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Förord 

Under denna vårtermin så har två sedan tidigare främlingar satt sig ner för att arbeta fram en 

uppsats och genomföra en undersökning inom ämnet för mörk turism. Skribenterna för denna 

undersökning är Sofia Bergman och Emma Staaf, och tillsammans har vi fått ihop ett arbete 

vi båda är nöjda över. I och med att det är en kandidatuppsats har arbetet delats upp enligt 

följande: Emma har påbörjat med inledning och Sofia bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering. Syftet och frågeställningen, samt metoden, har även det arbetats fram 

tillsammans. Det empiriska materialet är uppdelat i förundersökning gjord av Sofia och sedan 

en huvudundersökning framarbetat tillsammans. Analysen delades sedan upp efter tankar och 

känslor, där Sofia stod för analysen av tankar och Emma för den sistnämnda. 

 

Som tack för att göra denna undersökning möjlig vill vi först och främst tacka vår handledare 

Saeid Abbasian för den enastående hjälp han bidragit med. Med förslag på artiklar och 

böcker för det ämne vi valt samt kommit med feedback på hur vi kan förbättra delar under 

arbetets gång, har vi tillslut nått slutmålet med en färdig uppsats. 

 

Vi vill även tacka Stockholm Ghost Walk och Vasamuseet som ställde upp på intervju för att 

vi som författare skulle få en förståelse kring ämnet ur aktörernas perspektiv, och även de 

respondenter som stod för besökarnas perspektiv. 

 

Utan er medverkan, aktör som besökare, hade inte detta varit möjligt. 

 

 

 

 

  



 

Abstract  

This is a study with the purpose of looking over the pattern of consumption of people visiting 

tourist attractions associated with war, death and suffering; dark tourism. The demarcation of 

the work has been to look into attractions inside the Stockholm area which do commercial 

business with the three aspects of dark tourism. With the help of qualitative and quantitative 

methods, the authors have collected the material needed for the purpose of the study. These 

qualitative methods have been interviews with visitors of dark tourism and the commercial 

business themselves, and with observations on three different attractions in Stockholm. The 

quantitative method, together with some qualitative aspects, has been a poll, with in-depth 

questions, to get an understanding of the subject at hand. The places for the observations was 

Stockholm Ghost Walk, the Vasa museum, and the Army museum. As a result of the study, 

the authors learned that most visitors didn’t know about dark tourism and that they were, in 

fact, visiting attractions that was called dark. The phenomena itself was unknown to most of 

them even though they all had visited at least one place under the dark tourism phenomena. 

  

Keywords: Dark tourism, Morbid tourism, Black spot tourism, Atrocity heritage tourism, 

Thana tourism, Black tourism, Fright tourism. 

 

Sammanfattning 

Detta är en undersökning vars syfte är att se över människors konsumtionsmönster på platser 

associerade med krig, död och lidande; mörk turism. Avgränsningen för arbetet har varit till 

de attraktioner i Stockholmsområdet som gör kommersiellt nöje av dessa tre aspekter. Med 

hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder har författarna samlat in det material de behöver 

för arbetets syfte. Dessa har varit kvalitativa intervjuer med besökare och aktörer på den 

mörka turism-marknaden i Sverige och observationer på tre attraktioner, samt en kvalitativ 

och kvantitativ enkät som förarbete för att få en förståelse kring ämnet. De platser som 

observerades var Stockholm Ghost Walk i Gamla Stan, Vasamuseet samt Armémuseet. 

Resultatet visar att mörk turism inte alltid är uppenbart som fenomen för besökaren, även om 

det är ett fenomen som ofta besöks.  
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1. Inledning 

 

Although death and the discussion of death within the public realm was once 

considered taboo, commentators are now challenging death taboos, 

exploring contexts where the dead share the world with the living. 
 

- Philip Stone & Richard Sharpley 2008, s. 580  

Den 31 December 2017 postades en video på Youtube som väckte en stor debatt världen 

över. Youtubeprofilen Logan Paul har lagt ut flera klipp från sin resa i Japan och denna gång 

kom de till vistelsen i skogen Aokigahara, vid Fujis fot. Platsen i sig är en välbesökt 

destination i Japan i och med närheten till Fuji men även för dess vackra natur, grottor och 

stråk för hiking. Skogen är dock mer känd som självmordsskogen då det årligen är ett flertal 

människor som tar sig dit med tanken om att ta sitt liv (aokigaharaforest u.å). Redan 2010 

gick polisen ut med att runt 250 personer sökt sig till Aokigahara med tanken om att ta sina 

liv, och utav de 250 så överlevde cirka 200 (Time Magazine, 2018). Polisen i Japan har 

därför valt att sätta upp skyltar både på engelska och japanska med meningar som Your life is 

something precious that was given to you by your parents och Meditate on your parents, 

siblings and your children once more. Do not be troubled alone (aokigaharaforest u.å). Men 

redan innan det blev känt som en plats dit människor söker sig för att dö har skogen haft en 

historia som en plats där demoner och själar från de döda vandrade (aokigaharaforest - a 

haunted forest u.å). Skogen är nämligen väldigt tätväxt och solen har svårt att lysa sig igenom 

de tjocka trädkronorna. Logan Paul publicerade en video från Aokigahara där han, 

tillsammans med sina vänner, filmade mot en kropp som de hittat i skogen. Istället för att 

bryta sin inspelning valde han att filma kroppen och göra narr av hela situationen, och la 

sedan ut videon på sin kanal på Youtube. Detta väckte den stora debatten över hela världen 

med frågor kring etik och moral. Debatten handlade om Logan Paul och den video han lagt 

ut, kring självmord i sin helhet och om platser relaterade till död, lidande och misär ska 

användas för underhållning. Det är denna debatt som blivit inspiration för att skriva om mörk 

turism. Platser associerade med förödelse och katastrofer finns inte bara till för att minnas det 

historiska utan också som en turistattraktion. Mörk turism är fenomenet att besöka en plats 

där det förekommit krig, katastrofer, sjukdomar, död eller mänskligt lidande (Sharpley & 

Stone 2009:5). Ground Zero är till exempel en attraktion efter terroristattacken 9/11 i New 

York; National September 11 Memorial & Museum. Det är en plats som 3.6 miljoner 

människor besöker årligen. Vilket är nästan dubbelt så många besökare än vad World Trade 

Center hade innan 9/11 (Blair, 2002). Auschwitz är ett annat exempel på attraktion som får 

många besökare inom den mörka turismen. Med sina 40-50 miljoner besökare idag, från dess 

att de öppnade (Dark tourism u.å). Under ett år hade de 1,4 miljoner besökare och mellan 

2006-2012 så hade de fortsatt ha över en miljon besökare (Polen Travel, 2012).  
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1.1 Bakgrund  

Att vara turist innebär att göra aktiviteter och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, 

detta sker under kortare tid än ett år i syfte som till exempel fritid- eller affärsresande. Att 

vara en turist är detsamma som att vara en besökare (Tillväxtverket, 2018a). Turismen är en 

stor näring i Sverige som fortsätter att öka. Under 2017 hade Sverige 63 miljoner 

övernattningar vilket motsvarar en ökning på två procent från året innan (Tillväxtverket, 

2008b). Eftersom turismen är en så pass stor näring så har även den mörka turismen en roll i 

det hela. Enligt Lennon och Foley (2000:3) är ‘dark tourism’ eller mörk turism, som det 

vidare kommer kallas i det här arbetet, en plats som är kopplad till död, katastrofer och illdåd. 

Under senare delen av 1900-talet och 2000-talets början så uppkom det enligt Lennon och 

Foley (2000:3) klara bevis för att turister intresserar sig för denna form av turism. Sharpley 

och Stone (2009:4) menar att så länge människor har kunnat resa så har de dragits till platser, 

attraktioner eller event som varit kopplade på ett eller annat sätt till död, lidande, våld eller 

katastrofer. Några exempel från förr är gladiatorspelen i Romarriket eller medeltida publika 

avrättningar. Ett annat känt exempel är även platsen för Jesu korsfästelse (Robinsson, 

2011:205). Dessa händelser ses som en historisk, turistisk attraktion som är starkt kopplad till 

död och därmed mörk turism (Sharpley & Stone, 2009:4). 

 

Idag finns det många olika benämningar för mörk turism. Dark tourism är den vanligaste 

benämningen av fenomenet och är det som används mest i akademisk litteratur (Sharpley & 

Stone, 2009:7). Flera mörka turistiska attraktioner är omgjorda till att bli museer och 

besöksattraktioner, därför att det finns en efterfrågan på den här typen av attraktioner. Flera 

forskare inom mörk turism har kommit fram till att platser associerade med död är platser dit 

folk rest under en väldigt lång tid. Även långt innan vår moderna form av resande (Bowman, 

2009). Här är gaskammaren i Auschwitz ett exempel eller Tuol Sleng museumet i Kambodja 

som tidigare var ett fängelse. Tuol Sleng visar idag bilder och objekt från folkmordet i 

Kambodja (Hughes, 2008). Utbudet och efterfrågan har ökats i både skala och omfattning 

(Sharpley & Stone, 2009:9). Mörk turism ses som en kulturell representation för döden och 

fungerar som en bro mellan det levande och de döda (Stone, 2012). 

 

För cirka 20 år sedan blev mörk turism introducerat till turismstudier, det sågs redan här vara 

en rolig aktivitetsbaserad turism som hade potential att ge multikulturell förståelse. Tanken 

att det både kunde ha mörka attribut och vara en rolig aktivitet var chockerande (Ashworth & 

Isaac, 2015). Det har blivit en ökning av antalet besökare i mörk turism som kan likaväl ha 

uppkommit av en generell ökning inom turismen i helhet. Det kan också vara en ökning från 

antalet utredare av mörk turism än vid fenomenet. Ashworth och Isaac (2015) menar att det är 

upp till besökaren att avgöra om en plats är mörk eller inte. Vad ena kännetecknar som mörk, 

gör inte den andre och därför är ingen plats universellt mörk. En plats som är märkt som 

mörk behöver inte bli upplevd som det. Det innebär också att alla platser har potential att vara 

mer eller mindre mörk utifrån besökarens upplevda erfarenheter.  
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1.2 Problemdiskussion  

Det här arbetet kommer att behandla motiven till varför människor väljer att besöka platser 

associerade med mörk turism och om de ens är medvetna om fenomenet mörk turism. Mörk 

turism är ett relativt nytt begrepp vilket gör det också till ett intressant ämne att studera 

eftersom det finns rum för vidare forskning. Mörk turism som begrepp myntades av Lennon 

och Foley (2000) i deras bok vid samma namn; Dark Tourism: The Attraction of Death and 

Disaster. Undersökningen kommer här att rikta in sig på den del av mörk turism som anses 

vara ljusare mörka-turistattraktioner. De har en lättare kopplingar till döden men ligger inte 

lika nära i tiden eller på samma emotionella plan som exempelvis Auschwitz. Det här är 

framförallt för de stora mörka turistattraktionerna är de platser som har mest forskning kring 

sig, medan det finns mycket kvar att undersöka kring de ljusare turistattraktionerna (Stone, 

2009:168). Raine (2013) håller med om att de flesta studierna i besökarnas motiveringar 

kring mörk turism sker i de mörkaste platserna och att det därför är ett glapp i forskningen i 

dark fun factories. Stone (2009:179) har undersökt den ljusa sidan av den mörka turismen 

med observationer och intervjuer genom att besöka mörka attraktioner, bland annat 

fängelsehålor i Storbritannien. Den ljusa formen av mörk turism är den turism som återskapar 

död och lidande med anledning för underhållning och bidrar med en viss historia till det. Det 

här var det som vidare kom att bli grunden för den här uppsatsen och som valde riktlinje till 

observationerna.  

 

Dark fun factories skapas när berättelser om rädsla och tabu extraheras och förpackas som 

nöje och underhållning och till sist utnyttjas för den kommersiella fördelen (Stone, 

2009:180). Neill föreslår genom Stone (2009:180) att rädsla är en oundviklig dimension 

genom den moderna urbana upplevelsen. Syftet med Stones (2009:188) undersökning var att 

få en djupare förståelse för konsumenter till den ljusa mörka turismen. Han upptäckte att 

många besökare inte visste om att de besökte en mörk turistattraktion utan trodde de besökte 

ett museum. Detta hade även personalen uppmärksammat (Stone, 2009:190). 

 

Enligt Smith (1998)  är platser associerade med krig den största kategorin av turistattraktioner 

i världen. Den här datan undersöktes efter första och andra världskriget som utgjorde stora 

fundament av massturismen. Det finns flera varianter av mörk turism som går att rangordna 

mellan ljusa och mörka attraktioner.  Selmi et al. (2012) gjorde fallstudier i Hiroshima i Japan 

och Struthof i Frankrike, specifikt i Peace memorial Park i Hiroshima och andra 

världskrigets koncentrationsläger i Struthof. Selmi et al. (2012) medger att det finns rum för 

vidare forskning i det här unga fältet och specifikt från aktörernas perspektiv. Författarna för 

den här undersökningen valde två krigsrelaterade turistattraktioner i Stockholm, dessa är 

Vasamuseet som representerar ett 1600-tals krigsskepp och den andra är ett Armémuseum 

som representerar 1500-talet till nutid och hur människan har påverkats av krig och 

konflikter. 

Biran et al. (2011) delar in de ljusa platserna under termen dark fun factories, exempel på 

dark fun factories kan vara turism relaterad till Dracula i Rumänien och området 

Transylvanien eller promenader i Jack the Rippers anda i London. De mörka platserna inom 

mörk turism är de attraktioner som är kopplade till död med en politisk och stark ideologisk 
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bakgrund. De mörkaste platserna, som tidigare nämnt, är platser som folkmorden i Kambodja 

och förintelsens gaskammare i bl.a. Auschwitz (Biran et al. 2011).  

 

Alla platser som blivit utvalda till undersökningen ingår i den kommersiella delen i mörk 

turism i Stockholm. Stockholm ghost walk blev vald för sin påminnelse i dark fun factory i 

och med att de försöker sälja in döden som en rolig historisk upplevelse. Stone (2009:169) 

hänvisar till Inglis och Holmes som undersökte spökvandringar i Skottland, där vandringen 

hade skiftande relationer till spöken och hemsökta platser. Mycket likt Stockholm ghost walk. 

Skottlands vandringen hade sina framgångar i historien och det supernaturliga, där skräcken 

för spektaklet istället blivit utformad för att bli rolig och underhållande.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att ta reda på människors konsumtionsmönster kring varför de 

väljer att besöka platser associerade med tre koncept; krig, död och lidande. Med fokus på det 

som inom den mörka turismen kallas för “dark fun factories”. Aktörerna som valts ut är 

Stockholm ghost walk, Armémuseet och Vasamuseet.  

 

● Vilka motiv är det som driver människor mot den mörka turismen? 

○ Finns det något mönster över motiven? 

● Hur ser besökarnas tankar ut på attraktionerna? 

○ Är besökaren medveten om att det är mörk turism? 

● Hur använder sig aktörerna av den mörka turismens tre konceptet? 

○ På vilket sätt bygger de upp sin produkt utifrån krig, död och lidande? 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen för den här uppsatsen är att fokusera på den kommersiella delen av mörk 

turism som återskapar död och lidande för underhållningssyfte, där antingen riktig eller 

fiktionell blodig historia står i fokus (Stone, 2006:152). Den typen av turism har i dagsläget 

fått begränsad uppmärksamhet i turism-litteratur (Stone, 2009:179). Den här delen av mörk 

turism kallas också dark fun factories. Ytterligare finns det en lokal avgränsning till 

Stockholm Stad där alla fältstudier kommer att ske.  

1.5 Definitioner 

Mörk turism - Innebär att besöka en plats där det förekommit krig, katastrofer, sjukdomar, 

död eller mänskligt lidande (Sharpley & Stone, 2009:5).  

 

Dark fun factory - Återskapar död och lidande för underhållningens skull (Stone, 2006:152). 

Det innebär att berättelser om rädsla och tabu extraheras och förpackas som nöje och 

underhållning och till sist utnyttjas för den kommersiella fördelen (Stone, 2009:180).  

 

SGW - Förkortning av Stockholm Ghost Walk 
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1.6 Uppsatsdisposition 

Kapitel 1: Inledning 

Här beskriver författarna fenomenet mörk turism, samt tar upp uppsatsen bakgrund, syfte och 

problemformulering.  

 

Kapitel 2: Metod 

Metodavsnittet har en beskrivning av vilka metoder som funnits relevanta för arbetet och hur 

författarna gått tillväga för att använda dessa.  

 

Kapitel 3: Teori 

Den teoretiska referensramen utgår från vetenskapliga artiklar för att ge en större förståelse 

för fenomenet mörk turism. 

 

Kapitel 4: Empiri 

Empiri avsnittet beskrivs de undersökta attraktionerna samt visar intervjuer med besökare och 

aktörer inom mörk turism och dark fun factories. Här visas resultaten utifrån utifrån den 

undersökning som genomförts. 

 

Kapitel 5: Analys och slutsats 

I analysavsnittet analyseras resultatet och visar en jämförelse med tidigare forskning.  

Det avslutas med en del för slutsatser och sedan förslag för fortsatt forskning.  
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är deras utgångspunkt i hur de 

arbetar med information. En kvantitativ metod utgår från siffror och statistik och används för 

att få en bredare bild i en undersökning. Den går inte in på djupet utan håller sig till ytan. En 

kvalitativ metod är därför det som den kvantitativa inte är. Den används för att undersöka ord 

istället för siffror och för att få en djupare bild i undersökningen (Bryman, 2011:340). I den 

här undersökningen så kommer den kvalitativa metoden vara den primära metoden medan 

kvantitativ används i större delen av förundersökningen. Detta ger en mixad metod med 

kvalitativa intervjuer, fältstudier och en observation, samt en mestadels kvantitativ 

enkätundersökning som innehåller en kvalitativ fråga. 

 

Gubrium och Holstein presenterar fyra olika traditioner som används inom kvalitativ 

forskningsmetodik och dessa är naturalism, etnometodologi, emotionalism och 

postmodernism. Den första fokuserar på förståelsen kring den sociala verkligheten utifrån 

ramarna “som den egentligen är”. Det ger en omfattande bild av människan och hennes 

samspel med naturliga situationer. Den andra traditionen går hand i hand med den första och 

används för att få en förståelse kring hur sociala konstruktioner skapas genom samtal och 

samspel. Den tredje, emotionalism, går in och ser på djupet och “insidan” av upplevelser och 

erfarenheter och istället för en yttre verklighet tittar man på de inre. Den sista är en metod 

som ser över olika sätt som en social verklighet skapas (Bryman, 2011:341). 

 

De metoder som Bryman (2011:344) presenterar som de viktigaste vid kvalitativ forskning är 

Etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade 

metoder vid insamling och analys av kvalitativa data och insamling och analys av texter och 

dokument. De som kommer att användas i denna undersökning är deltagande observation, 

kvalitativ intervju samt insamling av texter och dokument. Dessa metoder är valda för sin 

relevans mot den aktuella forskningsfrågan och problemformuleringen och för att de ger en 

djupare insikt i den undersökning som kommer att genomföras. 

 

Det gjordes ett val att använda en mixad metod med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder i denna undersökning. Detta gjordes utifrån syftet som handlar om människors 

upplevelser och tankar i olika stadier, motiven för besöken, tankar under besöken och deras 

egna kunskaper kring fenomenet mörk turism som ingår i de besökta platserna. Här passade 

den kvalitativa metoden bäst in, för den är bäst lämpad för att komma in på djupet i 

människors egna tankar och känslor angående ett visst fenomen. Den kvalitativa metoden 

används i observation och fältstudie, i intervjuer med både besökare och aktörer till den 

mörka turismen. Den kvantitativa metoden är en enkätundersökning som användes tidigt i 

arbetet som en förstudie, det gav författarna en infallsvinkel om vad som borde fokuseras mer 

eller mindre på och bidrog till intervjufrågorna. Författarna har sedan valt att fokusera på vad 

som representeras på platser i Stockholm utifrån den mörka turismens definition men även 

utifrån besökarnas tankemönster och deras upplevelser kring mörk turism.  
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2.2 Observation och fältstudie 

En deltagande observation och etnografi är inte synonymer av varandra men ändå två 

metoder som är lika varandra nästan till fullo. Båda går ut på att observera något och samla in 

information i form av att titta på hur något är och se dess strukturer och processer. Detta kan 

sedan fyllas ut genom intervjuer och insamling av texter kring ämnet för en djupare förståelse 

kring dessa processer (Bryman, 2011:378). En observation är ett socialantropologiskt 

tillvägagångssätt för att undersöka sociala och kulturella strukturer av en händelse eller ett 

fenomen. En observation uppfattas helt utifrån etnografens bakgrund och kan därför få olika 

resultat även om två olika etnografer gjort samma observation (Nationalencyklopedin, u.å). 

En deltagande observation som kommer att vara den primära metoden i denna undersökning 

innebär att det kommer att växlas mellan att observera det som sker och att delta i själva 

händelsen (Gruber, 2011:24). I den här undersökning kommer flera fältstudier och en 

observation att genomföras där båda författarna kommer vara deltagande. Observationer är 

studier av människor med syfte att undersöka dem i naturliga miljöer och hur de uppför sig i 

sådana situationer (Repstad, 2007:33). Observationen är Stockholm ghost walk och 

fältstudierna är i Armémuseet och Vasamuseet, det här för att få en förståelse kring vad som 

tas med i vandringen och vad som visas på diverse platser som kopplas till mörk turism och 

samtidigt observera vad som händer med övriga deltagare/besökare och se deras reaktioner.  

 

2.2.1 Genomförande av observation 

Författarna utförde tre deltagande observationer där den första skedde på Armémuseet i 

Stockholm, denna var uppdelat vid två tillfällen på grund av deras öppningstider. 

Observationerna skedde den 10 och 14 mars i sammanlagt 120 minuter, under tiden 

fotograferades utställningen för att underlätta skrivandet av observationen som ett extra 

minne. Den andra observationen skedde på Vasamuseet 28 mars. Där var författarna 

närvarande under 90 minuter med fotografering och fokuserade på de delarna som har störst 

betydelse för den mörka turismen. Den sista observationen var under en spökvandring i 

Gamla stan i Stockholm, det här var en stadsvandring som fokuserade på spöken, de döda och 

den blodiga historien. Observationen skedde 29 mars och varade i 95 minuter, varav några 

minuters introduktion och betalning så själva vandringen var i cirka 90 minuter. Alla dessa 

observationer går att läsa mer ingående i det empiriska underlaget.  

 

Observationerna för den här undersökningen har varit dolda, vilket innebär att författarna inte 

berättat för aktörerna att syftet varit att forska. En öppen observation hade istället varit om 

författarna berättat vad de gör på varje plats (Repstad, 2007:41). Eftersom observationerna 

skedde på offentliga platser i Stockholms stad och inte på personerna på platserna så valdes 

därför att inte informera om forskningen. 

 

Tillträde till diverse attraktioner gavs genom att betala inträde på Vasamuseet och för att få 

gå med under spökvandringen. Det här gav författarna möjligheten att vara som vilken annan 

besökare som helst, vilket också var sättet som agerades. Författarna ville inte endast ha ut de 

sociologiska aspekterna utan också undersöka vad besökarna kom för att se och bidra till en 

förståelse för ämnet i sig. Det skedde aktiva observationer som innebär att författarna gick in 
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i rollen som medmänniska istället för att vara en objektiv observatör (Repstad, 2007:53-54). 

Hade författarna endast gått in i en passiv roll så kunde det bidragit till en forskningseffekt, 

aktörerna kunde känt sig observerade eller uttittade på (Repstad, 2007:54), ett problem som 

också kunde ha uppkommit vid en öppen observation efter vetskapen om att de blir 

observerade. Här valdes det att ha ett större fokus på attraktionerna i sig och deras attribut i 

och med den mörka turismen. 

2.3 Intervju 

Den här undersökningen har använt sig av kvalitativa intervjuer med en tydlig intervjuguide, 

som tar upp huvudsakliga frågor med förberedda alternativa uppföljningsfrågor utifrån vilka 

svar respondenten har. Fördelen med kvalitativ intervju jämfört med kvantitativ intervju är 

för att ge respondenten mer utrymme att svara som denne vill och för att kunna anpassa efter 

människors egna erfarenheter. Enligt Repstad (2007:85) så är det bäst om intervjun är 

kvalitativ och flexibel.  

 

Antalet intervjuer borde vara mellan 20 och 30 intervjuer (Repstad, 2007:91) för att få en 

större generaliserbarhet alternativt fortsätta intervjua tills dess att en mättnad uppnåtts. När 

mättnaden nåtts så är det dags att sluta ta in nya intervjuer, med mättnad menas att det är mer 

av samma sak och ingen ny information ges (Repstad, 2007:92). Den här undersökningen har 

däremot en gräns på minst tio kvalitativa intervjuer, detta för att skapa en balans mellan 

antalet intervjuer för representativiteten och för att kunna analysera intervjuerna så bra som 

möjligt. Önskvärt vore att ha åtminstone 20-30 intervjuer för att verkligen komma in på 

djupet i ämnet och ge bästa möjliga generalisering i frågan. I och med tidsbristen så kommer 

det fortfarande att finnas ett gap i ämnet för fortsatt forskning som ger möjlighet för fler 

intervjuer och att verkligen nå mättnaden som efterfrågas.  

 

2.3.1 Genomförande av intervjuer med turister 

Författarna valde att göra en intervjuguide, som är en slags mall som kan användas som 

hjälpmedel till intervjun. Till en början valdes vilka teman som skulle undersökas och sedan 

anpassa frågor som passade in i det valda temat. Detta för att ge en tydlig struktur till 

intervjuaren, för att alltid veta vad som kunde sägas så ingenting skulle glömmas bort. 

Frågorna utformades delvis efter enkätundersökningen och efter vilka frågor som saknades. 

Intervjuguiden finns som bilaga. Därefter skulle ett urval ske och författarna behöva leta efter 

besökare till mörk turism.  

 

Enligt Repstad (2007:90-91) så finns det både för- och nackdelar med att intervjua bekanta. 

Dessa kan vara att lojalitetsband, konkurrens och övriga faktorer kan komma in och störa 

forskningen men han har egna erfarenheter om att ha skapat en intervjuundersökning där det 

varit bekanta som intervjuats. I hans fall var det vänner och kollegor som rekommenderat 

intervjupersoner eftersom det inte funnits någon förteckning över människorna han ville 

intervjua. Repstad (2007:91) upplevde det som en möjlig fördel att han kände personerna i 

förväg, för det kunde ha varit lättare för dem att öppna upp sig om ämnet än för en främling. 

Han upplevde också att det kunde gjort dem mer precisa i det förflutna eftersom intervjuaren 
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också hade kunskap om det. Repstads slutsats kring att ha sin bekantskapskrets som 

intervjupersoner var att det inte fanns några skillnader med kända eller okända personer. Han 

uppfattade det som att personerna svarade så ärligt och nyanserat som möjligt kring ämnet.  

 

Det här gjorde att författarna också valde att intervjua bekanta. Det upplevdes som att det 

fanns flera bekanta som besökt mörka turistattraktioner och även om de inte besökt dessa 

platser så kunde de tala om sina tankar kring ämnet i sig. Det urval som gjorts till denna 

undersökning är personer som författarna sedan tidigare kände av olika kön och ålder. 

Författarna frågade på sina sociala medier om det fanns frivilliga deltagare för den 

informerade intervjuundersökningen, här fick de både veta arbetets syfte och deltagarnas 

anonymitet garanterades. I och med att författarna sedan tidigare kände intervjupersonerna så 

skapades en redan lagd ro hos den som intervjuades, men försvårade situationen när 

intervjupersonerna kände sig obekväma med att en bekant skulle spela in dem i syfte för ett 

officiellt arbete. Därav antecknades allt som sades under intervjuerna. Alla intervjupersoner 

förblir anonyma i denna undersökning på grund av den tidigare obekväma situationen att 

användas i ett officiellt arbete.  

 

2.3.2 Genomförande av intervju med aktörer 

För att få med aktörerna i intervjuundersökningen så mailades alla aktörer som var med under 

observationerna. Dessa är Vasamuseet, Armémuseet och SGW. SGW besvarade mailet först 

och var glada över att få vara med i en intervju, dessvärre kunde det inte bli en face-to-face 

intervju, det här resulterade i en mailintervju där författarna fick skicka iväg alla frågor i en 

intervjumall. Mallen till SGW finns som bilaga. Alla intervjuer skedde efter observationerna 

för att få större förståelse för verksamheterna och för att kunna specialanpassa intervjuerna 

mot varje enskild aktör. Den andra intervjun var med Vasamuseet, där författarna fick träffa 

Mathias Andersson som är verksamhetsutvecklare. Det här var en face-to-face intervju. Det 

ställdes etiska frågor innan intervjun började, frågor om anonymitet som att refereras som 

Vasa eller Mathias och om bandspelare var tillåtet eller inte. Frågorna finns i en intervjumall 

som bilaga, dessa frågor mailades några veckor innan själva intervjun ägde rum, så att han 

kunde förbereda sig med genomtänkta svar.  

 

2.3.3 Transkribering.  

Repstad (2007:93) menar att det är rekommenderat att använda sig av bandspelare vid 

kvalitativa intervjuer för att bandspelaren ofta glöms bort och intervjuaren kan ägna sin fulla 

koncentration på intervjuns gång. Problemet vid anteckningar istället för bandspelare är att 

intervjuaren koncentrerar sig lika mycket på att anteckna som vad respondenten säger och 

kan därför missa att fånga upp det emotionella som sker vid sidan om. Icke verbala budskap 

är lättare att uppfatta om man slipper anteckna. Nackdelen med inspelade intervjuer är att 

vissa respondenter blir hämmade av hela situationen. Därför valde författarna att själva låta 

alla intervjupersoner välja om de ville bli inspelade eller om de föredrog att intervjuaren 

antecknade på datorn under intervjuns gång, vid det senare tillfället blev det större pauser 

mellan varje fråga än ett samtal mellan intervjuaren och respondenten. Trots att tanken från 

början var att transkribera intervjuerna så förändrades planerna när flera respondenter (alla 

besökare av den mörka turismen) kände sig obekväma med bandspelare och föredrog att 
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intervjuaren antecknade på datorn. Det skedde en mailintervju med Stockholm Ghost Walk 

och en face-to-face intervju med Vasamuseet. Intervjun med Vasa spelades in och 

transkriberades enligt skriftspråk, för att få texten mer lättöverskådlig så analyseras och 

transkriberas inte varenda paus, om det inte var avgörande för en förståelse av materialet. De 

övriga intervjuerna spelades inte in, både för att SGW intervjun var i skriven text och för att 

turisterna inte kände sig helt bekväma med bandspelare när de kunde välja att få intervjun 

nedskriven medan de pratade. 

2.4 Genomförande av enkätundersökningen 

Enkäten är på många sätt lik den strukturerade intervjun eftersom de också använder ett 

formulär och sedan kan analyseras och bearbetas på samma sätt som den kvantitativa 

enkätundersökningen (Ejlertsson, 2014:7). Enkäten består av ett formulär som innehåller 

frågor med fasta svarsalternativ.  

 

Här valdes det att göra en webbaserad enkät. Det betyder att den går att direkt besvara via 

datorn (Ejlertsson, 2014:10). Den här enkäten skickades därefter ut på olika webbaserade 

plattformar för att försöka få så många som möjligt att besvara enkäten. Fördelen med 

webbaserad enkät är att svarsalternativen sparas ner direkt och datorn gör färdiga modeller 

för att visa resultaten för varje fråga. Här kunde författarna alltså spara tid i och med att det 

inte behövdes skrivas in svar från varje person i varje fråga manuellt, utan att det istället 

skedde via färdiga modeller.  

 

När det kom till att göra frågorna så påbörjades processen med att operationalisera. Det 

innebär att se över syftet med undersökningen och därefter ta reda på vad som ska mätas och 

hur (Ejlertsson, 2014:47). Det kan göras genom att skriva ner olika frågeområden. Här valdes 

det att börja med olika teman och därefter strukturera upp frågorna och dela upp 

enkätundersökningen i olika kapitel. När frågorna skrevs så tänktes det över flera gånger om 

frågorna kunde verka ledande och om de var begripliga språkmässigt och entydiga. 

Författarna var noga med att se över konstruktionen av frågor för att undvika eventuella 

fallgropar (Ejlertsson, 2014:51), det innebär bland annat att inte ställa dubbla negationer eller 

ha två frågor i en. Det här testades sedan med en pilotstudie där enkäten skickades ut till 

några enstaka personer som kunde besvara frågorna och som sedan sa till när de upptäckte 

något fel.  

 

Enkäten användes som en förstudie till ämnet. Tillslut så fick enkätundersökningen ihop 70 

respondenter och enkäten hjälpte till att välja frågor till både intervjuerna och till uppsatsen i 

sin helhet. Innan enkätundersökningen var det inte känt för författarna att många besöker 

mörka turistattraktioner utan att veta om attraktionens attribut och hur attraktionerna tillhör 

den mörka turismen, vilket bidrog till att även ha med det i intervjuerna. Det gjorde också att 

synen på arbetet förändrades och vad som skulle besvaras med undersökningen. Motiven för 

besöken och besökarens medvetenhet kring mörk turism ansågs vara en intressant aspekt i 

fenomenet.  



11 
 

2.5 Etik 

Sedan 2004 har det funnits en etisk lag som reglerar de etiska aspekterna kring forskning som 

avser människor (Ejlertsson, 2014:31). Etiklagen ska fungera som ett rättesnöre om vad som 

är lämpligt eller olämpligt att göra. Det finns fyra forskningsetiska krav (Ejlertsson, 2014:32), 

dessa är: 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentalitetskravet 

● Nyttjandekravet 

 

Det innebär att deltagande personer som är med i forskningen via t.ex. enkätundersökning 

eller intervjuer ska vara ordentligt informerade om undersökningen och dess syfte. 

Respondenterna och intervjupersonerna ska tydligt veta om att det är frivilligt att medverka. 

Deltagarna har själva rätten att bestämma sin medverkan. Vid webbaserad enkät så räknas 

samtycke om de besvarar enkäten men vid andra tillfällen så behövs ett samtycke och 

frivillighet infinnas. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ha 

största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att deltagarna inte ska kunna bli identifierade 

från utomstående. Det innebär också att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så ingen 

utomstående kan få tag på informationen. Det sista kravet innebär att informationen om 

enskilda personer endast får användas för undersökningens ändamål och inte i något annat 

sammanhang (Ejlertsson, 2014:32). 

 

De etiska kraven genomfördes i alla intervjuundersökningar genom att de tydligt fick veta om 

att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde lämna undersökningen. Inga namn 

antecknades för intervjuerna, endast siffror, ex. intervjuperson 1 o.s.v. sedan kön och ålder 

och i vilken ordning de blev intervjuade. I observationerna så var det inget fokus på 

besökarna som var på platserna utan på aktörerna och hur de bidrog till upplevelsen genom 

de tre koncepten för mörk turism: krig, död och lidande. Därför informerades ingen under de 

observationer som pågick. Intervjupersonernas svar i sin helhet är inte med i arbetets bilaga i 

och med att ingen annan ska kunna nyttja det till andra arbeten. Detta är ett av de 

forskningsetiska kraven. Forskarna upplever själva att de följt alla de forskningsetiska kraven 

för det empiriska materialet.  

2.6 Analysmetoden hermeneutik och den hermeneutiska processen. 

Repstad (2007:137-138) presenterar den hermeneutiska processen som en process som 

handlar om tolkningar. Utifrån observationer samlas generella egenskaper och sammanhang 

ihop för att göra en tolkning. Metoden används inom vetenskaper som litteraturanalys, 

historia, teologi och juridik men har på senare tid börjat användas även inom  

samhällsvetenskapen. Först studeras en helhet av det ämne man valt att undersöka och sedan 

delas de upp i delar för att få en djupare förståelse. Repstad förklarar att det kallas för den 

hermeneutiska spiralen. När varje del undersöks så bidrar det till en bättre förståelse av 

helheten. Det som är det största problematiken med denna metod är att tolkningen kommer 

att påverkas av författarnas egna värderingar och bakgrund. Problemet vore om författarnas 
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värderingar tydliggörs mer än intervjupersonernas tankar, och att det därför inte blir den 

korrekta tolkningen av den valda undersökningen. För att förhindra problemen med 

författarnas värderingar så kan samma material tolkas från flera personer som har olika 

bakgrunder och egna värderingar och är en tanke som författarna kommer att ta med sig vid 

arbetet av analys. För att försäkra oss om att intervjupersonernas värderingar ska lysa igenom 

i analysen och inte författarnas så kommer författarna enskilt att tematisera och koda 

intervjuerna för att sedan jämföra med varandra och därefter välja att analysera intervjuerna 

när författarnas egna värderingar blivit så åtskilda som möjligt från arbetet.  

2.7 Källkritik 

Det är vanligt vid kvalitativ forskning att använda sig av samhällsvetenskapliga teorier som 

är med och påverkar både utformningen av frågeställningen och den analys som förbereds 

(Repstad, 2007:115). Under arbetets gång har det uppstått problem med källor som bidragit 

till att en del sekundära källor har fått användas istället för den primära. Detta om den 

primära källan har varit svår att få tag på eller inte kunnat hittas utifrån de sökmotorer 

författarna har haft tillgång till. Författarna är medvetna om att detta inte är optimalt men har 

valt att använda de sekundära källorna som refererar till den primära i sin undersökning i alla 

fall. Förslag från arbetet där en sekundär källa använts är den mörka turismens spektrum, 

under teori, där den primära källan inte fanns tillgänglig till författarna. Något annat som 

författarna tänkt på och haft i baktanke är sin egna bakgrund inför observationerna. Båda 

författarna har olika bakgrund kring resande och besök av mörk turism från tidigare 

erfarenheter och har olika bakgrund i hur de tolkar och ser på saker. Därför är författarna 

medvetna om att observationerna kan påverkas av författarna som individer och utifrån hur 

de själva ser på saker. Detta är dock inte helt och hållet till nackdel för undersökningen utan 

kan ge ett djupare perspektiv under observationen då olika saker upplevs och syns beroende 

på författare.  
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3. Teori 

3.1 Motiv för besök av mörk turism 

Det finns flera anledningar till att besöka mörka turistiska destinationer. Här har författarna 

valt att sätta ihop flera olika forskares verk för att få ihop en teori om motiv för besökande. 

De är uppdelade efter emotionellt band, kunskap, nyfikenhet och sist skyldighet och samvete. 

Enligt Kidron (2013) är det för familjen som besök av mörk turism sker, det handlar om deras 

rötter och arvet från överlevande föräldrar eller släktingar. Här handlar det framför allt om 

förintelsen, om att åka tillbaka dit tillsammans med sin familj för att ta in alla intryck och 

känslor av vad som en gång utspelats på platsen. Att uppleva en sådan sak tillsammans ger en 

familj möjligheten att komma närmare varandra och få en större förståelse av vad denne varit 

med om. Kidron (2013) utförde intervjuer med ättlingar till förintelsen för att ta reda på om 

förintelsen var en del av deras hem och vardag, och om så var fallet, hur det var en del av 

deras liv. Att läsa böcker och se bilder var inte det som fick det att kännas verkligt för 

Kidrons intervjuperson, utan det var att verkligen vara där och dela det med sin fader som 

själv upplevt det, som fick det att bli verkligt, det här fick dem att komma närmare varandra 

och få en större förståelse för sin förälders upplevelse (2013). 

 

Ytterligare argument för att besöka dessa destinationer enligt Hughes (2008) är för att få en 

större förståelse och kunskap om mörka händelser i historien. Attraktionen som studerades i 

detta fall var ett museum i Kambodja, detta gjordes genom en fältstudie med intervjuer till 

besökarna. När Hughes (2008) frågade om varför de besökt museet så hade många svårt att 

svara på frågan, Hughes drog slutsatsen att besöket var på ren impuls och inte ett planerat 

beslut. Oavsett så hade många besökare kommit dit med tron om att lämna stället med större 

kunskap, men många turister kände att de lämnade stället med ofullständig kunskap. Tidigare 

fanns det överlevande från förintelsen som var där och kunde berätta sin historia, men på 

senare tid hade de inte ens råd med guidade turer som det var tänkt från första början. Det här 

gjorde att det endast fanns bilder och föremål kvar, ofta utan texter till (Hughes, 2008). 

 

Det kan enligt Kang et al. (2012) ses som tre dimensioner som gynnar ett besök till en mörk 

turistattraktion. Den första är att för lärandets skull och samtidigt att ha känslan av en 

skyldighet till att besöka den platsen, den andra är av sociala anledningar och nyfikenhet och 

den tredje är av utbildningssyfte, exempelvis en utflykt med skolan eller att lämna platsen 

med nya kunskaper. Det är inte vanligt att känna en skyldighet till att besöka en viss 

attraktion till turismen i allmänhet, men här skiljer sig den mörka turism från andra sorters 

resande. I mörka turistiska kontext så förekommer ofta känslan av skyldighet och ens 

personliga plikt, att resa till en mörk turistisk plats, detta gäller främst om det finns en 

personlig kontakt till platsen inom släktskapet. Förmåner av besöket sågs vara lärandet, 

starkare familjekontakter, meningsfullhet och komforten av att ha klarat sina interna 

skyldigheter (Kang et al. 2012). 
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Enligt Biran et al. (2011) så visar aktuella studier att det är uppfattningen av platsen som 

mörk eller inte (och inte just attributen), som väljer om turister motiverar sitt besök med 

mörka motiv eller inte. Det visar att inte alla attraktioner som presenterar död är inriktad till 

mörka upplevelser. Däremot är inte alla turister medvetna om attraktionens mörka attribut. 

Detta pekar på att det finns olika tillvägagångssätt för att räkna dessa besökare som turister 

som upplever mörk turism eller inte (Biran et al. 2011).  

 

 

3.2 Den mörka turismens olika nyanser 

Stone (2006) berättar i sin artikel A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and 

macabre related tourist sites, attractions and exhibitions att det finns en skala över hur man 

mäter skillnaden på mörk turism och på mörk turism som fenomen. Denna skala är 

presenterad och sammanfattad, och därmed baserad, utifrån ett flertal artiklar och arbeten av 

professorn William Miles vid Northeastern University i Boston. Stone menar att Miles har 

föreslagit ett spektrum av nyanser utifrån skillnaden på attraktioner inom mörk turism. Detta 

baserat på att det är en stor skillnad i platser associerad till död och platser där död verkligen 

har inträffat. Ett exempel på ljus mörk turism är London Dungeon som är ett museum som 

visar Londons mörka historia med levande utställningar om Jack the Ripper, Sweeney Todd, 

Pestdoktorn m.m. och karusellerna The Tyran Boat Rise där du som besökare åker den sista 

båtturen under 1500-talet med Anne Boleyn samt frittfallet Newgate Gallows som en 

representation av de som under 1700-talet hängdes på galgen (London Dungeon, u.å). Denna 

form av attraktion är associerad med död och lidande och går under mörk turism men går inte 

att jämföra med t.ex. Auschwitz där ett flertal människor dött på riktigt.  

 

Stone (2006) presenterar därför en modell över mörk turism och dess spektrum av nyanser, 

där den ljusaste av nyanserna är den form av mörk turism som är associerad till död och 

lidande och som ofta har en liten politiskt och stark ideologisk bakgrund och ligger 

tidsmässigt längre tillbaka i tiden än de mörkare. Dessa platser är byggda för underhållning 

för besökaren där besökaren själv får tolka och föreställa sig attraktionens syfte. Den 

mörkaste av nyanserna är platser där död och lidande i sig har inträffat. Denna form av 

attraktion är ofta knutet till en mer politisk och ideologisk bakgrund, och är istället för 

underhållning mer åt ett utbildande håll. De ses som mer äkta och genuin än de ljusare, och 

ligger närmre i tiden.  
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Figur 1: Illustration av Dark tourism spectrum från Stone (2006). 

3.3 Mörk turism efter emotioner 

Mörk turism myntades utifrån utbudet men Ashworth och Isaac (2015) menar att det ska 

undersökas från motivationen och upplevelsen från besökarnas sida. Ashworth och Isaac 

(2015) hänvisar till Miles som gör ett påstående om att besöka mörk turism och hur det 

kräver en emotionell del av besökaren. Vidare listar Ashworth och Isaac de emotionella 

upplevelserna från mörk turism, dessa är nyfikenhet, skam, empatisk sorg, psykisk störning, 

ilska och till sist rädsla. Deras undersökning görs i hoppet om att klassificera mörk turism 

utifrån emotioner istället för platsen i sig (Ashworth & Isaac, 2015). De hänvisar till 

möjligheten att dela den emotionella upplevelsen efter tillfredsställande eller icke. Tycker jag 

om vad jag känner eller inte? Med antagandet att obehagliga känslor är mörka och 

tillfredsställande är ljusa. Därför är det upplevelser inom mörka turism som ger obehagliga 

känslor. Det här ger Ashworth och Isaac (2015) frågan om varför människor avsiktligt söker 

upp en upplevelse som är obehaglig, om det inte ger en tillfredsställande kompensation? 

Ashworth och Isaac (2015) hävdar att turism och resande är en del av mänskligt liv och 

därför kan du inte eliminera det mörka från turismen mer än från livet själv.  

3.4 Utbud och efterfrågan i mörk turism 

Biran et al. (2011) menar att beroende på hur dem mörka turism-undersökningarna använder 

för tillvägagångssätt så ger det helt olika resultat. Det här handlar om vilken vinkel de 
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undersöker ifrån, utbudet, efterfrågan eller integrerad utbud-efterfrågan perspektiv. Att endast 

se det från en utbudsorienterad vinkel visar uppfattningen att turisterna av mörk turism är där 

för det syftet, intresset av det mörka och det makabra. Den vinkeln ser inte över möjligheten 

att besökarna kan ha andra motiv för sin resa och att de kanske inte alls är intresserade av 

döden i sig. Det är många resenärer till mörka turistattraktioner som åker dit för att det är en 

plats som “måste ses”. Ett efterfrågans orienterat perspektiv ger en deskriptiv förståelse och 

rangordnar attraktionerna från ljusa - dark fun factories, till mörka platser, platser 

karaktäriserade av högre politiskt och ideologiskt inflytande som också ger en kunskap och 

erfarenhet. Tredje perspektivet är integrerat mellan utbud och efterfrågan. Det här 

perspektivet har fyra grader av mörk turism, black tourism, pale tourism, grey tourism 

efterfrågan och grey tourism utbud. Black tourism är en “ren” mörk turism erfarenhet, här är 

besökarna helt fascinerade över döden och attraktionen är avsiktligt skapad för att 

tillfredsställa fascinationen och dra nytta av det och tjäna pengar. Pale tourism beskriver 

turisterna med minimal intresse i döden men som råkar besöka mörka turistattraktioner som 

inte heller var skapade för att tjäna pengar som turistattraktion. Den tredje grey tourism 

efterfrågan relaterar till turisterna som är motiverade av sin fascination till döden men 

besöker platser som är oavsiktligt mörka turistattraktioner. Den sista är grey tourism utbud 

som har skapat attraktioner avsiktligt för att utnyttja döden och attrahera turister som har ett 

litet intresse i döden (Biran et al. 2011).  

 

Det finns forskare som hävdar att det är uppfattningen av en plats som mörk, alltså turisternas 

motiv och inte platsens attribut som avgör om en plats är mörk eller inte. Det här är för att 

forskning visar att det finns besökare som inte är medvetna om en plats presenterar döden och 

är därför inte engagerad i en mörk upplevelse (Biran et al. 2011). Isaac och Cakmak (2014) 

testade teorin om att turisterna till mörk turism var ute efter en mörk upplevelse genom att 

undersöka Westerbork koncentrationsläger. Ingen av deras respondenter svarade att de hade 

mörka motiv för sina besök. Vilket betyder att de inte hade något intresse för döden i och 

med sina besök. Isaac och Cakmak (2014) ansåg därför att det inte går att kalla en plats för 

mörk turism i och med att det markerar att motiven för besöken också är mörka, vilket inte är 

fallet. Isaac och Cakmak (2014) menade också att besöken till Westerbork var ofta 

oplanerade besök och utgjorde en dagstripp men inte var den huvudsakliga destinationen.  

 

Enligt Ashworth och Isaac (2015) så har den uppenbara tillväxten av mörk turism som 

fenomen mer att göra med antalet forskare som undersöker fenomenet än att mörk turism 

skulle ha blivit mer populärt på senare år. Enligt Stone och Sharpley (2008) så tror de att det 

kan vara utbudet som har ökats och inte tillväxten av intresset till mörk turism. De menar 

vidare att människor genom nyfikenhet och fascination vill undersöka döden i säkra miljöer 

för att känna av sin egna dödlighet. Mörka turistattraktioner kan göra att människor känner 

sig mer distanserade från sin egna död och är orelaterad till mörk turism. Platser av massmord 

och platser med högt antal döda som Auschwitz och Ground zero gör att människor känner 

sig mer kraftfulla och positiva, som om de konfronterat döden, än vad människor känner vid 

dark fun factories, lekfulla mörka turistattraktioner. Stone och Sharpleys slutsats (2008) är att 

mörk turism tillåter döden att komma tillbaka till allmänheten och gör den närvarande. 

Konsumtionen av mörk turism stödjer att neutralisera döden och därmed minskar det den 
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potentiella känslan av döden som oundviklig och bidrar till att ge ontologisk säkerhet genom 

en ny social institution (dark tourism, u.å). Mörk turism ger en möjlighet att konfrontera 

döden och överväga sitt “dödlighets ögonblick” från ett säkert avstånd. Detta ska möjliggöra 

för en viss immunitet och trygghet från den faktiska döds händelsen som har blivit 

reproducerad genom mörk turism. Turisterna av mörk turism har en variation av olika motiv 

för sina besök som går efter intensitet och varierar mellan individer med olika sociala 

nätverk.  

3.5 Skräck ur andra perspektiv 

Sauchelli (2014) har i horror and mood skrivit om skräckfilmer och läskig konst. Han 

påpekar att människor har vissa förväntningar om en viss atmosfär eller bilder som kommer 

dyka upp medan de ser på en skräckfilm, att människor därmed förväntar sig att se blod, 

mord och en mörk atmosfär. Hans teori är att skräck förlitar sig på humöret, en persons 

mentala tillstånd som skiljer sig från dennes emotioner, trots humöret och emotionernas 

många likheter och sammankopplingar. Humöret är ens mentala tillstånd som inte är kopplat 

till specifika objekt och varar därför längre, emotioner är motsatsen, det är objektorienterat 

och kortlivat. Sauchelli (2014) kommer fram till termen H-mood, som är relationen mellan 

humör och skräck. H-mood framkallas genom morbid uppmärksamhet mot huvudsakligen, 

död, mord och ondska genom konstnärliga medel. Vidare kommer han fram till frågan om 

hur skräckkonst inducerar ett humör i publiken som är karaktäriserad som negativ som också 

får oss att ge uppmärksamhet mot sjuklighet, död, ondska och mord, varför är då skräckkonst 

så framgångsrikt och utspritt? Han kommer fram till att det kan bero på att skräckkonsten har 

ett värde, trots att det kan få kunderna att hamna i ett negativt humör. Detsamma ger han 

likheterna vid sorglig musik som frammanar det humöret. Sauchelli (2014) menar därför att 

människor har en tendens att uppskatta en plågsam eller vidrig artistisk upplevelse.  
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4. Empiri 

Empiri är vetenskapliga studier av verkligheten. Här redovisas de undersökningar som utförts 

för denna uppsats. Dessa är en enkätundersökning med 70 respondenter, tre olika fallstudier i 

Stockholm stad och två intervjuer med olika aktörer för den kommersiella mörka turismen 

och åtta intervjuer med besökare från mörka turistattraktioner.  

4.1 Enkätundersökning, en förstudie 

 
Figur 2. Visar åldern på alla respondenter. Här valdes det att inte ha med kön som också är en 

vanlig egenskap i enkätundersökningar eftersom författarna för undersökningen kände att det 

inte var relevant till undersökningens syfte och frågeställning.  

 

Figuren visar att ca 77% av respondenterna är mellan 19-25 år gamla och därefter är det ca 

19% som är mellan 26-35 år. Den gröna är 36-45 år gamla, de lila är 46-55 år och 56+ är den 

ljusblåa färgen och de tre alternativen motsvarar 1,4% av respondenterna i undersökningen. 

Det är ingen under 18 år som besvarat enkätundersökningen.  

Figur 3. Andra frågan i enkätundersökningen, här var syftet att få reda på vilka baskunskaper 

människor har om mörk turism, både hur mycket de vet om ämnet för att kunna besvara 

frågan om de ens varit medvetna om platser som har mörka attribut. Efter att de har besvarat 
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frågan får de också ett svar på vad det innebär med mörk turism. Både för att se om de lär sig 

något nytt mot slutet av enkätundersökningen men också för att vara säkra på att de har rätt 

förståelse av fenomenet för resterande frågor i enkäten.  

 

Här syns det att ca 73% har någon gång besökt en plats eller attraktion kopplad till mörk 

turism. 10% är osäkra om de gjort det och ca 17% har aldrig besökt en plats kopplad till mörk 

turism. Tanken med den här frågan är att författarna tänkt att många besöker platser kopplade 

till mörk turism omedvetet.  

Figur 4. Här jämförs om det är planerade besök eller om det sker spontant. Här går det att se 

att ca 52% har det som mål medan ca 48% inte har det, och därmed uppkommer frågan om 

det sker genom spontana besök. En fråga som tas vidare till intervjuundersökningen.  

Figur 5 - Motiv till besök av mörk turism 

Rad 1. Platsen har en personlig koppling till mig eller min släkt 

Rad 2. Jag vill lära mig mer om händelsen som ägt rum på platsen (den historiska anknytningen) 

Rad 3. Det har varit ett skolbesök (eller liknande, ej valbart) 

Rad 4. Fick det rekommenderat (Bekant, annons osv) 
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Rad 5. Får ta del av den emotionella aspekten från det som har hänt på platsen 

Rad 6. Behöver se det för att tro på det 

Rad 7. Känd attraktion ur ett turistiskt perspektiv 

Rad 8. Jag är intresserad av platser kopplad till död, misär och krig. 

Rad 9. Jag vill inte besöka en plats kopplad till död, misär eller krig! 

Rad 10. Det var ett impulsbeslut 

 

Den här frågan ställs med syftet att ta reda på om det varit frivilliga besök från besökarnas 

egna perspektiv eller om de behövt åka dit, till exempel åkt dit med skolan eller haft en 

vän/partner som valt attraktion. Den här figuren visar olika motiv för att besöka mörka 

turistattraktioner. Det här ansågs vara intressant att få kännedom om, eftersom det i nuläget 

finns delade meningar om mörk turism, att det antingen beräknas efter en plats attribut eller 

efter turisternas känslor. Författarna tyckte därför att det var intressant att se hur få som 

faktiskt besöker en plats efter dess mörka attribut, när det tydligt går att se här hur litet 

intresset faktiskt är i det mörka och hur den historiska anknytningen är det största motivet. 

Det går att tydligt se att den historiska anknytningen ligger högst och därmed har ett större 

värde för respondenterna än  till exempel “att se det för att tro på det”.  

 
Figur 6 - Emotionell upplevelse.  

Här rankas känslorna från 1 som väldigt lite till 5 väldigt mycket. Det visar att dark fun 

factories inte är så starkt anknuten till känslorna. Medelnivån som är nummer 3 är den som är 

högst på den här skalan, men nummer 4 är på andra plats vilket visar att det är mer 

emotionellt, men väldigt få anser det vara väldigt emotionellt. Väldigt lite och lite har 

sammanlagt fler svar än mycket och väldigt mycket i den här frågan.  
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Figur 7 - En återblick ifall fler svarar att de besökt platser kopplad till mörk turism.  

Det intressanta här är att antalet som svarar nej till besök av mörk turism har förändrats från 

början av enkäten till slutet. Det kan alltså innebära att många som besöker mörka 

turistattraktioner inte är medvetna om dess mörka attribut och därför inte förstått att de med 

sina besök, fortfarande räknas som besökare till mörk turism för att attraktionen räknas in i 

den generella termen. Här syns det att det numera är ca 89% som har besökt en plats kopplad 

till mörk turism. Det innebär elva personer mer än vad det var i början av undersökningen.  

 

 
Figur 8 Besökta attraktioner 

Det här är egentligen en kvalitativ fråga som lyder vilka platser har du besökt kopplade till 

mörk turism? För enkelhetens skull så listas de upp i en tabell. Det här är svar som 

respondenterna för enkätundersökningen själva svarat på, både ljusa och mörka destinationer 

inom den mörka turismen. Alla övriga är platser som endast en person har nämnt i 

undersökningen, som exempelvis Vasamuseet eller Stortorget i Gamla stan, Carthage och 

Hiroshima o.s.v. Det här frågan var frivillig att svara på genom att den inte var obligatorisk. 
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Det gav totalt 49 svar av de totalt 70 respondenter som besvarat de övriga obligatoriska 

frågorna.  

 

4.1.1 Sammanfattning av enkätresultat 

Enkätundersökningen gjordes tidigt i arbetet för att ge en lättare förståelse till fenomenet och 

bidra till en grund i den senare delen av den empiriska undersökningen. Undersökningen 

bidrog på flera sätt till intervjuguiden och vilka frågor som ville ställas. Dessutom bidrar 

enkätundersökningen som ett komplement till intervjuerna för att det går att jämföra dem 

emellan i analysavsnittet. Det finns frågor som i efterhand hade varit ett bra tillägg men som 

istället kunde bidra som ett hjälpmedel till intervju undersökningarna eftersom de frågorna 

kunde tilläggas där, ex om det var planerade besök, här ställs istället frågan om det var målet 

med resan.  

4.2 Intervjuer med besökare 

Åtta intervjuer gjordes med fem män och tre kvinnor, varvid alla besökt mörka 

turistdestinationer. Precis som i enkätundersökningen, så är kön dock inte signifikant för den 

här undersökningen. Varje enskild intervju började med att fråga intervjupersonen vad de 

trodde var mörk turism. En intervjuperson svarade Jag hade väl chansat på något i stil med 

en restaurang där du äter i mörker eller turism där man ser på natthimmel. En annan 

intervjuperson chansade att det innebar att folk kidnappar turister och säljer organ, en del 

svarade jag vet inte och några hade bra koll på fenomenet, Platser dit man reser för att söka 

spänning och se historien i vitögat. Platser där skönheten inte är huvudsyftet för resmålet 

utan snarare den historiska betydelsen. Den här frågan ställdes för att få en förståelse kring 

de intervjuades bakgrund till ämnet och förstå deras förkunskaper kring mörk turism. De fick 

chansen att förklara vad de trodde och vad de kände för att sedan få en förklaring till vad som 

menas med mörk turism och den del av mörk turism som kallas för dark fun factories. 

Därefter ställdes frågan om intervjupersonerna besökt platser associerade med krig, död eller 

lidande. Både internationellt och i Sverige. Svaren var London Dungeon och Westerplatte och 

Ja, det har jag. Rom och Colosseum, och Rom överlag. Sen har jag även besökt London 

Dungeon i London. Ytterligare svar är jag har varit på Auschwitz, Colosseum, Vasamuseet 

och spökhus på Gröna lund, vidare nya besökta platser och svar är Vasamuseet, Armémuseet 

och Flygvapenmuseet i Linköping. Jag har även varit på det där fängelsemuseet i Kambodja 

om deras stora folkmord. De resterande intervjupersonerna hade besökt samma platser som 

andra svarat tidigare i intervjun, det var flera som besökt museer i Stockholm. Utöver att 

fråga om de platser de besökt så ställdes frågor om tankar kring att besöka platsen, hur det 

kändes och om det var på eget bevåg att åka till platsen eller attraktionen. I många fall var det 

av egen fri vilja de åkt dit men det var många som åkt till Vasamuseet med skolan. Däremot 

uppmärksammades det att flera kände att det var mer emotionellt på de platser där krig, död 

eller lidande inträffat istället för de attraktioner där det inte inträffat. Vid frågan hur det 

kändes att vara där på de mörka turistattraktionerna så svarades det Ja kändes sorgsen, vill 

inte att det ska hända igen, det var hemskt. och Det är overkligt att endast höra och läsa om 

det men att sen se det med egna ögon är att verkligen förstå att det hänt. Det var två av dem 

intervjuade som besökt Westerplatte och här svarade ena om sina känslor kring platsen, 
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Förutom Westerplatte som var lite hemskt, men där var det nog mer att man blev så 

överraskad över att det var en så starkt laddad plats vi kom till utan att veta om det. Förutom 

frågorna om var de varit, hur det kändes och tankarna kring attraktioner baserade på krig, död 

och lidande så ställdes även frågan om de var en plats de ville åka tillbaka till. Där besökaren 

främst besökt dark fun factories så svarades det angående återbesök Självklart, det var 

otroligt givande och roligt och det finns så mycket mer historia att ta del av. En annan 

svarade Nej, har sett det en gång, berlinmuren var cool, ena sidan var fin och den andra var 

hemsk. Här frågades det varför han inte ville besöka platsen igen och svaret var Har sett det 

en gång, det räcker. I så fall blir nästa gång Auschwitz eller något sånt där. Intervjupersonen 

som besökt Kambodja och dess museum om folkmordet blev också frågad om att tänka sig 

att göra ett återbesök och svarade Nu har jag sett det och det räcker. Däremot de museum 

som är i Sverige kommer jag besöka igen. De uppdaterar hela tiden med innehållet för Vasa 

då de får veta mer och mer ju mer de studerar det. Författarna drog slutsatsen att de platser 

som var mest laddade var inte något som de ville åka tillbaka till. Där hade de redan upplevt 

det som var meningen att uppleva. Men de platser som inte var lika laddade, som Vasa, Armé 

och London dungeon var platser som en kunde tänkas återbesöka. Där var istället upplevelsen 

av en positiv karaktär. Författarna spekulerade om det var för att allt inte inträffat på samma 

plats som den mörka historien som presenteras, men även för att berättelsen inte låg lika nära 

i tiden. 

4.3 Intervju med aktörer 

Här är två intervjuer med aktörer för olika mörka turistattraktioner i det kommersiella syftet. 

Dessa är med Vasamuseet och Stockholm ghost walk. Detsamma som platserna som 

observerades. Den första intervjun var med SGW och dess intervjumall finns med som 

bilaga. Här blev det en mailintervju och det ställdes frågor om hur de själva ser på mörk 

turism och om de reflekterar över att deras verksamhet bygger på att sälja in död och lidande, 

SGW svarade att Historia och legender samt död och vad som händer efter har alltid varit av 

intresse för folk sedan urminnes tider. Vi gör en modern tolkning av detta med en gnutta 

humor och ironi. Vi ser det som en väldigt intressant och rolig verksamhet i all hemskhet. 

Författarna frågade om hur idén kom till att starta verksamheten Idén kom från att man är så 

dålig turist i sin egen stad. Vi tycker väldigt mycket om att gå på rundvandringar och 

museum men tyckte att man kunde göra detta på ett mycket roligare sätt så att både guider 

och gäster ska ha roligt samtidigt som man lär sig något. Vidare frågades SGW om vad de 

visste om sina besökare, om de var återkommande besökare eller om det alltid var nya 

människor, sedan också om de kunde se en demografisk bakgrund till besökarna. SGW 

svarade att de hade svårt att hitta sin kundkrets och därför inte heller kunde rikta sin reklam 

eller information till en viss kundgrupp, men de har däremot återkommande besökare som tar 

med nya människor till vandringen. Författarna frågade om de tänkt att göra en mer fast 

attraktion, likt London dungeon och vad de själva anser om spöken, eftersom deras 

verksamhet går ut på att sälja in spöken bland annat. En fråga ställdes om vad de tror om att 

människor drar sig till mörk turism i överlag, SGW svarade Det tror vi absolut att dom gör. 

Lika som vissa drar sig till att få adrenalinkickar med fallskärmshopp, berg-och-dalbanor. Vi 

har haft flertal gäster som åker runt världen och går spökvandringar. 
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Nästa intervju gjordes i Vasamuseet med Mathias som arbetar som verksamhetsansvarig på 

Vasa och han fick också frågan om de anser att deras verksamhet tillhör mörk turism och 

specifikt dark fun factory. Mathias svarade för oss handlar det om 1600-talet och den här 

händelsen så då fokuserar vi väldigt mycket på människan och livet runt skeppet, och i livet 

ingår också döden, döden var alltid närvarande. Den var närmare vardagslivet än vad den är 

idag. Men vi har nog inte tänkt oss som en attraktion kring mörk turism men vi kan mycket väl 

vara det. Författarna förklarade att mörk turism karaktäriseras av krig, död och lidande och 

efter just lidande så berättade Mathias att människor på Vasa var ganska stympade och 

haltade, skadade och då var det liksom fysisk bestraffning och var inte så allvarligt, alla var 

skadade. Det som var väldigt allvarligt var att kränka en människas heder, äran var det som 

var heligt hos en person. Flera frågor är väldigt liknande mellan intervjuerna till Vasa och 

SGW eftersom de båda är aktörer till olika verksamheter inom mörk turism. Intervjumallen 

med Vasa ligger under bilagor. Mathias berättade att turisterna kanske inte riktigt reflekterar 

över att det kan vara en plats för dark tourism. Utan han trodde att de flesta besökarna 

kommer dit för att ta del av den svenska historien. Vasaskeppet har väldigt många som 

kommer hit för att få historien berättat och checka av det på listan. Däremot så delade de 

flesta av besökarna, omedvetet eller inte, med sig av de delar i utställningen som var riktad åt 

det mörka och morbida hållet på sociala medier. Sedan vet vi apropå det i sociala kanaler så 

är det många som fotar och lägger upp skeletten. Inte på något dåligt sätt men det intresserar 

och fascinerar många. Det var flera bilder på de skelett som museet valt att framställa. Ett 

tungt argument för att visa skeletten var för att man inte vet vilka det är. Det är inte 

namngivna personer, och det är inte living memory.  

 

Den demografiska aspekten av deras besökare är väldigt blandat, vi har ungefär 1,5 miljoner,  

80% är från utlandet, och att de kommer från alla världens hörn, i alla åldrar och alla kön och 

att det inte fanns någon speciell tanke bakom om att de kom för att se krig, död eller lidande. 

För dem så kanske Vasa är på listan över saker att göra i Stockholm. Attraktionen är ett 

måste ungefär som Eiffeltornet. Besökare på Vasamuseet kom för att se det unika skepp som 

finns där och det som sedan går under mörk turism blir en medföljande produkt. Det är svårt 

att säga om dem medvetet har sökt sig hit därför att för att de tilltalas av det (mörka), (det 

tas) mycket bilder på skallar och så.  

4.4 Armémuseet 

Armémuseet är ett museum på Östermalm där det svenska rikets krigshistoria presenteras. 

Museet ligger i ett gammalt militärt tyghus från 1800-talet och som präktigt ligger i centrala 

Stockholm med stor borggård, kanoner och sidobyggnader som ramar in entrén. Precis 

innanför dörrarna så ligger det till höger en förbutik med souvenirer och till vänster plats för 

utomstående utställningar. Vid andra tillfället för observation var det en fotoutställning vid 

namn Alsacefronten och Vogeserna 1914-18. Museet är uppdelat i två delar där varje del har 

sin egen våning, och allt börjar på den översta. Den första delen är ägnat åt det gamla svenska 

imperiet och stormaktstiden för att sedan gå in på 1800-talets Sverige och den andra delen är 

1900-talet och framåt.  
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4.4.1 Fältstudie 10 och 14 Mars 

På översta våningen, precis innan besökaren kliver in genom första dörren, så är det två 

banderoller upphängda med flera citat om krig skrivna på sig. Den ena sidan på svenska och 

den andra på engelska. Sedan när en kliver in innanför dörren till utställningens början, två 

trappor upp, så möts en av fyra schimpanser. De är frysta mitt i ett bråk där två av dem håller 

på att överrumpla den tredje. Den fjärde står tätt intill den tredje och håller emot. När en 

kommer tillräckligt nära den stora utformade scenen så sätts ljudet av skrikande och arga apor 

på i bakgrunden. Det är ingen text eller förklaring till varför det är schimpanser i början och 

runt dem ligger ett flertal skelett huvuden. De ligger i hörnen och längs golvet. Sedan för 

utställningen in dig i ett rum fullt med kartor och porträtt av kungar, adelsmän och kvinnor 

med politiska roller i stormaktens Sverige. Kartorna visar hur det svenska riket hade det med 

sina gränser mot Danmark och med de tyska små rikena i söder, och hur det svenska riket 

sträckte sig över Östersjön. Även stora montrar med vapen och rustning från tidsperioden 

presenteras. Men det är inte det som tar upp mest plats i rummet. Det gör nämligen ytterligare 

några scener, likt schimpanserna, som byggts upp mitt i rummet. Det är tre scener som 

utspelar sig här. Den första är sidan av ett trähus med två soldater i vax som byggts upp i 

mänsklig skala. De står stolta och vaktar över det som komma skall. Sedan kommer en större 

scen med ett tält med fem vaxdockor i mänsklig skala. Det är fyra män och en kvinna. En av 

männen slaktar en gris, kvinnan sitter vid en gryta, två män sitter vid tältet och ser ut att vara 

soldater medan den sista ligger intill tältet. Att döma av hans utseende så är han död eller 

mycket sjuk.  

 

Nästa scen är en kvinna intill ett ruttnande lik av en häst. Hon skär bort skinn från dess kropp 

och tävlar mot en mager och utsvulten hund som söker efter mat. Dessa två scener visar, och 

representerar, det hårda och fattiga livet som rådde i Sverige under stormaktstiden och det 

blir en rejäl kontrast mot nästa scen. I nästa rum kliver besökaren in i ett litet och dekorerat 

rum hos en rik adelsman. Han sitter, rund om magen, vid ett bord och tittar på en ritning för 

en herrgård. Hans kläder är färggranna och det sprakar i en brasa i ena hörnet av rummet. 

Han har det gott ställt i jämförelse med de tidigare scenarier. Nästa rum går istället tillbaka 

till samma känsla som i det första. Här visas vaxdockor på det vanliga folket. Klädda i simpla 

färger och utan smycken och juveler. Det är en moder med vad som ser ut att vara hennes 

son; klädd i endast en särk. De är inte de enda vaxdockorna i rummet utan även här har en 

större scen byggts upp för att visa hur det kunde se ut under denna krigstid. Det är tre soldater 

ridandes på hästar, i de igenkännbara karoliner uniformerna med svarta byxor och blågul 

rock. De har vapnen dragna och är frysta mitt i vad en kan ana är i språng mot fienden.  

 

Förutom vaxdockor i mänsklig skala så har även muséet byggt upp små slagfält för att visa 

hur det kunde se ut under krigstid på själva slagfältet. Detta blandas med montrar av vapen, 

bilder på politiskt aktiva män och kvinnor i Sverige samt ‘klämma och känna’ moment där 

besökaren kan lyfta kanonkulor, prova rockar och lyfta vapen från de olika tidsperioderna. 

Det som väckte den största tanken till mörk turism för Armémuseets del var det som kom 

härnäst. Den del av utställning som var tillägnad tortyrredskap och vaxdockor som visade hur 

det gick till (Framsidans bild är ett exempel på de vaxdockor som visas). Här har de gjort små 
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miniatyrer för att visa olika former av tortyr och lidande från stormaktstiden där det till och 

med finns uppbyggt en liten trähäst besökaren själv kan få testa. Trähästen har en vass 

ovansida, den är triangulär med den spetsiga sidan uppåt, där personen som ska torteras sitter 

högt uppe i luften och dinglar med benen. Tyngden från personen hamnar därför direkt i 

skrevet och på den vassa kanten. Där fick de sitta i timmar och ibland även dagar. 

 

Det är såhär det fortsätter på Armémuseets översta plan. Det är vaxdockor som visar mindre 

scener, mindre vaxdockor som visar större och några prova-på-delar för besökaren. Allt detta 

blandas med texter på väggarna, porträtt av politiska personer och kartor över hur det svenska 

imperiet förändrades över tid. Den nedre delen är utifrån Sveriges inblandning under första 

och andra världskriget. Det är endast någon enstaka vaxdocka och inte lika mycket prova-på-

delar som på det övre planet utan det är mer montrar över vapen, uppvisning av olika 

uniformer och ett rum där soldaterna övernattar. För att sedan avslutas med bilder från den 

svenska armén och hur den sett ut under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-

talet. 

4.5 Stockholm ghost walk 

Spökvandringen började med att besökarna möts upp vid Järntorget i Stockholm mitt i Gamla 

stan framför en staty, Evert Taube statyn. Denna observation sker den 29 mars 2018. Klockan 

är 18.30 när guiden kommer, som är iklädd en läkardräkt från medeltiden. Det blir totalt 14 

personer som börjar den här vandringen. Guiden tar oss med på platser kopplade till historien 

och berättar var bödeln har bott och hur han fick sitt jobb. Genom att själv vara på väg att bli 

avrättad men istället ta jobbet från den tidigare bödeln genom att släpa ut honom från sitt 

boende och avrätta honom och sedan få det förtydligat för folkmassan att han är bödeln 

genom att få sina öron avskurna. Gruppen går vidare och guiden pratar om Europas minsta 

staty som sägs ge tur om man gnuggar dess huvud, sedan går alla vidare med guiden och hon 

berättar att det i själva verket endast gäller män och att kvinnor istället kommer bli gravida de 

närmsta dagarna. Nu är gruppen vid slottet och berättelsen om en man som dödade en kung 

och hur mördaren blev avrättad med avslitna armar och ben, där han skulle förblöda framför 

folkmassan. Vidare pratar guiden om pesten och hur de åt råttor när de blev inlåsta i sina hem 

och sedan fick alla någon liten torr bit som hon påstod var råtta och var för provsmakning. 

Det berättades även om liken som låg kvar på Stockholms gator under pesten och hur ingen 

ville skövla undan liken och soporna som fanns på gatan så de istället skapade högre 

klackade skor för att ändå ha möjlighet att röra sig på gatorna. Det pratas om kanonkulor som 

satts in i väggarna i byggnader för skojs skull, för att kunna lura andra att det hänt vid Slaget 

vid Brunkeberg. Vidare berättas det om Stockholms bästa bordell för tiden, vilka hus som 

spökar och vem spöket sägs vara. Sedan berättar guiden också om avrättningen vid 

Stockholms blodbad och hur det kom att kallas så. Guiden pratar om de cirka 80-85 

personerna som avrättades och hur många timmar det tog, om hur slött svärdet hunnit bli och 

att även bödeln blev trött och fick ta en paus och en sup för att orka fortsätta. Det här gjorde 

att mot slutet så tog det cirka sex slag med svärdet för att få av huvudet medan det i början 

tog två slag per person. När klockan var 20.05 så hade vandringen varat i 95 minuter och 

avslutades därmed framför SGW kontor.  
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Författarna upplevde att den här deltagande observationen var ett bra val i valet av dark fun 

factory. Det här var verkligen en attraktion med mörk turism i kommersiellt syfte som var det 

som eftersöktes. 

4.6 Vasamuseet 

Vasa sjönk 1628 i Stockholm och är 1600-talets mest bevarade skepp med 98% originaldelar. 

Vasa är idag på första plats på TripAdvisors lista av saker att göra i Stockholm och var redan 

2015 på TripAdvisors topp 10-lista av världens bästa museer. Vasamuseet har över en miljon 

besökare årligen och är en av Sveriges mest kända byggnader (Vasamuseet, 2016a). Vasa 

sjösattes för första gången på våren 1627 och var tänkt att göra Sverige till en av de mest 

fruktade makterna i Europa. Vasa skulle bli det mest skräckinjagande krigsfartyg som världen 

skådat, det blev istället det kändaste fiaskot i svensk historia (Vasamuseet, 2016b). När 

skeppet blev färdigt 1627, så hade det en vikt på 1200 ton, 60 meter långt med 64 kanoner. 

Vasas stabilitet testades genom att trettio män sprang från ena sidan till den andra och redan 

1628, så rang det varningsklockor om Vasas stabilitet efter att testet fick avbrytas redan efter 

några vändor. Trots detta ger sig Vasa iväg några månader senare. 1300 meter, så långt kom 

skeppet tills en kastvind fick skeppet att kantra och vatten att forsa in genom kanonernas 

portar. Skeppet drog med sig ungefär 30 personer av de 200 människor som var ombord. 

1961 dras Vasa upp med hjälp av vajrar och flytpontoner efter 333 år i vattnet. För att bevara 

och återuppbygga skeppet så besprutas det med polyetylenglykol, för att träet inte ska torka, 

krympa och spricka. Det här innebär en 17 år lång behandling (Vasamuseet, 2016b). 

 

4.6.1 Fältstudie på Vasa 

Det skedde en 90 minuter lång fältstudie på Vasamuseet 28 mars 2018 varav 17 minuter var 

under en filmvisning om Vasas historia, för att förstå vad som gör det unikt. Författarna kom 

fram till Vasamuseet 13.00 och påbörjade sin fältstudie. Trots att båda varit där inne flera 

gånger så slogs båda ändå av tanken om hur stort skeppet faktiskt är. Att komma in dit är, och 

har alltid varit, en “wow-upplevelse”. Framför allt ur ett historiskt perspektiv. Författarna 

upplevde att det är lätt att glömma bort vad det är som gör Vasa unikt och hur de varje år kan 

få över en miljon besökare. Att avsluta observationen med att se filmen om historien och hur 

Vasa är ensam i världen med att vara ett 1600-talsskepp så blev det en påminnelse om hur 

unikt det verkligen är. Under observationens gång så hamna fokuset på det mörka ur ett 

turistiskt perspektiv, men det är framför allt helheten som gör Vasa till en dark fun factory. 

Faktumet att 30 personer dog när Vasa sjönk samt hur det bidrar till kunskapen om hur 

människorna levde på 1600-talet. Observationen på museet visar både bilder och texter 

genom olika kategorier av Vasa, där livet ombord är en av dessa. Det visar vilka sjukdomarna 

de bar på och hur dem levde på skeppen. I form av bilder och kortare texter berättar museet 

en berättelse om hur skepp under samma tidsperiod hade sin egna skeppsdoktor. En 

skeppsdoktor som tog hand om besättningen och de olika sjukdomar som kunde råda. 

Eftersom Vasa själv aldrig kom så långt så är det endast en generell sammanfattning från 

andra skepp och vad man vet från liknande händelser och platser. Vasa kopplas till krig, död, 

och lidande som står för den mörka turismen och når alla tre kriterier, 30 döda, krigsskepp 
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och utställningen om lidande i form av sjukdomar och trångboddheten ombord på liknande 

skepp. Många fler dog av sjukdomar än i strid på 1600-tals krigsskepp (Vasamuseet, 2015). 

Även en egen liten del på museet visar upp skelett som man grävt fram på skeppet. Det är 

inte mycket man känner till om dessa skelett som visas, mer än att de var på skeppet när de 

sjönk och gick under med det. Vilket även det bidrar till att det ingår under den mörka 

turismens termer. Museet visar öppet ett av de starkaste attributen för död; nämligen en död 

människas kvarlevor. 

 

Andra gången författarna besökte Vasa i år var för intervjun med Mathias; som är 

verksamhetsutvecklare för Vasa. Han hade bestämt tiden för intervjun som var klockan 10.00 

en torsdag förmiddag, samma tid som museet öppnade. För att inte bli sena så var författarna 

där i god tid och stod längst fram i kön och kom in direkt när de öppnade dörrarna. Direkt 

inne i museet stod Mathias och väntade vid informationsdisken och var i stort sett ensamma i 

lokalen, inga besökare hade hunnit in än och det blev återigen en ganska “häftig” upplevelse 

att se skeppet utan att vara omringade av andra människor och därmed kom möjligheten att ta 

en bild på skeppet utan att ha med andra besökare i bilden. För de som besökt Vasa vet att det 

är ganska unikt att inte vara omringade av alla människor som utgör deras 1,5 miljon 

besökare årligen (Mathias, 2018). Det var en fridfull känsla att stå i museet utan andra  

besökare, eftersom det brukar pratas glatt och högljutt i lokalen.  
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5. Analys  

Av de attraktioner som tagits med i undersökningen så går de alla under ljus mörk turism, 

även om Stockholm Ghost Walk har tendenser mot den mörka versionen av mörk turism. Det 

mest avgörande för att SGW är ljus är att det är ett kommersiellt nöje. Av de tre attraktioner 

som undersökts har endast en av tre varit gratis. Vilket var Armémuseum. Museet tar 

ingenting i inträde och faller därför lite utanför gränsen för det kommersiella, men samtidigt 

har de en museishop vid entrén där de säljer souvenirer som även de går under krigstemat i 

och med att museet i grund och botten är ett krigsmuseum. Av de punkter som faller under 

ljus mörk turism så uppfyller Armémuseum 8 av de 9 punkter som Stone (2015) tar med. Den 

punkt som de inte använder sig av är kommersiellt centrerad. Då museet, som nämnt, inte tar 

något inträde. Vasamuseet har i sin tur även de 8 av 9 punkter uppfyllda. Men punkten de inte 

uppfyller för ljus mörk turism är att den uppfattas inte som autentiskt. Upplevelsen är 

autentisk trots att den inte visas som ett skepp i vattnet så är det ändå det riktiga skeppet som 

hittades på havets botten. Vilket gör upplevelsen autentisk. Stockholm Ghost Walk var de 

som hade färre punkter de uppfyllde. De uppfyller endast 5 av 9 punkter i och med att de inte 

visar något som är konstruerat utan riktiga platser. Därför fyller de inte heller punkten 

uppfattas inte som autentiskt. Utbudet går under avsiktligt i och med att de själva valt vad 

under rundturen som ska vara med, och det är underhållningsorienterad och den är 

kommersiellt centrerad. Däremot krockar det lite här med den mörka nyansen av Stones 

spektrum. För SGW är även de historiskt centrerad i och med att det är Stockholm och Gamla 

Stans historia som presenteras och används som underhållningsvärde. Alla dessa tre nämner 

på något sätt krig, vissa mer än andra, och det går ihop med Smiths (1998) uttalande om att 

krig är den största kategorin för attraktioner i världen. Det finns ett intresse för det. 

 

Utifrån de åtta intervjupersoner för undersökning, så har alla besökt olika mörka 

turistattraktioner och det kunde visa att majoriteten, sex av åtta personer har besökt mörka 

turistattraktioner på eget bevåg. I enkätundersökningen ställdes istället frågan Har målet med 

din resa/upplevelse varit att besöka platsen? För att se om det bland annat varit planerade 

besök eller spontana. 52,2% besvarade att målet med deras resa var att besöka platser inom 

den mörka turismen vilket går att på sätt och vis koppla till att det varit ens vilja att besöka 

platsen som sex av åtta intervjupersoner också ville.  

 

Av de åtta personerna som deltog i intervjuerna så har sex stycken av dem besökt 

Vasamuseet i Stockholm. Det var också tydligt att majoriteten, sex personer av åtta här också 

besökte mörka turistattraktioner för dess historia, de upplevde sina besök som både lärorika 

och spännande eller intressanta. Vilket är även vad Hughes (2008) tog upp i teoriavsnittet av 

den här uppsatsen, där motiven var förståelse och kunskap. Vidare nämner Kang et al. (2012) 

att det finns tre dimensioner för besökande av mörk turism. För att påminna om det från 

teoriavsnittet så är det lärandets skull, nyfikenhet och utbildningssyfte. Resultaten från 

intervjun stödjer det här påståendet genom att visa att majoriteten av våra intervjupersoner 

svarade att besöka mörka turistattraktioner för att det är spännande och intressant, lärorikt och 

det visar en historia av platsen. Enligt enkätundersökningen som gjordes tidigare så 
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besvarade 71,4 % att de besöker mörka turistattraktioner för den historiska anknytningen och 

för att ta in ny kunskap.  

 

Hälften av intervjupersonerna upplevde att de hade haft en emotionell upplevelse i den mörka 

turismen. Dessa personer hade besökt Auschwitz, Berlin och museet i Kambodja som 

återspeglar folkmordet, den sista personen hade besökt Vasamuseet och tänkte tillbaka på när 

hon var elva år och trodde att båten kunde tippa ner på henne. Ingen annan av de som besökt 

mörk turism i kommersiellt underhållningssyfte upplevde sina platser som mörk turism, även 

om de förstod att det kategoriseras som det i den generella termen. Detta går ihop med tanken 

om att platser inte alltid är mörka utifrån vad besökaren känner, i enlighet med Isaac och 

Cakmak (2014). Stortorget i Stockholm nämns i tre olika intervjuer för Stockholms blodbad 

men ingen upplevde att Stortorget på något sätt kändes som en mörk plats utan de beskrev 

platsen som en fin plats på sommaren och en av intervjupersonerna kände att det var hennes 

favoritplats i Stockholm. Biran et al. (2011) tog tidigare upp att det är uppfattningen av 

platsen som avgör om den är mörk eller inte, vilket också går att förtydliga från intervjuerna. 

Ingen upplevde att spökhusen på Gröna Lund eller Liseberg var mörk turism, ingen kände 

heller att Vasamuseet eller stortorget tillhörde den mörka turismen. Enkätundersökningen 

ställde frågan varför vill du besöka en plats kopplad till krig, död eller lidande? och där 

besvarade 37,1% att det var för att ta del av den emotionella aspekten från det som ägt rum på 

platsen, skillnaden här kan vara att författarna inte frågade om just dark fun factories utan om 

mörk turism i allmänhet. Här hade det varit en fördel om frågan ställts både om dark fun 

factories och om mörk turism i allmänhet. När istället frågan ställdes på enkätundersökningen 

om de hade haft en emotionell upplevelse svarade 37,3 % att de haft en medel emotionell 

upplevelse (3 av 5 på en skala från lite till mycket) och endast 3% hade haft en väldigt stor 

emotionell upplevelse och 16,4% har haft en väldigt liten emotionell upplevelse. De här 

frågan är också tolkningsbar eftersom den inte är specificerad till dark fun factories utan 

mörk turism i den mån de har besökt vissa attraktioner. Alltså är det otydligt hur många som 

kan ha upplevt mörk turism i kommersiellt syfte som emotionell och om någon kanske inte 

alls upplevde Auschwitz som emotionell.  

 

Undersökningen hade flera intervjupersoner som nämnde att det inte räcker att läsa om en 

viss händelse för att känna det och tro på det, därför hade flera intervjupersoner varit på 

riktigt mörka turistattraktioner för att “se det för att tro på det”. Det är liknelse från Kidron 

(2013) som nämnde att läsa böcker och se bilder var inte det som kändes verkligt för 

intervjupersonerna utan det var att vara på platsen och ta in alla intryck. Det här är en stor 

skillnad från enkätundersökningen där endast 2,7% besvarade att de behövde se en viss plats 

för att tro på den händelsen. I den kvalitativa frågan i enkätundersökningen (figur 8) så visas 

att gemensamt bland respondenterna är att flest antal personer har besökt Auschwitz vilket är 

detsamma som intervjupersonerna upplevde som overkligt och fyra av åtta intervjupersoner 

upplevde var en emotionell upplevelse men endast 3% upplevde var en emotionell upplevelse 

i enkätundersökningen trots att enkätundersökningen haft fler som besökt mörkare 

turistattraktioner än intervjupersonerna. 
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Utifrån Ashworth och Isaac (2015) listar de olika former av känslor som är de vanligaste 

inom upplevelsen av den mörka turismen. Nyfikenhet, skam, empatisk sorg med flera. 

Utifrån de åtta personer som intervjuades så märktes det en skillnad över hur de reagerade 

över platser som tillhörde en varsin ände av den mörka turismens spektrum (Stone, 2006). De 

platser som var på den mörka skalan i spektrumet var det likt Ashworth och Isaac förklarar 

som nyfikenhet och empatisk sorg. Flera av kandidaterna kände vid dessa platser som 

Auschwitz och muséet i Kambodja dessa former av emotioner. Platser däremot associerade 

med den mer ljusa spektrumet var istället lärorika och väckte en annan form av nyfikenhet. 

Här visade intervjupersonerna att de istället av nyfikenhet ville lära sig mer om något 

spännande istället för något mer emotionellt. Det återkommande argumentet för att det var en 

roligare upplevelse var att de inte såg det som mörk turism i och med att ingenting hade hänt 

på plats. Det återskapades bara en historia istället för att visa vad som hänt på platsen. Här 

passar Sauchelli (2014) och tanken om skräckfilm och läskig konst in. På platser som London 

Dungeon, Armémuseum och Vasamuseet går besökaren in och vet att det har en blodig 

historia eller en krigshistoria. Undersökningen hade även två intervjupersoner som nämnde 

att de inte gärna besöker platserna igen, att de hade sett det en gång och det räckte för dem, 

lika många intervjupersoner gjorde kopplingen mellan dark fun factories och att se en 

skräckfilm eller gå på bio. De ansåg att tidsåtgången är ungefär detsamma, likaså med priset 

och den emotionella upplevelsen.  

 

Biran et al. (2011) tar upp i grey tourism efterfrågan om fascinationen över döden, även om 

det inte alltid var avsiktligt att besöka attraktioner inom den mörka turismen. Detta var tydligt 

i intervjun med Vasamuseet där Mathias (Vasa verksamhetsansvarig 2018) delade med sig av 

sin kunskap om att flera besökare, utöver skeppet, lade upp bilder på social medier på de 

skelett som visas på museet. Detta var även något som märktes av under observationen på 

Armémuseum i och med de vaxdockor som var på plats och visade människors lidande och 

även döden. Samtidigt som det inte ses som mörk turism är det de morbida som får 

uppmärksamhet. Detta går ihop med tanken om att mörk turism inte alltid uppfattas som 

mörk utan blir ett medföljande fenomen på platser som dessa. Biran et al. (2011) nämner att 

det finns forskare som påstår att uppfattningen av en plats som mörk är det som avgör om 

platsen går under, och att det är denna uppfattning som gör att en attraktion uppfattas som 

mörk turism eller inte. I och med Vasa och Armé visar intervjuerna och enkätundersökningen 

att detta stämmer in i och med att besökare inte åker dit specifikt för att se det morbida utan 

att det blir, som tidigare nämnt, ett medföljande fenomen. 

 

Vasamuseet är en attraktion som vanligen inte anses vara särskilt mörk, då fokuset framför 

allt är historiskt och inte specifikt på döden. Därför kan det vara en bra tanke att ha med sig 

att vissa forskare anser att det är uppfattningen av platsen som avgör dess nyans av mörk 

turism och inte specifikt attributen. Med Vasamuseet så var det flera besökare som inte var 

medvetna om att det räknades som mörk turism och därför inte deltog i en mörk upplevelse. 

Stockholm Ghost Walk däremot är den del av den ljusa formen av den mörka turismen där 

besökare är medvetna om att det är mörk turism. Hela konceptet är att visa döden, lidande 

och krig. Besökaren är där för att uppleva det på plats. Som Sauchelli (2014) säger så går 

besökaren in på attraktionen med en förväntan att se det morbida. Det mentala tillståndet, 
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enligt Sauchelli, är det som gör att det morbida, skräck, kan ta sig in i besökaren och jämför 

det med samma adrenalinkick som vid fallskärmshoppning.  

5.1 Slutsats 

Utifrån uppsatsens syfte har författarna tagit reda på lockelsen till dark fun factories genom 

flerfaldiga metoder. Utifrån den förundersökning, enkäter, som gjordes drog vi flera slutsatser 

som la grunden för hur vi skulle lägga upp intervjuer med besökare av mörk turism. Hela 27 

procent svarade att de inte besökt, eller inte visste om, att de besökt mörk turism där det 

sedan sänktes ner till lite över elva procent i den sista frågan när vi frågade samma sak igen i 

enkätundersökningen. Detta efter att ha berättat om vad det är som egentligen är mörk turism 

och gett förslag på platser som går under denna kategori. Utifrån detta förstod vi redan tidigt i 

arbetet att besökare inte alltid är medvetna om att de är besökare av mörk turism. Vid 

intervjuerna till aktörerna till kommersiell mörk turism så märkte vi att kunskapen var låg 

även där, då de inte heller var säkra om de kunde kalla sig attraktioner till mörk turism, inte 

förrän den kommersiella syftet förklarades. Vilket även det går ihop med teorin från Biran et 

al. (2011) med samma utgångsläge med människor som råkar besöka mörka 

turistattraktioner. Genom intervjuerna fick vi veta att besökare inte medvetet tänker på mörk 

turism i sina besök, det här är både för att de själva inte anser att attraktionerna de besöker är 

lagda inom mörk turism och för att mörk turism inte är ett vardagligt uttryck och inte heller 

allmänkunskap. Sedan är det inte allmänt känt att det finns en kommersiell del inom den 

mörka turismen, och därför tänker fler på Auschwitz och förintelsen än på spökhus och 

krigsmuseum.  

 

Flera intervjupersoner drog kopplingen mellan mörk turism och emotionell upplevelse. Om 

det var en emotionell upplevelse så ansåg de att det var mörk turism, annars ansåg de att det 

inte upplevdes som en mörk turistisk attraktion trots att platsen generaliseras till det. Det här 

kom vi fram till när vi frågade ut om diverse mörka turistattraktioner som de varit på och 

intervjuade dem i olika skeden, oftast med den mörkaste platsen först och därefter kunde det 

nämnas spökhus eller Vasamuseet, där ingen ansåg att de var särskilt mörka. Enligt intervju 

undersökningarna så menade två av åtta intervjupersoner att besöka en dark fun factory var 

ungefär som att gå på bio, de båda är underhållande och pågår lika länge, ingen är mer 

emotionell än den andra. Alltså kan det tänkas sig att besöka en plats associerad med krig, 

död eller lidande kan lika gärna vara som att se på en skräckfilm, krigsfilm eller en actionfilm 

som har samma kopplingar som dark fun factory.  

 

Genom våra intervjuer och enkäten så kunde vi se att det huvudsakliga syftet för besöken av 

mörka turistattraktioner är bland annat för den historiska anknytningen men också för att det 

är lärorikt, spännande och intressant. Vi kan också konstatera att det är nästan lika många 

som planerar sina besök som det är oplanerade men majoriteten av alla besöker mörka 

turistattraktioner gör det av sin egna fria vilja och inte för exempelvis skolbesök eller följer 

med som sällskap medan de själva är ointresserade av ämnet i sig.  
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Vi kunde se flera likheter mellan vår empiri och de utvalda teorierna för undersökningen. 

Som med Kang et al. (2012) som diskuterar syften med besök av mörk turism om 

utbildningssyfte som besök med skolan, lärandets skull och få in nya kunskaper, för sociala 

anledningar och nyfikenhet. Dessa går att applicera på dark fun factories eftersom många från 

Stockholmsområdet och dess närhet besöker Vasamuseet med skolan. Sedan går människor 

på spökvandringen för att få ta del av nya kunskaper i form av en annorlunda stadsvandring 

och båda platserna besöks för nyfikenheten kring det morbida och den historiska 

anknytningen.  

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna för den här uppsatsen anser att det kan göras en större forskning kring fenomenet 

mörk turism med kommersiellt underhållningssyfte där forskningen har fler intervjuer med 

människor som verkligen är på platsen och därmed har färska minnen. Alternativt kan 

forskning göras genom att undersöka dark fun factories i flera länder och se hur de upplevs, 

hur den emotionella upplevelsen är och hur det uppfattas från besökarnas sida. Dessutom går 

det att fördjupa den här undersökningen genom att intervjua tills en mättnad uppnåtts, 

förslagsvis med 25-30 intervjuer. Det går att intervjua både besökare och aktörer för dark fun 

factories som forskarna har gjort för den här undersökningen, i en fördjupad undersökning 

kan flera intervjuer göras med aktörerna för att få deras perspektiv på fenomenet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Fråga Följdfråga 

Info om 

intervjuperson 

1. Ålder & kön Är du okej med att intervjun spelas in? Det 

är anonymt och spelas in för transkribering.  

Generellt om 

mörk turism 

2. Vad tror du det innebär med mörk 

turism? 

Definition av mörk turism 

och dark fun factory 

Tidigare 

erfarenheter 

3. Har du besökt en plats baserad på 

mörk turism? 

Om nej, Vill du besöka en mörk 

turistattraktion? 

Varför/varför inte? 

Om nej fråga 3A 

och 3B 

3C. Varför tror du att andra besöker 

platser eller attraktioner kopplade till 

mörk turism? 

Tack för att jag fick intervjua dig (?!) 

Om ja på fråga 3 

Upplevelse 

kring mörk 

turism 

4. Var det här besöket eget valt från 

din sida? 

(skola, partner som valt?) 

- Besökte du den här platsen ensam? 

- Om ja vid fråga 4, vad är det som får dig 

att vilja besöka en plats kopplad till krig, 

död eller lidande? 

 5. Har du besökt några internationella 

platser inom ämnet? 

 

Om nej, gå till fråga 6. 

-Vad besökte du för plats/attraktion? 

-Vad var din avsikt med besöket? 

-Hur kändes det att vara där? 

-Hur var dina tankar? 

-Var det ett planerat besök? 

-Var det här en emotionell upplevelse? 

Varför tror du att det (inte) var så? 

-Kan du tänka dig att besöka platsen igen? 

Varför/varför inte? 

-Betraktar du den upplevelsen som mörk 

turism? 

 6. Har du besökt några mörka 

turistattraktioner i Sverige? 

Om ja, ställ frågorna från 5B 

Om nej, har du besökt vasamuseet?  

Avslut: Tack för att du tog dig tid att bli 

intervjuad! 



 

Bilaga 2. Intervjumall aktörer 

Mailintervju till Stockholm Ghost Walk 

Hej, vi skriver en kandidatuppsats inom turismvetenskap från Södertörns Högskola, där vi 

tittar närmare på mörk turism. Mörk turism är den turism som baserar sin verksamhet eller 

destination utifrån krig, död och lidande. Det som vi valt att fokusera på inom detta ämne är 

det fenomen som kallas för Dark Fun Factories i Stockholmsområdet. De som gör 

kommersiell verksamhet och nöje utav mörk turism. Våra frågor till er som aktörer och 

producenter av en sådan attraktion är då följande: 

 

- Hur ser ni på er verksamhet utifrån den mörka turismen. Är det något ni reflekterar 

över att er verksamhet bygger på att sälja död och lidande? 

- Varifrån kom idén om att starta en verksamhet och attraktion om Stockholm Ghost 

Walk? Var det tanken om att förmedla Stockholms blodiga historia eller alla historier 

om spökhus i Gamla Stan? Eller var det något helt annat? 

- De kunder som kommer är det någon speciell demografisk bakgrund som det kommer 

fler utav, eller är det blandat med vilka som besöker er attraktion? Någon speciell 

ålder, kön eller bakgrund? 

- Har ni återkommande besökare eller är alla nya ansikten? 

- Hur tror ni att era besökare hittar till er eller hör talas om er vandring/hemsida? 

- Är det något speciellt som de tycker mer om under själva vandringarna som ni märkt 

av? Den blodiga historien, spöken eller historia överlag? 

- Vad känner ni är den mest drivande faktorn för att personer vill besöka just er 

attraktion? 

- Vad tror ni om att människor drar sig till mörk turism överlag? 

- Vad tror ni själva om spöken? 

- Har ni funderat på att göra en mer fast attraktion, likt London Dungeon? 

 

Intervjumall Vasamuseet 

- Hur ser ni på er verksamhet utifrån den mörka turismen? 

- Är det någon ni reflekterar över, hur den har delar som bygger på att sälja död eller 

lidande? 

- De kunder som kommer är det någon speciell demografisk bakgrund som det kommer 

fler utav? 

- Är det blandat med vilka som besöker er attraktion? Någon speciell ålder, kön eller 

bakgrund? 

- Vad känner ni är den mest drivande faktorn för att personer vill besöka just er 

attraktion? 

- Vad tror ni om att människor drar sig till mörk turism överlag? 

- Anser ni att er attraktion är en mörk turistattraktion? (dark fun factory) 


