1 Kön 

 

Figur 2 Ålderskategorier 
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4.2 Nationalitet  

En viktig fråga för syftet och frågeställningarna var nationalitet (figur 3) då vi klassar den som en 

beroende variabel. Frågan om nationalitet är viktig för oss då vi önskar belysa sambandet mellan 

respondentens nationalitet, resmål samt motiven bakom resan.  

Majoriteten av de som svarade på enkäten var svenskar, svenskarna utgjorde 18 st av samtliga 

respondenter. Vidare följdes detta av 7 st respondenter från USA, 6 st britter, 5 st tyskar och 2 

respondenter från Belgien. Resterande av respondenterna var utspridda mellan olika länder, 

exempelvis Ghana, Litauen och Ghana (tabell 1). 

 

Tabell 1Respondenternas nationalitet 
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4.3 Har respondenterna besökt en mörk plats?  

Frågan om respondenten hade besökt en mörk plats visade på att resultatet här var relativt tudelat. 

31 stycken av respondenterna hade besökt en mörk plats, eller 21 stycken svarade Nej på denna 

fråga (figur 3). Dock så visade resultatet att de som svarade Nej på denna fråga var intresserade av 

att besöka en ‘mörk plats’. 

 

Figur 3 Har du besökt en mörk plats? 

 

4.4 Besöksfrekvens till mörka platser  

Här ställdes frågan ‘vilka av dessa platser har du besökt?’. Vi listade upp exempel på mörk-turism-

destinationer; Auschwitz, Berlin, Ground Zero, Chernobyl, Chernobyl & Pripyat, Hiroshima & 

Nagasaki och Slavslotten i Ghana. Om respondenten hade besökt någon annan än de platser som 

nämndes i frågan fanns även möjligheten att skriva ett eget, öppet svar.  
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Besöksfrekvensen till Berlin var 26 st, Auschwitz 13 st, Ground Zero 12 st, Chernobyl & Pripyat 

3 st, Hiroshima & Nagasaki 2 st, Slavslotten i Ghana 2 st (figur 4). Ytterligare var det 14 st som 

gav sitt eget svar. Exempelvis Khao Lak (ort i Thailand som drabbades hårt av tsunamin 2004), 

gamla slott, krigsfält, Lillhärdal (platsen där den första anklagade häxan brändes på bål), gravgård 

för tyska soldater från andra världskriget i Finland, Sachsenhausen, Chelyabinsk, Förintelsemuseet 

i Washington DC,  Lancaster Castle, “D-Day-Landings” i Frankrike”. En av respondenterna angav 

även svaret: “hundreds more, far too many to list” 

 

 

Figur 4 Besöksfrekvens till mörka platser 

 

4.5 Motiv bakom resan  

En annan viktig fråga handlade om anledningen, eller motiven, bakom resan. Vid denna fråga 

fanns alternativen; Att minnas det förflutna, Utbildande syfte, “Se det för att kunna tro på det”, 

Personligt arv, Icke avsiktligt besök samt Intresse för död, lidande och det makabra. De två 

populäraste anledningarna var ‘Att minnas det förflutna’ med 29 st som valde detta alternativ och 

‘Utbildande syfte’ med 28 som valde detta alternativ. 
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Detta följdes i sin tur av “Se det för att kunna tro på det” med 18 st, ‘Personligt arv’ med 10 st som 

valde detta alternativ, ‘Icke avsiktligt besök’ med 9 st samt det minst valda alternativet; Intresse 

för död, lidande och det makabra med endast 6 st som valde detta alternativ (se Figur 3).  

På denna fråga fick även respondenten möjligheten att skriva ett eget svar. Endast 3 st av den totala 

summan respondenter skrev ett eget motiv bakom resan. “To remember I’m alive and that beauty 

can come from tragedy”, “place authenticity, broadening one’s horizon” och “cultural interest” 

var de svar respondenterna skrev själva. 

 

Figur 5 Anledning bakom resan 

4.6 Etiskt dilemma med mörk turism  

Ytterligare en viktig fråga som bidrar till svaret på frågeställningen om etiska dilemman bakom 

mörk turism. Denna fråga hade svarsalternativen Ja, Nej och Ingen åsikt. Ingen tydlig majoritet 

kunde utläsas ur detta svar utan skillnaden mellan Ja och Nej var relativt liten. 21 st svarade Ja och 

19 st svarade Nej, respektive 11 st som inte hade någon åsikt samt 1 respondent som hoppade över 

frågan helt och hållet (figur 5) 
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Figur 6 Etiska dilemman med mörk turism 

4.7 Reflekterande, öppen fråga om mörk turism  

Den sista frågan gav respondenterna möjligheten att reflektera och ge allmän input om ämnet mörk 

turism. Frågan resulterade i flera värdefulla svar. (Frågan som ställdes i enkäten var: “Do you have 

any other general thoughts or comments on the subject of dark tourism, or about the survey? We 

would be grateful to hear your opinion.”) 

En student från USA svarade: 

 “It is easy to be selfish when you're visiting these sites. I go for my own reasons, and to some 

extent, we all do, but it's quite easy to forget that we are often removed from the tragedy. I 

learned this while visiting an old state hospital in Minnesota. I particularly enjoy sites like this 

as a reminder to what life could have been for me if I was born in a different time, not so long 

ago. With my own diagnoses, I would have faced terrible conditions. I met someone showing his 

daughter the facility because he had lived there. Upon talking to the man, it became very clear 

that regardless of how I wanted to frame this for myself, I didn't live it. We need to be careful in 
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how we depict these sites and events because there are those so closely connected that the 

wounds are fresh, or may never heal. We owe those involved, the stories, the sites, and the 

histories the honour of accurate, respectful and educational representation.”  

En Tysk respondent svarade: 

“I visit the Places not for the bad things that happened there but to see how they change over 

time.(Build over or reclaim by Nature )Always with respect for what happened here.” 

En Svensk respondent svarade: 

“I personally think it's great to remind us about history and very important to respect these 

destinations and to understand that many suffered in these places and therefore we should 

behave with respect and dignity while visiting the sites” 

En respondent från Litauen svarade: 

“I mentioned Soviet Bunker as a dark place. It is not really a place of mass murder or anything 

like this, but people are paying money, to get an experience of being a Soviet Union citizen in 

1984. That is really not a pleasant experience that you get in this museum, and people from other 

countries are coming to try this. I would say it could be kind of a dark tourism.” 

Flera respondenter gav även sina tankar bakom etiken med mörk turism: 

En annan tysk respondent svarade: 

“The ethical and moral dimensions of 'dark tourism' are too often blown away out of proportion, 

especially in the media. Normally, there isn't really anything so special or problematic about 

visiting 'dark' places. Mostly it is pure interest in the individual places and the associated history 

that attracts people rather than any overarching desire for dealing with 'darkness'. Most 'dark 

tourists' aren't even aware that this term exists. Why these places are interesting/attractive varies 

as much as there are places and travellers. Moreover, the truly morbid and ghoulish extremes 

are really just fringe phenomena that are not at all representative of dark tourism at large. And I 

can speak from experience - having been to some 800 'dark tourism' sites in some 90 countries.” 

En annan respondent från USA gav sina tankar om etiken bakom mörk turism: 
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“Dark tourism can be unethical if undertaken without care and awareness of the past” 

En annan svensk gav sin input om etiken bakom mörk turism: 

“Dark tourism have a historical value and shouldn’t be a exploitation of the deceased” 

Ytterligare en svensk respondent svarade: 

“I think it's all about the people's reason to visit the "dark places". There could be valid/ 

good/important reasons or a morbid fascination for "bad places" where the latter reason seems 

a bit frightening.” 

Ett fåtal andra respondenter svarade att de var intresserade av ämnet och att de inte för tillfället 

hade en djupare kunskap inom mörk turism. 

4.8 Samband mellan olika variabler  

Först ut presenteras Auschwitz. Av de 52 som svarade på enkäten visade sig att 13 av dem hade 

besökt Auschwitz tidigare.  

Korstabellen visar på att det var lika många svenskar, amerikaner, och tyskar som hade besökt 

Auschwitz. Detta även trots att svenskarna utgjorde en relativt stor majoritet av den totala summan 

respondenter (se Tabell 1). Resterande respondenter som var en minoritet i detta fall var individer 

från; Belgien, Ghana, Italien samt en respondent som inte angav vilken nationalitet hen hade. 

Svenskarnas motiv med resan till Auschwitz var i ‘Utbildande syfte’, ‘att minnas det förflutna’ 

och “se det för att kunna tro på det”. De amerikaner som besökte Auschwitz hade också liknande 

svar som svenskarna hade; i ‘Utbildande syfte’ och ‘för att minnas det förflutna’. Även tyskarnas 

svar på denna fråga liknade amerikanerna och svenskarnas svar; i ‘utbildande syfte’, “se det för att 

kunna tro på det” och för ‘att minnas det förflutna’. Skillnaden var dock att 2 av de 3 tyskar som 

svarade på enkäten även valde alternativet ‘Personligt arv.’  
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Korstabell 1 Nationalitet och Auschwitz 

Ett annat vanligt val bland respondenterna när det kommer till resmål var Berlin. I detta fall var 

det ett vanligt alternativ bland svenskarna där 12 (se Korstabell 2) av 18 (se Tabell 1) svenskar har 

besökt Berlin. Berlin var även ett vanligt resmål i proportion till hur många amerikaner och tyskar 

som hade besvarat enkäten. Bland svenskarna var de vanligaste anledningarna till resan “se det för 

att kunna tro på det”, ‘utbildande syfte’, för att minnas det förflutna, icke avsiktligt besök och ett 

kulturellt intresse (Som nämndes i det öppna svaret).  

Även här så finns det liknelser mellan amerikanska och svenska respondenternas motiv bakom 

resan; Utbildande syfte och för att minnas det förflutna men även ett intresse för döden, lidande 

och det makabra. Tyskarnas svar liknande även de tidigare nämnda anledningarna. Skillnaden här 

var att de 2 av 3 tyskar som nämnde att de hade besökt Berlin var för att de hade personliga 

kopplingar till Stadens mörka händelser.  

 

Korstabell 2 Nationalitet och Berlin 
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Ground Zero i New York var även ett resmål som ett flertal respondenter har besökt. Totalt var det 

12 st som nämnde att de hade besökt Ground Zero, varav de största grupperna var svenskar, tyskar 

och amerikaner (se Korstabell 3). Svenskarnas motiv bakom resan till Ground Zero var att minnas 

det förflutna, utbildande syfte samt ett icke avsiktligt besök. Amerikanernas motiv bakom resan 

lutade att förstå det förflutna, i utbildande syfte och en koppling till 1 av respondenternas 

personliga arv samt intresset för död, lidande och det makabra.  

De tyska respondenterna nämnde att minnas det förflutna, utbildande syfte samt att se det för att 

kunna tro på det, var drivande faktorer vid val av detta resmål.  

 

Korstabell 3 Nationalitet, Ground Zero 
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5. Analys  

I det här kapitlet presenteras analyser som bygger på samband mellan studiens teori och data som 

har samlats in till det empiriska materialet. Här kommer det presenteras likheter och olikheter av 

resultatet för att sedan kopplas samman med studiens syfte. Det här görs för att bygga vidare för 

en slutsats och diskussion av studien.  

5.1 Ålder och kön 

Utifrån ålder och kön identifierade majoriteten av respondenterna sig som kvinnor med en 

majoritet på 56 % och där den största åldersgruppen var 16–25.  Resultatet visar även olika 

samband mellan åldersgrupperna och kön. Enkätundersökningen visar att kvinnor var en majoritet 

av de flesta åldersgrupperna bland respondenterna. I den största åldersgruppen 16–25 var det 7 

kvinnor respektive 8 män, följt av i nästa åldersgrupp 26–35 var kvinnor fler med att vara 9 st 

respektive 5 män. I den tredje största åldersgruppen 36–45 var det också fler kvinnor med 7 

kvinnor och 4 män. Detta följdes upp i de flesta åldersgrupperna att kvinnor var fler och blev bara 

ett undantag i den sista åldersgruppen 66+ och åldersgruppen 16–25. 

 

Det här betyder inte att kvinnor har ett större intresse kring mörk turism då skillnaden i resultaten 

inte var så stor till antalet. Istället kan resultatet visa att kvinnor är mer uppkopplade till sociala 

medier och det här kan ta stöd till Perrin (2015) undersökning med att kvinnor utgör en majoritet 

av användarna i sociala medier. Att enkätundersökning distribuerades på två Facebookgrupper kan 

ha påverkat utfallet av resultatet och hade kunnat varit annorlunda ifall det genomfördes på ett 

annat sätt. Det kan även speglas i åldersgrupperna där återigen Perrin (2015) undersökning visar 

att majoriteten av de som är uppkopplade i sociala medier består av yngre vuxna som tillhör 

åldersgruppen 18–29. Ifall enkätundersökning istället hade gjorts i pappersformat kunde 

åldersgrupperna blivit mer jämnt fördelat, då sannolikheten hade varit större att hitta respondenter 

i de äldre åldersgrupperna. 

 



   
   
  

40 
 

5.2 Samband mellan nationaliteters motiv till besök av mörka platser 

I enkätundersökning blev respondenterna tillfrågade om de tidigare har besökt en mörk plats. Det 

resulterade att 31 st av respondenterna tidigare hade besökt en mörk plats och 21 st svarade nej. 

Av de som svarade nej på frågan visade sig ändå vara intresserade att besöka en mörk plats.   

 

För studiens syfte var även nationalitet en viktig del då vi ville finna samband mellan 

respondenternas nationalitet och resmål samt motiven bakom resan. Enkätundersökningen visade 

att majoriteten av respondenterna var svenskar med en klar majoritet på 18 st. Det följdes sedan 

upp med 7 st amerikaner, 6 st britter, 5 st tyskar och 2 st respondenter från Belgien. De övriga 

respondenterna tillhörde olika nationaliteter. 

För att kunna se samband mellan de olika nationalitet och deras motiv till att besök mörka platser 

var det viktigt att hitta frekvenser på vart respondenterna tidigare hade varit. Det presenterades 

olika platser som är förknippade med mörka och tragiska händelser och exempel på platser var: 

Auschwitz, Berlin, Ground Zero, Chernobyl & Pripyat, Hiroshima & Nagasaki och Slavslotten i 

Ghana. Respondenterna fick även möjligheten att nämna andra platser än de olika alternativen med 

ett öppet svarsalternativ. 

En majoritet hade besökt Berlin följt av Auschwitz och detta kan kopplas samman med Dark 

Tourism (2019) som hävdar att både Berlin och Auschwitz är inom topp 20 populäraste mörka 

turismdestinationer. Det var 26 st som svarade att de hade besökt Berlin och förklaring till detta 

kan vara att Berlin inte bara är förknippat med en mörk historia, utan ett besöksmål som intresserar 

de allra flesta. Detta är något som Lennon & Foley (2000) konstaterar och förklarar att huvudsyftet 

till ett besök av Berlin inte enbart handlar om att besöka minnesmärken från det makabra som har 

inträffat. De menar ändå på att det inte går att undvika när man väl besöker platsen. Detta kan vara 

en förklaring till varför Berlin var en tydlig majoritet bland respondenterna då det är ett populärt 

besöksmål utöver det makabra som speglas i staden. 

 

En annan plats som kan jämföras är Chernobyl som enligt Dark tourism (2019) är rankad topp tre 

bland de populäraste mörka turism platserna. I det här resultatet blev utfallet annorlunda då endast 

3 respondenter tidigare har besökt platsen. Detta kan kopplas samman med vad Yankovska & 

Hannam (2013) hävdar att det var först efter Fotbolls EM 2012 som myndigheterna i Ukraina 

noterade potentialen inom besöksnäringen i Chernobyl. Det kan vara att Chernobyl ännu inte är 
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marknadsförd som en turistdestination i samma utsträckning som Berlin och Auschwitz. 

Yankowsa & Hamman (2013) redogör även i deras teori att Chernobyl är ett speciellt fall och 

menar att Chernobyl är hårt bevakat och att det behövs ett specialtillstånd för att komma in i den 

radioaktiva staden. Detta kan vara en förklaring till varför så få har besökt Chernobyl, med att 

turister inte attraheras av att besöka platsen på grund av det fortfarande är så hårt bevakat.  

 

Efter att resultatet kunde få fram vilka platser som respondenterna tidigare hade besökt kunde även 

resultat få fram samband kring de olika nationaliteter. Det visade sig att resultatet för Auschwitz 

och Berlin bestod till mestadels av svenskar följt av amerikaner och tyskar. Motivet bakom resan 

till dessa platser för svenskarna, amerikanerna och tyskarna var väldigt lika. Det var att syftet för 

Auschwitz handlade om utbildning, minnas det förflutna och ”se det för att kunna tro det”. För 

Berlin var syftet nästan likadant och utbildning var återigen i fokus samt ”se det för att kunna tro 

på det”. Det var även intressanta samband här då tyskar som hade besökt Auschwitz kände ett 

personligt arv och de som hade besökt Berlin kände en personlig koppling. Zheng et. al (2018) 

beskriver i sin teori att resa till Auschwitz varierar från individ till individ. De hävdar att när 

exempelvis judar besöker ett förintelseläger kommer tankarna fram om kopplingar till den judiska 

identiteten och deras gemensamma hemska förflutna. Det här kan vara en förklaring till varför de 

tyska respondenterna kände ett personligt arv vid besök till Auschwitz och varför de hade en 

personlig koppling även till Berlin. Det är två platser som symboliserar mörka och tragiska 

historier som speglas runt Tyskland historia och som fortfarande är starka påminnelser. Förutom 

att tyskar hade besökt dessa platser var ändå svenska respondenter fler bland de som hade besökt 

dessa platser. Detta speglas vid besök till Berlin där 12 st hade besökt Berlin. Förklaringen till det 

kan vara att Berlin ligger nära Sverige och är beläget i Europa. 

 

Ett ytterligare populärt besöksmål bland respondenterna var Ground Zero, New York då 12 st 

respondenter har besökt platsen. Här var svenskar, tyskar och amerikanerna de största 

målgrupperna med olika motiv till besöket. För de amerikanska respondenterna var det ingen 

överraskning att motivet för dem handlade om att förstå det förflutna och koppling till personligt 

arv. Förklaringen till dessa motiv detta kan ta stöd till vad Kostanje (2016) beskriver att mörk 

turism kan förstås som ett pedagogiskt instrument för att förstå livet. Ett besök till Ground Zero är 

en symbolisk påminnelse för de allra flesta då det är ett känt attentat som har inträffat som många 
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känner till om. Känslan blir påtaglig då det har inträffat i en storstad som New York och bidrar till 

en förståelse kring varför det har en betydelse för många människor.  

5.3 Tolkning och analys bakom motiven med resan 

På frågan om Anledningen/motiven bakom resan var de populäraste svarsalternativen ’Att minnas 

det förflutna’ och ’Utbildande syfte’ (se Figur 4). Om man i sin tur tolkar Prayag, Sunikul & 

Agyeywaahs (2018) tabell kan man se likheter med de olika motiven från de olika studierna som 

presenteras i tabellen. Exempelvis ”Memory, gaining knowledge and awareness, and 

exclusivity.”, ”Education, remembrance, reinforcement of national identity, culture and/or 

novelty”, “Educational programmes, motivation for leisure and motivation for curiosity” och 

“Learning, family bonding, socialization, emotional response and uniqueness.” (Prayag, Suntikul 

& Agyeywaah 2018, s. 2056). I tabellen presenterades även fler motiv bakom resan, men likheten 

mellan dessa, tidigare, forskningsarbeten visar till viss del på liknande resultat då det kommer till 

motiven; ’Att minnas det förflutna’ samt ’Utbildande syfte’. 

Det är även värt att notera de andra svarsalternativen, som inte blev valda lika frekvent. Till 

exempel ’Personligt arv’ (10 st) och ’Intresse för död, lidande och det makabra’ (6 st) (se Figur 4). 

Det personliga arvet handlar i den här situationen om den personliga kopplingen till mörka platser. 

Exempelvis om man som jude besöker ett förintelseläger finns ofta tankar om kopplingar till den 

judiska identiteten samt judarnas hemska förflutna (Zheng et, al 2018). Eller när en afroamerikan 

besöker något av slavslotten i Ghana, som likasom judarna har en gemensam historia som präglats 

av hemska händelser (Yanholmes & Timothy 2017). I dessa situationer finns det därmed en 

personlig koppling till platsen. I vårt fall var majoriteten svenskar, amerikaner och britter som 

svarade på enkäten. En anledning varför de svenska, amerikaner och britter inte valde 

svarsalternativet ‘Personligt arv’, kan vara eftersom dessa länder tillhör västvärlden och därmed 

kanske har en lika ‘utstickande mörk historia’. En annan trolig anledning varför svenskarna inte 

valde detta alternativ kan vara eftersom ingen av casen hade en koppling till Sverige som land. 

5.4 Sambandet mellan etiska dilemman och mörk turism 

När det kommer till etiska dilemman med mörk turism var resultatet relativt tudelat (se Figur 5). 

Att ett flertal av respondenterna ser ett etiskt dilemma med mörk turism glider samman med 
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Browns et al (2012) som påstår att marknadsföring och överexploatering av platser som har 

koppling till exempel döden kan anses vara omoraliskt.  

Att det finns en etisk problematik bakom mörk turism är redogör Sharpley & Stone (2009) om. 

Sharpley & Stone (2009) nämnde bland annat att de dödas rättigheter har blivit en kommersiell 

verksamhet. Ingen av respondenterna nämnde dock något om den ‘kommersiella sidan’ av mörk 

turism, utan fokuset lutade mer åt huruvida mörk turism är etiskt eller inte. Flera respondenter var 

även ivriga att dela med sig av sina tankar om mörk turism i sista, öppna frågan. Här skrev även 

flera av respondenterna om etiken med mörk turism. En student från USA nämnde, bland annat, 

”…but it’s quite easy to forget that we are often removed from the tragedy”. Detta är en intressant 

input i vårt fall då en majoritet av respondenterna kommer från länder med relativt goda 

förutsättningar och även, överlag, inte präglats av längre hemska tidsperioder. Populära orsaker 

varför, exempelvis, de svenska respondenterna besökte mörka platser var; ’Utbildande syfte’ samt 

för att minnas det förflutna. Detta kan kopplas samman med Stone (2012) som menar att mörk 

turism väcker ett intresse för de historiska händelserna. Detta liknar våra respondenters svar: 

‘Utbildande syfte’ och att minnas det förflutna.  

Det kan ligga något i det som den studenten från USA påpekade, alltså, hur flera turister egentligen 

inte har någon direkt koppling till den mörka händelsen, men att man reser till platsen för att 

minnas och förstå händelsen. Även detta påstående liknar Stones (2012) uttalande om att dessa 

händelser väcker ett intresse för historien. Studenten fortsätter och konstaterar hur hemskt hen, 

personligen, kunde ha haft det om hen hade fötts i en annan tidsperiod, speciellt med sin diagnos 

(hen nämner inte vilken). Studenten nämner att hen besökte det gamla, övergivna, statliga 

sjukhuset i Minnesota, samtidigt fick respondenten reda på de hemska förhållanden patienterna 

fick stå ut med. 

Den amerikanska studenten nämnde även att hen pratade med en man som hade en personlig 

koppling till sjukhuset. Utifrån detta påpekade respondenten ”Upon talking to the man, it became 

very clear that regardless of how I wanted to frame this for myself, I didn’t live it.”. Med detta 

påstående i åtanke kan man se likheter med en annan respondent från en studie av Mowatt & 

Chancellor (2011), där en av respondenterna (som var en besökare till slavslotten i Ghana) uttalade 

sig: “It all still feels so very real to me”. Denna respondent hade, lika som, den amerikanska 

respondenten i vår studie inte upplevt den ‘riktiga händelsen’. Dessa respondenter har dock 
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gemensamt är att de troligtvis hade haft andra öden om de hade levt under tidsperioden för 

respektive, hemska händelser.  

Konstaterandet av den amerikanska studenten är ett intressant konstaterande eftersom även hur 

mycket man än försöker förstå platsens historia och hur människorna behandlades på platsen, kan 

man inte veta exakt hur situationen faktiskt var då man inte var där. Då turisten inte var på platsen 

under de mörka händelserna. Med detta i åtanke blir det allt tydligare med perspektiven och 

motiven på mörk turism, för denna respondent. Som tidigare nämnt har troligtvis judar en djupare 

förståelse och andra motiv på förintelselägren under andra världskriget, än vad en besökare utan 

personlig koppling till platsen skulle ha. Utifrån detta kan man tänka att människor som har en 

personlig koppling till händelserna kan ha andra motiv för resan och samtidigt få en djupare 

förståelse för platsen, även om man inte var där under tiden för de ’mörka händelserna’. Vidare 

påpekar den amerikanska respondentenen etisk aspekt om mörk turism: ”We owe those involved, 

the stories, the sites, and the histories, the honor of accurate, respectful and educational 

representational.” Med detta i åtanke kan man tänka sig att studenten yttrade sig på det här viset 

eftersom hen möjligtvis kan ha en större förståelse och insikt, då hen, troligtvis, hade behandlats 

på samma sätt som patienterna på sjukhuset, om hen hade blivit född under samma tid. 

En tysk respondent yttrade sig även om de etiska aspekterna bakom mörk turism. Hen anser, till 

skillnad från den amerikanska respondenten att: “The ethical and moral dimensions of ‘dark 

tourism’ are too often blown away out of proportion, especially in the media.” Detta skiljer sig en 

del både från vad flera forskare som anser att det finns en etisk och moralisk problematik med att 

bland annat marknadsföra mörka platser (Brown et at 2012; Light 2017; Sharpley & Stone 2009). 

Vidare konstaterar tysken att det vanligtvis inte finns någon problematik bakom mörk turism och 

att istället bara handlar om turistens intresse för platsen och dess historia som är drivande faktorer 

bakom resan. Detta är ett intressant påpekande då det skiljer sig från den amerikanska studentens 

svar väldigt mycket. Den amerikanska studenten som påpekade sin diagnos i kombination med 

besöket till det övergivna sjukhuset konstaterar att man bör visa respekt för platsens historia. 

Studenten i detta fall verkar ha en djupare insikt, i alla fall för denna plats, trots att tysken i detta 

fall var en ’erfaren’ mörk turist: ”And I can speak from experience – having been to some 800 

’dark torusim’ sites in some 90 countries.”. 

De etiska och moraliska aspekterna man har om mörk turism samt sin egen personliga situation 

eller förflutna har en inverkan på hur man ser på den mörka platsen som helhet. Å andra sidan är 
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det flera individer som skrev, kortare, kommentarer med en koppling till etikeken och motiven 

bakom resan, exempelvis: ”I visit the places not for the bad things that happened there but to see 

how they changed over time… Always with respect for what happened here.”. och ”Dark tourism 

have a historical value and shouldn’t be an exploitation of the deceased”. Det är intressant att se 

skillnaderna mellan de olika respondenternas svar. Övergripande är de flera som ser en viss etisk 

problematik, men att situationen kan jämnas ut om man visar respekt och förståelse för platsens 

mörka historia.  
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6. Diskussion & Slutsats  

Detta kapitel beskriver först och främst kortfattat vad vi kom fram till med denna studie. Kapitlet 

går sedan in mer på djupet angående slutsatserna för studien. Kapitlet avslutas med egna 

reflektioner samt tips för vidare forskning.  

Utifrån frågeställningarna kom vi fram till: 

1. Varför besöker turister platser som förknippas med död, dåd och lidande?:  

Resultatet visade på att de flesta respondenter besöker mörka platser för ‘Att minnas det 

förflutna’ och i ‘Utbildande syfte’. Detta följdes av ‘Se det för att kunna tro på det’, 

‘Personligt arv’, ‘Icke avsiktligt besök’ och ‘Intresse för död, lidande och det makabra’ 

(Figur 5). 

2. Finns det ett mönster mellan motiven bakom mörk turism och respondentens 

nationalitet?: 

Kort svar på denna frågeställning är Ja. Vad vi noterade var det i snitt främst de svenska 

och amerikanska respondenterna som valde alternativen ‘Utbildande syfte’ samt ‘att 

minnas det förflutna’. Alternativet ‘Personligt arv’ valdes i större grad av respondenter som 

var från samma land där den tragiska händelsen hade inträffat.  

3. Är mörk turism etiskt försvarbart?: 

Här var resultatet relativt tudelat (Figur 6). Dock så gav ett antal respondenter sina tankar 

på etiken i den sista, reflekterande frågan. Här ansåg vissa att mörk turism till stor del 

handlar om att förstå platsens historia och ett rent intresse för platsen. Vissa ansåg att mörk 

turism kan vara etiskt försvarbart om man har respekt för de drabbade individer när man 

besöker ‘mörka platser’. Ett fåtal respondenter ansåg att mörk turism till stor del är helt 

oetiskt. 

Studien hade som syfte att kunna finna samband mellan vad olika nationaliteter har för motiv till 

deras besök av mörka platser. För att uppfylla detta var det viktigt i enkätundersökningen att ta 

reda på hur många av respondenterna som tidigare hade besökt en mörk plats. Det är viktigt för att 

kunna se individer som har intresse kring mörk turism men även de som eventuellt skulle vara 

intresserade. De respondenterna som i sin tur svarade nej kanske ändå har ett intresse. Resultatet 
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visade sig att de flesta som tidigare inte har besökt en mörk plats skulle vara intresserade av att 

besöka en mörk plats. 

Med att det visade sig att intresse finns för mörka platser kunde studien även få fram samband på 

vad olika nationaliteter har för motiv till att besöka mörka platser. Resultatet från 

enkätundersökning fick fram samband på de olika platserna som respondenterna fick välja mellan 

och majoriteten hade besökt Berlin. Av de som hade besökt Berlin var det en klar majoritet som 

bestod av svenskar följt av tyskar och amerikaner. Motiven bakom besöket till Berlin var väldigt 

liknande för dessa tre nationaliteter. För tyskarna var det mer av en personlig koppling de hade till 

stadens mörka händelser. Både amerikanerna och svenskarna hade gemensamma motiven bakom 

besöket till Berlin och där det var av utbildningssyfte, ”se det för att kunna tro på det” och minnas 

det förflutna. Detta kan återigen kopplas samman med att majoriteten av respondenterna var 

studenter och kan vara anledning till varför motivet var av utbildningssyfte. 

Detta speglas även i motivet till övriga platser som Auschwitz och Ground Zero, New York som 

också var av de mer populära platserna bland respondenterna. Det var även här återigen en 

dominans bland tyskar, amerikaner och svenskar. Respondenternas motiv var även här av 

utbildningssyfte, minnas det förflutna och personligt arv. Detta utfallet blev detsamma vid besök 

till Ground Zero, New York där faktorerna om att förstå det förflutna, utbildningssyfte och ”se det 

för att kunna tro på det” var i fokus. 

Resultatet från enkätundersökning kan visa att det finns samband mellan vad olika nationaliteter 

har för motiv vid besök av mörka platser. Tittar man på resultatet visar det sig att de som kommer 

ifrån Tyskland har starka motiv till besök av Auschwitz och Berlin då det är platser som är känsliga 

symboler för Tysklands historia. Det här kan även antas i motivet för amerikanerna som tidigare 

har besökt Ground zero, New York. Här var det också starka motiv då platsen symboliserar ett 

historiskt attentat som kan vara känsligt för många amerikanerna. 

För övrigt kunde även resultatet visa samband bland de svenska respondenterna som hade motiv 

att besöka dessa platser av utbildningssyfte och se det för att kunna tro på det. Förklaringen till 

varför så många av de svenska respondenterna tidigare har besökt dessa platser kan vara att 

platserna står Sverige nära. Berlin och Auschwitz är platser som är belägna nära Sverige och 

Ground Zero, New York är beläget i en världsmetropol som många känner till om.  
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I det här fallet kan det även dras en slutsats till varför många av respondenterna inte hade besökt 

de övriga platserna som exempelvis slavslotten i Ghana. Detta kan vara att det inte är marknadsfört 

som en turistdestination för den västerländska världen och att det inte är lika uppmärksammat som 

Auschwitz, Berlin och Ground zero, New York.   

Frågan om varför respondenterna besökte mörka platser var, som tidigare nämnt, en viktig samt 

central i vårt fall då den till viss del besvarar vår första frågeställning (Varför besöker turister 

platser som förknippas med död, dåd och lidande?). De vanligaste orsakerna som respondenterna 

valde var ’Att minnas det förflutna’ samt ’Utbildande syfte’. Detta resultat var delvis förväntat då 

vi noterade, under datainsamlingen, att en stor del individer kom från Sverige, USA, Storbritannien 

och Tyskland. Det är värt att notera att dessa länder är västerländska länder vilket i sin tur kan ha 

inverkat på resultatet. För att exemplifiera detta, kan man tänka sig att fler individer hade valt 

alternativet ’Personligt arv’ om studien hade utförts med individer som exempelvis bor nära eller 

i de drabbade platserna. Då det till stor del var ’västerlänningar’ som svarade på enkäten kan man 

såklart inte vara helt och hållet säker på att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om den utförts 

på annat ställe, men det är mycket troligt. 

En annan viktig fråga i enkäten var om respondenten såg något etiskt dilemma med mörk turism. 

Denna fråga besvarade vår tredje frågeställning (Är mörk turism etiskt försvarbart?). Resultatet 

här var relativt tudelat (se Figur 5). Även här är det värt att påpeka respondenternas nationalitet då 

resultatet, möjligtvis skulle ha sett annorlunda ut om studien skulle ha utförts på andra ställen, med 

respondenter som har en personlig koppling till platsen. Det är möjligt att dessa, hypotetiska, 

respondenter skulle ha sett ett annat etiskt dilemma med att besöka mörka platser än vad en turist 

som inte har någon personlig koppling till platsen skulle ha. 

Detta blev på sätt och vis överskådligare då en tysk respondent (som inte hade någon personlig 

koppling till platserna hen besökt) (se s.32) nämnde att det inte fanns något etiskt dilemma med 

att besöka platser och att det huvudsakligen handlar om att förstå historian bakom platsen. Detta 

kan jämföras med den amerikanska studenten (se s.31) som fick en insikt om hur hen skulle ha 

behandlats på (det övergina) sjukhuset om hen hade fötts under den tiden (med sin diagnos). Vidare 

påpekade studenten att när man besöker mörka platser att man behöver visa respekt för platsen och 

för människor som har personliga kopplingar till platsen då många individer fortfarande har ’sår 

som aldrig kommer att läka’. En annan intressant påpekande av den amerikanska studenten är hur 
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lätt det är lätt att glömma bort hur avlägsna vi är från större tragedier. Detta påstående kan placeras 

in på flera av respondenter och dess nationalitet. Speciellt de västerländska länderna, så som 

Sverige och USA. Som tidigare nämnt var de vanligaste orsakerna för att besöka en ’mörk plats’: 

’Att minnas det förflutna’ samt ’Utbildande syfte’. 

Här blir det allt tydligare att olika individer har olika perspektiv på mörk turism, beroende på vad 

man har för bakgrund. 

Just varför tysken uttryckte sig på det sättet kan man inte veta helt säkert. Hen nämnde att hen var 

en väldigt ’erfaren’ mörk turist (”… having been to some 800 ’dark tourism’ sites in some 90 

countries”). Utifrån detta kan man tänka sig att de etiska dilemman som andra respondenter och 

flera forskare påpekar på sätt och vis har suddats ut då denna respondent har besökt så pass många 

platser, jämfört med andra respondenter. 

Värt att notera är ytterligare är att vi inte kan bedöma vem som har rätt och fel i det etiska dilemmat. 

Att bilda en förståelse om platsen och platsens historia är knappast en etisk problematik, så länge 

turisten respekterar situationen. Dock finns det hos oss en större förståelse för personer som har 

en personlig koppling till den drabbade platsen. Det gäller på sätt och vis att ‘träffa rätt’ mellan 

det etiska dilemmat samt turistens behov av att besöka platsen. Till exempel, så svarade en annan 

respondent från USA: “Dark tourism can be unethical if undertaken without care and awareness 

of the past”. Detta påstående belyser, till viss del, en förenklad lösning på det etiska dilemma som 

uppstår vid besök till ’mörka platser’. Att besöka en ’mörk plats’ med förståelse och respekt i 

sinnet, kanske kan vara ett sätt att minska den etiska problematiken bakom mörk turism. En annan 

respondent nämner istället: Dark tourism have a historical value and shouldn’t be an exploitation 

of the deceased”. Med detta i åtanke är etiken bakom mörk turism ett komplext fenomen som 

exempelvis skulle vara ett ämne att gräva djupare i. 

6.1 Egna reflektioner 

Utifrån tidigare forskning och teorier kring fenomenet mörk turism visar den här studien i enlighet 

med Biran et.al. (2014) att turisters motiv till besök av mörka platser är av utbildning och nöje 

samt att det makabra lockar turisternas intresse. Det kan även kopplas samman med Ivanova & 

Light (2018 som förklarade i deras teori att det makabra är det som lockar turisterna till mörka 

platser och ger ett exempel på Auschwitz-Birkenau. De menar att ett besök till en sådan plats 
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handlar om att bilda en förståelse för den tragiska historien som ligger till grund. Resultatet visade 

i sin tur att motivet till besöket av mörka platser var att minnas det förflutna ”se det för att kunna 

tro på det” och där utbildningssyfte också var i framkant hos respondenternas svar. Detta gav ett 

intryck som var förväntat att människors intresse kring mörka platser handlar om att kunna förstå 

det förflutna och att kunna ta lärdom av det. 

Även brister med studien har upptäckts i efterhand. En svaghet med studien har varit att 

enkätfrågorna till mestadels varit stängda och har inte bidragit till så mycket motivering kring 

respondenternas svar. Det är en lärdom som kan tas vidare för en vidare forskning om det önskas 

att undersökas en djupare förståelse.   

Då det finns ett visst etiskt dilemma med mörk turism bör man som turismföretagare ha etiken i 

baktanke då platsen marknadsförs. Det bör även finnas en etisk baktanke för turister som besöker 

dessa platser, då många individer fortfarande har personliga kopplingar till flera av dessa ‘mörka 

händelser’. 

6.2 Vidare forskning 

Det har gjorts flera kvalitativa studier om hur man kan definiera mörk turism samt vem den mörka 

turisten är och vilka motiv hen har. Även etiska dilemman har studerats inom mörk turism. Med 

denna studie har vi studerat sambandet mellan respondenternas nationalitet, motiv bakom resan 

samt resmål med hjälp av en kvantitativ metod. En fråga om etiken i enkätundersökningen 

konstruerades för att besvara en av våra frågeställningar. Det är värt att påpeka att denna fråga bara 

var en generell fråga om respondenterna ansåg att det fanns något etiskt dilemma med att besöka 

mörka platser. En del av respondenterna gav även sina tankar om etiken då det kom till den sista, 

öppna frågan av frågeformuläret. Det visade sig att olika individer har olika tankar och åsikter om 

de etiska aspekterna av mörk turism. En av respondenterna var helt emot besök till mörka platser, 

en annan ansåg att etiken inte var problematisk och att intresset av platsens historia låg i centrum. 

Flera respondenter ansåg i sin tur att man bör vara respektfull då man besöker mörka platser. 

Utifrån detta kunde vi konstatera etikens komplexitet och därmed växte tankar om vidare 

forskning. Ett exempel på vidare forskning skulle kunna vara på vilket sätt mörk turism kan vara 

etisk. Olika individer har olika tankar och perspektiv på mörk turism, möjligtvis, beroende på deras 
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personliga arv eller kunskaper om fenomenet. Det skulle även vara intressant att se ett samband 

mellan individer från olika bakgrunder och deras perspektiv på etiken bakom mörk turism. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

1. Gender 

- Male 

- Female 

- Other 

 

2. Age 

- 16-25 

- 26-35 

- 36-45 

- 46-55 

- 56-65 

- 66+ 

 

3. Nationality 

‘Öppen fråga’ 

 

4. Employment/ Profession 

‘Öppen fråga’ 

 

5. Have you visited a place associated with dark events? 

- Yes 

- No 

 

6. If you answered No to the previous question (5). Would you like to visit a “dark place”? 

- Yes 

- No 

- Don’t know 

 

7. Have you previously visited one of the following destinations? 

- Auschwitz 

- Chernobyl & Pripyat 

- Hiroshima & Nagasaki 

- Berlin 

- “Ground Zero” New York 

- Slave castle, Ghana 

- I haven’t visited a dark place 

- If other, please specify (öppen textruta) 
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8. What makes you visit dark places? 

- Educational 

- “See to believe it” 

- Interest of death, suffering and the macabre 

- Personal Heritage 

- To remember the past 

- Non intentional visit 

- If other, please specify (öppen textruta) 

 

9. How many times have you visited dark places? 

- 0 

- 1-3 

- 4-7 

- 8-11 

- 11+ 

 

10. Do you see ethical issues with visiting dark places? 

- Yes 

- No 

- No opinion 

 

11. Do you have any other general thoughts or comments on the subject of dark tourism, or 

about the survey? We would be grateful to hear your opinion! 

(Öppen textruta) 

 

 

 

 

 

 


