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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte till att undersöka två dagstidningars och tre resetidningars 

framställning av Dark Tourism samt ta reda på vilka skillnader och likheter framställningarna 

har. Målet är även att finna en djupgående uppfattning av Dark Tourism och de olika 

perspektiven och gemensamma dragen som finns i artiklarna. Det empiriska materialet består av 

25 artiklar varav 15 stycken kommer från dagstidningar och 10 stycken kommer ifrån 

resetidningar. En kritisk diskursanalys har tillämpats som metod i denna studie och resultaten 

visar att två olika diskurser, varav den ena är melankolisk och den andra är sangvinisk, präglar 

tidningsgenrerna. Det framgår även att diskurserna som råder i tidningarna kan ha en stor 

påverkan på människors uppfattning av fenomenet Dark Tourism.  

 

Nyckelord: Dark Tourism, Diskurs, Tidningsartiklar, Kritisk Diskursanalys, Media 

 

Abstract 

This study aims to examine two daily newspapers and three travel magazines’ production of 

Dark Tourism, and find out what differences and similarities the petitions have. The aim is also 

to find an in-depth understanding of Dark Tourism and the different perspectives and common 

features found in the articles. The empirical material consists of 25 articles, of which 15 were 

from daily newspapers and 10 come from travel magazines. A critical discourse analysis has 

been applied as a method in this study and the results show that two different discourses, one of 

which is melancholic and the other is sanguine, characterizes these journal genres. It is also clear 

that the discourses that prevail in the newspapers can have a big impact on people's perception of 

the phenomenon of Dark Tourism. 
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Förord 

Båda skribenterna, Galina Beloborodova och Angela Cardani, ansvarar för hela innehållet av 

denna studie. Författarna har arbetat ekvivalent och gemensamt med att finna material, överlägga 

val av tillvägagångssätt samt till sist genomföra en analysering av resultatet. Vi har jobbat vid 

samma dator i skolan och läst igenom samma artiklar, skrivit varje mening tillsammans samt 

hjälpt till att ändra varandras meningsuppbyggnader i texten. Det vill säga att vi båda två har 

varit lika mycket insatta i skapandet av denna uppsats.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

När det talas om turism brukar det oftast associeras med stränder, sol, bad och glädje. Det finns 

flera olika slags sätt att turista på och de flesta involverar det ovannämnda – backpacking, 

charterturism, äventyrsturism m.m. Det finns dock en slags turism som går utöver det ordinära 

och det kallas för Dark Tourism. Begreppet Dark Tourism myntades av professor John Lennon 

och Malcolm Foley år 1996. Dark Tourism innebär vistelse på platser som har mörk historia och 

associeras med tragedier, sorg och döden (Lennon & Foley, 2000). Det kan vara ett 

kontroversiellt sätt att tjäna pengar på men ändå finns det en efterfråga. Människor över hela 

världen fascineras av det mörka och det mystiska med döden, men det finns även de som avskyr 

hela konceptet med att tjäna pengar på tragedier. Denna studie kommer att undersöka hur Dark 

Tourism framställs i olika tidningsgenrer samt vilka diskurser som råder i tidningarna. Diskurser 

är något som lever i människornas vardagliga liv och som dels kan skapas av ett förhållande 

mellan människor och media. Diskurser kan vara något som människor inte är medvetna om och 

att de bidrar till skapandet och bevarandet av dem. Denna omedvetenhet kan utnyttjas av aktörer 

som har mycket inflytelse över allmänheten och människors ifrågasättande förmåga kan 

försvagas och därmed inte längre höras i samhället. Media spelar en väsentlig roll i människors 

uppfattning och föreställningar av olika ting i världen. Vi anser att det går att finna en djupare 

förståelse av Dark Tourism och de olika perspektiven och gemensamma dragen som finns i 

artiklarna. Hur speglas fenomenet Dark Tourism i media? Vad kan medias inflytelse över oss 

skapa för slags konsekvenser? 

1.2 Frågeställningar 

Hur framställs Dark Tourism i dagstidningar och resetidningar? 

Vilka perspektiv lyfts fram i artiklarna? 

Vilka möjliga diskurser återfinns i artiklarna? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att jämföra två dagstidningars och tre resetidningars 

framställning av Dark Tourism samt ta reda på vilka skillnader och likheter framställningarna 

har. Vi vill undersöka vilka aktuella diskurser i media som har potential att påverka begreppets 

innebörd och dess utveckling. 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att endast undersöka återkommande mönster och element i ett antal 

tidningsartiklar. Vi tänker avgränsa oss till olika välkända engelskspråkliga resetidningar och 

dagstidningar som The Guardian, BBC, Travel Weekly, Vagabondish och Travel Magazine. 
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1.5 Definitioner 

Dark Tourism är ett brett begrepp och kan definieras på olika sätt. Dark Tourism innebär – enligt 

dictionary – resandet till platser som associeras med världstragedier eller olika slags katastrofer 

(Dictionary, 2013). 

 

Enligt Lennon och Foley innebär begreppet Dark Tourism tragiska händelser som har tagit plats 

samt lever kvar i minnena hos de som fortfarande lever och därmed kan bekräfta dem. Begreppet 

innebär också att besökarna upplever ångest och sorg under vistelsen på sådana platser. (Lennon 

& Foley, 2000:11–12)  

I artikeln “A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist 

sites, attractions and exhibitions” skriven av Philip R. Stone refererar författaren till A.V. Seaton 

som argumenterar för att Dark Tourism är resandet till en plats där besökaren är helt, eller delvis 

motiverad av en särskild önskan om faktiska eller symboliska möten med döden. Besökarens 

motivation är möte med döden i synnerhet, dock inte helt uteslutande en våldsam död. (Stone, 

2006) 

 

Stone refererar till Seaton som föreslår fem kategorier av aktiviteter inom Dark Tourism. Dessa 

är resandet för att skåda offentliga avrättningar, resandet för att se platser där enskilda eller 

massmord har skett, resandet till minnesplatser som kyrkogårdar eller krigsplatser, resandet för 

att se bevis eller symboliska representationer av död som exempelvis museum som ställer ut 

krigsvapen samt resandet för att återge och föreställa döden genom att titta på olika pjäser eller 

festivaler som har döden som tema. (Stone, 2006) 

 

Stone förklarar att Seaton anser att media har en central roll i att turismen till attraktioner, 

utställningar samt platser som associeras med döden har ökat. Detta på grund av global 

kommunikation som tv och internet där media finns och sänder ut information. (Stone, 2006) 

 

Vi kommer att utgå ifrån NE:s definition av massmedia vilket är flödet av information som sänds 

av medieorganisationer samt tekniska medier och som riktar sig till och nås av massbefolkningen 

(Ne, 2013a).  

 

Vi har valt att använda oss av dessa definitioner eftersom vi anser att de är dem mest relevanta 

för vår undersökning. Vår förståelse av de valda begreppen har sina utgångspunkter från de 

ovannämnda definitionerna. Vi har funnit att Dark Tourism talas utifrån flera aspekter i vår 

undersökning och vi anser därför att det är relevant att tillämpa dessa definitioner för denna 

uppsats. 
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2. Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in material från fem olika 

engelskspråkliga tidningar om Dark Tourism från internet. Vi har letat efter tidningsartiklar om 

fenomenet i svensk press – men inte hittat några svenska sådana. Dessutom anser vi att engelska 

är ett mer globalt språk än svenska och är ett språk som påverkar oss i Sverige samt når ut till 

större folkmassor. Vi har valt att titta på två dagstidningar och tre resetidningar och se ifall det 

finns skillnader och likheter i deras framställningar av Dark Tourism. Vår uppfattning är att 

dagstidningar och resetidningar har olika språkbruk och därigenom hamnar i olika genrer i 

medias diskurser. Därför anser vi att det är intressant att jämföra och analysera dessa två genrers 

sätt att framställa fenomenet Dark Tourism.  

2.1 Vetenskapsteoretisk ställningstagande 

Alan Bryman har skrivit en bok där han bland annat förklarar de två olika ontologiska 

ståndpunkterna objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011).  

Den konstruktivistiska ontologiska synen menar att verkligheten och de sociala företeelserna är 

skapade av människan, förklarar Bryman (Bryman, 2011, s:36). Enligt denna vetenskapssyn 

konstrueras verkligheten konstant utifrån individens uppfattningar. Dessa uppfattningar är 

ständigt i förändring och då blir konsekvensen att verkligheten även förändras efter det.  

 

Vi anser att vår studie innehar ett konstrutivistiskt ställningstagande eftersom diskurser är något 

som skapas av människan och som också är i konstant förändring. 

Detta tillstånd leder till att även verkligheten befinner sig i konstant förändring, menar Bryman 

(Bryman, 2011, s:36). Vi uppfattar det alltså som att människan har förmågan att påverka sin 

verklighet. Den objektivistiska vetenskapssynen menar dock att sociala företeelser lever utanför 

vår tankeförmåga vilket innebär att människan inte kan förändra dessa. Bryman förklarar också 

att sociala företeelser är oberoende från människan och utövar tvång mot henne (Bryman, 2011, 

s:36). Detta – anser vi – går helt emot det diskurser handlar om: att de skapas och förändras av 

människor. Därför tar vi ett konstruktivistiskt ställningstagande för denna studie. 

2.2 Urval 

Totalt har vi 25 tidningsartiklar där 15 stycken artiklar kommer från dagstidningar och 10 

stycken artiklar kommer från resetidningar. När vi sökte efter tidningsartiklar fann vi flera 

dagstidningar som hade skrivit om Dark Tourism och färre resetidningar som skriver om ämnet. 

Därför valde vi att inkludera en tredje resetidning för att få en balans i antalet mellan dags- och 

resetidningarna. Anledningen till att vi inte har valt svenska tidningsartiklar är för att vi fann det 

svårt att göra en undersökning av få, små artiklar som har skrivits om ämnet. Vi har sökt – i 

sökmotorn Google – efter engelskspråkliga dagstidningar samt resetidningar. Vi valde Google 

eftersom vi anser att det är där vi kan finna vad människor runt om i världen är intresserade av 

och har sökt efter olika tidningshemsidor som återger artiklar för offentligheten. Googles 

sökfunktion – som är världskänd – presenterar de hemsidor som har fått flest sökningar och 

därmed anser vi att den sökmotorn var relevant att tillämpa sig av i denna undersökning då vi vill 
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finna de tidningshemsidor som riktar sig till och kan nås av allmänheten. Efter vi har funnit våra 

valda tidningar använde vi sökmotorn på respektive hemsidor för att se vad tidningarna 

klassificerar som Dark Tourism. Det var alltså tidningarnas sökmotorer som levererade förslag 

på vad de anser vara Dark Tourism, för oss. Vi valde att söka på orden ”Dark Tourism” för att 

det är det ursprungliga och första begreppet som omfattar fenomenet (Lennon & Foley, 2000). 

 För genomförandet av vår undersökning har vi funnit ett specifikt antal artiklar där begreppet 

Dark Tourism tillämpas samt där fenomenet framkommer ”mellan raderna” i artiklarna som vi 

upptäckte efter att vi skumläste dem. Vi är medvetna om att vi kan ha missat flera 

tidningsartiklar som skriver om Dark Tourism men inte använder det begreppet, dock anser vi att 

det empiriska material vi fick fram var användbar och relevant att göra en undersökning av. 

 

Utifrån materialet vi hittat har vi genomfört en kritisk diskursanalys för att undersöka 

bakomliggande budskap, mönster i artiklarna som tidningarna har framställt. Vi har 

textanalyserat 25 tidningsartiklar från ovannämnda tidningar som skriver om Dark Tourism. Vi 

har först analyserat alla tidningar var för sig och sedan jämfört dessa med varandra i 

analysavsnittet. Utifrån våra jämförelser och hittade diskurser har vi dragit våra slutsatser. Vi är 

medvetna om att det finns befintliga diskurser i tidningsartiklarna dock är vår ambition att 

identifiera möjliga diskurser och även att namnge dessa.  

 

2.3 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen inbegriper flera olika angreppssätt. Norman Faircloughs 

angreppssätt innehåller en samling av teoretiska metoder, metodologiska direktiv och praktiska 

tillvägagångssätt för att analysera språk i texten. Dock finns det en bredare förståelse av 

begreppet diskursanalys där inriktningen av den inbegriper flera angreppssätt – inklusive 

Faircloughs. Den innehåller fem gemensamma egenskaper som i sig skapar riktningen i kritisk  

diskursanalys. Medias produktion och offentlighetens konsumtion av texter – det vill säga 

diskursiva praktiker – är en del av den sociala praktiken som anses vara en bidragande faktor till 

bildandet av den sociala världen. Det centrala är att förändringar och sociala och kulturella 

reproduktioner skapas bland annat med hjälp av diskursiva praktiker. Syftet med kritisk 

diskursanalys är att vara samhällskritisk och belysa de lingvistiska diskurser som förs i den 

moderna världen. 

 

En till central utgångspunkt är att diskurser är (re)producerande. Detta innebär att diskurser 

bidrar till att bilda och förändra sociala strukturer och  dess utvecklingsprocess samtidigt som 

diskurser återskapas och är normativa. I kritisk diskursanalys finns det en idé om att en tydlig, 

lingvistisk textanalys av språkbruket i social samspel genomförs. Analysen ska göras utifrån den 

empiri forskaren har och kopplas till den sociala kontexten. I vår undersökning textanalyserade 

vi vårt material utifrån denna lingvistiska metod och vi diskuterade tillsammans fram hur vår 

analys kan kopplas till den stora, sociala kontexten. Det talas även om i kritisk diskursanalys att 

de diskursiva praktikernas påverkan till förändring av olika makter kan tillföra ideologiska 
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effekter. Den ideologiska aspekten anses vara att målet med kritisk diskursanalys är att det ska 

främja jämställdheten mellan människor i allmänhet i förhållande till auktoriteter och bidra till 

sociala förändringar i samhällsutvecklingen. I koppling till kritisk forskning skriver författarna 

att kritisk diskursanalys fungerar som ett verktyg som ska tillämpas för att granska och 

undersöka sociala förändringar – därmed är det ett angreppssätt som är politiskt involverad. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66–70) 

2.4 Faircloughs diskursanalys 

Vi utgår ifrån Faircloughs teoretiska tillvägagångssätt att kritiskt granska och analysera diskurser 

eftersom hans utgångspunkter angående teori och metod i kritisk diskursanalys är den mest 

utarbetade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Som vi har nämnt ovan bidrar diskurser till 

att ändra sociala relationer, maktrelationer och identiteter vilket i sin tur betyder att de är en 

väsentlig del av sociala praktiker. Dessutom bildar andra sociala praktiker diskurser då han 

menar att diskurser och sociala praktiker har ett ömsesidigt samspel och är beroende av varandra. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:71) 

Enligt Fairclough ska diskurser analyseras utifrån två dimensioner och dessa är den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. I den kommunikativa händelsen ingår bland 

annat tidningsartiklar, filmer eller intervjuer och då fokuserar sig forskaren på språkbruket. I 

diskursordningen består diskurstyper av diskurser och genrer, alltså de diskurser som förs i 

sociala institutioner eller ett socialt område. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:73) Vi kommer 

att fokusera oss på den förstnämnda dimensionen eftersom vi enbart kommer att använda oss av 

tidningsartiklar i vår undersökning. 

2.5 Kritisk granskning 

Winther Jørgensen och Phillips nämner ett antal kritiska anmärkningar om Faircloughs 

angreppssätt och kritisk diskursanalys. Enligt författarna drar inte Fairclough tydliga gränser 

mellan det diskursiva och det icke-diskursiva samt nämns det inte var och hur det ena påverkar 

och förändrar det andra. Han förklarar inte hur stor mängd social analys forskaren behöver samt 

vilka typer av sociologisk- och kulturteori som bör användas, det vill säga att det framkommer 

inte vilken teori som forskaren ska använda i den kritiska diskursanalysen. Winther Jørgensen 

och Phillips nämner att enligt Fairclough bidrar diskursen till skapandet av sociala identiteter och 

relationer och kunskapssystem, dock tar han inte hänsyn till djupare förklaringar om det 

fenomenet vilket är enligt författarna det svagaste elementet i hans reflektioner och idéer. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:93–94) Anledningen till att han inte tar hänsyn till djupare 

förklaringar är för att det finns en brist på forskning om textkonsumtion, alltså allmänhetens 

konsumtion av texter som de utsätts för i samhället. Fairclough påstår att textanalys och 

textkonsumtion ska sammanslås i forskningar, dock genomför de flesta forskare endast 

textanalys. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:94) I vårt fall kom frågan upp om vilka teorier 

som ska kopplas till analysen och vi upptäckte att det var svårt att förstå vilken teori vi skulle 

använda i kritisk diskursanalys. Vi gick igenom olika forskningsartiklar och böcker men kom 
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sedan fram till att använda oss teorier om mediadiskurser eftersom det är massmedias språkbruk 

och framställning av fenomenet Dark Tourism som vår empiri består av. 

2.6 Etik 

Winther Jørgensen och Phillips tar upp Faircloughs diskussion om olika etiska frågor angående 

vad en forskningsstudie kan bidra till för olika aktörer i samhället. Författarna menar att enligt 

honom är det viktigt att allmänheten ska vara medveten om diskurser och dess sociala praktik. 

För att detta ska ske måste människor vara medvetna om vad Fairclough kallar för kritisk 

språkmedvetenhet. Det är en teknik som ger människan insikt om den diskursiva praktik denne 

deltar i med tillämpning av sitt språkbruk, i de texter de läser samt de sociala strukturer och 

auktoritetsförhållanden som formar diskursiv praktik. Winther Jørgensen och Phillips skriver att 

Fairclough anser att människor ska bli medvetna om vilka ramar som kan begränsa deras 

språkbruk och deras sätt att ifrågasätta och vara kritisk mot auktoriteter. Det är därför den etiska 

frågan kommer till sin spets då han anser att denna teknik inte ska hållas undan från allmänheten 

och endast finnas till hands för auktoriteter i samhället. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:92) 

Eftersom vår studieundersökning kommer att läggas upp i den offentliga databasen DiVA 

kommer den vara tillgänglig för allmänheten och inte endast auktoriteter vilket vi anser 

överrensstämmer med Faircloughs tankar kring etiska frågor. Det vi anser vara centralt med 

denna uppsats är att uppmana till att kunna tänka mer kritiskt och ifrågasätta olika sociala 

strukturer samt dess kraft och påverkan på människor. Det är detta som är grundtanken med 

kritisk diskursanalys, och det är därför vi valde att tillämpa oss av just denna metod och inte 

lägga större vikt på intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

3. Teori & forskningsartiklar 

3.1 Mediadiskurs 

Enligt Norman Fairclough innebär diskurs tillämpning av språkbruket både skriftligt och verbalt 

samt användning av visuella bilder och icke-verbal kommunikation (Fairclough, 1995:54). Han 

diskuterar i sin bok Media discourse om hur diskurser kan upprätthållas från olika auktoriteter 

och menar att människor oftast gör flera antaganden i vardagen genom att använda sitt sunda 

förnuft. Med det sunda förnuftet anser vi att han menar att människor oftast tänker på en 

alldaglig och simpel nivå och därmed inte lägger större vikt på att använda sin omdömesförmåga 

för att bedöma det som ligger utöver det vanliga. 

 

Han uppmanar – mellan raderna – att individer ska vara mer medvetna om diskurser samt tänka 

mer kritiskt (Fairclough, 1995:54). Författaren resonerar även om hur diskurser alltid samtidigt 

konstituerar och blir konstituerade av sociala identiteter, sociala relationer och föreställnings- 

och kunskapssystem (Fairclough, 1995:55). Han menar att varje text bidrar till att skapa dessa tre 

synvinklar av samhälle och kultur (Fairclough, 1995:55). Fairclough berättar även att 

förhållandet mellan språkbruk, texter och diskurstyper kan vara en komplicerad men samtidigt 

kreativ. Vidare menar han att det är relativt enkelt för en forskare att hitta flera fall av olika 

diskurser, dock finns det texter där diskurser inte framkommer lika tydligt eftersom de vävs in i 

varandra. (Fairclough, 1995:55) 

 

Vi tänker utgå från Faircloughs teoretiska resonemang om hur diskurser konstituerar och blir 

konstituerad i vår undersökning för att vår empiri kommer att bestå av diskurser från massmedia. 

 

Fairclough har utformat en modell som är tredimensionell och den innehåller tre nivåer som 

kallas diskursiv praktik, text och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:85). Vi har 

mest fokuserat oss på att tillämpa den andra och tredje nivån av denna modell för vår 

undersökning. Dessa tre nivåer ingår i den kommunikativa händelsen (se figur 1).  
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3.2 Faircloughs tredimensionella modell 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74). 

 

Den första nivån – diskursiva praktiken – innebär att forskaren analyserar textens produktion och 

konsumtion. Forskaren kan bland annat undersöka vem det är som har producerat texten och hur 

det har producerats eller hur läsaren tolkar och uppfattar texten. Andra nivån – text – innebär att 

forskaren ska analysera textens egenskaper med hjälp av olika tekniker. De som författarna tar 

upp mer detaljerat om är de grammatiska komponenter som är transitivitet och modalitet. Med 

hjälp av dessa tekniker kan forskaren identifiera diskursernas textuella förverkligande och 

därmed finna sin tolkning och motivera den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). 

Transitivitet innefattar att forskaren undersöker hur händelser och processer anknyts – eller inte 

anknyter sig – till subjekt och objekt. Det forskaren ska vara ute efter är att identifiera 

ideologiska konsekvenser utifrån de olika framställningarna som finns i materialet. Författarna 

tar även upp tekniken modalitet där det centrala för forskaren är att undersöka talarens grad av 

instämmande i ett påstående. Beroende på vilken grad av instämmande i ett påstående eller en 

tanke som talaren har uttryckt ger effekt för diskursens skapande av sociala relationer och 

kunskapssystem. Författarna nämner att i massmedier används olika tolkningar i faktaform 
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genom att tillämpa kategoriska och objektiva modaliteter. Med det menas att massmedier inte 

kopplar sin tolkning till sig själva, de lämnar ansvaret och fokuserar på effekten i tolkningen. 

Denna tillämpning av kategoriska modaliteter framställer massmediers auktoritet. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:87–88) 

Dessa två nivåer i Faircloughs modell befinner sig i det inre medan den tredje nivån – sociala 

praktiken – är placerad ytterst i modellen och omger dessa två inre nivåer. På denna nivå sker en 

analys av den diskursiva praktikens påverkan på den bredare sociala praktiken. Undersökaren 

ska söka efter konsekvenser (i den sociala praktiken) som eventuellt kan ha uppstått av den 

diskursiva praktikens förändring av den nuvarande diskursordningen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:75). På denna nivå ska forskaren även identifiera de icke-diskursiva sociala och 

kulturella förhållanden och strukturer som formar begränsningar för den diskursiva praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:90). Denna modell kommer vi använda oss av i vår 

undersökning eftersom vi har flera olika tidningsartiklar som vi vill analysera och granska för att 

spegla deras diskurser.  

 

Diskurser spelar en väsentlig roll med att forma människors verklighetsuppfattningar och Mary 

Talbot menar att diskurser inom media har ett överväldigande inflytande över människor (Talbot, 

2007:3). Enligt Talbot lever mediadiskurser i olika institutioner som sänds ut och ligger 

inbäddade i människors vardag samt påverkar människornas interaktioner (Talbot, 2007:5). 

Talbot menar att publiken som lyssnar, observerar och läser diskurser inte kan föra direkta 

dialoger med de som producerar diskurserna inom media (Talbot, 2007:4). Producenterna 

interagerar i sina nätverk och producerar texter som konsumeras av publiken i en indirekt 

monologisk dialog (Talbot, 2007:4). Vi utgår från Talbots teoretiska förförståelse av 

mediadiskurs eftersom vi vill undersöka ett flertal tidningsartiklars framställning av Dark 

Tourism från fem olika tidningar, diskursen som tillämpas samt hur dessa förhåller sig till 

varandra. 

3.3 Resetidningar i allmänhet 

Reseskrivandet är en genre som har spridit sig genom Internet och har blivit väldigt populärt men 

samtidigt starkt kritiserat, skriver Emilia Ljungberg i sin avhandling Global Lifestyles 

Constructions of Places and Identities in Travel Journalism (Ljungberg, 2012). Eftersom 

turismen utvecklas alltmer, menar hon, att nya subgenrer har skapats – den ena är 

resetidningsgenren medan den andra är dagstidningsgenren. Dessa två subgenrer använder vi oss 

av i vår studie. (Ljungberg, 2012:11) 

Vidare menar hon att det som kännetecknar resetidningars identitet är närheten till läsarna 

författarna lyckas förhålla sig till. Författaren påstår att resetidningars berättelser och 

identitetsproduktion inte är det minsta oskyldiga eller neutrala då hon menar att de både uttrycker 

samt ger anspråk till makt och privilegium (Ljungberg, 2012:13). Ljungberg argumenterar för att 

media är väsentlig i fråga om att skapa föreställningen och upplevelsen av en globaliserad värld. 

Denna argumentation, menar hon, överensstämmer med att resetidningar framställer en värld 

som möjliggör turismkonsumtion för läsarna (Ljungberg, 2012:13). 
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3.4 Dagstidningar i allmänhet 

I boken Reading the news av Robert Kal Manoff och Michael Schudson skriver Leon V. Sigal 

om journalisters förfarande till att skriva dagstidningsartiklar. Han talar om ”Kända” och 

”Okända” aktörer där han menar att det är de ”Kända” som i högsta grad hamnar i 

dagstidningsartiklarna. De ”Kända” är människor som kommer från olika institutioner som är 

ekonomiska, sociala, politiska och kulturella, påstår han. De ”Okända” aktörerna menar han är 

dem ”vanliga” människorna. (Sigal, 1986:12) 

Författaren diskuterar vidare att det finns en outtalad konvention i journalisternas sätt att använda 

källa. Det han menar är att journalister som skriver för dagstidningar vänder sig oftast till 

auktoritär källa för att få svar på sina frågor – inte till andra potentiella källor. (Sigal, 1986:19–

20) De auktoritära källor uppfattar vi dem som han kallar för de ”Kända” aktörerna medan de 

andra potentiella källor är de ”Okända”. 

3.5 Voyeurism 

Det finns olika innebörder av begreppet voyeurism där en av dem är ett allmänt begrepp som 

uppfattas som en sexuell avvikelse som utmärks av ett maniskt återupprepande behov att uppnå 

en otillåten, sexuell tillfredsställelse (Ne, 2013b).  I denna uppsats använder vi oss av den 

innebörd som Debbie Lisle skriver om i sin artikel ”Gazing at Ground Zero: Tourism, 

Voyeurism and Spectacle”. Där skriver Lisle om att när människor besöker tragiska platser 

uttrycker de oftast en känsla av besvikelse eftersom de förväntade sig uppleva något ”äkta” 

(Lisle, 2004). Enligt Lisle finns det inget sätt att uppleva det ”äkta”. Människor blir snarare 

påverkade av en diskurs som förmedlar autenticitet som i sin tur övertygar oss att det är möjligt 

att komma åt det ”äkta”. Denna typ av diskurs präglar upplevelsefenomenet i turism. Vid sidan 

om den autenticitetdiskurs finns det en diskurs av voyeurism som förskjuter känslan av rädsla 

och skräck och driver besökarna att åka till tragiska platser. (Lisle, 2004). Besökarna är 

attraherade av tragiska områden eftersom dessa platser förvarar autenticitet och verklighet, 

menar hon. Författaren anser att voyeurism ska förstås som en kraftfull diskurs som styr vår 

konsumtion av katastrofer och våld genom att framkalla både lust och motvilja hos människor 

(Lisle, 2004). 

3.6 Konsumtionen av Dark Tourism 

Stone och Richard Sharpley diskuterar i sin artikel om en människas motiv till konsumtionen av 

Dark Tourism. I sina konklusioner lyfter de fram tre huvudpunkter som förklarar människors 

konsumtion av Dark Tourism. (Stone & Sharpley, 2008) 

Den första de diskuterar är att genom Dark Tourism återförs döden till den offentliga sfären och 

diskurs som i sin tur leder till att en frånvarande död blir närvarande i nuet (Stone & Sharpley, 

2008). I den andra huvudpunkten förklarar författarna att konsumtionen av Dark Tourism kan 

neutralisera den sociala föreställningen av döden för den enskilda individen. Den 

neutraliseringen kan antingen vara specifik eller inte, och därmed minskar den oundvikliga 

rädslan – som individen känner – för döden och ger denne möjlighet att söka efter och sedan 

konsumera en ontologisk trygghet genom den sociala institutionen – som i detta fall utgörs av 
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Dark Tourism (Stone & Sharpley, 2008). I den tredje huvudpunkten argumenterar författarna att 

Dark Tourism underlättar individens konstruktion av ett meningssystem som innefattar kausala 

mekanismer, sekularisering och institutionell isolering (Stone & Sharpley, 2008). Detta 

återuppbyggande skapar möjligheten att konfrontera och begrunda ”dödliga ögonblick” – i 

föreställningen om att individen är – i en säker miljö. Det leder i sin tur till att individen 

utvecklar en psykologisk immunitet och tröst gentemot döden (Stone & Sharpley, 2008).  
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4. Empiri 

4.1 Presentation av de undersökta tidningarna 

The Guardian 

The Guardian är en dagstidning som grundades 1821 av John Edward Taylor och först 

publicerades i maj samma år. Tidningen nådde globalt erkännande under perioden från år 1872 

till år 1929. När internet slog igenom började tidningen – mellan år 1994-1995 – jobba på att bli 

tillgänglig där. The Guardian blev helt lanserad på internet år 1999 och två år efter hade 

hemsidan mer än 2.4 miljoner unika besökare och blev Storbritanniens mest kända 

tidningshemsida. (The Guardian, 2013a) I juni år 2012 skriver The Guardian att enligt comScore 

MMX nådde hemsidan upp till 30.4 miljoner unika besökare runtom i världen vilket gör den till 

den tredje mest populära tidningshemsidan i världen. (The Guardian, 2013b) The Guardian kallar 

sin målgrupp för ”Progressives” och menar att de är människor som är framåtblickande och som 

är nyfikna på världen och har ett intresse för teknik och förändring (The Guardian, 2013c). 

Utifrån tidningens påståenden uppfattar vi att The Guardian vill framstå som en seriös och 

intellektuell dagstidning. 

 

BBC Magazine 

BBC gjorde sin debut på internet år 1994 men blev inte offentlig förrän i december år 1997 

(BBC, 2013a). Idag är BBC:s hemsida den mest populära dagstidningshemsidan i Storbritannien 

och har cirka 40 miljoner unika besökare per vecka (The Guardian, 2013d). BBC uppfattar sin 

målgrupp som sofistikerade människor som är intresserade av resor, affärer och finansiering. 

(BBC, 2013b) De specificerar sina läsare som reser som äventyrliga, rika och alltid intresserade 

av nya destinationer. (BBC, 2013c) Vi uppfattar att BBC framställer sig som en världskänd 

tidning och som har väldigt många intellektuella läsare. 

 

Vagabondish 

Sedan år 2006 har resetidningen Vagabondish presenterat resenyheter, tips och råd samt 

berättelser från hela världen (Vagabondish, 2013a). Tidningen har månadsvis över 150 000 

resande som läser den och över 140 000 följare på Twitter (Advertisement Within, 2013). Enligt 

tidningen själv har de över 200 000 unika besökare varje månad (Vagabondish, 2013b). Vår 

föreställning är att Vagabondish vill framställa sin målgrupp som resenärer från hela världen 

(Vagabondish, 2013c). Vår gemensamma uppfattning om Vagabondish är att tidningen är globalt 

välkänd och populär i och med att dess antal besökare är hög.  

 

Travel Weekly 

Travel Weekly anses, enligt dem, vara den mest inflytelserika nyhetskälla för reseindustrin. 

Tidningen levererar de senaste nyheterna, analyser och undersökningarna till människor som 

reser runt om i världen. (Travel Weekly, 2013a) Enligt Travel Weekly består deras målgrupp 

även av resebyråer och tidningen anses vara högst rangordnad bland veckotidningar som vänder 



 

13 

 

sig till reseindustrin. (Travel Weekly, 2013b) Utifrån ovannämnda påståenden uppfattar vi det 

som att Travel Weekly vill framstå som en efterfrågad tidning som påverkar sina läsare.  

 

Travel and Leisure 

Travel and Leisure är en resetidning som publiceras månadsvis och har 950 000 följare och 

tidningsköpare. Tidningen erbjuder tips och råd till sina läsare i fråga om både nöjes- och 

affärsresor. Travel and Leisure anser sina läsare att vara sofistikerade och aktiva resenärer som 

läser tidningen för att veta mer om både nöjes och affärsresor. (Travel and Leisure, 2013a) Vår 

föreställning om tidningen är att de vill uppfatta sig som en seriös tidning med ett stort antal 

läsare.    

 

4.2 Resultatet av materialet 

 

4.2.1 The Guardian 

I artikeln om Tjernobyl kunde vi se ett mönster som präglas av en negativ framställning till 

platsen (Tjernobyl). Skribenten beskriver Tjernobyl som en mörk och övergiven plats där hon 

även delar med sig sina tankar om sig själv och hur hon uppfattade sig själv på plats. Hon fick 

dåligt samvete över att hon inte blev berörd på platsen och även vid ett annat tillfälle kunde hon 

inte låta bli att skratta. Det var också ett tydligt mönster vi uppfattade, att författaren analyserar 

sitt tanketillstånd då och efter vistelsen. Efter hennes vistelse läste hon en artikel om platsen och 

det var inte förrän då hennes reaktion kom ut och hon grät. ”For some things, I guess, you don't 

have to be there.” (The Guardian, 2013e,”Strange and unsettling: my day trip to Chernobyl”, 

2005). Hon normaliserar sedan sitt beteende och menar att det är vanligt att inte vara berörd på 

en sådan plats. Författaren beskriver sin dag som konstig och obehaglig vilket tyder på att platsen 

hon var på hade en negativ inverkan på henne och lämnade inga ljusa minnen. Författarens 

attityd till platsen framställs som osympatisk då hon gav en kommentar om att: “Its closest 

equivalent to Hiroshima's contemplative peace park is a small, ugly monument to the firemen 

who died during the accident's clean-up.” (The Guardian, 2013e,”Strange and unsettling: my day 

trip to Chernobyl”, 2005). 

 

I den andra artikeln från The Guardian berättar författaren om hur Palestina var förr i tiden och 

hur det har utvecklats i en negativ riktning. Han beskriver landet som en instabil och otrygg plats 

att vara på men att: ” Of all the ironies of tourism here, this is the most crushing: the 

circumstances that have put so many people off mean there’s never been a better time to go.” 

(The Guardian, 2013f,”Humour and hospitality go with the Territories”, 2005). Det framkommer 

tydligt i artikeln att Palestina associeras med en plats som är fylld med sorg och tragedi. 

Skribenten menar även att om en stat som Palestina ska kunna överleva behöver de få in pengar 

från utomstående: “If a Palestinian state is ever going to work, it will have to pay for itself; those 

whose sympathies lie in that direction could make no greater gesture of solidarity than booking a 

holiday and spending money there.” (The Guardian, 2013f,”Humour and hospitality go with the 
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Territories”, 2005). Detta tolkar vi som att turismen behövs trots att det kan vara svårt för 

turisterna att njuta av sitt besök eftersom det är krig i landet. Dessutom påpekar författaren på att 

militärer tar inte mycket hänsyn till att bevara historiska platser och landets kulturarv och att det 

kan betyda att de hyser mindre respekt för turister: “There is, after all, a war on here, and neither 

side has much respect for the heritage sites.” (The Guardian, 2013f,”Humour and hospitality go 

with the Territories”, 2005). Ordet "ironi" används flera gånger av författaren där han menar att 

det är svårt att befinna sig på platsen utan att känna ångest, men han menar att poängen är just att 

få ta del av det mörka och uppleva Dark Tourism i Palestina. Skribenten ger även olika råd till 

läsaren om vad man ska akta sig för vilket vi uppfattar som ett indirekt budskap om att det är 

acceptabelt att åka dit, men att man måste vara väldigt medveten om olika risker. 

 

I en annan artikel från tidningen talar författaren Philip Stone – som är akademiker – i vi-form 

och diskuterar vad Dark Tourism är för ett fenomen. Vi upptäcker ett starkt mönster som är 

kopplat till etik och moral och vad för slags attraktioner som är etiskt acceptabelt inom Dark 

Tourism. Författaren påpekar utifrån tidsaspekt och menar att platser där tragedier har skett 

nyligen anses vara etiskt fel att tjäna pengar på medan platser där något tragiskt har hänt efter en 

tillräckligt lång tidsperiod är acceptabelt att besöka: ”Walking tours of Jack the Ripper's London 

are enduringly popular. The world he inhabited is distant enough from our own for his exploits to 

be deemed entertaining. A Yorkshire Ripper trail would be seen as highly inappropriate by most 

people.” (The Guardian, 2013g, ”Journeys into understanding”, 2005). Skribenten påpekar att 

den största anledningen till att exploatering av tragiska platser sker är inte för att lära ut, utan för 

att öka antalet besökare vilket ökar deras inkomster. Detta uppfattar vi som att författaren anser 

att företagare utnyttjar Dark Tourism för egen vinnings skull. Författaren menar att människor 

ska undvika voyeurism och istället främja de lärande syften som Dark Tourism kan ge. Det vill 

säga att människan ska lära sig av de mörka tidpunkter från det förflutna, och därmed inte göra 

samma misstag i framtiden. Vi finner moraliska och akademiska inslag i denna artikel. 

 

I artikeln “Forget Disneyland kids, we're off to Colditz” reser författaren till ett slott i Tyskland 

för att besöka en av landets mest kända krigsfångeläger som heter Colditz.  Platsen beskrivs som 

mörk – vilket är ett återkommande mönster – och författaren nämner i detaljer det hon ser – 

inomhus samt utomhus – under sin vistelse. Hon har ett slags voyeuristisk sätt att beskriva det 

hon ser men å andra sidan var syftet med besöket att hennes barn skulle lära sig något av 

vistelsen: ”They weren't exactly frightened but, after a couple of days, they were certainly ready 

for the 'theme park' part of the holiday.” (The Guardian, 2013h,”Forget Disneyland kids, we're 

off to Colditz”, 2005). Voyeurism och Dark Tourism i lärandesyfte anser vi även förekomma i 

denna artikel. Författaren lägger stor vikt på att berätta platsens historia i detaljer och hon 

beskriver de efterlämningar som finns kvar på platsen för att förstärka Dark Tourism-platsens 

autenticitet och dess betydelse för upplevelsen: ”But it was the British who were the most 

dedicated escapees and bare rooms throughout the castle are scattered with reminders of Blighty 

- a short guide in English to German 'Kultur', an empty packet of Douglas Midlothian oatmeal 
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and, most intriguingly for our kids, a 60-year-old pot of Marmite.”  (The Guardian, 

2013h,”Forget Disneyland kids, we're off to Colditz”, 2005). Skribenten beskriver mycket om 

hur hennes egna barn som följde med till Colditz reagerade på guidens berättelser och lyfter fram 

hur annorlunda men lärorik deras besök var på Dark Tourism-platsen. 

 

Vi fann i artikeln “Checking in to the Bangkok Hilton” inslag där författaren analyserar sig själv 

innan, under och efter besöket och att det finns flera reflektioner kring hur man ska bete sig när 

man kommer till fängelset. Han motiveras av nyfikenhet när han vill besöka fängelset. 

Vi fann att det även fanns mönster av empati och medlidande hos författaren under besöket han 

gjorde på fängelset: ”When it was time to leave, I was painfully aware of how much he would 

have liked to trade places with me.” (The Guardian, 2013i, ”Checking in to the Bangkok Hilton”, 

2005). Men efter besöket känner sig författaren bättre och förklarar de positiva sidorna av 

besöket: “But if handled sensitively, it is possible to make a real difference to their quality of life 

- in the short term at least.” (The Guardian, 2013i, ”Checking in to the Bangkok Hilton”, 2005). 

Författaren ger tips och information om hur man kan gå tillväga för att göra ett eget besök på ett 

fängelse. Han påpekar även att besökarna kan ta med sig presenter till de fängslade i form av 

frukt och böcker. Författaren vinklar det som att det går att ”hjälpa” den fängslade i och med ett 

besök. Dock varnar han läsaren för att besöken inte kommer vara den lättaste timmen i dennes 

liv vilket tyder på att atmosfären i fängelset är spänd och tung.   

 

Författaren har i artikeln ”Living the high life in the Andes” en optimistisk syn på att besöka 

staden Bogota (The Guardian, 2013j, ”Living the high life in the Andes”, 2005). Han berättar att 

knarkhandel har påverkat turismen i en negativ riktning dock påpekar han att det är städerna som 

är relativt mer säkra. Bogota har utvecklats och har ett stort utbud för turisterna. Men författaren 

varnar sina läsare för en massa saker som bland annat att inte visa upp sina pengar och 

kreditkort. Det vill säga att det finns en oro och plikt att vara uppmärksam i staden och turisterna 

måste vara försiktiga. Skribenten avslutar dock med att påstå att man inte ska fokusera på alla 

varningar utan att se det som en utmaning samt föreslår fem saker man kan göra där: ”Don't let 

the dangers put you off altogether, though: accept the challenges, and you're set for a thrilling 

trip.” (The Guardian, 2013j, ”Living the high life in the Andes”, 2005). Författaren menar att 

besökarna ska undvika de problematiska områdena och om de gör det får man en uppfattning om 

kulturen i Colombias huvudstad.  

 

Dark Tourism är det nya sättet att ha roligt, skriver författaren i sin artikel ”Tomb raiders” (The 

Guardian, 2013k, ”Tomb raiders”, 2005). Tragiska platser utövar en slags mörk fascination över 

besökarna som vistas där, påstår en professor som heter John Lennon. Vidare menar han att 

sådana platser visar för besökarna vad människosinnet är kapabel till både i verkligheten och i 

individens föreställning: ”These tragic sites exert a dark fascination over those who gaze at them. 

They tell us about what the dark side of our human nature is capable of both in real and imagined 

forms.” (The Guardian, 2013k, ”Tomb raiders”, 2005).  Författaren ger tips på fem stora 

kyrkogårdsattraktioner samt skriver hur det är att vara där. Den första kyrkogården – som 
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författaren nämner – attraherar hundratusentals besökarna varje år vilket tyder på att sådana 

platser är populära: ”But graveside crowds are a familiar sight at some of our most famous 

cemeteries with a burgeoning death tourism industry now turning formerly humble graveyards 

into major tourist attractions.” (The Guardian, 2013k, ”Tomb raiders”, 2005). Författaren ger 

exempel på olika kända personer som är begravda på dessa stora kyrkogårdsattraktioner. Hans 

förfaringssätt att berätta om dessa kyrkogårdar är harmoniskt och oberört, just för att de har blivit 

attraktioner. Fastän dessa platser beskrivs som attraktioner, lyder – ironiskt nog – rubriken till 

artikeln "Tomb Raiders" som betyder ungefär "gravanfallarna". 

 

I den åttonde artikeln från The Guardian ifrågasätter författaren ifall Dark Tourism är värdigt 

resande eller ren voyeurism samt ifall det är rätt av människor att resa till tragiska platser. 

Utifrån författarens resonemang framkommer det att Dark Tourism har många kopplingar till 

voyeurismen, men samtidigt påpekar han att människors behov av voyeurism handlar inte endast 

om egoistiska skäl: ”Yet our voyeurism need not be entirely selfish”. (The Guardian, 2013l, 

"When it's right to roam", 2005). Turismen bidrar ekonomiskt både till platsen och 

lokalbefolkningen. Många turister betalar mer än vad som behövs för att hjälpa de lokala 

invånarna eftersom de känner skuldmedvetenhet, menar författaren. Dock finns det platser där 

inkomsten från turismen når endast staten och turister är rädda för att deras pengar hanteras 

endast med fördel till staten. Paradoxen är att turismen skapar ett stort antal arbeten som 

hundratals personer behöver och ifall turismen minskar eller försvinner skadar det 

lokalbefolkningen, menar skribenten. Författaren diskuterar mycket om de dilemman som 

turisten kan uppleva när denne reser till "oroliga platser" då det finns så många olika fördelar och 

nackdelar med att resa till dessa områden: ”So the social and political consequences of travelling 

in troubled regions remain a grey area. Perhaps the motto for us all should be simply: 'Don't 

travel stupid.' The days when we were happy to jet around without considering the environment 

or politics are surely over.” (The Guardian, 2013l, "When it's right to roam", 2005). 

 

Buenos Aires består av två olika delområden, skriver författaren i artikeln "Wise to the streets" 

från The Guardian (The Guardian, 2013m, "Wise to the streets", 2005). Det första delområdet av 

Buenos Aires är den "fina" medan den andra kallar han för slumområde och beskriver platsen 

som "the darker side". Författaren är intresserad av att finna svar till varför människor vill besöka 

slumområdet i Buenos Aires när det finns en stor mängd av glamourösa attraktioner som turister 

kan besöka. Innan sin vistelse i slumområdet hade han en bild av beväpnade gäng som vandrar 

runt i området. Dock krossades författarens stereotyp och han insåg att där finns det familjer som 

försöker klara sig på egen hand: "I had imagined gangs of armed youths stalking labyrinthine 

streets. But it's not like that at all. It is of course, in the main, families shoved out into the 

margins who are just trying to get by" (The Guardian, 2013m, "Wise to the streets", 2005). 

Författaren berättar att befolkningen i slumområdet är vana vid att se turister vistas där och att 

anledningen till att de tillåter det är för att befolkningen får en del av inkomsten som kommer 

från turisterna.  
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Artikeln ”Forever England” ger läsaren en bild av krigstiden i England: ”Carrying her crying 

child, a mother flees the field as a machine gun rattles fire, spitting out cartridges into the 

trench.” (The Guardian, 2013n, “Forever England”, 2006). Författaren beskriver noggrant 

evenemanget som går ut på att besökarna deltar och upplever ett riktigt krig. Genom att delta i ett 

sådant evenemang får individen kunskap om hur det egentligen var under kriget. Dock är det 

viktigt att påpeka att besökarna måste betala en avgift för att delta i detta evenemang vilket 

uppväcker frågan om syftet med evenemanget. Författaren berättar även om de delade åsikter 

som finns i att berätta historien om "Slaget vid Somme": “Members of the more academic 

Western Front Association, he says, "look down on us as if we're scum." (The association's 

website points out on its front page that it is not a re-enactment society, while the Great War 

Society's own site tells potential recruits that they will learn more in five minutes of re-enactment 

than "in months of staring through a glass case at some dry and dusty bit of leather or metal")”. 

Besökarna vill uppleva autenticitet och återskapa kriget, skriver skribenten. 

 

I den sista artikeln "Right to roam: tourism returns to northern Sri Lanka" från The Guardian 

undrar författaren om vid vilken tidpunkt är det lämpligt att besöka en plats där ett krig har 

pågått (The Guardian, 2013o, “Right to roam: tourism returns to northern Sri Lanka”, 2011). 

Frågan är ifall turisterna ska vänta med sitt besök eller ska de åka omedelbart till platsen vilket i 

sin tur betyder att deras utgifter skulle hjälpa lokalbefolkningen.  

Skribenten beskriver Sri Lanka som en plats där det nyligen pågick ett krig, dock påpekar han att 

efter kriget har mycket förändrats. Friheten från kriget har resulterat i att många möjligheter till 

turism skapades samtidigt som själva lokalbefolkningen och deras livsstil förändrades.  

Författaren beskriver platsens framtid på ett hoppfullt sätt, dock påpekar han att det även finns en 

mörk sida: “There is a smiling side to the place: a land of coconut-fringed beaches, jungled hills 

and a colourful culture that varying numbers of tourists have been prepared to visit, the variation 

depending on how much the other, much darker, side has intruded. And the other side has 

certainly been dark: suicide bombings, ethnic hatreds and cleansings, tales of death squads and 

unmarked mass graves; most of all the relentless, apparently endless, horror of a big bad war in 

the north. ” (The Guardian, 2013o, “Right to roam: tourism returns to northern Sri Lanka”, 

2011). Författaren avslutar sin artikel med påståendet: ”For all the talk of tourism development, 

it seems appropriate that the most peaceful and uncontroversial first steps in economic progress 

that I have found are taking place here, in a war cemetery.” (The Guardian, 2013o, “Right to 

roam: tourism returns to northern Sri Lanka”, 2011). 

 

 

 

 

 



 

18 

 

4.2.2 BBC  

Platsen beskrivs som något mörkt, tragiskt, övergivet och dramatiskt i artikeln: ”The photographs 

show the ghost town being reclaimed by nature - a jungle looming outside the windows of the 

empty swimming pool, the roof of a lecture hall falling in, the wooden floor of the sports hall 

falling apart” (BBC, 2013d, ”Artists Jane and Louise Wilson offer view of Chernobyl”, 2012). 

Denna artikel har en mer konstnärlig vinkling som vi finner vara ett mönster av kunskapslärande 

av tragiska platser och dess historia: "It's our history, it's what we grew up with." (BBC, 2013d, 

”Artists Jane and Louise Wilson offer view of Chernobyl”, 2012). Författaren menar att 

arkitekturen är alltid kvar för att berätta en historia: “In many cases, the architecture is all that is 

left to tell the story.” (BBC, 2013d, ”Artists Jane and Louise Wilson offer view of Chernobyl”, 

2012). Människor har ett behov av att besöka tragiska platser och en önskan av att konsumera 

voyeurism, menar skribenten: “The urge to visit disaster zones has spawned a growing "Dark 

Tourism" industry.” (BBC, 2013d, ”Artists Jane and Louise Wilson offer view of Chernobyl”, 

2012). Författaren lägger stor vikt på historia där han lyfter fram att människan måste dra lärdom 

av de katastrofala händelserna som skedde i Tjernobyl – samt även i Fukushima – och inte vara 

beroende av kärnkraftverk: ”But they say that while the Cold War has ended, the nuclear threat 

has not entirely disappeared. It has moved to places like Iran, while societies still have to deal 

with their own nuclear problems such as the accident in Fukishima, Japan.” (BBC, 2013d, 

”Artists Jane and Louise Wilson offer view of Chernobyl”, 2012). De gemensamma dragen vi 

hittar är viljan om att lära sig och att lära ut. 

 

Miljontals människor besöker tragiska platser varje år, skriver författaren i artikeln ”The rise of 

genocide memorials” (BBC, 2013e, ”The rise of genocide memorials”, 2012). Detta faktum får 

honom att fundera på anledningen till detta.  Alla platser har en historia och det går inte att 

undkomma länders förflutna. Författaren återger olika besökares reflektioner till besöket samt 

lyfter fram människors motivation till att besöka andra länders gravmonument för att: "It showed 

respect." och ”It was a new experience for us to be in a place where the genocide was still fresh 

and almost everyone we saw around the country had been affected.” (BBC, 2013e, ”The rise of 

genocide memorials”, 2012). Han nämner även Hotel Rwanda och hotellens ägare som berättar 

om att dagligen kommer det turister som vill ta en bild vid hotellens entréskylt och att det inte 

går att undgå det förflutna: ”The current manager, Marcel Brekelmans, says tourists turn up 

every day to get their pictures taken by the entrance sign, and there is no escaping the country's 

past.” (BBC, 2013e, ”The rise of genocide memorials”, 2012). Skribenten nämner en psykolog 

som delar med sig sina åsikter i artikeln. Denne menar att människor vill bredda sina horisonter 

och utmana sig själva samt att de vill känna starka känslor som de inte får annars, även om det 

kan vara voyeuristiskt och makabert. Författaren avslutar med att säga att Dark Tourism är på 

väg att bli en stor turismmarknad. 

 

I den tredje artikeln från BBC diskuteras anledningar – återigen – till varför människor vill 

besöka tragiska platser. Dr. Philip Stones kommentarer om detta lyfts fram i artikeln och enligt 
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honom känner människor behovet då det får dem att konfrontera sin egen dödlighet och finna en 

djup mening med döden. Samtidigt har besökarna en möjlighet att sympatisera med offren. Innan 

besöket känner sig individen orolig men senare lugnar denne ner sig eftersom denne känner 

lättnad över att det tragiska inte hände en själv, menar Stone: ”Visitors try to empathise with 

victims and imagine the motivations of the perpetrators, he says, and then visitors have a sense of 

relief that they can step back into the safety of their own lives.” (BBC, 2013f, “Dark Tourism’ 

study centre launched by university”, 2012). Författaren återger Stones kommentarer och idéer 

som är väldigt pedagogiska samt psykologiska och som ger läsaren en slags förklaring till 

människors konsumtion av Dark Tourism. Artikeln avslutas med Stones citat där han påpekar 

hur tidsaspekten spelar en stor roll i drivandet av Dark Tourism: ”Four hundred years ago they 

were innocent people who were killed. Now they’re a tourist destination.” (BBC, 2013f, “Dark 

Tourism’ study centre launched by university”, 2012).  

 

Det finns flera forskare vars åsikter lyfts fram i ”Battle of Hastings: Does it matter exactly where 

it happened?” som en slags debatt av författaren där de diskuterar ifall geografisk fakta av slaget 

i Hastings spelar någon roll för turisternas upplevelse (BBC, 2013g, ”Battle of Hastings: Does it 

matter exactly where it happened?”, 2011). Det är viktigt att veta slagfältets topografi för att 

kunna förstå den riktiga bilden av historien, menar en av forskarna. Vidare påstår vissa andra 

forskare att det är viktigt för turisterna att se kulturarv och ifall de befinner sig på fel plats får de 

inte en riktig föreställning av slagfältet: ”Tourists want to see heritage - that's why they go to 

Battle Abbey. But they're being misled. The truth is demanding to come out.” (BBC, 2013g, 

”Battle of Hastings: Does it matter exactly where it happened?”, 2011). Medan andra 

argumenterar för att det inte spelar någon roll för turisterna: "It doesn't matter from a tourist 

point of view. You go to a lot of battlefields and there is very little physical evidence left of what 

happened there. You're finding out about it through the visitor centre, not the site itself. The 

marker becomes the event." (BBC, 2013g, ”Battle of Hastings: Does it matter exactly where it 

happened?”, 2011). 

4.2.3 Travel Weekly 

I den första artikeln ”Dark Tourism shadows Christchurch recovery” från Travel Weekly skriver 

författaren om att jordbävningarna har förstört en stor del av Christchurch. Turisterna väljer ändå 

att åka till sådana platser som Christchurch men skribenten nämner att en sådan semester inte är 

en ”vanlig” fritidsresa (Travel Weekly, 2013c, ”Dark Tourism shadows Christchurch recovery”, 

2012). Vi ser en positiv framställning av språkbruket i texten och att författaren framhäver det 

positiva som finns i Christchurch och undangömmer på något vis att en jordbävning har tagit 

plats: “A visit to a locale in recovery is not exactly an escapist vacation, but it can nonetheless 

restore one's spirit, offering epiphanies about the wonderfully complex and resilient nature of 

human beings.” (Travel Weekly, 2013c, ”Dark Tourism shadows Christchurch recovery”, 2012). 

Författaren beskriver sitt besök på platsen och sitt sinnestillstånd under besöket. Han skriver att 

rundturen i Christchurch kändes tungt i början men hans ängslighet försvann senare under 

kvällen. I slutet av artikeln beskriver författaren sitt besök på nöjesparken Smash Palace och 
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påpekar att sådana ställen erbjuder de bästa upplevelserna inom Dark Tourism: ”In the end, it is 

places like Smash Palace that offer the best experiences within dark tourism.” (Travel Weekly, 

2013c, ”Dark Tourism shadows Christchurch recovery”, 2012). 

 

Dark Tourism kan anses vara morbid och är alltid delvis voyeuristisk, skriver författaren i den 

andra artikeln från Travel Weekly. Det är ett mänskligt behov att se vad som finns kvar efter 

tragedin har inträffat, menar hon. Det kan vara svårt för besökarna att vistas på sådana platser 

dock väljer de att göra det. Vid vissa tillfållen anser författaren att besökarna inte får vara på en 

plats där något tragiskt har hänt nyligen eftersom deras vistelse kan skada lokalbefolkningen och 

platsens återhämtning. Människor som vistas på tragiska platser får en historisk lärdom samt en 

känsla av ansvarsfullhet. Deras vistelse bidrar även till platsens välbefinnande. Författaren 

nämner professorn Sharr Prohaska som påstår att: ”Disaster tourism also raises awareness and 

often leads directly to visitors wanting to be part of the solution, helping with cleanup and 

recovery efforts.” (Travel Weekly, 2013d, ”Dark tourism”, 2012). Sammanfattningsvis 

reflekterar författaren kring den tunna linjen mellan kunskapslärande och voyeurism inom Dark 

Tourism-fenomenet. Vår uppfattning är att författaren reflekterar kring fenomenet och de etiska, 

lärande, voyeuristiska och affärsmässiga aspekterna av det. Vi anser även att författaren 

fokuserar sig på den ”ljusa” sidan av Dark Tourism och framhäver fördelarna som är 

volontärturism, ekonomiskt bidragande till lokalbefolkningen (efter en naturkatastrof 

exempelvis) och utbildande Dark Tourism.  

4.2.4 Vagabondish 

Det finns två typer av självmordsturism, skriver författaren i sin artikel ”Suicide Tourism: 

Landmark Deaths and Traveling to Die” (Vagabondish, 2013d, “Suicide Tourism: Landmark 

Deaths and Traveling to Die”, 2008). Den första typen är när en individ medvetet åker till en 

plats – som är oftast känd – för att ta självmord medan den andra är när en allvarligt sjuk individ 

åker till ett land där assisterat självmord är lagligt. Författaren berättar att många väljer att ta 

självmord på kända platser för att de vill attrahera media och ha uppmärksamhet. Hon tycker att 

det är synd om offren men hon anser att även själva platsen och lokalbefolkningen drabbas av 

detta genom att kända platser förvandlas till kända, tragiska platser. Författaren nämner att hon 

känner sig lyckad att hon inte lider av någon sjukdom. Vi ser återkommande drag på att 

författarens språkbruk innehar en positiv inställning och därmed vill förbise tanken att det är 

självmordsplatser hon betraktar: ”The list goes on, but I’m still sure that when I visit these 

famous places, I’m going to be enjoying the scenery rather than considering ending my life.” 

(Vagabondish, 2013d, “Suicide Tourism: Landmark Deaths and Traveling to Die”, 2008). Hon 

väljer att bortse från sorgen som dessa platsers historia har. 
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I den andra artikeln från Vagabondish skriver författaren om fattigdomsturism (Vagabondish, 

2013e ”Poverty Tourism: Exploring the Slums of India, Brazil and South Africa”, 2008). Hon 

börjar med en negativ inställning till denna typ av turism då hon anser att den är voyeuristisk. 

Dock fokuserar hon sig på fördelarna med fattigdomsturism framöver. Besöken till fattiga 

områden gynnar lokalbefolkningen genom att majoriteten av inkomsten går till invånarna. Dock 

påpekar hon att det även finns entreprenörer som tjänar på fattigdomen och vill få sin del av 

inkomsten: ”But the business of taking tourists into favelas has been around long enough now 

that less reputable entrepreneurs are also trying to take their cut of the tourist dollar, and that’s 

clearly bad for the favelas and bad for the tourists.” (Vagabondish, 2013e ”Poverty Tourism: 

Exploring the Slums of India, Brazil and South Africa”, 2008). Om organisationen är seriös, har 

sina regler och policys och ger tillbaka sin vinst till lokalbefolkningen anser hon att det kan vara 

bra med fattigdomsturism. Dessutom uppmuntrar hon till att turister måste vara seriösa och 

rannsaka sig själva varför de vill ta del i fattigdomsturism. Författaren väljer att lägga vikt på 

fördelarna med fattigdomsturismen, istället för att framlägga en negativ inställning till det – 

textmässigt. Det finns mycket etik invävt mellan raderna och lokalbefolkningens behov sätts i 

fokus. 

 

När är det lämpligt att besöka en destination som har utsatts för en naturkatastrof, undrar 

författaren i artikeln ”Disaster Tourism: How Soon Is Too Soon After a Natural Disaster?” 

och menar att ”timing” är allt (Vagabondish, 2013f, ”Disaster Tourism: How Soon Is Too Soon 

After a Natural Disaster?”, 2008). Besökaren ska alltid fundera över vem eller vilka som gynnas 

av ett potentiellt besök till en plats som har blivit utsatt för en naturkatastrof, anser hon. Hon 

nämner orkanen som inträffade i New Orleans och menar att hennes vistelse där skulle inte 

hjälpa lokalbefolkningen eftersom tidpunkten för en omedelbar hjälp redan har passerat dock är 

hon frestad av att titta på vilket vi anser är ett tecken på voyeurism: ”In the years afterward, it 

gets a little trickier. See sites of devastation to understand a little better what the locals went 

through. Get educated about the issues. But don’t go gawking at other people’s misfortunes and 

pretend that you’re helping their economy, when you’re really only helping yourself.” 

(Vagabondish, 2013f, ”Disaster Tourism: How Soon Is Too Soon After a Natural Disaster?”, 

2008). Enligt henne ligger det i människans natur att vara nyfiken och titta på dem som lider. 

Därför blir inte organisatörer nöjda när en återuppbyggnadsprocess har börjat för att då 

försvinner spänningen och därmed antalet besökare. Det återkommande mönstret är att 

författaren uppmanar läsarna att vara kritiska och att de ska rannsaka sig själva – alltså tänka 

över de moraliska principerna individen har – och sedan ta sitt beslut till att ta del av 

katastrofturism. Den etiska principen ingår alltså även i denna artikel. 
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I den fjärde artikeln från Vagabondish ifrågasätter författaren anledningen till att besöka platser 

som associeras med sorg och smärta. Hon tar upp frågan om moral och ”timing” och 

argumenterar för att det är moralisk fel att åka till en plats där tragedin har inträffat nyligen: ”For 

me, there is a level of grief tourism that clearly oversteps the boundary of what is moral and 

acceptable. I guess the easiest way I can define this is when the event is relatively recent and 

when visiting the site of the incident would be seen by most people as pure rubbernecking – 

looking for the sake of looking without any purer intent.” (Vagabondish, 2013g, ”Grief Tourism: 

Straddling the Boundary Between Sympathy and Snooping”, 2008). 

Författaren menar att vissa går dit av respekt och ställer sig frågan ifall det verkligen är upp till 

en själv var ens gränser går för att göra ett besök på en grief tourism-plats. Vi finner även 

mönster om självkännedom och lärande då budskapet handlar om att rannsaka sig själv inför ett 

eventuellt grief tourism-besök. Författaren argumenterar sitt grief tourism-besök för ett 

utbildande besök då hon ville få en bättre historisk bild av människans natur. Vi ser ett tydligt 

moraliskt budskap till läsaren. 

 

I artikeln “Dark Tourism: A Fine Line Between Curiousity and Exploitation” speglas främst 

fenomenet voyeurism i texten. Författaren introducerar läsaren för fenomenet och påpekar att 

begreppet är brett. Hon nämner olika typer av Dark Tourism som är självmordsturism, 

fattigdomsturism, sorgturism, katastrofturism och domedagsturism och beskriver dessa typers 

innebörd. Hon ställer sig även frågan om varför människor vill besöka tragiska platser och finner 

egna svar som är bland annat att det är för att förstå hur människor klarar sig igenom katastrofer, 

visa sympati för offren och på grund av eget intresse av döden: “The reasons, like the reasons we 

travel at all, are many and varied, but range somewhere between wanting to understand how 

other people live through catastrophe and showing sympathy to victims, all the way through to 

an out-and-out interest in death and depravity.” (Vagabondish, 2013h, “Tourism: A Fine Line 

Between Curiousity and Exploitation”, 2008). Hon diskuterar olika typer av Dark Tourism och 

påstår att fenomenet är okänt och nytt för många människor och menar även att en individ kan 

vara en dark tourist utan att själv veta om det.  

 

4.2.5 Travel and Leisure 

Colombia har haft ett dåligt rykte efter landets inbördeskrig om kokain vilket har gjort det svårt 

för landet att attrahera turister, skriver författaren i artikeln ”Colombia’s Evolution”: ”Four 

decades of bloody, cocaine-fueled civil war have given Colombia a reputation as one of the 

world’s most dangerous countries” (Travel and Leisure, 2013b, ”Colombia’s Evolution”, 2007). 

Första steget för Colombia är att öka inrikesturismen eftersom detta kan ändra utlänningarnas 

uppfattningar om landet, menar skribenten. Utländsk turism har ökat de senaste åren dock varnar 

turistbyråer för riskerna med att åka till Colombia. Författaren berättar om huvudstaden Bogotá 

och beskriver att staden är på väg i en positiv riktning: ”Bogotá’s real charm lies in La 

Candelaria, a recently revitalized neighborhood of grand colonial buildings and narrow 

cobblestoned streets. According to Hoyos, the area "used to be hell: part of a whole city of 
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private splendor and public squalor." Now, its Teatro Colón participates in one of the continent’s 

most important theater festivals, and its restored mansions have been turned into museums.” 

(Travel and Leisure, 2013b, ”Colombia’s Evolution”, 2007). Återigen ser vi författarens positiva 

inställning och förmåga att lyfta fram de övervägande fördelarna istället för nackdelarna. Han är 

positiv inför Colombias framtid och turismutveckling. 

 

I artikeln ”The Island of Montserrat” berättar författaren hur ena sidan av ön är förstörd efter ett 

tidigare vulkanutbrott på ön (Travel and Leisure, 2013c, ”The Island of Montserrat”, 2000). I 

början av artikeln berättar skribenten lite bakgrundsfakta om hur många som lyckades evakuera 

ön och om att landets flygplats förstördes och ännu mer av landets infrastruktur. Han menar att 

de som arbetar med turism på ön har en tro på den framtida äventyrsturismen: ”According to 

industry reports, Montserrat's tourist board is making the best of the disaster by repositioning the 

island as an adventure destination. A website for one guesthouse plays up the thrills: "Guess 

what? We've got an active volcano… Take home some pumice for the kids! Ash masks provided 

for those odd ashy days.” (Travel and Leisure, 2013c, ”The Island of Montserrat”, 2000). Att 

författaren lyfter fram detta ger utrymme för hans positiva inställning i texten. Montserrat är en 

liten ö och anses vara "do-it-yourself"-destination. Idag är ön uppdelad i två områden. I det första 

området är det tryggt medan det andra området som har blivit utsatt för ett vulkanutbrott kommer 

aldrig att bli som förr. Författaren säger att utsikten där är fin men samtidigt hemsk. Han avslutar 

med en aning ironisk citat vilket vi uppfattar som ett tecken på optimism: ”So, will you play 

cricket tomorrow, then? ” one asks. ”I guess so. Last time, you know, we got ashed out.” (Travel 

and Leisure, 2013c, ”The Island of Montserrat”, 2000). 

 

I den sista artikeln från Travel and Leisure skriver författaren om jordbävningen som inträffade i 

Haiti. Han lyfter fram volontärturism och nämner att han själv åkte till platsen för att han kände 

att det var hans plikt att åka dit och hjälpa till: ”People like me, it seemed, went to Haiti not out 

of interest but out of a sense of obligation – to join the ranks of the estimated 10,000 relief 

organizations operating on the ground there.” (Travel and Leisure, 2013d, ”Rebuilding Haiti, and 

Its Tourism”, 2012). Haiti har påbörjat en återuppbyggnadsprocess dock anser författaren att 

destinationen inte är redo för turism än. Efter katastrofen är det är svårt att få igång något slags 

verksamhet eftersom investerare är rädda och inte vågar att investera. Samtidigt är inte 

infrastrukturen tillräckligt utvecklad för att ta emot turisterna. Författaren är även kritisk till 

nybyggandet av nya hotell då 500 000 av lokalbefolkningen inte har ett hem.  
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5. Analys 

5.1 The Guardian & BBC  

De gemensamma dragen vi främst har upptäckt utifrån dagstidningsartiklarna är att skribenterna 

till artiklarna vill ta reda på varför människor vill besöka mörka och tragiska platser. Vi fann 

upprepade handlingar hos författarna där de vänder sig till experter, forskare och akademiker – 

som har studerat mycket om ämnet – för att finna svar på sina frågor. Skribenterna tenderar även 

att tala om voyeurism i sina texter och menar att det är en av de största anledningarna till varför 

människor vill besöka sådana platser. Skribenterna uppfattar vi som fascinerade av människan 

och dennes voyeuristiska tendenser. Vi uppfattar författarnas resonemang utifrån Lisles 

påstående om att människor känner sig kluvna i fråga om Dark Tourism. Samtidigt som 

journalisterna kände behovet och lusten att besöka sina destinationer upplevde de även en slags 

motvilja. Dessa tankar anknyter vi till Lisles reflektioner om att voyeurism är en kraftfull diskurs 

som kan framkalla dessa två dikotomier av lust och motvilja, samt kontrollerar människans 

konsumtion av Dark Tourism. Dock fann vi inte något som liknar Lisles påståenden som 

handlade om att besökaren känner sig besviken av sitt besök eftersom denne inte upplevde den 

”äkta” autenticiteten. Vi har funnit att journalisterna var varken besvikna eller helt berörda av 

besöken, vilket invänder mot Lisles påståenden. Ett exempel som tyder på journalisternas 

likgiltighet är när författaren till den första artikeln från The Guardian åkte till Tjernobyl och var 

oberörd under sin vistelse. Hon var medveten om det under sitt besök och kände skuld men 

kunde sedan även skratta vid ett annat tillfälle.  

 

Vår analys pekar på att de drivs av en slags voyeuristisk diskurs men att de är medvetna om att 

händelsen tillhör historien och att det enda som återstår är platsen där man kan försöka föreställa 

sig ”hur det var”. Det är en slags kluvenhet hos besökaren som liknar Lisles reflektioner. Vi 

finner även att journalisterna känner sig nyfikna på varför människor gör det och skribenterna 

söker sig till någon slags auktoritär källa som kan försöka svara på deras frågor. 

 

Något annat återkommande vi lade märke till var att författarna lyfte fram frågan om etik och 

Dark Tourism i flera sammanhang. De diskuterar ifall det är rätt, ur ett etiskt perspektiv, att 

besöka Dark Tourism-platser. De resonerar utifrån vad experter säger och vissa skribenter 

analyserar sitt egna tanketillstånd innan, under och efter besöket.  

 

Det vi finner intressant är vad dessa tidningar klassificerar som Dark Tourism. Vi har redan 

beskrivit den ursprungliga definitionen av begreppet och vi upptäckte att vissa artiklar utifrån 

dagstidningarna har ordnats under kategorin Dark Tourism. Dock anser vi att de inte 

överensstämmer med den ursprungliga definitionen. När vi sökte på Dark Tourism i BBC 

levererades artiklar som förhåller sig närmare den ursprungliga definitionen av begreppet. 

Skribenterna skriver om tragiska händelser som inte pågår längre som exempelvis Tjernobyl, 

Auschwitz och Gound Zero, och slaget i Hastings, men att det finns människor som kan 

återberätta dessa händelser förutom den i Hastings – då det skedde för cirka 100 år sedan. I The 
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Guardians egna sökmotor fick vi fram artiklar som handlar om liknande ämnen som dem 

ovannämnda, men även artiklar om fattiga slumområden i andra länder som är pågående i 

dagsläget. Här har vi funnit att The Guardians förhållningssätt till Dark Tourism är bredare än 

vad det var från begreppets början. 

 

Just för att vi har upptäckt denna åtskillnad menar vi att Dark Tourism begreppet har blivit mer 

diversifierad och mångskiftad än vad det var när begreppet myntades. Detta kan vi relatera till 

processen som pågår i tredimensionella modellen som Fairclough talar om. Vi återkopplar hans 

resonemang till vår studie och vi menar att dagstidningarnas klassificering av texter bidrar till att 

skapa nya diskurser i den breda sociala praktiken. Det vill säga att journalisterna skapar något 

nytt i den diskursiva praktiken genom att producera och klassificera sina texter. Alltså, när 

människor vill läsa om Dark Tourism i The Guardian menar vi att de kommer få en mångskiftad 

bild av begreppet vilket i sin tur leder till att de får en ny uppfattning om fenomenet och därmed 

sker en förändring i den sociala praktiken. 

 

Vidare anser vi att diskurser har ett stort utrymme i fråga om människors 

verklighetsuppfattningar. Precis som Talbot menar att diskurser som präglas i media har ett stort 

inflytande över offentligheten argumenterar vi för att människors föreställningar skapas till en 

mycket stor del av de artiklar de läser. Våra åsikter ligger i samma linje som Talbots då vi också 

anser att det The Guardian och BBC producerar konsumeras indirekt av publiken samt att 

diskurser som präglas i dessa tidningar påverkar läsarnas interaktioner och föreställningar om 

vissa fenomen, som i vårt fall är Dark Tourism.  

 

I båda dagstidningarna upptäckte vi att författarna ställer sig frågan ifall Dark Tourism ska drivas 

i lärande syften eller ifall utvecklingen ska växa sig stor på turistmarknaden och bli exploaterad. 

I flera artiklar nämner författarna att Dark Tourism är på väg att bli en stor affärsverksamhet och 

att investerare enbart är ute efter egen vinst. Dock finns det flera skribenter som nämner att Dark 

Tourism bidrar till att öka människors kunskaper om den mänskliga historien. De menar att 

människor kan konfrontera tragiska historiska händelser och därmed lära sig från mänsklighetens 

tidigare misstag. Dessa tankar stämmer överens med om vad Craig Wight och John Lennon 

diskuterar i sin artikel “Selective interpretation and eclectic human heritage in Lithuania”. De 

menar att det kan uppstå kollektiva konsekvenser för samhället –  där händelsen skedde – ifall 

tragedier inte utforskas gemensamt. Konsekvenserna uttrycks i dikotomiska framställningar av 

historiska händelser och författarna har sin fokus på att det behövs en öppen och transparent 

historiskt perspektiv på tolkning och utbildning (Wight och Lennon, 2006). Vi menar att det 

finns en koppling mellan de aktörer som vill exploatera Dark Tourism och de aktörer som vill 

driva verksamheten på djupare grunder som innehar mer historia och utbildning om människans 

gärningar från det förflutna. Det vi anser som väsentligt är – precis som Wight och Lennon 

menar – att människor ska lägga en stor vikt på att utbilda besökarna om mänsklighetens 

gärningar och inte överskrida den tunna gränsen som kan övergå till en exploatering av Dark 
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Tourism. Dessa diskussioner kunde vi finna i flera artiklar från dagstidningarna. Ett exempel är 

en artikel från BBC som handlar om en plats för gravmonument för folkmord. I denna artikel för 

författaren en diskussion om att varje plats har sin egen historia och att det är viktigt för 

besökaren att vara medveten om platsens förflutna. Samtidigt som han lägger en stor vikt på 

historiska aspekter lyfter han även fram att Dark Tourism är på väg att bli en stor turismmarknad. 

Detta menar vi, i likhet med Wight och Lennon, pekar på att det kommer att finnas en risk för 

exploatering av Dark Tourism i framtiden – om verksamhetsdrivare inte finner en balans mellan 

utbildning och vinst. 

 

Ett annat intressant återkommande drag som vi fann är att författarna i båda tidningarna är mer 

realistiska och en aning negativa. Med negativ beskrivning menar vi att platserna som de besöker 

beskrivs som mörka, tragiska och fyllda med sorg. Dock påpekar författarna att det är möjligt att 

resa dit och de ger även råd om vad man ska ta hänsyn till ifall man befinner sig på en osäker 

plats. Läsaren får en realistisk uppfattning av platsen och är förberedd för eventuella 

omständigheter som denne kan stöta på under sin resa.  

 

Dessutom upptäckte vi att författarna i flera artiklar från både The Guardian och BBC 

generaliserar och ofta förklarar människors beteenden i vi-form. Detta uppfattar vi som att det 

präglas en hög grad av modalitet i dessa artiklar då skribenternas tillämpning av språkbruket gör 

att de uttalanden som står i artiklarna betraktas som tillförlitliga. I och med detta resonemang 

förhåller sig våra reflektioner i likhet med Faircloughs teoretiska påståenden om modalitet 

eftersom författarnas höga grad av modalitet påverkar läsarens relation till ämnet och därmed 

påverkas diskursens skapande av sociala relationer. När läsaren konsumerar författarnas texter 

delar vi samma idé som Faircloughs som handlar om att den höga graden av modalitet kommer 

som en konsekvens att ge mer effekt för diskurser, som i sin tur påverkar skapandet av läsarnas 

förtroende för uttalandena i dagstidningarna. 

5.2 Vagabondish, Travel Weekly & Travel and Leisure 

Det som vi uppmärksammade först i artiklarna från resetidningar var att författarna fokuserar 

mest på fördelarna med Dark Tourism istället för att lyfta fram den ”mörka” sidan av fenomenet. 

I flera artiklar sammanförs tragedier och volontärturism i samma kontext och författarna menar 

att resandet till tragiska platser kan hjälpa den drabbade lokalbefolkningen. Det som är viktigt att 

tänka på är tidpunkten för sitt besök, menar skribenterna, och påpekar att volontären ska alltid 

reflektera över sina verkliga motiv till att åka. Det finns starka moraliska budskap i dessa artiklar 

och författaren menar att besökaren inte ska resa till en drabbad plats på grund av sin nyfikenhet 

utan för att sannerligen hjälpa offren med återhämtningen.  

 

I dessa artiklar framställs voyeurism som tabu och onödigt eftersom det inte hjälper de drabbade. 

Däremot anser författaren från Vagabondish att det går att ordna Dark Tourism attraktioner ifall 

de drivs på ”rätt sätt” och att det gynnar lokalbefolkningen ekonomiskt. Vikten av resandet till 

drabbade områden framhävs i flera artiklar och författarna menar att turister bidrar till 
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destinationens och lokalbefolkningen välbefinnande. Utifrån författarnas ovannämnda 

resonemang argumenterar vi för att resetidningar har mer fokus på fördelarna med Dark 

Tourism. 

 

Vi upptäckte även att författarna har en tendens att rättfärdiga resandet till tragiska platser genom 

att påstå att det ligger i människans natur att vara nyfiken om döden. I enlighet med Stone och 

Sharpley, anser vi att författarna framhäver att Dark Tourism gör det möjligt för besökarna att 

begrunda en frånvarande död och omedvetet konstruera den till en närvarande samt konfrontera 

sin egen dödlighet. Författarna känner uppskattning och lättnad över att de inte har blivit utsatta 

för någon slags tragedi vilket vi uppfattar som – precis som Stone och Sharpley menar – att de 

känner att de befinner sig i en säker miljö och utvecklar en slags föreställning av immunitet 

gentemot döden. Ett exempel på det vi har funnit som påminner om Stone och Sharpleys 

tankegångar är när författaren från Vagabondish skriver om självmordsturism. Vår analys visar 

att författaren känner uppskattning för sitt eget liv och lättnad över att det inte är hon som lider 

av någon depression eller sjukdom. Författarens immunitet mot döden är hennes föreställning om 

att hon befinner dig i en riskfri zon från att ta livet av sig på grund av depression eller någon 

annan dödlig sjukdom. 

 

Människan är enligt flera av författarna naturligt nyfikna av sig, speciellt när det kommer till 

Dark Tourism. Det människan vill finna är autenticitet på platsen, dock enligt Lisle är det 

omöjligt eftersom autenticitet är något som endast förmedlas av diskurser. Fastän det känner 

människan behov av att resa till en sådan plats, menar hon. Enligt våra egna analyser känner 

författarna behov att åka till tragiska platser av olika anledningar, inklusive autenticiteten. 

Utifrån Lisles reflektioner uppfattar vi att författarna i resetidningarna upplever ett voyeuristiskt 

behov av att åka till en tragisk plats eftersom de styrs av diskurser. Enligt våra analyser av 

resetidningarna så finner vi inget som är i likhet med Lisles påståenden om att de människor som 

åker till tragiska platser vill uppleva något ”äkta” och att de inte är medvetna om att 

autenticiteten egentligen är omöjlig att uppnå. Utöver Lisles reflektioner finner vi att det även 

finns andra anledningar till att besöka tragiska platser som exempelvis för att visa respekt till de 

drabbade, som en författare skriver om i den fjärde artikeln från Vagabondish. Vi förhåller oss 

även till det Lisle menar att voyeurism är en stark diskurs som förtränger rädslan och skräcken 

för döden och samtidigt får människan att känna både lust och motvilja till att åka till tragiska 

platser.  

 

Vi har fått en uppfattning om att författarna förmedlar till läsarna att det är acceptabelt att åka till 

tragiska och otrygga platser samt presenterar en optimistisk bild av dem. Här är det möjligt att 

relatera till Ljungbergs avhandling där hon påstår att resetidningar framställer en positiv bild av 

destinationer som egentligen kan vara osäkra för turister (Ljungberg, 2012). Ur ett kritiskt 

perspektiv anser vi att Ljunbergs tankegångar egentligen är sunt förnuft eftersom syftet med 

resetidningar är att marknadsföra olika destinationer. Detta förklarar varför författarna i 
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resetidningarna alltid fokuserar på de positiva aspekterna i farliga områden. Vidare säger hon att 

resandet fungerar som en slags lösning mot våld (Ljungberg, 2012). Hennes grundtankar kan vi 

koppla till vår studie där författarna påstår att när en individ reser till osäkra eller tragiska platser 

ska det gynna lokalbefolkningen och samhället.  

 

Vidare upptäckte vi att författarna försöker finna svar på sina frågor genom att själva reflektera 

över fenomenet Dark Tourism – de refererar alltså inte till vad forskare och experter anses tycka 

om fenomenet. De reser själva till olika destinationer där de söker efter svar genom att bland 

annat intervjua lokalbefolkningen och sedan dra sina egna slutsatser. 

 

Eftersom att dessa journalister inte har samma status som forskare och experter har inom olika 

turismforskningsämnen råder det en annan slags auktoritet. Författarna i resetidningarna är mer 

personliga i sina texter och därmed kan vi inte riktigt hålla med Faircloughs tankar om att media 

skriver tolkningar i faktaform och därmed använder sig av modaliteter. Vi anser att det inte 

förekommer skribenter i resetidningarna som lämnar ansvaret från ett uttalande och fokuserar på 

effekten i tolkningen och därmed skapar modalitet. Vi anser att de tar ett ansvar som de har 

begrundat utifrån sina egna reflektioner och sedan står för i sina texter. Detta finner vi dock ändå 

fungera som en slags auktoritär handling just för att de tar ansvar för sina slutsatser. De är inte 

blygsamma med att sända ut sina budskap och sina egna, personliga teoretiska värderingar när 

det kommer till Dark Tourism. Dessa värderingar kan i sin tur internaliseras av läsarna och 

därmed skapas nya diskurser om Dark Tourism. 

 

I enlighet med Talbots idéer anser vi att mediadiskurser har ett stort inflytande över människors 

vardag samt att skribenterna interagerar i sina nätverk där de skapar texter för offentlig 

konsumtion, samt att de för en monologisk dialog med sina läsare eftersom de oftast endast utgår 

från sina egna reflektioner och åsikter. 

5.3 Dagstidningar & Resetidningar 

Utifrån vår analys har vi funnit flera skillnader och likheter mellan dagstidningarna The 

Guardian och BBC och resetidningarna Travel Weekly, Vagabondish och Travel and Leisure.  

En av dem tydligaste skillnaderna som vi upptäckte var att dagstidningar ger en mörkare 

framställning av Dark Tourism medan resetidningar fokuserar mer på de positiva 

konsekvenserna av fenomenet och därmed verkar vara mer optimistiska till det. Vi har funnit en 

diskurs – som vi väljer att kalla för en melankolisk diskurs – som råder i dagstidningarna. Detta 

eftersom läsaren får en uppfattning om att tragiska platser är mörka och är fyllda med sorg. Ett 

exempel som indikerar på detta är när författaren i den första artikeln från BBC kallar Tjernobyl 

för en spökstad och beskriver staden som en mörk och övergiven plats. Ytterligare ett exempel är 

när författaren i den andra artikeln i The Guardian beskriver Palestina som en ostabil och otrygg 

plats att vistas på. Vi har fått en uppfattning om att dagstidningar förmedlar en disharmonisk och 

dyster framställning av fenomenet Dark Tourism. I denna framställning tolkar vi som att det 
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råder en diskurs som vi har valt att kalla för melankolisk på grund av dess svartsynta och 

voyeuristiska egenskaper.  

 

Författarna lyfter fram voyeurism och menar att anledningen till att varför Dark Tourism växer 

alltmer är för att människan har, av flera behov, olika anledningar till att resa till tragiska platser. 

Både dagstidningar och resetidningar präglas av en slags psykologisk diskurs då de både 

försöker finna svar till människans intresse för Dark Tourism. I dagstidningarna uppfattar vi det 

som att de anser att Dark Tourism är en bransch som enkelt kan exploateras av företag som i sin 

tur driver verksamheter för sin egen vinning, istället för att utbilda människor om människans 

olika mörka sidor från historien och lära sig om hur dessa tragiska händelser kunde ske – vilket 

är den idén de ställer sig bakom. Vi anser att i dagstidningarna framkommer det att det är 

människans egoistiska och privata skäl som bestämmer valet av att besöka Dark Tourism-platser 

och därmed tillfredställs den enskilde individens nyfikenhet.  

 

I resetidningar däremot anser vi oss lägga märke till något som vi kallar för en sangvinisk diskurs 

då fördelarna med Dark Tourism lyfts fram och det argumenteras om att ett Dark Tourism-besök 

kan hjälpa exempelvis ett samhälle som är drabbat av fattigdom eller en naturkatastrof. I samma 

mening gör turisten nytta gentemot lokalbefolkningen genom att bidra med pengar till olika slags 

"sightseeings" där majoriteten av intäkterna går tillbaka till samhället. Ett exempel som tyder på 

detta är när författaren påstår i den andra artikeln i Vagabondish att besöken i fattiga områden 

kan gynna lokalbefolkningen ekonomiskt även om det kan vara farligt att vistas på sådana 

platser. Vi har bildat oss en uppfattning om att resetidningarna uttrycker en entusiastisk och 

positiv framställning av Dark Tourism och detta inspirerade oss till att kalla denna 

förekommande diskurs för sangvinisk. Resetidningarna håller även en positiv bild av 

volontärturism och menar att det gynnar återuppbyggnaden av de drabbade områdena. I 

resetidningarna uppfattar vi det som att det är acceptabelt att åka till Dark Tourism-platser 

eftersom ”man ger tillbaka” av att befinna sig där och hjälpa till på ett seriöst och etiskt sätt. 

Medan i dagstidningarna menar de att det kan vara oacceptabelt att åka till sådana platser ifall de 

inte är utbildande och moraliska och etiska aspekter lyfts fram. Även om det framkommer i 

tidningarna att anledningarna är olika till Dark Tourism existens råder det samma diskurs om att 

Dark Tourism är en nödvändig verksamhet som ska drivas med starka, seriösa grundpolicys samt 

med ett riktigt syfte och inte endast för spänningen och nyfikenhetens skull.   

 

Dessa analyser kan förknippas med Ljungbergs påståenden att resetidningar oftast framställer – i 

sina artiklar – en värld som möjliggör turismkonsumtion. Ljungberg menar att resetidningar 

spelar en stor roll med att skapa föreställningar och upplevelsen av en globaliserad värld som i 

sin tur gör det acceptabelt för läsarna att resa överallt i världen. I våra analyser kunde vi se att 

författarna i resetidningarna endast skriver utifrån sina egna åsikter och tankar – de söker alltså 

inte efter auktoritära källor som kan svara på deras frågeställningar. Detta är något Ljungberg 

även påstår då hon menar att det som kännetecknar resetidningars identitet är närheten till läsarna 
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som författaren lyckas förhålla sig till. Detta ger konsekvensen till att resetidningarnas artiklar 

kännetecknas av inflytelse och privilegium gentemot sina läsare som vi menar att även vi finner i 

vår empiri. 

 

För att koppla till Faircloughs tredimensionella modell så har vi utifrån den andra nivån – vilket 

går ut på att analysera text – funnit två grundläggande diskurser som vi kallar för den 

sangviniska och melankoliska diskursen. Vi anser att genom sin textproduktion – som vi har 

analyserat ovan – har dagstidningarna The Guardian och BBC skapat en melankolisk diskurs 

som präglas i den diskursiva praktiken. Dessutom har resetidningarna Travel Weekly, 

Vagabondish och Travel and Leisure utformat en sangvinisk diskurs som tar plats i den 

diskursiva praktiken. Skapandet av dessa diskurser har lett till att en förändring har skett i den 

diskursiva praktiken – en förändring i den ursprungliga definitionen av fenomenet Dark Tourism 

som myntades av professorerna Lennon och Foley.  

Denna förändring har vidare förmågan att påverka den breda sociala praktiken och enligt 

Fairclough är det undersökarens uppgift att söka och finna konsekvenserna i den sociala 

praktiken som har uppstått utifrån diskursiva praktikens förändring. Konsekvenserna som vi 

anser kan utspela sig är att begreppet Dark Tourism blir alltmer omfattande och eftersom det är 

ett sådant nytt begrepp för många människor kan dess ursprungliga definition tynas bort. En 

annan konsekvens kan vara att människor inte använder ordet Dark Tourism, utan istället kallar 

det för fattigdomsturism, katastrofturism eller volontärturism. Vi anser även att eftersom 

begreppet har blivit så omfattande har det ökat möjligheten för människors medvetenhet för att 

de stöter på – eller redan har stött på –  Dark Tourism under sin livstid. Detta i sin tur kan leda 

till att Dark Tourism blir ett globalt fenomen och ett begrepp som blir världskänt. 

 

Vi samtycker även med vad Crispin Thurlow och Adam Jaworski skriver om i sin artikel 

”Communicating a global reach: inflight magazines as a globalizing genre in tourism” att även 

om texter kan framstå som ideologiskt harmlösa har de fortfarande en stor makt (Thurlow & 

Jaworski, 2003). Detta har de i fråga om framställning och reproduktion av det sociala livet 

(Thurlow & Jaworski, 2003). Dock anser vi att det är inte endast texter som har kapaciteten att 

påverka, utan det finns även större och mer kraftfulla faktorer som exempelvis television och 

radio som utövar makt och bidrar till reproduktionen av det sociala livet. Vi vill påpeka att texter 

inte behöver utöva makt självständigt, utan de kan samspela med dessa andra faktorer. 

 

Båda tidningsgenrerna ifrågasätter varför människor känner ett behov av att åka till tragiska 

platser. Dock söker de efter svar från olika källor. I dagstidningarna vänder sig författarna till 

akademiker och experter, samtidigt som i resetidningarna reflekterar skribenterna själva utifrån 

sina egna observationer samt lokalbefolkningens uttalanden. Dessa reflektioner förknippar vi 

med Sigals påståenden att journalister i dagstidningar tillämpar sig av de ”Kända” aktörerna och 

auktoritära källor. Dessa auktoritära källor har sin utgångspunkt i ekonomiska, sociala, politiska 

och kulturella institutioner. Vi ser likheter till dessa institutioner då flera av respondenterna från 
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artiklarna var experter, professorer och forskare från akademiska institut. I enlighet med Sigal ser 

vi alltså en konvention i dagstidningsartiklarna där journalisterna alltid har sökt sig till dessa 

auktoritära källor för att få svar på sina frågeställningar. 

 

En annan gemenskap vi lade märke till var att båda tidningsgenrerna utmärks av moraliska och 

etiska diskurser. Emellertid skiljer sig diskursernas innebörder. I dagstidningarna framkom den 

moraliska diskursen i tal om ifall det är etiskt rätt att besöka Dark Tourism-platser och hur 

sådana verksamheter kan drivas. De kommer fram till att Dark Tourism-platser ska finnas till för 

utlärande syften för allmänheten som besöker platsen och att det då blir mer legitimt att bedriva 

en Dark Tourism-verksamhet. I resetidningarna förekom det en moralisk diskurs som styrdes 

mer mot tidsaspekten av Dark Tourism-platser och när det är acceptabelt att vistas där. Det 

talades även om att ge tillbaka den vinst de får av turismen tillbaka till lokalbefolkningen och 

deras samhälle. Vi finner att både tidningsgenrerna har humanitära inslag i sina budskap där de 

anser Dark Tourism ska utbilda allmänheten om det förflutna samt bidra ekonomiskt till 

lokalbefolkningen. 

 

Det är inte bara de diskurser vi hittat som fångar intresset för människor om Dark Tourism. Det 

finns flera bakomliggande diskurser – än dem vi fann – som har ett samband till människors 

intresse för Dark Tourism. Det vill säga att det finns en kombination av diskurser och – precis 

som Fairclough menar – kan det vara svårt att urskilja dessa eftersom de är sammanvävda. En av 

sådana diskurser som befinner sig bortom vårt material är historiska diskurser. Vi anser att dylika 

diskurser ligger till grund för fenomenet Dark Tourism då en plats som inte har någon uttalad 

historia inte skulle intressera människor eftersom de inte är medvetna om den. 
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6. Slutsatser 
En av våra frågeställningar handlade om hur Dark Tourism framställs i dagstidningar och 

resetidningar. Utifrån vår undersökning har vi upptäckt att det finns en skillnad mellan 

dagstidningars och resetidningars framställning av Dark Tourism och vilka möjliga diskurser 

som återfinns i artiklarna. Vi konstaterar att det råder två olika diskurser där dagstidningar 

tenderar att framställa Dark Tourism melankoliskt medan resetidningar fokuserar på Dark 

Tourisms positiva sidor och därmed har en sangvinisk diskurs. 

 

Vi anser att diskurserna som präglas i båda tidningsgenrerna har en stor påverkan på 

offentligheten. Vi menar att det är den process som pågår i den diskursiva praktiken – produktion 

och konsumtion av texter – som senare resulterar till att tillämpas i den sociala praktiken, det vill 

säga det vardagliga livet hos människorna som läser dessa artiklars framställningar. Både 

dagstidningar och resetidningar som vi har analyserat har förmågan att förändra nuvarande 

diskurser samt skapa nya, menar vi. I vårt fall har dagstidningar och resetidningar förmågan att 

förändra eller skapa offentlighetens bild av Dark Tourism. Vi vet att dagens definition av Dark 

Tourism skiljer sig från pionjärernas – Lennon och Foleys – uppfattning av begreppet. Vi 

argumenterar för att fenomenet har blivit mer dimensionell och når flera spektrum än tids- och 

minnesaspekten. Det vill säga att det har skapats nya diskurser för fenomenet och vi har upptäckt 

att det är bland annat även fattigdomsturism, självmordsturism, katastrofturism och 

volontärturism som anses vara Dark Tourism. Dessa nya diskurser har skapats genom att läsarna 

internaliserar det tidningarna producerar och kategoriserar som Dark Tourism. 

 

I vårt fall har vi funnit att dagstidningar The Guardian och BBC inte klassificerar Dark Tourism 

enbart utifrån den ursprungliga definitionen, utan deras föreställning av fenomenet är mer 

omfattande. Människorna som söker på samt läser om Dark Tourism får en föreställning eller en 

bredare uppfattning av fenomenet vilket i sin tur leder till att det sker förändringar och skapas 

nya diskurser i den sociala praktiken. Media har bidragit till att förändra diskursen och utöka 

allmänhetens uppfattning om Dark Tourism, menar vi. 

 

Det vi finner ironiskt och intresseväckande är att dagstidningarna letar efter svar från experter 

och forskare på sina frågor om fenomenet, dock uppfattar de Dark Tourism ur ett bredare 

perspektiv än den ursprungliga, egentliga definitionen. Vår föreställning är att dagstidningar 

präglas av konventioner vilket vi har sett i våra analyser av dagstidningsartiklarna. Vi 

argumenterar även för att i resetidningar förhåller sig författarna till vad Sigal kallar för 

”Okända” källor då författarna får svar på sina frågor utifrån sina egna tankar och reflektioner 

samt lokalbefolkningens. Vi menar även, som Ljunberg påstår, att resetidningar framställer en 

värld där turismkonsumtion är möjligt och acceptabelt överallt samt att författarna förhåller en 

nära relation till sina läsare då de utgår från sina egna reflektioner i sina texter. 
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En annan fråga vi hade var vilka perspektiv som lyftes fram i artiklarna. I den frågan kan vi 

konstatera att det lyftes fram perspektiv med humanitära, utbildande samt etiska inslag. Frågan 

om etik framkommer i båda tidningsgenrerna där författarna framhäver olika åsikter om vad de 

anser vara etiskt rätt i en given Dark Tourism-plats. Dessutom lyfter de fram frågan ifall det är 

rätt ur en etisk synvinkel att åka till sådana platser motiverad av sin nyfikenhet, det vill säga 

voyeurism. Flera författare menar att en individ som besöker tragiska platser alltid ska reflektera 

över anledningar till varför denne vistas där, vem det gynnar och vad denne kommer att lära sig. 

I båda tidningsgenrerna framkommer det utlärande perspektivet och författarna argumenterar för 

att Dark Tourism inte endast ska fokusera på att driva en attraktionsverksamhet, utan det ska 

drivas med tydliga, seriösa avsikter till att lära ut offentligheten om de tragiska, historiska 

händelser som skett i människans historia. 

 

Ett annat perspektiv vi fann i resetidningarna var tendenser att poängtera för besökarens 

ekonomiska bidragande till lokalbefolkningen och samhället. Vi påstår att det är humanitära 

inslag som journalisterna i resetidningarna talar om och de argumenterar för att det är acceptabelt 

att resa till Dark Tourism-platser ifall turisten hjälper till exempelvis som volontär. 
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7. Diskussion 
I vår undersökning har vi undrat hur Dark Tourism framställs i media. Utifrån våra slutsatser kan 

vi inte undgå att fundera över hur Dark Tourism-fenomenet kommer att utvecklas i frågan om 

vad som tolkas som just mörk turism. När vi valde att skriva om det här ämnet som i princip var 

ett okänt begrepp för oss, upptäckte vi under undersökningens gång att det är ett fenomen som 

flera forskare och människor är fascinerade av, vilket i sig fascinerade oss. Begreppets 

utveckling styrs av olika diskurser där media har en väsentlig roll som producent. Människans 

vilja att förstå andra människors beslut att besöka Dark Tourism-platser är en insiktsresa som 

avspeglar den enskilda individens frågor om varför vi fungerar som vi gör. Varför präglar 

voyeurismens makt över alla människor? Varför sträcker sig vår nyfikenhet över till sådana 

mörka, tragiska händelser? Ligger det i människans natur eller blir vi påverkade av medias 

framställning? De som skriver dessa artiklar är ju också människor? 

Dark Tourism – anser vi – kommer att växa som en affärsverksamhet alltmer i framtiden. Vi 

tycker att det vitala är att entreprenörer inte förbiser moraliska och etiska aspekter och utnyttjar 

Dark Tourism endast för sin egen vinst. Vi tycker även att det är viktigt att ta hänsyn till 

utbildande aspekter, det vill säga att vistelser på Dark Tourism-platser ska utbilda besökarna om 

den mänskliga historien. När vi kommer till ämnet om volontärturismen funderade vi över dess 

syfte och konsekvenser. Det är självklart att volontärturism bidrar till de drabbade områden och 

offren men vi kan inte hjälpa att undra – precis som författarna i artiklarna – ifall volontärer 

delvis styrs av voyeurismen.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång fann vi att i nuläget finns det inte tillräckligt med forskning om konsumtion 

av texter. Vi anser att det krävs mer forskning i detta ämne då det kan bidra till att förstå 

offentlighetens uppfattningar av omgivningen och världen. Turism är en växande bransch som 

blir alltmer global, därför sker det flera olika mekanismer som diskurser hos människor när de 

konsumerar texter och – i princip rätt så okända – fenomen som exempelvis Dark Tourism.   

Utifrån vår analys fann vi att Dark Tourism är ett okänt fenomen samt att det har forskats väldigt 

lite om varför människor konsumerar Dark Tourism. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen 

frågar sig många människor vad det är som driver oss att konsumera Dark Tourism samt vad 

fenomenet innebär. Det finns alltså flera frågor som människor ännu inte har svar på.  

Vi ger förslag på att expandera forskningen kring hur fenomenet uppfattas av offentligheten i 

samband med media eftersom media är en sådan global informationskälla. Utökning av 

forskning om konsumtion av Dark Tourism skulle bidra till att få en bättre förståelse om 

offentlighetens uppfattningar av fenomenet samt en bättre föreställning om vad som inräknas 

som Dark Tourism eftersom begreppet i nuläget har skiftande innebörder.  

Generellt finns det lite teoretiska förförståelser om fenomenet turism överhuvudtaget och 

diskurser anser vi vara en gynnsam väg att välja när det gäller forskningsutvecklingen inom 

turismvetenskapen. 
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