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Förord 
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observationer. Said ansvarade för analysdelen, metod och bakgrund. Chabchoub hade ansvar för 

teoridelen och vidare forskning. Under hela arbetsgången har vi haft en god kommunikation och 

samma ambitionsnivå, då alla tre har varit delaktiga och införstådda med allt material. 

Uppsatsens kritik skrevs gemensamt utifrån våra samlade erfarenheter och tankar. 
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Abstract 

The aim of this study is to obtain a better understanding of what factors affect the motivation for 

visiting Dark Tourism sites and the way that these sites are regarded. By providing such an 

insight this study contributes to a greater understanding of Dark Tourism. 

 In order to find answers to our questions, we interviewed several representatives at different sites 

and also carried out observations at three Dark Tourism attractions to reach a better 

understanding of the visors’ motivations for visiting this kind of tourist attractions. 

In our study we have concluded that people have become increasingly interested in visiting such 

Dark Tourism sites even though these may seem scary or uncomfortable. Our research has helped 

us to find answers to the questions that we asked and we have concluded that people have 

become more curious and want to know more about terrible events and why they took place. 

 

 

Key words: Dark tourism, visitor motivation, attractions 

 

Sammanfattning 

Denna studie gjordes för att få en förståelse kring vilka faktorer som påverkar turisters motivation 

till att besöka Dark Tourism-attraktioner och hur de platserna betraktas. Genom att tillhandahålla 

sådan insikt har denna studie bidragit till en ökad förståelse av begreppet Dark Tourism. För att 

få våra frågor besvarade har vi intervjuat representanter på tre Dark Tourism-attraktioner samt 

utfört observationer på samma tre attraktioner för att få en bättre förståelse för besökarnas motiv 

till att besöka denna typ av turistattraktion. 

I vår studie har vi kommit fram till att människor har blivit mer intresserade att besöka sådana 

platser trots att det kan ses som skrämmande eller obekvämt och de dessutom har flera olika skäl 

till detta. Vår forskning har hjälpt oss att komma fram till att människor har blivit mer nyfikna på 

historien bakom och att de vill veta mer om sådana fruktansvärda berättelser och varför det 

skedde.  

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN 
 

1. Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion .............................................................................................. 2 

Resan fram till problemet ............................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................. 2 

1.4 Forskningsfrågor/Frågeställningar.......................................................................... 2 

1.5 Avgränsning ....................................................................................................... 2 

1.6 Uppsatsens disposition ......................................................................................... 3 

 

2. Teoretisk referensram ................................................................................... 4 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................... 4 

Nyfikenhetsargument ................................................................................................ 6 

Inlevelseargument .................................................................................................... 6 

Skräckens argument .................................................................................................. 6 

2.2 The nature of tourism ........................................................................................... 6 

2.3 Olika inriktningar inom Dark Tourism .................................................................... 7 

2.3.1 Dark Tourism ................................................................................................... 7 

2.3.2 ThanaTourism .................................................................................................. 7 

2.3.3 “Black spot” tourism ......................................................................................... 8 

2.3.4 Grief tourism ................................................................................................... 8 

2.3.5 Disaster Tourism .............................................................................................. 9 

2.3.6 Prison Tourism ................................................................................................. 9 

2.3.7 Ghost tourism ................................................................................................ 10 

 

3. Metod ............................................................................................................. 11 

3.1 Kvalitativ metod ............................................................................................... 11 

3.2 Kvantitativ metod .............................................................................................. 11 

3.3 Tillvägsgångsätt ................................................................................................ 11 

3.4 Urvalet ............................................................................................................ 13 

3.5 Genomförande .................................................................................................. 14 

 

4. Spökvandring i Gamla Stan ........................................................................ 16 

4.1 Gamla Stan ...................................................................................................... 16 

4.1.1 Stockholms blodbad ........................................................................................ 16 

4.1.2 Resultat av intervjun: Spökvandringen ............................................................... 17 

4.1.3Resultat av enkätundersökning: Spökvandringen .................................................. 18 



 

 

4.1.4 Fältstudie ...................................................................................................... 19 

4.2 Långholmen ..................................................................................................... 19 

4.2.1 Resultat av intervjun: Långholmen .................................................................... 20 

4.2.2 Fältstuide ...................................................................................................... 23 

4.3 Skogskyrkogården ............................................................................................. 24 

4.3.1 Resultat av intervjun: skogskyrkogården ............................................................ 25 

4.3.2Resultat av enkätundersökning: Skogskyrkogården ............................................... 26 

4.3.3 Fältstudie ...................................................................................................... 26 

4.4 Etiska aspekter .................................................................................................. 27 

 

5. Analys ............................................................................................................ 29 

 

6. Slutsats .......................................................................................................... 32 

 

7. Uppsatsens kritik.......................................................................................... 34 

 

8. Vidare forskning .......................................................................................... 35 

 

REFERENSLISTA .......................................................................................... 36 

Bilaga 1 ................................................................................................................ 39 

Bilaga 2 ................................................................................................................ 40 

Bilaga 3 ................................................................................................................ 41 

Bilaga 4 ................................................................................................................ 42 

Bilaga 5 ................................................................................................................ 44 

 

Figurförteckning .............................................................................................. 45 

Figur 1: ................................................................................................................. 45 

Figur 2: ................................................................................................................. 46 
 

 

 



1 

 

1. Inledning 
 

”Dark Tourism is defined simply and more generally as the act of travel to sites associated with 

death, suffering and the seemingly macabre.”
1
      

 

1.1 Bakgrund 

Turismindustrin är på uppgång både i Sverige och internationellt och beräknas att fortsätta öka 

med cirka 5 % per år fram till år 2020.
2
. Detta ger stora möjligheter för företag och länder som 

vill ge sig in i konkurrensen. Redan idag är det dock stor konkurrens mellan olika resebolag. För 

att locka kunder tar de fram nya koncept, Dark Tourism är ett av dem. Dark Tourism är ett 

samlingsbegrepp med flera underkategorier som omnämner lidande eller katastrof, där 

attraktionen är själva turismen. När man hör talas om Dark Tourism för första gången, kan det 

verka hemskt och skumt. Dark Tourism handlar egentligen om människans bakgrund och 

historia, vare sig man befann sig på platsen där det hemska hände eller tog reda på händelserna i 

efterhand. Att besöka en historisk plats där hemska händelser har inträffat är ett sätt att förhålla 

sig till historien. Det kan även vara ett sätt att få veta mer om attraktionen. Det finns en kontext 

och en röd tråd som binder samman både den spännande och den hemska delen av vårt historiska 

arv. 

 

Det finns idag flera benämningar för olika inriktningar inom begreppet Dark Tourism. Det är 

även ett väldigt vitt begrepp sett till hur vitt skilda attraktioner världen över som räknas till 

kategorin. Dark Tourism-attraktionerna i Sverige är förhållandevis ”trevliga” jämfört med övriga 

världen. Det som bidrar till den känslan är förmodligen bland annat att händelserna som 

attraktionerna utgår ifrån hände för så länge sedan och oftast inte var alltför omfattande.  

Platser som tidigare har varit avsedda för straff och fängslande har idag omvandlats till museer 

och historiska platser och blivit populära turistattraktioner. Under den senare delen av 1900-talet 

och början av 2000-talet uppkom klara bevis för att turister intresserar sig för illdåd och 

katastrofer som fenomen menar Foley och Lennon.
3
 Sharpley och Stone däremot menar att 

dödsfall, katastrofer samt övergrepp i turistisk form får en allt mer tydlig funktion i det samtida 

turismlandskapet.
4
  

 

Nyfikenheten för olika bestraffningsformer är inte något nytt men möjligheterna att ta reda på 

information om fängelsers historia har på senare tid ökat. Sedan det sena 20-talets straffrättsliga 

byggboom har utrangerade byggnader fått nya användningsområden, inklusive hotell och 

lägenheter.
5
  

Många av de övergivna mest kända fängelserna som Pentridge i Melbourne, Pudu i Kuala 

Lumpur, Port Blair on the Andamans, och the Eastern State Penitentiary i Philadelphia har 

omvandlats till museer och turistiska områden de senaste decennierna.  

                                                           
1
 Stone & Sharpley 2008, s. 

2
 http://nyaaffarer.se/2011-06-28/turismindustrin-fortsatter-oka/ 2012-02-08 

3
 Foley & Lennon 2000,s.3 

4
 Sharpley & Stone 2009,s.3 

5
 Watson 1997, s.108 

http://nyaaffarer.se/2011-06-28/turismindustrin-fortsatter-oka/
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1.2 Problemdiskussion 

Resan fram till problemet 

I februari 2012 läste vi en artikel i tidningen Metro om Dark Tourisms framfart. I samband med 

den artikeln var det en annan artikel i tidningen om ett kryssningsfartyg som gick på grund 

utanför ön Giglio med flera dödsfall som följd. Efter händelsen ökade turismen till ön, det var 

många som kom för att se det sjunkande fartyget. Tänker man efter så är många katastrofområden 

populära bland turister, förutom ovan nämnda så finns det fler exempel som Ground zero (platsen 

där World Trade Center tornen stod i New York), koncentrationsläger som Auschwitz och 

Hiroshima i Japan för att nämna några. Vi fann det här fenomenet intressant och började undra 

vilka åsikter det finns om sådan turism, kan det ses som lärorikt eller kanske endast rentav 

oetiskt?  

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att tydliggöra samt exemplifiera fenomenet Dark Tourism med 

störst fokus på hur det är representerat i Stockholm. Vi vill även undersöka vilka motiv som kan 

ligga bakom människors vilja att besöka platser där hemska händelser har inträffat samt belysa på 

vilket sätt den mörka turismen konsumeras i Stockholm. Slutligen tittar vi även på om det finns 

några etiska aspekter med den här turismkategorin.   

 

1.4 Forskningsfrågor/Frågeställningar 

 Hur beskrivs begreppet Dark Tourism och vad ingår i det? 

 Vilka motiv ligger till grund för turisters besök på Dark Tourism attraktioner och vilka 

etiska aspekter kan det finnas av den här sortens turism?  

 

1.5 Avgränsning 

Observationerna berör Långholmens vandrarhem/hotell som är ett gammalt fängelse samt Gamla 

Stans spökvandring som handlar om hemska händelser i Stockholms historia, bland annat 

Stockholms blodbad. Vi har även tagit upp Skogskyrkogården i Stockholm. Vi har gjort 

intervjuer och enkätundersökningar med arrangörer och besökare på dessa platser. Vi valde dessa 

platser därför att vi kände till dem sedan tidigare och tyckte att de passade in i temat. Närheten till 

platserna var en positiv faktor då det gjorde det enklare för oss att studera attraktionerna och 

intervjua personal och besökare. På så sätt kunde vi göra fler observationer och öka kvalitén på 

det insamlade materialet.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1: I detta kapitel beskriver vi fenomenet Dark Tourism, samt tar upp uppsatsens syfte 

och problemformulering. I slutet av kapitlet tas avgränsningar upp där vi framställer uppsatsens 

innehåll.  

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram tas upp genom att utgå från olika vetenskapliga artiklar för att 

belysa de frågeställningar som vi har ställt i tidigare kapitel. Vi tar upp fenomenet Dark Tourisms 

innebörd samt definierar olika kategorier av Dark Tourism för att tydliggöra detta fenomen samt 

underlätta läsarens förståelse om vad ämnet innebär för turismen.  

 

Kapitel 3: I metoddelen har vi beskrivit tillvägagångssättet. Vi tar här upp vilka metoder som vi 

har funnit relevanta och som vi har valt att använda oss av.  

 

Kapitel 4: Empiridelen beskriver de undersökta attraktionerna. 

 

Kapitel 5: I det här avsnittet analyseras resultaten. 

 

Kapitel 6: I det här avsnittet lägger vi fram de slutsatser som är relevanta utifrån våra 

frågeställningar.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt inleder vi med att redogöra för tidigare forskning om Dark Tourism. Därefter tas 

definitioner av begreppet upp, samt de teorier som beskriver fenomenet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Dark Tourism även kallat Thanatopsis (därav Thanatourism), innebär en resa som helt eller 

delvis motiveras av önskan om faktiska eller symboliska möten med döden.
6
  

Dark Tourism är ett nytt forskningsområde inom turismen och många definitoner av begreppet 

finns. Nedan följer några av olika forskares slutsatser. Enligt Lennon & Foley var det 

förlisningen av RMS Titanic som erbjöd forskningsmöjligheter inom ämnet och som har varit en 

utgångspunkt för Dark Tourism.
7
 

 

Lennon & Foley anser att globala kommunikationstekniker spelar en roll i händelser som är 

förknippade med en Dark Tourism produkt. Bland annat att attraktioner finns presenterade för 

besökare på webbplatser där de kan hämta mer information.
8
  

Lennon & Foley definierar fenomenet Dark Tourism utifrån två kriterier, de ser dels begreppet 

som ett postmodernt fenomen vilket betyder att man vänder sig ifrån tanken på att det fanns fasta 

värden, absoluta sanningar och jagets existens och kritiserar därmed varje tanke på subjektivitet 

som till exempel erfarenhet, mening och moral. Lennon & Foley hävdar att ”A tourist interest in 

recent death, disaster and atrocity borne of a fundamental shift in the way which death, disaster 

and atrocity are being handled by those who offer associated tourism products”.
9
  

 

Dark Tourism fenomen definieras starkt av personer som antingen var en del av händelsen eller 

påverkas av den, därför måste den ha haft en viss omfattning. Händelsen ska ha inträffat under 

perioden som Lennon & Foley kallar ” det levande minnet” som är den period då folk som direkt 

eller indirekt berörs av händelsen, samtidigt eller omedelbart efter att de fortfarande är vid liv.
10

 

Trots att den här teorin inte helt och hållet stämmer överrens med vår empiri vill vi i enlighet med 

vårt syfte redovisa olika ståndpunkter. Dark Tourism omfattar olika former av död och olyckor 

som är relaterade till turism och är ett svårdefinierat begrepp. Stone & Sharpley kallar Dark 

Tourism-forskning för bräcklig, eftersom det finns grundläggande frågor som inte har studerats 

och även många områden som är oklara.
11

 

 

Seaton menar att Dark Tourism ofta är sammankopplat med död, olyckor, sjukdomar med mera. 

                                                           
6
 Sharpley R & Stone P 2009, s.577 

7
 Lennon & Foley,2000, s.8 

8
 Lennon & Foley,2000, s.16 

9
 Lennon & Foley,2000,s.3 

10
Lennon & Foley,2000, s.120  

11
Stone & Sharpley,2008, s.575-576 
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Dark Tourism-attraktioner omfattar i många fall en stor mängd kulturarv. De studier som finns 

bygger ofta på dödsrelaterade produkter. Det kan finnas en problematisk relation för bland annat 

förtydligandet av individers motivation att besöka dödsrelaterade produkter, orsaken kan vara att 

folk kanske inte vill erkänna vad som motiverar dem. Seaton uttrycker att ett intresse av döden 

inte är passande på 2000-talet och det är därför ett sådant intresse ofta maskeras bakom andra 

intressen som till exempel historia eller kultur.
12

 

 

Mossberg menar att besökare har olika förväntningar och att dessa bland annat baseras på 

rimlighet, personlig erfarenhet och mottagen information. Vid upplevelser är besökarnas 

förväntningar inte helt klara, det beror på att människor söker något som ger en häftig känsla, 

som glädje. Det grundar sig i ett ego-koncept där besökaren till exempel vill känna sig överlägsen 

och försöka tydliggöra ”vem är jag”, vilka vi har varit och vart vi är på väg.
13

Det handlar om 

att realisera och upptäcka det annorlunda och att känna spänningen.
14

 

 

Association till död och olyckor är inte en ny faktor i turisters resvanor. Det kan dock vara svårt 

att förklara de bakomliggande orsakerna som föranleder en olycka. Människor har en rädsla för 

döden och vissa tror ibland på ödet. Det finns många olika sätt att tolka begreppet Dark Tourism 

på. Dessa tolkningar är ofta baserade på olika sätt att se på döden hämtade från relaterade 

webbplatser samt besökarnas uppfattningar. En av de mest omdebatterade frågorna är om Dark 

Tourism endast kan definieras i termer av död och produkter relaterade till Dark Tourism-platsen 

eller om besökarens motivation och nytta av besöket är viktig för hur begreppet kan definieras. 

Ämnet döden har alltid varit ett svårt ämne att hantera samt kunna uttrycka i det offentliga 

rummet, men under de senaste åren har en förändring skett. Lennon och Foley beskriver Dark 

Tourism genom att se till händelser som skett under vår moderna tid, under 1900-talet och framåt. 

Det vill säga att de äldre hemska händelserna inte räknas till Dark Tourism enligt dem. Återigen 

är den här preciseringen inte helt förenlig med vår empiri men ändå relevant att redovisa för att 

visa på bredden inom begreppet Dark Tourism. 

 

Varför lockas då många turister av sådana attraktioner förknippade med hemska händelser? Detta 

är en viktig fråga som leder direkt till olika funderingar och idéer kring turismen, nämligen vilka 

aspekter av hemskheter är lockande komponenter för turisterna? Anledningarna bakom 

efterfrågan för den sortens turism måste bli besvarade. Grundfrågan är således varför sevärdheter 

inom Dark Tourism ses som turistattraktioner?  Intresset för Dark Tourism kan vara en aspekt av 

ganska normalt beteende. I värsta fall kan det handla om att ett vanligt verkligt karaktärsdrags av 

mänskligt beteende uttrycks i en mer öppen eller överdriven form som skulle kunna vara både 

acceptabel och konventionell. Om det är så, då är vi alla faktiska eller potentiella omänskliga 

turister.
15

 

 

                                                           
12

Seaton 1996, s. 244 
13

Mossberg Lena, 2003, s.62 
14

Mossberg, 2003,s.74 
15

Lennon & Foley, 2000, s.7 
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Det finns tre huvudargument för turisters motiv till att besöka Dark Tourism-

attraktioner: 

Nyfikenhetsargument 

Det ovanliga eller det unika har alltid varit fascinerande för människor och därmed även för 

turister, oavsett om det handlar om ett konstnärligt, ett historiskt, ett naturligt fenomen eller en 

spektakulär händelse. Utifrån sådana fenomen grundas turisternas intresse för illdåd som kan 

jämföras med exempelvis att besökare går och bevittnar Niagara Falls, Stonehenge eller ett 

kungligt bröllop. Det är känslan att uppleva händelser utöver det vanliga som lockar människan 

och det är därmed attraktivt att uppleva det unika som tillfredställs av mänsklig nyfikenhet.
16

  

Inlevelseargument 

Intensiv förståelse kan vara ett mer acceptabelt sätt att uttrycka tjusningen för skräck. Skillnaden 

mellan en acceptabel inlevelse och en oacceptabel voyeurism är vag och svår att rita och uttrycka 

genom just tolkning.
17

 ’ 

Skräckens argument      

Först och främst förs tankarna till att vissa människor lockas av fruktansvärda händelser, vilket 

kan vara det minst godtagbara argumentet. Det kan ofta verka motbjudande och framför allt inte 

moraliskt acceptabelt att många människor blir underhållna av kvarlevorna för andras lidande. 

Skräck kan ses som enbart en extrem form av en mer allmän socialt acceptabel attraktion till det 

händelserika.  Skildring av skräck och känslor av rädsla som väcker konsumenterna har alltid 

varit en stapelvara i litteratur, folkberättelser, film och tv.  

Arvet efter illdåd kan regelbundet stärkas och omtolkas för olika generationer utifrån dagens 

behov och ideologier.
18

  

 

2.2 The nature of tourism 

Ibland är turism svårt att definiera, men i allmänt är turisten en temporärt ledig person som 

frivilligt besöker en plats hemifrån för att uppleva en förändring. Motiven till att resa är många 

och varierande, men grunden för turismen vilar på tre viktiga delar (alla måste vara operativa) 

som bildar en ekvation.
19

  

 

 

 

 

                                                           
16

Lennon & Foley, 2000.s7 
17

Lennon & Foley, 2000 s.8 
18

Lennon & Foley, 2000, s.9-10 
19

Valene S, 1989, s.2 
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Tourism= Leisure + discretionary+ positive local 

                 Time       Income          sanction    

 Figur:1 Källa: Smith Valene 

 

En turist är en temporärt ledig person som har en vilja att besöka en annan plats utanför sin egen 

omgivning för att uppleva en förändring. Motiven för den enskilde att resa är många och 

varierande, men grunden för turismen vilar på tre viktiga delar:   

”Leisure + time” är en av tre viktiga delar för turismen eftersom en turist behöver tid för att 

kunna resa runt och koppla av från vardagen. Det är nödvändigt att man kan ta semester eller 

ledigt från arbetet för att kunna resa.  

”Discretionary + income” är en annan viktig del av turismen. Pengar krävs när man ska resa för 

att spendera de på personliga väsentligheter såsom kläder, bostad, hälsovård, transport osv.   

 ”Local + sanction” handlar om att turisten ska känna trivsel och glädje för livet. Det går ut på 

att turisten ska känna sig som hemma med tillgång till god service, rena lokaler och varierande 

aktiviteter.
20

  

 

2.3 Olika inriktningar inom Dark Tourism 

2.3.1 Dark Tourism 

En definition av begreppet lyder att Dark Tourism innebär en händelse som skapar en 

fundamental förändring, där döden, katastrofer och illdåd hanteras av dem som erbjuder 

turistprodukter.  Ursprungligen var det Lennon & Foley som introducerade begreppet Dark 

Tourism. Under årens lopp (1996, 1998, 2000), förändrades gradvis definitionen, men i första 

början definierades Dark Tourism på följande sätt ”The phenomenon which encompasses the 

presentation and consumption [by visitors] ofreal and commodified death and disaster sites.”
21

  

Framförallt betonar Lennon & Foley att Dark Tourism-attraktioner är populära för att de bemöter 

dagens människors krav, det vill säga att den människan som besöker gårdagens händelser 

kommer att få svar på viktiga frågor om nuet.
22

  

  

2.3.2 Thana Tourism  

Definitionen Thana Tourism är en sorts benämning på Dark Tourism men är förknippad speciellt 

                                                           
20

 Valene L. Smith,1989,  s.4-5 
21

Lennon & Foley, 1996, s.198 
22

Jensen, 2003, s. 66-68 
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med döden. Seaton hävdar att Thana Tourism är beroende av resenärens sinnesstämning. Lennon 

& Foley påpekar att destinationer som är förknippade med döden är inte ett nytt fenomen samt att 

dessa platser alltid har varit en viktig del av turismens upplevelse. Begreppet thana tourism 

definieras som: ”Travel to locations wholly, or partially, motivated be the desire for actual or 

symbolic encounters with death, particularly, but not exclusively violent death”.
23

  

 

 

           Figur: 2 Källa : Seaton 

 
 

2.3.3 “Black spot” tourism 

Enligt Wyllie är termen “Black Spot” en plats där en kändis eller ett stort antal människor är 

begravda eller har råkat ut för en plötsligt eller våldsam död. Det finns psykologiska aspekter 

som hjälper till att förklara turisters fascination av en Black Spot. Motivet till att resa till ”Black 

Spot” är att människor har en stark önskan att besöka en plats där deras favoritkändis är begravd. 

Besöket ger ofta fördelar då det ger människor en chans att se den sista platsen där kändisen är 

begravd eller har levt sin sista stund. Exempel på”Black Spots” är hemmet efter Elvis Presley i 

Graceland eller gathörnet i Las Vegas där den kände rapparen Tupac Shakur sköts till döds. 

Många människor har kanske aldrig haft möjlighet att se deras idoler på konserter eller andra 

evenemang så genom sådana platser kan de se vart samt hur deras liv slutade och det kan ge dem 

mentala fördelar. Detta är inte den enda anledningen till att turister reser till ”Black Spots”. Enligt 

Wyllie är ”Black Spots” ställen som resenären åker till för att komma bort från det vardagliga 

samt att det ger dem avkoppling, alltså vanlig rekreationsturism.
24

  

2.3.4 Grief tourism 

Grief tourism innebär en turistattraktion där död och sorg förekommer. Begreppet är även känt 

som Black spot (Rojek) och Thanatourism (Seaton). Grief tourism handlar om vistelser på platser 
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där mord och katastrofer har skett. Exempel på ”Grief tourism” är ”Ground Zero” som många 

turister besökte i New York efter terroristattacken den 9/11. Ett annat exempel är människor som 

besöker olika slags gravplatser, bland annat Skogskyrkogården i Stockholm där människor 

kommer för att visa respekt eller helt enkelt har en vilja att se platsen.
25

  

2.3.5 Disaster Tourism 

Disaster tourism innebär bland annat att besökarna åker till platser där naturkatastrofer har skett 

som i sydöstra Asien efter tsunamin 2004. Personer som reser till New Orleans för att se 

efterdyningar av orkanen ”Katrina” är ett annat exempel på ”Disaster Tourism”. Turister av detta 

slag åker till platser där katastrofer har inträffat av nyfikenhet. De globala kostnaderna för 

naturkatastrofer ökar lika snabbt som ökningen av befolkningen och materiella rikedomar.
26

  

2.3.6 Prison Tourism 

”Prison Tourism” är fängelser som besöks efter att ha varit platser för lidande. Begreppet handlar 

om gamla fängelser som öppnas för turister för att tillgodose deras förväntningar samt väcka 

deras historiska intresse. Begreppet ”Prison Tourism” fokuserar på fängelseattraktioner och tar 

bland annat upp Alcatraz i USA och Robben Island i Sydafrika som är gamla platser för straff 

och fängelsevistelser och som har blivit populära destinationer för turister.
27

 

Enligt Strange & Kempa har tidigare platser för straff och fängslande blivit populära 

turistdestinationer, fängelser har omvandlats till museer eller historiska platser som turister är 

intresserade av att besöka. De mest studerade platserna inom detta område är slagfält och 

dödsläger som bokstavligt talat har fixerat minnet av kollektivt våld till platser där lidande har 

funnits. Strange & Kempa menar att både Alcatraz och Robben Island verkar ha lite gemensamt 

annat än sina historiska funktioner, då de tjänade olika straffrättsliga system och filosofier. Deras 

omvandlingar till turistiska platser skedde under fullständigt motsatta omständigheter och tider 

och de tolkas även i en struktur av två nationers distinkta historier och nutida politiska landskap. 

Sedda tillsammans kan de dock illustrera att de många olika nyanserna av Dark Tourism 

utvecklas och samverkar på turistiska platser förknippade med straff. På Alcatraz är 

skogsvaktarnas försök att representera och undervisa turisterna om öns icke straffliga historia 

ständigt underminerade av turister vars förväntningar är fyllda av kommersialiserade bilder från 

Hollywood-filmer bland annat.
28

 

Alcatraz var aldrig endast ett högsäkerhetsfängelse utan något att erbjuda uttolkare utan det finns 

en historia av straff och som en plats som konsumeras är Alcatraz mångsidigt. Succéfilmer sätter 

Alcatraz på den mentala kartan hos amerikaner och internationella konsumenter av filmer gjorda i 

USA. På ett liknande sätt är uppfattningen av Robben Island bara en del av produkten som 

arrangörerna använder i sitt koncept. Medan smältdegeln av politiska transformationer och 

triumfer av gestaltningen av den mänskliga andan för närvarande dominerar så är historierna som 

registreras mest kraftfullt de om Nelson Mandela och hans kamraters speciella kamp och 

prestationer. Enkäter gjorda på plats och fältstudier visar att Robben Island frambringar ett starkt, 
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positivt och emotionellt gensvar hos turister, speciellt respekt och beundran för de fängslade som 

stod ut med och övervann misshandel.
29

  

2.3.7 Ghost tourism 

Spökturism är en typ av turism som har med spöken att göra. Det finns en historisk tradition att 

besöka berömda hemsökta platser. Owen Davies noterar att spökjakt är en fritidsaktivitet som har 

funnits sedan länge. Hemsökta hus och kyrkogårdar lockade stora skaror i det förflutna. Men vad 

turismnäringen har gjort är att omformulera och paketera upplevelsen genom att skapa en synergi 

mellan besökaren, platsen samt spöken.
30 

Spökturism blir alltmer populärt och två exempel på sådan turism är urbana spökguidningar och 

organiserade paranormala efterforskningar. Man vill försöka förstå mångfalden av rum och plats 

och hur olika former av personer som återvänder från de döda ständigt stör det nuvarande. 

Holloway menar att traditionen av att berätta om legender och lek skapar känslosamma 

föreningar av antaganden och undran som i stunden förvandlar platsen till någonting laddat med 

det besynnerliga och onormala. Den här grundläggande uppbyggnaden är beroende av 

fantasiprodukter som både skapas på och tas med till det turistiska arrangemanget. Såväl de som 

har en djup tro på spöken och ett liv efter detta och de som den grundläggande uppbyggnaden 

inte lyckas skapa undran hos sätter gränser på knepen för modern hänförelse. Holloway hävdar 

att det diskuteras att spökturism uppför/statuerar en känsla av möjlighet och lånar platser ett 

förtrollande register genom vilken ”tänk om?” och det okända tillåts för att omvandla det 

vardagliga.
31
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga för att ge svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar och varför vi valde att använda oss av just dessa metoder. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

”Kvalitativ metod får inte framstå som något man alltid ska använda utan den är något som 

ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad det är man studerar.”(Broch m fl,1979).
32 

 

Kvalitativ metod innebär ett förstående syfte och en ringa grad av formalisering. Genom olika 

sätt kan forskaren samla in information dels för att få en djupare förståelse av problemet som har 

tagits upp och dels för att beskriva helheten i sammanhanget. Kvalitativ metod kännetecknas av 

närhet till den källa som informationen hämtas ifrån.
33

  

 

3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning kan beskrivas som ett arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in 

empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statisk form och analyserar utfallet med 

utgångspunkt i testbara hypoteser utifrån dessa data.
34

  

Forskningen kan leda till en statisk bild av den sociala verkligheten som är åtskild från de 

individer som skapar denna verklighet.  Den kvantitativa forskningen använder sig utav 

forskningsinstrument (enkäter, strukturerade intervjuer samt strukturerade observationer) som ger 

en klar beskrivning av hur den sociala verkligheten fungerar.
35

 

Den primära metod som har tillämpats under datainsamlingen är kvalitativ undersökning, detta 

eftersom att föremålet för arbetet har varit att reda på turisternas/besökarnas motiv till att besöka 

platser som är förknippade med död och lidande. Observationerna har genomförts i form av 

intervjuer med utvald personal som jobbar på de respektive platserna och enkäter har även delats 

ut till besökarna av dessa platser för att få en större kunskap om Dark Tourism-attraktioner inom 

Stockholm. Vi har även använt oss av kvantitativ metod med hjälp av våra frågeformulär som har 

låtit oss analysera turisternas intresse för fenomenet Dark Tourism samt för att ta reda på på 

vilket sätt Dark Tourism är representerad och konsumeras.  

 

3.3 Tillvägsgångsätt  

För att representera fenomenet Dark Tourism samt ge en inblick i det valde vi att observera 

Långholmens vandrarhem och museum och Spökvandring i Gamla Stan samt Skogskyrkogården. 
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De här destinationerna valdes för att vi ansåg att de var de som hade tydligast anknytning till 

själva definitionen av Dark Tourism i Stockholm, det vill säga att det handlar om död och lidande 

i någon form. En annan bidragande faktor till valet av dessa platser var platsernas läge i 

Stockholm. Närheten till platserna underlättade insamlingen av information och egna 

observationer och gjorde det även enklare att få tag på rätt personer som var insatta i arbetet med 

upplevelserna. Det gjorde det möjligt att dela ut enkäter till besökarna på platserna och ta dela av 

deras syn.  

Våra observationer på alla 3 platser var ostrukturerade. Vi anpassade oss efter situationen när vi 

väl var på plats.Vi antecknade hela tiden och tog även bilder för att kunna gå tillbaka till dessa 

om vi glömde något. Vi antecknade allt vi såg och allt som hände för att vara säkra på att inte 

missa något som kunde visa sig vara viktigt. Vår dokumentation från observationerna består av 

ljudinspelningar, bilder och anteckningar. På spökvandringen och på den guidade rundturen på 

Skogskyrkogården så deltog vi i gruppen som delvis studerades. 

Den första intervjun gjordes med Ola Nyman på Långholmens vandrarhem och museum den 

25/4-12 vid lunchtid. Vi satt i vandrarhemmets restaurang som för tillfället var nästan helt tom 

vilket gjorde att inga störande moment fanns. Stämningen var väldigt avslappnad och Ola var 

öppen och pratglad. Efter intervjun fick vi en visning av vandrarhemmets olika rum. Intervjun 

spelades in samtidigt som vi förde anteckningar om viktiga saker som sades. Vi turades om att 

ställa i förhand nedskrivna frågor till Ola.  

Andra intervjun var med Katrine Svensson som jobbar som guide på Gajderna.se som och leder 

spökvandringen i Gamla Stan. Intervjun skedde via e-post den 21/4-12 på grund av att det var det 

hon föredrog. Vi spelade även in det Katrine berättade under vandingen, på så sätt fick vi med allt 

hon sa men också svar på frågor som vi och andra ställde.     

Tredje intervjun var med Michael Ketzel som leder guidande visningar på Skogskyrkogården och 

Stadsmuseet. Intervjun skedde via e-post den 19/4-12 eftersom att respondenten sa att han var 

väldigt upptagen hela månaden och inte hade tid för en intervju men att vi kunde maila frågorna 

till honom. 

 

Det kan vara en viss svaghet att vi bara har gjort enkätundersökningar på två  Dark Tourism-

attraktioner som är Skogskyrkogården och Spökvandringen, men vi anser ändå att svaren vi har 

fått är värdefulla. Vi har däremot inte gjort enkätundersökning på Långholmen eftersom vi fick 

nog med information som gav svar på våra frågeställningar. Ett annat skäl var att rundvandringen 

bara går under sommarperioden samt att det inte fanns besökare på muséet vid våra besök, 

förutom hotellgäster. På Skogskyrkogården ställde 40 personer upp på att svara på vår enkät 

medan det på spökvandringen var 30 stycken. Frågorna som har ställts till de olika attraktionerna 

är ganska lika men ändå anpassade efter attraktionerna. Vi skickade färre frågor till 

skogskyrkogården för att guiden inte hade tid besvara fler frågor än det.  

 

Vi har valt att genomgående i uppsatsen använda begreppet Dark Tourism då det är det uttryck 

som används i teorierna vi har använt oss av och vi anser även att det är begreppet som beskriver 

konceptet bäst. Vi har inte heller funnit någon svensk motsvarighet till ordet som känns helt 

passande.  
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3.4 Urvalet 

I den empiriska delen av uppsatsen genomförs korta presentationer om de utvalda attraktionerna 

som har intervjuats under arbetets gång. I omedelbar anslutning till varje presentation återger vi 

innehållet av de genomförda intervjuerna. Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes i form 

av telefon- e-post samt platsintervjuer. Den kvantitativa genomfördes via enkäter, databaser, 

internetkällor och övriga relevanta skrifter. Vårt val att använda observationer där vi besökte 

Dark Tourism-platser har gjort att vi kunnat ta del av upplevelsen och få en känsla för platsen 

samt själva observera orsaker till varför besökarna vill besöka sådana platser. 

Det finns ett flertal anledningar till varför vi valde att just att fokusera på spökvandringen, 

Långholmen och Skogskyrkogården. Utifrån de teorier om Dark Tourism som vi läste i början av 

uppsatsarbetet, ansåg vi att många av kriterierna på vad som får kallas Dark Tourism passade in 

på dessa attraktioner. De var enligt oss även mer välkända som turistattraktioner än många andra 

platser och välbesökta året om. Vi ville även fokusera på ett geografiskt område för att uppsatsen 

inte skulle bli för spretig. Området blev i detta fall Stockholm på grund av att turismen är mer 

aktiv där än mindre städer i Sverige och det finns flera attraktioner att välja mellan. Andra 

attraktioner i andra städer skulle också ha kunnat passa i uppsatsen, men vi valde ändå bort de 

eftersom att vi ville hålla ett fokus i uppsatsen och för att det under tidspressen gjorde det enklare 

att åka mellan de olika attraktionerna som ibland behövde besökas flera gånger.  

 

Det finns ytterligare skäl till varför vi valde bort vissa Dark Tourism-platser i Sverige som till 

exempel Brunkebergsåsen, Slaget vid Sävar och slaget vid Stäket. Istället valde vi att fokusera på 

Gamla Stan, Långholmen och Skogskyrkogården. En anledning är att vi har hört mycket om 

dessa platser och om händelserna som har ägt rum där, till exempel blodbadet i Gamla Stan.  

Långholmen tyckte vi var intressant då det förvandlades från ett fängelse till ett vandrarhem och 

Skogskyrkogården ansåg vi vara ett ställe som är förknippat med döden. Vilka fler skäl finns det 

då till att vi valde just dessa Dark Tourism-attraktioner? Vi ville ha en koppling till attraktionerna 

utifrån de teoretiska definitionerna och kategorierna som de forskare vi har studerat i teorin har 

kommit fram till. Vi ville utgå från definitioner som belyser samma fenomen och beskriver 

samma typ av attraktion som de vi ville undersöka. Vi kan börja med att förklara valet av Gamla 

Stan där Stockholms blodbad ägde rum. Den platsen och händelsen ansåg vi vara förknippad med 

definitionen Thanatourism som handlar om att resa till platser som en gång har haft, eller 

fortfarande har samband med smärta, lidande och hemska levnadsförhållanden. Spövandringen i 

Gamla stan kan även kopplas till Ghost Tourism då den är starkt inriktad på hemsökta platser. Vi 

har även valt Långholmen som vi relaterar till definitionen Prison Tourism som handlar om 

gamla fängelser som öppnas för turister för att tillgodose deras förväntningar samt väcka deras 

historiska intresse. Skogskyrkogården tycker vi kan relateras till definitionen Black Spots som 

syftar på när en besökare reser till en plats där en stor mängd folk är begravda eller har dött, men 

det finns även inslag av Thana Tourism och Dark Tourism. Vi anser att våra val av destinationer 

på ett bra sätt representerar olika inriktningar inom Dark Tourism. 

Vi har framförallt velat inrikta oss på Dark Tourism-platser i Sverige som är kända och som är 

efterfrågande. Vilka platser som passade våra kriterier upptäckte vi i början av vårt arbete när vi 

sökte på internet efter kända platser som är förknippade med vårt ämne och efter vilka platser 

som besökare i Sverige rekommenderade. Vi ville att platserna vi valde skulle vara turistiska 
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destinationer och att mäniskor avsiktligen besöker de platserna på grund av dess historia. Vi 

visste även att om vi valde välbesökta platser så skulle det vara lättare att få et tillräckligt antal 

respondenter att ställa upp på våra undersökningar.  

 Orsaken till att vi inte kunde välja internationell Dark Tourism är för att alla inte hade möjlighet 

till att resa, samt att det skulle underlätta vårt arbete bland annat med intervjuer om 

intervjupersonerna var bosatta i Sverige och därmed var tillgängliga och enkla att nå. Vi ansåg att 

det skulle vara mest praktiskt att utföra intervjuerna i Sverige för att undvika onödiga 

komplikationer.  

Vi valde att undersöka tre och inte fler Dark Tourism enheter då vi ville fördjupa oss i de vi valde 

och vi ville få ut mer av dem istället. Vi tror att detta gjorde det enklare att se mönster i 

besökarnas motiv till att besöka dessa platser och även ha tid till att prata med arrangörerna och 

besöka platserna ett flertal gånger. Hade vi undersökt fler platser hade även enkäterna med de 

deltagande blivit svårare att sammanställa och spretigare, det hade helt enkelt blivit svårare att 

hålla en kvalitativ nivå på det insamlade materialet. 

 

 Vi väljer att definiera Skogskyrkogården och spökvandringen som Dark Tourism trots att de som 

arbetar där inte känner att de hör helt och hållet till Dark Tourism. Vi väljer att göra det därför att 

vi ändå ser drag av Dark Tourism i attraktionerna utifrån teorierna vi har läst. Vi tror även att det 

är svårt för någon som inte är insatt i definitionen av Dark Tourism att själv avgöra om en 

attraktion hör dit eller inte.  

 

3.5 Genomförande 

För att besvara syftet med arbetet har vi använt oss av olika teorier, intervjuer, fältstudier och 

enkätundersökningar. Vi har besökt tre Dark Tourism platser, Långholmen och spökvandring i 

Gamla Stan samt Skogskyrkogården. Vi har även mailat frågor till anställda på dessa tre, för att 

få en större förståelse om vad som lockar turister att besöka sådana attraktioner. 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson
36

 så måste man oavsett vilken typ av data som man använder 

förbereda datan på något sätt innan man använder och studerar den. Det har vi gjort genom att 

skriva av våra inspelade intervjuer. Hjerm nämner att enligt vissa forskare så är det sällan 

nödvändigt att skriva av precis allt men vi har valt att göra det ändå då vi anser det är enklare att 

välja vad som är relevant att ta med i uppsatsen i efterhand när man har allt skriftligt framför sig. 

Det blir även enklare att gå tillbaka om man vill kontrollera något.  

Det finns olika varianter av kvalitativ analys men den som mest liknar vårt arbetssätt kallas ”the 

constant comparative method”
37

. Den går ut på att man ständigt jämför de mönster som man 

hittills har hittat med nya data som bearbetas, och också med tidigare forskning på området och 

ens egna teoretiska perspektiv. Denna metod kan enligt Matthew Miles och Michael Huberman
38

 

delas in i tre led, reduktion av data, presentation av data och slutsatser och verifiering. Metoden 
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går i stora drag ut på att datamaterialet först ska ordnas grovt, sedan ordnas lite mer noggrant för 

att till slut kunna fungera som utgångspunkt för analyser och slutsatser.  
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4. Spökvandring i Gamla Stan 

”Känner du hur håret reser sig i nacken? Ser du skuggorna som kryper allt närmre? Hör du 

stegen bakom dig? Är du mörkrädd?”
39

  

För att uppleva detta ska man som besökare följa med på en så kallad spökvandring. 

Spökvandringen sker i Gamla Stan och det är en vandring som ger en inblick i valda delar av 

Gamla stans historia, ett förflutet som fortfarande lever kvar. Det är en historia som är fylld av 

mord, ond bråd död, sjukdomar, legender med mera. Bland annat kan besökarna besöka olika 

hemsökta källare, mörka gator, mordplatser och samtidigt lyssna till olika hemska berättelser som 

Stockholms historia utpekas med. Spökvandringen kan göras i olika delar av Stockholm som till 

exempel Gamla Stan, Riddarholmen, Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm, City och 

Södermalm. Upplevelsen utförs med hjälp av en guide och görs tillsammans med andra i grupp.
40

  

 

4.1 Gamla Stan 

Stockholm byggdes under 1200- talet och Gamla Stan är bygget på Stadsholmen och är 

Stockholms äldsta stadsdel. Gamla Stan räknas som Stockholms historiska centrum och 

grundläggande stadskärna och fungerade som den riktiga staden under en längre period. Gamla 

Stan framhölls länge som staden i motsats till den mera lantliga omgivningen, malmarna, 

Norrmalm, Södermalm och Östermalm.
41

 

Gamla stans huvudstruktur bildas fortfarande av det medeltida gatunätet, med långa gator och 

gränder mot vattnet.
42

 Kungliga slottet, Storkyrkan, Nobelmuseet och Stockholms äldsta torg, 

och gata ligger i denna stadsdel, torget heter Stortorget. Det finns många gamla avrättningsplatser 

i Gamla Stan.
43

 I Gamla Stan har det skett olika förfärliga händelser bland annat Stockholms 

blodbad och mordet på Gustav III.
44

  

 

4.1.1 Stockholms blodbad 

Stockholms blodbad är en av Sveriges största händelser genom tiderna. Den 7-9 november år 

1520 bestämde Kristian II av Oldenburg att avrättningar på Stortorget i Stockholm skulle ske 

efter sin kröning till svensk kung. Denna händelse blev en början till en hemsk och komplicerad 

maktkamp. När Kristian erövrat Stockholm, bjöd han svenska adelsfamiljer till hans kröningsfest. 

Kristian var nu kung, ärkebiskopen Gustav Trolle lämnade in en klagoskrift på dem som 

förolämpat Kristian och även hans vänner och krävde att de skulle få lagens striktaste straff. 

Domstolen dömde de åtalade till förrädare av den heliga kyrkan och över 80 individer blev 
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avrättade.
45

  

 

4.1.2 Resultat av intervjun: Spökvandringen  

Vi har intervjuat Katrine Svensson, grundare av och guide på spökvandringen i Gamla Stan. 

Katrine Svensson berättar att de har olika vandringar med olika teman. Hon har alltid funnit just 

spökhistorier och berättelser som är läskiga spännande, vilket gav henne inspiration till 

vandringen. Avsikten med upplevelsen är att ha roligt och lära sig lite historia längst med vägen. 

Det som tas upp under turen är väldigt blandat, allt ifrån historia om hur Stockholm såg ut i 

början av 1200-talet till sjukdomar som härjat i staden säger Katrine Svensson. Det är ingen 

speciell målgrupp som är mest intresserad av den här upplevelsen utan det är väldigt blandat och 

besökare i alla åldrar deltar. Katrine Svensson berättar vidare att sådana här turer har funnits 

länge i Stockholm och i de flesta andra storstäder. Spökhistorier och den typen av berättelser har 

alltid fascinerat människor och sedan kan det ta sig uttryck på olika sätt som skräckmuseum, 

spökvandringar, böcker som handlar om mordintriger etc. Som arrangör kommer Katrine 

Svensson att satsa mer på att utveckla upplevelsen, "Ja, vi kommer utveckla den hela tiden. Det 

är naturligt att man vill ändra, lägga till etc. för att det ska bli bättre. Man lär sig längs med vägen 

vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är väldigt bra, man får feedback direkt när man 

står framför kunderna" påpekar hon. Det är vanligt att kunderna blir tillfrågade om hur deras 

upplevelse av vandringen har varit. Katrine Svensson brukar fråga en del kunder vad de tycker 

och framförallt när de börjar med en ny vandring så brukar hon fråga kunderna om deras åsikter. 

Marknadsföringen sker på många olika sätt.  

Enligt Katrine Svensson är det ofta svårt att mäta vad som fungerar och vad som inte fungerar så 

man får prova lite olika vägar samtidigt. I dagsläget samarbetar de dock inte med några andra 

arrangörer och säljer inga övriga produkter eller liknande utöver själva upplevelsen. Vad gäller 

återkommande kunder så händer det ofta att kunderna rekommenderar vandringen vidare till 

vänner och släktingar bland annat. Besökarna reagerar på turen på så sätt att de flesta tycker att 

det är en rolig aktivitet att göra tillsammans med sina nära och kära. Det är en aktivitet som 

passar de allra flesta oavsett ålder förklarar Katrine Svensson. Hon menar att det kanske låter lite 

konstigt, men att hon skulle vilja påstå att vandringen är som ett kulturarv. Spökhistorierna är 

berättelser som berättats genom olika tider och förts vidare från genaration till genaration. Ofta 

säger berättelserna en del om dess samtid. 

I marknadsföringen fokuserar Katrine Svensson och hennes kollegor på att lyfta fram att 

vandringen ska vara underhållande. Guiderna har studerat bland annat historia, arkeologi och 

fornnordisk religion på Stockholms universitet. När det gäller spökkunskapen så är det mer ett 

eget detektivarbete. Katrine Svensson hävdar att hon inte skulle kategorisera turen som turism 

eftersom att majoriteten av besökarna inte är turister. Att det finns konkurrenter med guidade 

turer med samma tema tycker hon inte har ställt till med några problem för dem. Katrine 

Svensson säger att alla har samma rätt att genomföra sina vandringar och hon tycker att de flesta 

visar varandras grupper respekt. "Det finns lite oskrivna regler om att om en guide står på en plats 

först och då får den gruppen som kommer efter helt enkelt anpassa sig. Den andra gruppen får 

vänta eller gå en annan runda". Katrine Svensson anser inte att det finns några etiska aspekter 
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med sådana här vandringar som inriktar sig på hemska händelser. Hon förklarar att det beror på 

att de berättar om mord som är hundratals år gamla. Däremot så känner hon att hon inte skulle 

vilja berätta om saker som har hänt under exempelvis de senaste 50-åren, det skulle kännas 

konstigt. Hon skulle heller inte riktigt kategorisera upplevelsen som Dark Tourism.  Katrine 

Svensson säger att hon i ärlighetens namn inte kände till begreppet innan vi följde med på 

vandringen och tycker att det var positivt att hon fick lära sig det. Kanske skulle vandringarna 

kunna ses som en "light version" av Dark Tourism, men å andra sidan så skulle de flesta 

teateruppsättningar, böcker och filmer tillhöra Dark Tourism om de innefattade att berätta om 

mord, intriger etc. resonerar hon och vill efter lite funderande inte påstå att vandringarna tillhör 

Dark Tourism. Katrine Svensson tror att det som motiverar folk att gå en spökvandring är att man 

vill ha en lite roligare vandring än en vanlig traditionell stadsvandring. Man vill inte riskera att 

hamna på en evigt lång vandring med "rabblande av historiska årtal". Då låter det mycket mer 

spännande med spöken och mord. Som marknadsförare gör Katrine Svensson i dagsläget inget 

speciellt för att nå ut till internationella turister.  

 

4.1.3Resultat av enkätundersökning: Spökvandringen 

Vi gjorde en enkätundersökning bland deltagare på spökvandringen i Gamla Stan.  Alla 

deltagande kom i par och det var första gången de alla gick en sådan vandring. Majoriteten fick 

kännedom om vandringen genom internet och övriga genom bekanta och genom en dagstidning. 

Deras avsikter med besöket var blandade, några ville lära sig om Gamla Stan och dess historia 

medan andra var inställda på att få höra om spöken, se spöken och tyckte att det skulle vara 

spännande och roligt att gå en annorlunda vandring. Hälften förväntade sig att det mest skulle 

vara en historisk vandring och de övriga väntade sig mer skrämmande inslag. Svaret ”historisk 

vandring med skrämselinslag” sammanfattar förväntningarna bra. Deltagarna fick även svara på 

hur upplevelsen hade varit och om den hade varit som de förväntade sig. Där svarade nästan alla 

att de hade önskat att det var läskigare och mer dramatiskt, gärna med mer skådespeleri. Alla 

kunde tänka sig att besöka platsen igen. Vad de fick ut av upplevelsen var kunskap, främst om 

Gamla Stan men också om spöken.  Vi var intresserade av att få veta om besökarna betraktade 

upplevelsen som Dark Tourism och även där var åsikterna delade. Drygt hälften tyckte att det 

kunde kategoriseras som Dark Tourism. Det deltagarna sammanfattningsvis gillade med 

upplevelsen var bra guidning och guide, att det var lärorikt och en bra miljö att vandra i. Vad de 

tyckte var sämst var att det inte var så läskigt som de hade förväntat sig och att man gärna kunde 

ha gjort vandringen längre eller utvecklat den genom att man skulle få gå in i något hus som det 

sägs att det spökar i exempelvis. 
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4.1.4 Fältstudie 

Spökvandringen började med att alla deltagande samlades på Stora torget i Gamla Stan. 

Guiden var lätt att känna igen då hon var iklädd medeltidskläder. Vi var en medelstor 

grupp vilket var bra eftersom alla då kunde höra guiden ordentligt. Första stoppet var 

bara några meter bort på Järntorget där Stockholms blodbad hade ägt rum. Efteråt följde 

några stopp till på olika platser i Gamla Stan där det ryktades om att det spökade. Det 

fanns intressanta inslag under vandringen, exempelvis fick vi svepa i oss en medicin 

mot pesten från medeltiden som var skrattretande simpel. Vandringen var väldigt 

lärorik och gav kunskap om delar av Gamla Stans historia. Stämningen var avslappnad 

och skämtsam. Ibland tog dock allvaret vid och alla lyssnade spänt när spökhistorierna 

berättades. Stundtals kändes det lite kusligt att stå på de platserna som hade rykte om 

sig att vara hemsökta. 

4.2 Långholmen 

Långholmen är den 7: e största ön i Stockholm och har en spännande historia. Ön är 

mytomspunnen främst på grund av sitt gamla fängelse som stängdes 1975. På Långholmen finns 

ett museum som ger besökarna möjlighet att få veta mer om öns fängelsehistoria. Besökarna kan 

uppleva och läsa om hur fångarna bodde på den tiden, hur de behandlades, vilka villkor de levde 

under och hur deras vardag såg ut. Besökarna kan gå in i en autentisk gammal fängelsecell och 

även avnjuta friheten i Rastgården som är den enda i sitt slag som finns bevarad. Ön är känd för 

att ligga mitt i centrala Stockholm och för att ha inhyst flera av Sveriges mest kända brottslingar 

så som spionen Stig Wennerström och författaren Lasse Strömstedt.
46

 

Långholmen har en historia innan fängelset också, men det är fängelsedelen som vi väljer att 

fokusera på då det är den perioden som är själva grunden för Långholmen som Dark Tourism 

destination. Fängelsets historia börjar egentligen 1649 då en byggare vid namn Jochum Ahlstedt 

arrenderade markområden på ön som han odlade upp. Han byggde även ett storslaget stenhus 
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som 1724 förvärvades av staden och omvandlades till en straffinrättning för kvinnor, ett så kallat 

spinnhus. Så småningom utökades fängelseverksamheten och överskuggade ön i 250 år. År 1874 

byggdes centralfängelset som på sin tid var Sveriges största med drygt 500 celler. Det användes 

fram till 1975 och revs 1982. Det sista dödsstraffet som verkställdes i Sverige skedde på gården 

till Kronohäktet på Långholmen 1910 då rånmördaren Alfred Ander avrättades med giljotin.  Där 

Långholmens hotell nu ligger finns Kronohäktet kvar.  När fängelset lades ner öppnades 

Långholmens stränder för allmänheten och en ny epok inleddes. Idag är de flesta av cellerna 

ombyggda till vandrarhem och hotell.
47

  

 

4.2.1 Resultat av intervjun: Långholmen 

Vi har intervjuat Ola Nyman som arbetar som guide på Långholmen.  

Ola Nyman berättade att fängelset stängdes 1975. I Maj 1989 renoverades allt i två år vilket var 

den stora grundrenoveringen, sedan har mindre renoveringar succesivt genomförts. I hotelldelen 

har inga förändringar gjorts, det ser ut som på fängelsetiden, exempelvis har dörrarna bevarats. 

”Långholmen är tillräckligt gammalt för att aldrig bli omodernt” sade Ola Nyman skämtsamt. 

Detta på grund av att det är antikt redan från början och inte kan förknippas med till exempel 70- 

eller 80-talet. Det fanns en mängd olika förslag och tankar kring vad som skulle hända med 

fängelset när det stängdes. En del ville riva allt, några ville spara allt, några ville göra om hela ön 

till ”Bert Karlssons sommarland” och några ville bygga hus över hela ön. Det slutliga blev att 

man rev central-fängleset men en del av muren som gick runt omkring sparades för att omvärlden 

skulle förstå hur stort det en gång var berättade Ola Nyman. Man behöll 1600- talets malmgård, 

1700- talets spinnhus och 1800- talets fänglese så alla tidsepoker är representerade i 

verksamheten. Man ville även öppna upp ön för att den skulle vara för rekreation och 

grönområden.  När det gäller finanseringen så äger kommunen det fysiska huset. I slutet av 80- 

talet var byggbranschen väldigt het och oftast hade inte kommunen råd med att renovera därför 

gjorde man bytesavtal. Långholmen drivs privat men ger en fast hyra till kommunen. Man rev en 

del av det forna fängelset men sparade större delen. Man behöll en kultursminnesvärd byggnad 

till omvärlden menar Ola Nyman. 

Ola Nyman berättade att man kan säga att området räknas som en turistdestination. Långholmen 

är Stockholms sjunde största ö och på det sättet är den unik. Man vill se sig själva som 

motsvarigheten till Djurgården på den sidan av staden. Några av fördelarna med ön enligt Ola 

Nyman är att den är bilfri och öppen, den är inte så kommersialiserad och det finns många 

strövområden. Vad gäller specifika målgrupper så påpekar Ola Nyman att de har några ben att stå 

på vilket gör att de inte är så sårbara. Långholmen erbjuder både konferens, hotell/vandrahem och 

värdshus. Konferensdelen riktar sig naturligvis mot företagsmarknaden. Ola Nyman 

sammanfattar den typiska gästen de vill ha som en prismedveten affärsresenär, någon som har ett 

eget företag och åker runt, kanske är han säljare. Han vill bo hyfsat billigt och kan ha sin bil 

parkerad vid hotellet, bo lite avskilt men han kan också åka kommunalt. Turistmarknaden är mer 
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familjeorienterad men det gäller då främst på helger och under sommaren, ”då är det mamma 

pappa barn som är här” förklarar Ola Nyman. Målgrupperna består alltså av affärsresenärer, 

familjer och egentligen alla människor i olika situationer bland annat skolbarn, studenter och 

pensioner. Konferens-delen genererar mycket gäster och folk kommer och äter brunch på en 

söndag till exempel. De är ingen trendig krog och har inga ambitioner att bli det, de ska vara det 

trygga och mysiga alternativet enligt Ola Nyman. 

När det gäller Dark Tourism så har de balanserat det och inte överdrivit det. ”Det får inte bli för 

mycket det här med Dark Tourism påpekar Ola Nyman ”. Han säger även att vissa kan undra hur 

man kan göra så och ”vem vill bo i en cell?” men det går inte att göra så mycket i och med att 

huset är kulturminnesmärkt. De kan inte sätta in större fönster till exempel men det är samtidigt 

en del av det hela. Det är väldigt paradoxalt anser Ola Nyman och säger ”varför ska jag tvinga 

någon att bo på ett ställe där någon aldrig skulle vilja sätta sin fot”? Det är det 

motsatsförhållandet i det hela som gör att det blir spännande, saker som man inte får göra. Allt 

sådant som är lite på gränsen finns det alltid de som vill testa enligt Ola Nyman. Sedan så gäller 

det att hitta en balans så att det inte tippar över, en del tycker att det är för mycket randiga tröjor 

och en del tycker att det är för lite och vill se mer handbojor skrattar Ola Nyman. 

Det beror på åldern om man ser Långholmen som en Dark Tourism-plats berättar Ola Nyman. 

För de gamla kan det ses som en Dark Tourism plats då de blev tillsagda att det var där de skulle 

hamna om de inte skötte sig när de var yngre. År 1975 satt det folk på Långholmen sade Ola 

Nyman och 1989 skulle det byggas om och då tänkte folk ”hur kan man göra såhär?”. För varje år 

som går och för varje ny generation så får de mindre anknytning till platsen. De etiska aspekterna 

har alltid funnits. 99 % av de som kommer till Långholmen känner till att det är gammalt 

fängelse, men det finns även folk som inte känner till det och blir förvånade när de väl inser det. 

Det finns folk som har reagerat på det och det är en speciell stämning när man besöker de gamla 

cellerna enligt Ola Nyman. Ett exempel Ola Nyman gav på när det blev problem med de etiska 

aspekterna var när organisationen Sida hade bokat in en grupp politiker från Afghanistan på 

hotellet. De tillhörde den nya regimen men under den forna regeringen hade de varit fängslade 

och kände att ”här kommer jag, en tjänsteman för det här landet och så ska folk låsa in mig här” 

sade Ola Nyman och förklarade att då blev det protester. Men han anser inte att det var 

Långholmens fel utan att de som bokade borde ha haft koll på det. Det är speciellt kvinnor som 

brukar reagera och tycka att de inte klarar av miljön och tycker att det blir för mycket.  

Vi undrade om folk kommer specifikt för att besöka fängelsemuseet eller om de passar på när de 

ändå är där och Ola Nyman berättade att det finns mycket folk som kommer bara för att se och 

besöka museet. Det kommer exempelvis många skolklasser och pensionärsgrupper. När 

guidningssäsongen börjar så är det mycket folk som kommer för att se platsen förklarade Ola 

Nyman. Visningar med konferensgrupper sker i princip varje dag och de brukar vara väldigt 

intresserade och ha många frågor om när sista avrättningen skedde, var spinnhuset låg och så 

vidare. Fängelser är en universell sak vilket gör att även utländska gäster kan få en guidad visning 

fast det blir svårare att berätta om många huvudkaraktärer som de inte känner till som Hjalmar 

Branting bland annat. Det som Ola Nyman anser är spännande är att ingen har löst problemet 

med vad vi ska göra med folk som inte håller sig till lagen. Detta är något som har diskuterats sen 

urminnes tider och ingen kan ge svar på det. ”Ska man skjuta dem eller vårda dem?”. Man har 
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under historien använt hårdare och mjukare straff, men samhället fortsätter att skapa individer 

som inte följer lagen. 

Det som framhävs speciellt i marknadsföreningen är enligt Ola Nyman att det ligger mitt i staden, 

att det finns vatten, ”den gröna ön”, det forna fängelset, kulturen och fri parkering. Fängelset är 

en del av marknadsföringen. Utländska besökare blir mer imponerade än de svenska. De blir 

glada att de kan bada, att det finns en strand och att de kan simma mitt i storstaden. Det inte 

många storstäder där man kan uppleva detta, där man kan ”simma och höra fågelsången men stå 

på Sergels torg inom en kvart” påpekade Ola Nyman. Det forna fängelset är själva grunden men 

många delar inom verksamheten och servicen måste klaffa för att det ska fungera. De har 

byggnaden till skänks och har försökt förvalta den på ett bra sätt enligt Ola Nyman.  

Vi ville veta om Långholmen marknadsförs som ett vanligt hotell eller som ett hotell som har 

omvandlats till fängelse. Ola Nyman förklarade att det primära är att man äter, bor och har 

trevligt, det är nummer ett och vad de tjänar pengar på.  Museet och det kulturella paketerar det 

hela. Hade de endast drivit museum hade det varit svårt. Ola Nyman berättade att de är 

medlemmar i något som heter Svenska möten och är Sveriges största konferensorganisation. Ola 

Nyman påpekade återigen att konferensen är den största motorn i det hela, konferensen genererar 

matgäster, sovande gäster och intäkter. Viktigt att tänka på är att allt hör ihop, hade de inte haft 

sin krog hade gästerna förmodligen varit lite besvikna över att behöva gå någon annanstans och 

äta och hade de bara drivit krog hade det varit ”sådär” sade Ola Nyman. De vill erbjuda allt på 

Långholmen. Långholmen har även sin egen tidning och syftet med den är att skriva lite om 

kultur bland annat. Det hade inte varit så roligt att läsa om de bara skrev om sitt hotell sade Ola 

Nyman utan de vill satsa på en blandning av kultur, kända personer och spänning. ”Långholmen 

måste sälja sig självt och skapa nyfikenhet” berättade Ola Nyman. Hur mycket man än har hört så 

är det annorlunda när man väl är på plats, man ser med egna ögon där till exempel någon blev 

avrättad. Ola Nyman sade även att de lägger fokus på att de var det största fängelset, att den sista 

avrättningen ägde rum där och vill överskölja konsumenten med sådan information då det 

förmodligen alltid ska finnas något de blir lockade av.  

Långholmen samarbetar med andra arrangörer. När det gäller konferensen är Långholmen 

medlem i Svenska möten, och gällande vandrarhemmet är de medlemmar i Svenska 

turistförningen STF som är en organisation som man ansluter sig till och som är Sveriges största 

vandrahemsorganisation. Man kan inte vara medlem i vilken hotellorganisation som helst när 

man medlem i Svenska möten berättade Ola Nyman, i och med att de motarbetar varandra. Det 

finns fängelsehotell i Finland, Schweiz, Kanada och Boston bland annat. Ola Nyman har en idé 

om att man kan binda ihop dessa till en ”prison chain”, där de kan rekommendera varandra. Ola 

Nyman tror att det finns tillräckligt många som vill bo på fängelsehotell precis som det finns de 

som gillar spahotell.  

Ola Nyman hävdar att de kommer att satsa på att utveckla upplevelsen. De kommer att göra små 

förändringar och har gjort en hel del hittills, bland annat ”fångarna på Långholmen”, en matresa 

som är en guidning fast med mat och andra inslag. Ola Nyman säger att det viktiga i utvecklingen 

inte är att jobba med fängelset utan allt runt omkring. Precis som Vasamuseet som inte bara 

pratar om skeppet utan om allt från den tiden som hur man bodde, vad man åt, vad man hade på 

sig, stormaktstiden, vilka spel man spelade och så vidare. Det gäller att ”mjölka ut temat” sade 

Ola Nyman. Ett exempel på en satsning Långholmen gjorde var när de fokuserade på Isak 
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Grünewald, en fånge som var konstnär och målade massa tavlor inne i fängelset. Då när de 

berättade den här historien en enskild konstnär fick de en hel sida i kulturnyheterna och blev även 

uppmärksammade i radio. ”Säger man vi har ett hotell vi vill visa kommer ingen men hittar man 

något annat att lägga fokus på så kan man få publicitet” enligt Ola Nyman.  

Återkommande gäster finns och Långholmen har stamgäster. Guiderna som leder rundturerna är 

alla auktoriserade guider och har även fått utbildning på plats. Under rundturerna tas speciellt 

historia från 1600- talet och 1700-talet upp. Spinnhustiden var speciell och något som inte många 

känner till berättade Ola Nyman. De har haft guidade turer sedan de öppnade.  

I Stockholm har Långholmen inga direkta konkurrenter vad gäller konceptet berättade Ola 

Nyman. Däremot finns ett fängelsemuseum i Gävle i ett gammalt fängelse. Dock erbjuder de inte 

boende och restaurang utan har endast ett café.  

Ola Nyman anser att Långholmen är ett kulturarv och berättade att det finns med på SLs kartor 

exempelvis och ”kanske tänker vissa att det där är ingenting men finns det med tillräckligt länge 

blir det som en institution” sade Ola Nyman.  

Ola Nyman säger att gästerna inte reagerar starkt men att man alltid måste reagera på något sätt. 

Det varierar från person till person och kan bero på att man vill att det ska vara på ett visst sätt. 

Folk får för sig att det luktar nästan som på sjukhus exempelvis.  

Gästerna kommer från grannländerna i första hand och även Tyskland, Frankrike, Italien och 

Danmark. En del engelsmän och amerikaner kommer också. Långholmen når ut till 

internationella besökare genom att få hit journalister och genom kontakt med Stockholm 

Information Service. ”Kommer det någon utländsk journalist och skriver om Stockholm skriver 

han förmodligen om Gamla Stan, Vasamuseet, han åker kanske en strömmabåt ut till skärgården 

och går och kollar på slottet. Sen i nästa sektion vill han skriva om var man ska bo i Stockholm 

och tar exempelvis något medelklasshotell som Grand hotell men sedan vill de skriva om något 

annorlunda och då tar de Långholmen”. De har varit väldigt bortskämda med att få journalister 

dit sade Ola Nyman. Långholmen har fått mycket publicitet utan ansträngning på det sättet. Det 

är en marknadsfördel att vara unik förklarade Ola Nyman.  

Ola Nyman ser begreppet Dark Tourism lite grann som ett nytt koncept i Sverige. Jämfört med 

andra länder har Sverige inte haft så hemska händelser för att kunna använda begreppet i dess 

rätta form. 

 

4.2.2 Fältstudie 

Vi gjorde två besök på Långholmen. Under det första besöket såg vi oss omkring i 

området och besökte Fängelsemuseet i Långholmens lokaler. Vandrarhemmet kändes 

fräscht men hade detaljer som gav en vink om dess förflutna. Bland annat hade de 

gamla dörrarna från fängelsetiden bevarats. Museet bestod av tavlor med historiska 

fakta och berättelser från fängelsetiden och det fanns även en autentisk fängelsecell som 

har bevarats i sitt originalskick. På några platser hade dockor med den tidens kläder 

placerats ut. Man tog upp både fängelsets historia och Spinnhusets som fanns där innan. 
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Förutom tavlorna hade även kläder, skor och verktyg från fängelsetiden ställts ut. Det 

var en lite kuslig känsla på platsen och framförallt i museet. Detta berodde dels på egen 

inbillning då man kände till att det var en plats med ett mörkt förflutet men det berodde 

även på rekvisitan. Dockorna som stod utställda i museet var sminkade till att se 

plågade och utarbetade ut och den autentiska fängelsecellen gav kalla kårar då den var 

liten och mörk med små fönster och en docka som var placerad i hörnet av cellen vid ett 

bord och såg farlig och lidande ut. På vårt andra besök genomförde vi en intervju och 

fick även en visning av ett vanligt och ett lyxigare hotellrum. Rummen var moderna 

och prydliga och det enda som avslöjade deras historia var fönstren och några bilder på 

gamla fångar i det mindre rummet.  

                  
                                        Källa: http://www.langholmen.com/Assets/Images/Photos/Gallery/Celldorr_high.jpg  

 

4.3 Skogskyrkogården 

Efter våra avslutade undersökningar har vi kommit fram till att Skogskyrkogården inte helt och 

hållet är Dark Tourism, dock så finns inslag av Dark Tourism och därför har vi valt att ändå ha 

med skogskyrkogården som attraktion.                                                           

Skogskyrkogården är Sveriges näst största begravningsplats och rymmer på sina 102 hektar 

ungefär 100 000 gravplatser. Kyrkogården ligger i Enskede i Stockholm och byggdes upp 

under åren 1917-1940. Historien har sin början i början av 1900-talet då det stod klart att 

Stockholms begravningsplatser inte skulle räcka till utan måste utökas. Skogskyrkogården 

finns sedan 1994 med på UNESCOS världsarvslista och är känd över hela världen. 

Begravningsplatsen inkluderar fem begravningskapell, en krematorieanläggning och en 

ceremoniplats utomhus. Den största delen av kyrkogården är den kristna protestantiska men 

det finns även två ortodoxa och två muslimska områden.  Dessutom finns mindre områden 

http://www.langholmen.com/Assets/Images/Photos/Gallery/Celldorr_high.jpg%202012-04-20
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för katoliker, mandier och bahajer. Södra judiska begravningsplatsen är den judiska 

församlingens begravningsplats och ligger i anslutning till Skogskyrkogården men tillhör 

inte världsarvet.
48

 

När kyrkogården skulle byggas ville stadens kyrkogårdsnämnd komma bort från idealet som 

rådde med storslagna parker med pampiga gravar och alléer och istället ha landskapet som 

utgångspunkt. År 1914 utlystes en internationell arkitekttävling där man ville att de tävlande 

skulle ta vara på områdets topografi och skog men fortfarande behålla fokus på 

överskådlighet och arkitektonisk form. Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz blev de som 

vann första pris.
49

Skogskyrkogården är idag både begravningsplats och plats för de sörjande 

men också en plats där vem som helst kan komma och njuta av natur och arkitektur. Man vill 

vara ”ett värdigt vilorum för de döda och en rofylld plats för de levande”. Det finns ett 

besökscentrum med café, utställning, information, bokhandel och möjlighet att boka en 

guidad tur.  

   

                                                                               Källa: http://www.skogskyrkogarden.se/bransch/index.php  

 

4.3.1 Resultat av intervjun: skogskyrkogården 

Vi har intervjuat Michael Ketzel som leder de guidade turerna på Skogskyrkogården.  

Enligt Michael Ketzel är avsikten med rundturen att förmedla den unika arkitekt-kulturella 

upplevelsen och försöka få besökaren att förstå varför Skogskyrkogården är ett världsarv. Enligt 

hans egna erfarenheter av vilka målgrupper som brukar vara mest intresserade av en sådan här 

upplevelse så menar han att det är "arkitekter och arkitekturstudenter, "vanligt folk" men även 

skolbarn. Förenklat: ”Alla dödliga." Michael Ketzel är inte säker på hur länge de guidade turerna 

på Skogskyrkogården har pågått och om de sedan tidigare kände till liknande koncept med 

vandringar på kyrkogårdar. Han säger att stadsmuseet har haft hand om visningarna under 2000-

talet men att han tror att Kyrkogårdsförvaltningen visat platsen innan dess.  

På frågan om de som arrangör kommer att satsa mer på upplevelsens utveckling så svarar 
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 http://www.skogskyrkogarden.se/fakta/index.php 2012-04-26 
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 http://www.skogskyrkogarden.se/fakta/historia.php 2012-04-26 
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Michael att de under våren bland annat har utarbetat ett program som särskilt vänder sig till 

högstadiet/gymnasiet. Han berättar också att stadsmuseets personal besitter olika 

specialkunskaper och kan anpassa vandringen efter kundens önskemål vid bokade vandringar. 

Kunderna har blivit tillfrågade hur de upplevt rundturen genom publikundersökningar som utförs 

regelbundet. Marknadsföringen är utformad så att stadsmuseet marknadsför Skogskyrkogården i 

den allmänna programverksamheten. Information går även att få via Kyrkogårdsförvaltningen 

enligt Michael Ketzel.  

Vi var intresserade av att få veta om de samarbetar med några andra aktörer och fick veta att 

kyrkogårdsförvaltningen förvaltar och ansvarar för platsen medan Stockholms stadsmuseum 

sköter visningsverksamheten. Michael Ketzel säger att han "skulle påstå att 

Kyrkogårdsförvaltningen inte är särskilt förtjusta i att andra aktörer leder vandringar där". Det 

händer att besökarna återkommer och de reagerar nästan uteslutande positivt på turen hävdar 

Michael Ketzel. Vidare berättade han att turen kategoriseras som en konst-, kultur- och 

arkitekturupplevelse, både för boende i Stockholm och besökare utifrån. Vi var intresserade av att 

få veta om han anser att det kan finnas några etiska aspekter med sådana här vandringar som 

inriktar sig på hemska händelser. Michael Ketzel förklarade att som guide har man ett ansvar att 

agera värdigt, "det är en aktiv begravningsplats med sörjande och begravningar, inte ett 

museum". Han vänder sig även lite mot att de skulle inrikta oss på "hemska händelser" och skulle 

absolut inte kategorisera turen som Dark Tourism. Han tror att en anledning till vad som 

motiverar människor att gå en sådan här vandring kan vara att man varit där på begravning och 

nu vill få platsen "förklarad" för sig. Avslutande säger Michael Ketzel att han generellt vet att 

många uppskattar att uppleva något under en sakkunnigs ledning, oavsett om det handlar om 

museibesök och stadsvandringar. 

 

4.3.2Resultat av enkätundersökning: Skogskyrkogården 

Deltagarna som deltog i turen bestod mest av par och de flesta var kvinnor över 60. Avsikten med 

besöket var att lära sig mer om platsen och arkitekturen och arkitekten bakom platsen samt att gå 

en trevlig rundtur. Det var första gången för alla som de gick rundturen på Skogskyrkogården. De 

fick kännedom om vandringen genom bekanta och internet. Några av besökarnas förväntningar 

var att också det skulle vara lite dyster stämning på platsen och samtidigt ville alla lära sig mer 

om platsen och njuta av naturen. Besökarna upplevde inte rundturen som de hade förväntat sig att 

de skulle före besöket. Vissa upplevde inte platsen som de andra gjorde för att några av dem 

redan hade sett Skogskyrkogården, men för resten av gruppen var det något nytt. Det som några 

inte verkade ha förväntat sig var den vackra utsikten och de läskiga krematorierna. Alla kunde 

tänka sig besöka platsen igen. De flesta såg inte platsen som en Dark Tourism-attraktion. Det 

bästa var naturen och den intressanta informationen som man fick av guiden. Det sämsta var att 

vissa av besökarna förväntade sig se någon kyrka där men det fanns inte med, och man fick inte 

heller se hela området under turen. 

4.3.3 Fältstudie 

Den guidade turen på Skogskyrkogården började vid huvudentrén. Guiden började 
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direkt med att berätta om den historiska bakgrunden till Skogskyrkogården, hur den 

kom till och hur den används idag. Guiden påpekade att det är en plats för de levanden 

och inte för de döda. Man fick veta mycket om arkitekterna bakom de olika 

byggnaderna på platsen, främst Magnus Asplund som var hjärnan bakom det mesta. 

Platsen var väldigt stor och fridfull. Vandringen tog en och en halv timme och då hann 

vi knappt se hälften av platsen. Under guidningen fick vi även besöka två kapell.  

4.4 Etiska aspekter 

”Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral 

människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta 

värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att 

göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.”
50

 

Ett stort antal platser och attraktioner med anknytning till döden, tragedier och katastrofer har 

blivit stora turistmål över hela världen. Som resultat ställs Dark Tourism-konsumenterna inför 

särskilda moraliska och etiska problem. Som tidigare nämnt har fenomenet Dark Tourism ett stort 

samband med politiska, sociala samt ekonomiska aspekter. Dessa aspekter påverkar turisterna 

både etiskt och moraliskt. Turisterna influeras av olika historiska händelser, information från 

olika webbplatser samt beteendemönster. För Dark Tourism-företag kan det vara av betydelse att 

identifiera dessa faktorer och granska sina segment utifrån dessa, för att undvika etiska fallgropar 

i sin marknadskommunikation. 

Katrine Svensson, guide och grundare av spökvandringen, tycker inte att det finns några etiska 

aspekter med den här sortens turism. Hon menar att det beror på att de berättar om gamla mord 

som är flera hundra år gamla. Däremot så skulle hon inte vilja berätta om saker som har hänt 

exempelvis under de senaste 50 åren, då skulle det kännas konstigt. 

Ola Nyman, guide på Långholmen, anser att det finns etiska aspekter då det finns besökare som 

har reagerat på att det är ett gammalt fängelse. Ett exempel han gav var en grupp politiker från 

Afghanistan som tidigare hade varit fängslade men lyckats bli fria och nu var ledande politiker i 

landet. De kände inte till att Långholmen var ett gammalt fängelse och kände sig bestörta och 

förolämpade när de kom dit och upptäckte det då det påminde dem om deras mörka förflutna. 

Det är viktigt för aktörerna inom Dark Tourism att ta hänsyn till att något som inte påverkar oss 

så mycket i Sverige kan vara känsligt för andra som har varit med om eller har anknytning till 

hemska händelser. Vi i Sverige har inte haft så många hemska händelser så som krig, tortyr och 

hemska fängelser om man ser till andra länder internationellt, detta förklarar även bristen på Dark 

Tourism-attraktioner. Aktörerna bör alltså inte bara utgå från sitt eget synsätt utan även ta andras 

erfarenheter i beräknande. 

Michael Ketzel, guide på den guidade visningen av Skogskyrkogården, påpekar att man som 

guide har ett ansvar att agera värdigt. Han framhäver att hans arbetsplats, Skogskyrkogården är 

en aktiv begravningsplats med sörjande och begravningar, inte ett museum. Dock tycker han ändå 

inte att de inriktar sig på hemska händelser. Kyrkogårdsförvaltningen som förvaltar och ansvarar 
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för Skogskyrkogården framhåller att de har högt ställda etiska krav.
51

 Michael Ketzel påstår 

också att kyrkogårdsförvaltningen inte är särskilt förtjusta i idén att andra aktörer skulle leda 

vandringar där. Detta visar att de verkligen tar hänsyn till att det är en begravningsplats och inte 

bara en park och därför är det viktigt att visa respekt för de sörjande och inte ha för många 

aktörer och grupper som de skulle ha svårare att kontrollera och som kan riskera att störa 

ordningen.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten vi har kommit fram till utifrån intervjuer, observationer och 

övrigt insamlat material. 

 

I början av vårt arbete märkte vi att det finns ett stort antal definitioner kring begreppet Dark 

Tourism. Det finns ingen generell tolkning utan olika forskare har sina egna framställningar av 

hur de ser på fenomenet. Lennon & Foley definierar exempelvis begreppet utifrån kriteriet att 

man vänder sig från tanken på fasta värden och absoluta sanningar. De hävdar även att Dark 

Tourism händelser ska ha inträffat under en period som de kallar för ”det levande minnet” och det 

är den perioden då folk som direkt eller indirekt påverkats av händelsen fortfarande är vid liv. 

Lennon & Foley anmärker att för att händelser ska få kallas Dark Tourism ska de ha skett i 

modern tid, vilket de definierar som 1900-talet och framåt. Händelser äldre än så anser de inte 

räknas som Dark Tourism. Våra egna observationer gör att vi inte kan hålla med helt och hållet i 

deras tankesätt. Vår kritik grundar sig bland annat på spökvandringen som vi har studerat där 

flera av händelserna som tas upp ägde rum långt tidigare än 1900-talet, exempelvis tas 

Stockholms blodbad upp som skedde år 1520 och pestepidemin som pågick under 1700-talet. 

Dock så har vi även undersökt attraktioner som uppfyller deras kriterier och som då enligt dem 

skulle räknas som en ”äkta” Dark Tourism attraktion. En av dessa är Långholmen som stängde 

som fängelse 1975 och några år därefter öppnade som vandrarhem och museum. 

Skogskyrkogården var färdigbyggd 1940 och uppfyller således också kriteriet och ingår i ”det 

levande minnet”. Vi tyckte att de platserna vi undersökte inte hade så stor anknytning till Dark 

Tourism eftersom att vi inte upplevde dessa attraktioner så hemska som tidigare forskare har 

beskrivit sådana platser. Dock hade alla platserna olika inslag av Dark Tourism och en dyster, 

mörk bakgrund som idag är en stor del av vad som lockar turister dit. 

Globala kommunikationstekniker är viktiga för Dark Tourism-produkter och händelser för 

besökare bör finnas representerade på webbplatser där de kan hitta information hävdar Lennon & 

Foley (2000). Det här stämmer bra med våra undersökningsresultat. Vad gäller spökvandringen 

så var deras huvudsakliga marknadsföringskanaler deras hemsida och annonser i tidningar. 

Långholmen hade förutom sin hemsida en egen tidning och broschyrer. Guiden Ola Nyman på 

Långholmen berättade att de har en stor del internationella gäster trots att de inte aktivt satsar på 

marknadsföring utomlands. Detta beror på att de ofta figurerar i utländska medier. Ola Nyman 

berättade att han nästan dagligen blir uppringd av internationella journalister och reportrar som 

vill göra reportage om Långholmen på grund av det annorlunda konceptet. På det här sättet når 

Långholmen ut till potentiella besökare utan några större investeringar. 

Gällande Skogskyrkogårdens marknadsföring har de ett samarbete med Stadsmuseet som 

marknadsför i den allmänna programverksamheten och den som vill kan vända sig till 

kyrkogårdsförvaltningen för mer information. Skogskyrkogården har även en egen hemsida som 

ger information om platsen och praktisk information för besökare på både svenska och engelska. 

Turisternas motiv till att besöka “läskiga” attraktioner har varit en viktig fråga för att få klarhet i 

våra frågeställningar kring Dark Tourism. Enligt Asworth G & Hartmann R finns det tre 

huvudargument som besvarar denna fråga, det är nyfikenhet, inlevelse samt upplevelsen av 

skräck som lockar människor till att besöka Dark Tourism-attraktioner. Enligt Seaton (1996) kan 
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det vara problematiskt att få fram vad som motiverar människor att besöka Dark Tourism-

attraktioner då folk kanske inte vill erkänna vad som motiverar dem. Beroende på besökarens 

intresse och personlighet, kan motiven skifta för en och samma plats. I och med att en Dark 

Tourism-plats kan generera ett flertal olika känslor ser vi det som en av de mest intressanta 

attraktionerna på marknaden. 

Enligt Katrine Svensson så tror hon att det som lockar hennes kunder är att de vill ha en roligare 

vandring än en traditionell stadsvandring där de bara "rabblar" massa årtal och att spöken och 

mord då låter mycket mer spännande. Hon menar också att de flesta tycker att det är en rolig 

aktivitet att göra med vänner och släktingar och som passar de flesta oavsett ålder. I sin 

marknadsföring lyfter de fram att spökvandringen ska vara underhållande vilket förmodligen 

påverkar potentiella besökare positivt till en viss del. Michael Ketzel tror att det som motiverar 

besökarna på Skogskyrkogården kan vara att man varit där på begravning och vill få platsen 

förklarad för sig eller att man helt enkelt uppskattar att få uppleva något under en sakkunnigs 

ledning. En anledning kan enligt oss också vara man vill sörja någon som ligger begravd på 

platsen eller att man vill uppleva den speciella stämningen som finns där. Ola Nyman på 

Långholmen fastslog att han tror att folk lockas av det som är lite förbjudet och ”på gränsen”. Av 

våra insamlade svar att döma kan det alltså finnas olika anledningar till vad som motiverar någon 

att besöka en Dark Tourism-attraktion och förmodligen är det ofta också en kombination av olika 

motiv som föranleder ett besök till en sådan plats.  

Enligt Seaton maskeras ofta ett intresse av döden bakom andra intressen som historia och kultur 

eftersom att ett sådant intresse inte anses vara lämpligt på 2000-talet. Detta verkar vara fallet med 

spökvandringen bland annat. Guiden och en av skaparna av spökvandringen Katrine Svensson 

lyfter fram den historiska bakgrunden men i grund och botten så är det ändå ett intresse av döden 

som är utgångspunkten anser vi. Detta eftersom att besökarna redan i förväg är medvetna om att 

hela upplevelsen kommer att handla om mord och spöken, alltså död och döda människor. Trots 

att Skogskyrkogården är ett världsarv och många förmodligen besöker platsen av den 

anledningen så är det även ett gravfält med krematorier och kapell på platsen. De flesta besökarna 

oavsett anledning till besöket är förmodligen medvetna om att det är en plats för både de döda 

(vilket hörs på namnet) och de levande.  Under den guidade turen får man både stanna till vid 

gravfältet och besöka och höra om processen i krematoriet vilket ger en stark anknytning till 

döden.  

Tidigare platser för straff och fängslande har enligt Strange & Kempa blivit populära 

turistattraktioner. Bland annat så har fängelser omvandlats till museer och historiska platser som 

attraherar turister. En sådan attraktion i Stockholm är Långholmen.  

Enligt Owen Davies är spökturism en fritidsaktivitet och inget nytt då det finns en historisk 

tradition att besöka hemsökta platser, dock har den omformulerats och paketerats av 

turismnäringen. Förväntningar och mottaglighet som både skapas på och tas med till det turistiska 

arrangemanget är en viktig byggsten i sammanhanget. Både de med en tro på spöken och ett liv 

efter detta och de som inte är lika övertygade sätter gränserna för hur hänförda de kan bli. 

Holloway är inne på ett liknande spår då han skriver att spökturism skapar en känsla av möjlighet 

och ”tänk om?” och det okända tillåts att omvandla det vardagliga. Enligt Katrine Svensson är 

spökhistorierna som tas upp berättelser som har berättats genom olika tider och förts vidare från 

genaration till genaration. Genom vår enkätundersökning som gjordes i samband med 

spökvandringen kunde vi se att de deltagande hade olika förväntningar, några förväntade sig mer 
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spänning och att få se spöken medan andra endast såg fram emot att få lära sig historiska fakta 

och ha en trevlig stund. På spökvandringen spelade både förväntningar som togs med och de som 

skapades på arrangemanget en roll. Vad gäller det sistnämnda så kunde vi se att även de som bara 

kom för att fokusera på det historiska och ”rationella” lyssnade extra noga och kollade spänt 

omkring sig när vi var vid platserna som påstods vara hemsökta. En känsla av ”tänk om” 

skapades bland deltagarna. 

Mossberg menar att besökare har olika förväntningar baserade på produktens egenskaper, 

rimlighet, personlig erfarenhet eller mottagen information.  

Vid upplevelser har besökare inga klara förväntningar. Det beror på att människor söker något 

som ger en hetsig känsla, som glädje. Besökaren börjar fundera på en speciell sorts frågor som 

vem jag är, vilka vi har varit och vart vi är på väg.
52

Det handlar om att realisera och upptäcka det 

annorlunda samt känna spänningen.
53

 

Resultatet som vi har kommit fram till angående vilka målgrupper som besöker de undersökta 

attraktionerna är väldigt spritt. Spökvandringen och Långholmen hade den största variationen i 

ålder bland sina besökare. På spökvandringen deltog allt ifrån äldre barn till pensionärer från 

olika bakgrunder. Då Långholmen har ett så stort utbud riktat till olika målgrupper har de också 

olika slags besökare. Det är både barnfamiljer, företag, affärsresenärer och ungdomar. 

Skogskyrkogården utmärkte sig med högre ålder på besökarna. Framförallt på den guidade turen 

var de flesta pensionärer men på platsen i övrigt fanns alla ålder representerade. På både 

Långholmen och Skogskyrkogården var besökarna från olika länder och bakgrunder.  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
52

 Mossberg L,2003, s.92 
53

 Mossberg L,2003,s.74 



32 

 

6. Slutsats 
Under detta avsnitt sammanfattas det analyserade materialet. Vi lyfter fram resultaten som vi har 

kommit fram till och syftet med vår undersökning besvaras.  
Vi har kommit fram till att Dark Tourism är ett samlingsbegrepp med flera underkategorier. 

Begreppet definieras som att resa till platser som associeras med död, lidande och det tillsynes 

makabra där attraktionen är själva turismen. När man hör talas om Dark Tourism för första 

gången, kan det verka hemskt och skumt. Dark Tourism handlar egentligen om människans 

bakgrund och historia, vare sig man befann sig på platsen där det hemska skedde eller tog reda på 

händelserna i efterhand. Ålder eller kön spelar inte någon större roll för att besöka Dark Tourism 

attraktioner, eftersom att just ämnet döden fascinerar alla individer. 

Utifrån våra enkätundersökningar har vi konstaterat att besökarna har en vilja att besöka sådana 

attraktioner eftersom att de flesta har ett intresse av historia, de vill uppleva spänning och är 

nyfikna på platsen. Dark Tourism-resenärer vill uppleva spänning men utan att känna någon 

riktig fara och då är Dark Tourism-resemål perfekta och förmedlar en sådan känsla men utan 

risker. 

Genom våra intervjuer fastställde vi att historia är en viktig del av människors liv då de kan förstå 

och få en bild av vad tidigare generationer har varit med om. Att attraktionen har en historia 

bakom sig gör att människor blir mer engagerade och intresserade av att besöka platsen än om 

den endast konstruerats för att tjäna pengar. I Jonsson & Johanssons uppsats Att resa i skräckens 

spår – en studie om fenomenet Dark Tourism skriver författarna ”Att se en ny plats som inte 

många andra har upplevt gör att resenärer har något spännande att berätta för sin omgivning 

när de kommer hem”.
54

Vi håller med om detta och anser att det här kan vara ett av skälen att man 

besöker Dark Tourism platser dock vill vi tillägga att fokus enligt oss inte nödvändigtvis behöver 

vara på att det är en ny plats man besöker men en annorlunda plats som inte massturismen har 

nått. 

Att besöka en plats med en dyster historia kan göra att besökaren börja uppskatta sitt eget liv mer. 

Turisten som besöker en Dark Tourism-attraktion får till skillnad från charterturisten se och 

uppleva något nytt och annorlunda då charterturismens destinationer inte är förknippade med 

lidande och har en helt annan enbart positiv inriktning. Vidare uppmärksammade vi att om något 

verkligt och historiskt har skett på platsen så förstärkte det motivet till besöket. Detta då 

människor vill koppla historien till själva besöket för att kunna leva sig in i det som hänt. 

Vi tyckte att de utvalda teorierna och vår empiri hade likheter, det vill säga att det forskarna 

nämnt tidigare i teorierna stämmer med besökarnas motiv till att besöka just dessa platser. 

Turisten söker det ovanliga eller det unika som alltid har varit fascinerande för människor oavsett 

om det är ett naturligt, konstnärligt, historiskt fenomen eller en spektakulär händelse. Utifrån 

sådana fenomen skapas turisternas intresse. Vi håller med om att det måste finnas något ovanligt 

eller unikt som fascinerar och som gör att besökaren tar ett aktivt val att besöka platsen. Egna 
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observationer gör dock att vi inte kan hålla med helt och hållet med tidigare teorier. Exempelvis 

Lennon & Foleys teori att en händelse måste ha utspelat sig innan 1900-talet för att kunna vara 

Dark Tourism vänder vi oss mot. Vi anser att det inte spelar någon roll när en händelse har 

utspelat sig, den kan ändå kategoriseras som Dark Tourism. Vår kritik grundar sig bland annat på 

spökvandringen som vi har studerat där flera av händelserna som tas upp ägde rum långt tidigare 

än 1900-talet. Dock så har vi även undersökt attraktioner som uppfyller forskarnas kriterier och 

som då enligt dem skulle räknas som en ”äkta” Dark Tourism attraktion som Skogskyrkogården 

och Långholmen. Det är i sammanhanget viktigt att historier från Dark Tourism-platser, speciellt 

de  som är utanför ”det levande minnet” fortsätter att återberättas och föras vidare för att platsens 

värde inte ska gå förlorat. Det är viktigt för platsen både ur ett historiskt perspektiv och som 

turistisk attraktion att det som har skett på platsen inte glöms bort. 

De guider som vi har intervjuat kunde inte hålla med om att deras turer helt skulle vara en del av 

Dark Tourism. De anser helt enkelt inte att händelserna de tar upp är tillräckligt hemska för att 

räknas in där men vi tror att en annan anledning också kan vara att de helt enkelt inte har fått 

grepp om begreppet och därför inte kan uttala sig med säkerhet. De flesta av de intervjuade hade 

inte ens hört begreppet tidigare. En annan anledning kan också vara att det inte är Dark Tourism 

attraktioner rakt igenom utan mer "Dark Tourism Light" som en av de intervjuade kallade det, 

vilket gör dem svåra att placera. Vi anser vidare att arrangörerna måste kunna motivera syftet 

med kommersialiseringen då sådana försök skulle kunna uppfattas negativt av vissa individer. 

Anledningen till att vissa händelser och platser som associeras med död och lidande 

kommersialiseras är att de är intressanta och spännande för besökarna då ämnen som mord, död 

och dramatik tas upp. Känslor av skräck och rädsla har alltid intresserat konsumenter och har 

använts flitigt som tema i berättelser, litteratur, film och tv bland annat. 

Rekommendationer att besöka Dark Tourism-attraktioner kommer inte enbart från vänner och 

bekanta utan även från reportage, internet och broschyrer. Globala kommunikationstekniker har 

alltid varit viktiga för Dark Tourism-produkter. Det är viktigt att synas på internet och gärna i 

andra medier också för att få kunden att upptäcka en. Har man ett spännande koncept är det 

möjligt att hamna i reportage över hela världen som i fallet med Långholmen vilket ger 

ovärderligt mycket gratis publicitet.  

Ingen av attraktionerna vi har besökt har helt och hållet känts som en äkta Dark Tourism-

attraktion då händelserna som har tagits upp antigen inte har varit tillräckligt hemska eller så har 

de skett för så länge sedan att det har varit svårt att knyta an till händelsen. Det är dock 

förmodligen det närmaste man kan komma i Stockholm och inslag av Dark Tourism finns i alla 

attraktionerna. Då så många olika definitioner av Dark Tourism finns gör det att det också till stor 

del är en tolkningsfråga vad som är en Dark Tourism-attraktion eller inte. Slutligen kan tilläggas 

att många av besökarna saknade ”läskigare” inslag vilket öppnar upp för aktörerna att fortsätta 

utveckla upplevelserna.  
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7. Uppsatsens kritik 
Som vi tidigare har diskuterat i uppsatsen, har vi haft en del besvär med enkätundersökningarna. 

Vi har gjort enkätundersökningar på två av Dark Tourism-attraktionerna: Skogskyrkogården och 

Spökvandringen. Vi har däremot inte gjort en enkätundersökning på Långholmen. Resultatet 

skulle ha sett annorlunda ut om vi hade ett större antal besvarade enkäter, men vi har försökt att 

ersätta denna svaghet genom att koncentrera oss på de platserna som vi har lyckats få värdefulla 

svar på.  

Vi har också haft vissa problem med intervjuerna. Personerna som vi har intervjuat har varit 

väldigt upptagna så vi har inte kunnat intervjua de på plats med undantag för Ola Nyman. Istället 

har vi skickat intervjufrågorna via e-mail vilket har tagit ganska lång tid och gjort det krångligare 

att ställa följdfrågor.  

När det gäller teoridelen så var det väldigt förvirrande att tidigare författare beskriver fenomenet 

Dark Tourism utifrån olika perspektiv. Eftersom vi ansåg att teoridelen gav olika svar bestämde 

vi oss att jämföra författarnas synvinklar.   

Inom Stockholmsområdet finns det inte så många attraktioner som knyter an till Dark Tourism. 

Om vi tar Skogskyrkogården som exempel så ansåg guiden som vi intervjuade att denna 

attraktion inte kategoriseras som Dark Tourism, istället kan turen kategoriseras som en konst-, 

kultur- och arkitekturupplevelse.  

Något man skulle kunna rikta kritik mot är vårt val av attraktioner då de ansvariga som vi har 

pratat med inte anser att just deras attraktion alltigenom är Dark Tourism. Dock finns det skäl till 

varför vi ändå har valt att undersöka just dessa platser. Ett skäl är att många teorier ändå stödde 

vår definition av platserna vi valde som Dark Tourism platser. Det fanns drag av Dark Tourism i 

alla tre undersökta attraktioner. Vi har alltså valt att utgå ifrån olika teorier snarare än vad de 

anställda på platserna har sagt då de anställda aldrig hade hört talas om begeppet Dark Tuóurism 

förut och därför har svårt att vara insatta i alla definitioner, vilket krävs för att avgöra om en 

attraktion är Dark Tourism eller inte.  
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8. Vidare forskning 

Kommer Dark Tourism att öka i popularitet bland turister under kommande år, och hur gör man 

för att utveckla den här sortens turism?   

Vi hoppas att intresset för Dark Tourism ska öka under de kommande åren och att besökarna ska 

känna betydelsen av sitt besök på Dark Tourism attraktioner. Vi hoppas att besökarna ska lämna 

attraktionerna med en känsla av uppskattning för friheten och demokratin som de flesta av oss 

lever i idag. Besök till Dark Tourism attraktioner ska förhoppningsvis bidra att upprepningar av 

det förflutna ska förhindras gällande mörka delar av vår historia. Vi tror att det finns goda 

möjligheter för Dark Tourism attraktioner att utvecklas och öka i popularitet då dagens 

människor och turister är ute efter att uppleva någonting nytt och annorlunda, gärna bortom 

chaterresandet.  

Media kan spela en stor roll i att presentera och lyfta fram Dark Tourism till olika generationer. 

Människor som är nyfikna av denna sorts turism och vill höra och se specifik information ska 

kunna vända sig till olika webbsidor eller tidningar som visar upp Dark Tourism. Man ska 

framför allt sprida mer information om Dark Tourism med hjälp av olika sorts media eftersom 

turistmål oftast är starkt beroende av modern teknik och media för att förmedla sina budskap till 

folket.  Det finns ett stort historiskt värde i att få folk att besöka Dark Tourism attraktioner och 

därför är det viktigt att det lyfts fram mer men även att det forskas mer inom ämnet som behöver 

bli mer sammankopplat.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: Spökvandring 

1. Var fick ni inspirationen till spökvandringen (även mordvandringen)? 

2. Avsikten med denna upplevelse?  

3. Vad består upplevelsen av, vad berättas under turen?  

4. Vilka målgrupper är mest intresserade av en sådan här upplevelse?  

5. Hur länge har ni haft sådana guidade turer? Kom ni på det eller fanns det redan (och i 

sådana fall fanns det nationellt eller internationellt)? 

6. Kommer ni som arrangör att satsa mer på att utveckla upplevelsen? 

7. Har era kunder blivit tillfrågade hur de har upplevt upplevelsen?  

8. Hur sker marknadsföringen? 

9. Med vilka andra arrangörer samarbetar ni? 

10. Erbjuder ni kunderna något mer än upplevelsen?  

11. Brukar besökarna återkomma? 

12. Hur reagerar besökarna på turen?  

13. Anses detta som ett kulturarv? 

14. Vad fokuserar ni på att lyfta fram i marknadsföringen? 

15. Är guiderna specialutbildade? 

16. Hur kategoriseras turen? Som turism?  

17. Kan det finnas några andra konkurrenter med samma guide turer, har det stället till 

problem för er? 

18. Anser ni att det kan finnas några etiska aspekter med sådana här vändringar som inriktar 

sig på hemska händelser? 

19. Skulle ni själva kategorisera upplevelsen som ”dark tourism”? 

20. Vad tror ni motiverar människor att gå en sådan här vandring? 

21. Hur når ni ut till internationella turister? 

22. Vad tror ni motiverar människor att gå en sådan här vandring? 
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Bilaga 2 
Spökvandringen 

Enkät:  

1) Kön:               Kvinna                      Man  

2) Ålder: 13-30     30-45      45-60       60+  

3) Resesällskap:       Ensam             Par             Grupp ( Privat skola/ Jobb Förening)  

Inför besöket  

1) Avsikt med besöket?  

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Är det första gången du går en sådan här spökvandring?  

Ja             Nej  

Om nej vilken stad var det tidigare i?..........................................................  

3) Hur fick du kännedom om vandringen?  

Internet                  Bekanta                     Annat, i sådana fall vad………………………….  

4) Vad har du för förväntningar inför besöket? 

…………………………………………………………………………….  

Efter besöket  

1) Hur var upplevelsen/ fick du uppleva det som du förväntade dig? 

……………………………………………………………………………  

2) Vad fick du ut av upplevelsen?  

……………………………………………………………………………...  

3) Kan du tänka dig att besöka platsen igen?  

Ja              Nej  

 

 

Dark Tourism definieras som att resa till platser som associeras med död, lidande och det 

tillsynes makabra.  

1) Betraktar du denna upplevelse som” dark tourism”?            Ja                   Nej  

2) Det bästa och sämsta med denna upplevelse?.......................................................................... 
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Bilaga 3   
Intervjufrågor: Långholmen 

1. När omvandlades Långholmen? 
2. Vems ide var det att omvandla detta? 

3. Räknas området som en turist attraktion? 

4. Betrakta Långholmen som ett Dark Turism plats? 

5. Har det funnits etiska aspekter? 

6. Kommer folk hit bara för att besöka museet eller vill de bara passa på när de ändå här? 

7. Vad framhävs speciellt i marknadsföreningen?  

8. Marknadsförs det som ett vanligt hotell eller som fänglese? 

9. Samarbetar ni med andra arrangörer? 

10. Kommer ni satsa mer på upplevelsens utveckling? 

11. Brukar Besökarna komma tillbaka? 

12. Ni guide turer, är guiderna speciell utbildade? 

13. Finns inte direkta konkurrenter när det gäller konceptet? 

14. Vad tas upp under guide turen? 

15. Anses detta som en kultur arv? 

16. Varifrån kommer gästerna från? 

17. Ser du Begreppet ”dark turism” som ett nytt begrepp i Sverige?   
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Bilaga 4 

Skogskyrkogården 

Enkäten 

1) Kön:               Kvinna                      Man  

2) Ålder: 13-30     30-45      45-60       60+  

3) Sällskap på rundturen:       Ensam             Par             Grupp ( Privat skola/ Jobb Förening)  

Inför besöket  

1) Avsikt med besöket?  

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Är det första gången du går en sådan här rundtur på ett kyrkogårdsområde?  

Ja             Nej  

Om nej, hur många gånger har du gått förut och 

varför?………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Hur fick du kännedom om vandringen?  

Internet                  Bekanta                     Annat, i sådana fall vad………………………….  

4) Vad hade du för förväntningar inför besöket?  

…………………………………………………………………………….  

Efter besöket  

1) Hur var upplevelsen/ fick du uppleva det som du förväntade dig?  

……………………………………………………………………………  

2) Kan du tänka dig att besöka platsen igen?  

Ja              Nej  
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Dark Tourism definieras som att resa till platser som associeras med död, lidande och det 

tillsynes makabra.  

1) Betraktar du denna upplevelse som” dark tourism”?            Ja                   Nej  

2) Det bästa och sämsta med denna 

upplevelse?.................................................................................................................................... 
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Bilaga 5  

Intervjufrågor: Skogskyrkogården 

1. Avsikten med denna upplevelse?   

2. Vilka målgrupper är mest intresserade av en sådan här upplevelse, enligt era 

erfarenheter?   

3. Hur länge har ni haft sådana guidade turer? Kände ni sedan tidigare till liknande 

koncept med vandringar på kyrkogårdar (nationellt/internationellt)?   

4. Kommer ni som arrangör kommer satsa mer på upplevelsens utveckling?   

5. Har era kunder blivit tillfrågade hur de har upplevt rundturen?   

6. Hur sker marknadsföringen och vad framhävs i den?   

7. Med vilka andra arrangörer samarbetar ni?   

8. Brukar besökarna återkomma?   

9. Hur reagerar besökarna på turen?   

10. Hur kategoriseras turen? Som turism?   

11. Anser ni att det kan finnas några etiska aspekter med sådana här vändringar som 

inriktar sig på hemska händelser?  

 

Dark Tourism definieras som att resa till platser som associeras med död, lidande och 

det tillsynes makabra.  

 

1. Skulle ni själva kategorisera upplevelsen som ”Dark Tourism”?   

2. Vad tror ni motiverar människor att gå en sådan här vandring 
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Figurförteckning 
 

 

Figur 1: 

 

 

Tourism= Leisure + discretionary+ positive local 

                 Time         Income            sanction            

 

                                                                                                                                                     

 

Källa: Smith Valene , introduction, hosts and guests , the Anthropology of tourism, Second 

Edition.1989 s.2 
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Figur 2: 

 

 

 

 

 

Källa:   Seaton, 1996 s. 240-242 

 

 

 

 

 

 

 

 


