
Emma Strand

Hållbar turismutveckling 180 Hp

Examensarbete 15 Hp

Handledare: Göran Sahlén

Examinator: Kristina Thorell

Hållbar katastrofturism 

– ur ett miljöperspektiv 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se

1

http://www.hh.se/


Innehållsförteckning
1 ABSTRACT......................................................................................................................................3
2 INLEDNING ...................................................................................................................................4

2.1 Bakgrund och problemområde.............................................................................4

2.2 Syfte och frågeställning.......................................................................................6

2.3 Avgränsning.........................................................................................................7

3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING......................................................................................8
4 METOD..........................................................................................................................................11

4.1 Inledning............................................................................................................11

4.2 Enkätundersökning............................................................................................11

4.3 Urval..................................................................................................................11

4.4 Datainsamling....................................................................................................11

4.5 Tolkning, bearbetning och analys......................................................................12

4.6 Giltighet.............................................................................................................12

5 RESULTAT.....................................................................................................................................14

5.1 Jämförelse av resultat........................................................................................17

6 ANALYS OCH SLUTSATSER....................................................................................................19

6.1 Slutsats...............................................................................................................21

7 Referenser.......................................................................................................................................22
 Bilaga 1.............................................................................................................................................24

2



1 ABSTRACT

This thesis is about catastrophe tourism and the sustainability of the tourism in an environmental 

perspective. The purpose is to see if there is any interest for that kind of tourism and to see if the 

people who have an interest or curiosity of it thinks about the environment when they are traveling. 

A quantitative survey was made on the internet and people on Facebook, Resedagboken.se and 

Reseforum.se had the chance to answer it. There is an interest of catastrophe tourism and a few 

have been to catastrophe sites or would like to visit. The conclusion of the thesis is that there is a 

possibility of a sustainable catastrophe tourism because most of those who answered that they had 

or wanted to  visit  a  catastrophe site  also thought  about  the environment  and cleaning up after 

themselves. 
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2 INLEDNING 

2.1 Bakgrund och problemområde

En katastrof kan ha olika innebörd men i denna studie är det naturkatastrofsområden och mänskliga 

faktorer  som har orsakat en katastrof som det kommer att  vara fokuseras på.  En naturkatastrof 

innebär att händelsen har en naturlig orsak och att ekonomi, miljö och samhälle påverkas i betydlig 

utsträckning.1 Ett sådant naturkatastrofdrabbt områden är Haiti som drabbades av en jordbävning 

som  nådde  upp  till  sju  på  richterskalan  och  förstörde  nästan  100  000  byggnader2.  Ett  annat 

naturkatastrofdrabbat  område är  den översvämning som drabbade Fulufjället  den  31 augusti  år 

1997. Än idag kan rester från incidenten ses i det området som drabbades.3 Katastrofer som har 

inträffat genom den mänskliga faktorn kan vara händelsen i Italien där fartyget Costa Concordia 

gick på grund i januari 2012.4 En annan katastrof är Tjernobylolyckan som inträffade i april 1986 är 

en  annan händelse  där  en  explosion  slet  sönder  en  reaktor  och  taket  sprängdes  under  ett  test. 

Reaktorn brann i tio dagar och under den tiden föll det ner radioaktivt nedfall. De farliga ämnena 

plutonium och strontium finns inom en radie av 10 mil från Tjernobyl än idag.5 I en artikel, på en 

internetsida, blir ett antal personer intervjuade om sin vistelse i Tjernobyl, reaktionerna bland dem 

är olika.  En besökare hade alltid  velat  se platsen sen händelsen,  en annan tyckte att  platsen är 

tragisk och ledsam men samtidigt poetisk och vacker. Ytterligare en tyckte att händelsen inte är mer 

märkvärdig än händelserna i Auschwitz.6 Individen, som ansåg att händelsen inte är mer märkvärdig 

än  händelserna  i  Auschwitz,  har  förmodligen  inte  samma  uppfattning  om Tjernobyl  som med 

Auschwitz då händelserna är helt olika från varandra.

Morbid turism är ett begrepp som inte ligger långt från katastrofturismen och fokuserar på olyckor 

om plötslig och våldsam död. Varje år besöker stora skaror gravarna från Elvis Presleys i Graceland, 

Jim Morrisons i Paris och prinsessan Dianas i Althorp i England. Några andra exempel på platser 

1 Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/static/useful/samlingar/naturkatastrofer.jsp (Hämtad 2013-03-17)
2 USGS. Magnitude 7.0 - HAITI REGION. 2013. 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010rja6/#summary (Hämtad 2013-03-17)
3 Alexandersson H., Eklund A. & Vedin H. SMHI. http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/fuluregn.htm (Hämtad 2013-

03-17)
4 Cioppa, D. Fodor´s. Travel trend: Disaster Tourism. 2012. http://www.fodors.com/news/travel-trend-disaster-

tourism-5938.html (Hämtad 2013-03-17)
5 TT. Dagens Nyheter. 2011. http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakgrund-tjernobylolyckan (Hämtad 2013-03-21)
6 TT-AFT. Sydsvenskan. 2010. http://www.sydsvenskan.se/resor/tjernobyl-en-turistmagnet/ (Hämtad 2013-03-21)
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som lockar turisterna är slagfält, platser där olyckor har inträffat och spökpromenader i gamla slott.7

Katastrofturismen  ligger  under  nischen  mörk  turism.  Människor  har  avsiktligen  dragits  till 

sevärdheter, plaster och händelser som är kopplade till död och katastrofer, till exempel mordplatser, 

koncentrationsläger och terroristplatser. Resor till sådana platser förknippas med döden och kallas 

just för mörk turism. Under de senaste åren har vetenskapliga rapporter gjorts om mörk turism men 

studier  har  fokuserat  på  turistens  motiv  och  förklarat  turistens  motiv  och  tendenser  kring 

turismformen. Det finns några studier som pekar på andra saker,  som till  exempel intresset för 

döden, att det är sökandet av sinnesförnimmelse som leder turister till katastrofområden och att det 

är någon form av fascination för katastrofer som lockar till mörk turism.8

1963 släpptes boken Tyst vår  i  Sverige,  som skrevs av den amerikanska marinbiologen Rachel 

Carson. Boken är den första som tar upp frågan om vad vi lämnar efter oss till nästa generation när 

det gäller miljö.9 Sedan dess har miljö och ekologiska frågor blivit allt större och det gäller både 

inom näringslivet och den akademiska världen sedan början av 1970-talet,  då de första oroande 

tecknen på miljöförstöring började visa sig och frågor kring att bevara naturen kom upp på tal. Det 

har inneburit  att intressegrupper,  så som kunder, tillsynsmyndigheter och allmänheten,  har ställt 

högre press på företag att vidta åtgärder för att skydda och upprätthålla den naturliga miljön.10 En 

hållbar utveckling innebär att människor själva kan se till att uppnå  miljövänligare val genom att 

inte förstöra den miljö som finns runt dem. Även miljön ska bibehållas och resurser ska finnas för 

kommande generationer, vilket innebär att  det krävs ett  långsiktigt  perspektiv inom miljöfrågor. 

Ytterligare gäller det att skillnaden mellan fattiga och rika länder måste bli mer utjämnad, vi måste 

ändra  livsstil  och  attityd  för  att  stödja  den  ekologiska  utvecklingen  och  även  att  sträva  mot 

”hållbarhet”.  Tillsammans  med  hållbar  utveckling  finns  även  hållbar  turismutveckling  vilket 

innebär att kommuner, ideella organisationer och företag ska arbeta tillsammans med den lokala 

befolkningen.  Företagen  bör  använda  sig  av  produkter  med  kultur  och  natur  som bas  för  en 

lönsammare turismutveckling och de ska även skapa en turism som innebär hållbar utveckling. 

Statliga myndigheter och kommuner ska skydda kultur- och naturtillgångar som är intressanta för 

turister.11

Naturkatastrofer  är  ett  fenomen  som  ständigt  är  aktuellt.  Det  finns  olika  kategorier  av 

7 Blom T. Morbid tourism - a postmodern market niche with an example from Althorp. Norsk Geografisk Tidsskrift - 
Norwegian Journal of Geography, vol. 54, no 1, 2010, pp. 29-36.

8 Podoshen, JS. Dark tourism motivations: Simulation, emotional contagion and topographic comparison. Torusim 
Management vol 35, 2013, pp 263-271.

9 Carson, R. Tyst vår. Tidens förlag, 1963.
10 Leonidas C. Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for 

competitive advantage and performance. Tourism Managment vol 35, 2013, pp 94-110.
11 Blom T. m.fl. Natur, kultur och miljö Turism 2000, faktabok, 3e upplaga, Liber AB, Malmö, 2009.
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naturkatastrofer. Några geologiska katastrofer kan vara jordskred, vulkanutbrott, jordbävning och 

laviner. Meteorologiska orsaker kan vara storm, tropiska cykloner eller tromber. Den sista orsaken 

är hydrologiska fenomen som innebär översvämningar, tsunamin, torka eller skogsbrand.12 Några av 

katastroferna överlappar varandra exempelvis som laviner och tsunamin. Anledningen att laviner 

uppkommer är genom meteorologiska skäl, då nysnö faller på redan befintlig snö som innebär att 

nysnön inte  få  fäste  och  glider  av  den befintliga  snön.  Tsunamis  uppkommer  på  grund av  att  

tektoniska plattor på havsboten rör på sig ,som får vattnet att skapa vågor som blir högre och högre  

när vågen når in på grunt vatten, vilket innebär att den även härstammar från geologiska katastrofer. 

Finns det ett intresse bland människor att åka till sådana ställen när katastrofen precis har inträffat  

och vad är det i så fall som lockar? Tänker de på om det utsätter sig själv för någon risk eller är det 

bara  nyfikenheten  som drar  människor  till  att  åka  till  sådana platser?  Till  hjälp kan Marslows 

behovstrappa användas för att se vad det är för behov som måste uppfyllas för att individer väljer att 

åka till katastrofdrabbade områden. Är det självförverkligande, upplevelse eller sociala kontakter 

som lockar individerna att bege sig till  platsen eller området där en katastrof har inträffat? Alla 

stegen i trappan måste nås för att en turist ska bli helt nöjd med sin resa.13

I uppsatsen är det intressant att få fram hur individer tänker, och om katastrofturismen är lik den 

mörka turism. Förmodligen finns det en likhet eftersom katastrofturismen är en undernisch till mörk 

turism men det behöver inte innebära att individer har samma attityd till de olika turismformerna. 

Därför är det intressant att gå djupare in på området katastrofturism.

2.2 Syfte och frågeställning

Genom arbetet kommer en fördjupad förståelse för hur individerna tänker och om de är medvetna 

om att de även kan sätta sina egna liv på spel och om katastrofen har inträffat nyligen. När det 

kommer  till  katastrofer  som  har  inträffat  på  grunda  av  mänskliga  faktorer,  oroar  sig 

katastrofturisterna om de utsätter miljön ytterligare när det besöker platsen, eller om katastrofen 

som inträffade påverkade miljön från början? Påverkas miljön av katastrofturisternas resande och 

kan de hjälpa katastrofturismen att bli hållbar genom att själva ta ställning över deras resande? 

Människor är i allmänhet nyfikna och vill gärna veta vad som händer, vilket vanligtvis uppmuntrar 

dem till att söka svar till deras nyfikenhet för att få en förståelse.14 Är det enbart nyfikenhet som 

lockar resandet till katastrofdrabbade områden eller finns det annat som lockar?

12 Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/static/useful/samlingar/naturkatastrofer.jsp (Hämtad 2013-03-17)
13 Blom T. m.fl. Tourism och resor faktabok, 3e upplaga, Liber AB, Malmö, 2008.
14 Shani, Y., van de Ven, N. & Zeelenberg, M. Delaying information search. Judgment and decision making, vol 7, no 6 

2012, pp. 750-760.
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Frågeställningar:

 Varför åker turister till  naturkatastrofdrabbade platser eller till  platser där katastrofen har 

inträffat genom mänskliga faktorer?

 Hur stort är intresset för katastrofturismen i Sverige?

 Är katastrofturismen hållbar för miljön?

 Åker  samma personer  till  både  naturkatastrofdrabbade områden och katastrofer  som har 

skett på grund av mänskliga faktorer?

 Skulle turisterna vara rädda för sitt egna liv om de åkte till en plats där en naturkatastrof 

pågick och de visste om det innan avresan?

2.3 Avgränsning

Undersökningen genomförs via en enkät på internet. Främst ska det vara personer som har tillgång 

till  dator  eftersom enkäten  kommer  att  ske  enbart  via  internet.  Facebook är  en  av  sidorna där  

enkäten kommer att  publiceras på olika platser.  En annan sida är  Resedagboken.se där de som 

använder sidan har på olika vis rest. Ytterligare en sida är Reseforum.se som är för reseintresserade. 

Anledningar till att de sidorna valdes var på grund av att Facebook är sidor som många använder 

dagligen och där enkäten kan spridas till ett stort antal personer. För att nå en bredare publik och de 

som är intresserade av att resa, letades sidor upp där det fanns forum där enkäten kunde publiceras 

såsom Resedagboken.se och Reseforum.se. Anledningen var att få en publik som förhoppningsvis 

hade besökt katastrofdrabbade områden och kunde svara på enkäten på ett annat vis.
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3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

Det  finns  ingen  tidigare  forskning  inom ämnet  katastrofturism med  inriktning  hållbarhet.  Den 

forskningen som finns är den som katastrofturismen är undernisch till och det är mörk turism. Dock 

finns den inte med inriktning hållbarhet utan handlar mer om hur individer tänker och vad som 

lockar dem. 

Den turistiska förpackningen av döden har länge varit ett tema med morbid inblick. Till exempel var 

besök på bårhus i artonhundratalets Paris en viktoriansk fantasi. Detta är ett tidigt exempel på det 

som idag kallas för mörk turism. Det finns dock argument för vad det ska kallas och vissa benämner 

turismformen som morbid turism, svart fläck-turism, sorg turism, skräck turism eller tragedi turism. 

Det finns ingen universell typologi av mörk turism eller en universellt accepterad definition. Det har 

dock skett en ökad trend bland forskare att använda mörk turism som en akademisk term.15 Mörk 

turism-turister motiveras ofta av sökandet efter en ny upplevelse eller ett äventyr att få kunskap 

ifrån och förstå något som tidigare var okänt för turisterna. Även arvturism och dess inverkan är 

också baserad på tolkning och ett behov av äkthet. Skillnaden mellan arvturism och mörk turism är 

att  mörk  turismen ofta  är  associerad  med någon typ  av illdåd.  Det  moderna samhället  isolerar 

individen från döden, men denna typ av isolering leder ofta till att människor kräver en insikt om 

döden och dess relaterade aktiviteter.16 Mörk turism ger en möjlighet att begrunda sin egen död 

genom  att  se  andra  döda.  Det  hävdas  att  erfarenhet  inom  mörk  turism,  åtminstone  för  vissa 

människor ibland på vissa platser, inte är så mycket för att konsumera berättelser om döden, utan 

snarare att betrakta livet och hur det är att leva inpå oundviklig död. Det finns olika benämningar på 

hur mörk turism identifieras, ett är att besöka platser där tragedier eller historiskt anmärkningsvärda 

dödsfall har inträffat och som fortsätter att påverka våra liv. Dock är det en snäv förklaring som är  

anpassad till vissa platser och som kanske anspelar på särskilda motiv. En mer generell överblick 

över mörk turism kan förklaras som en handling av resande till turistattraktioner förknippade med 

död, lidande eller det till synes hemska.17

15 Stone, P. DARK TOURISM AND SIGNIFICANT OTHER DEATH - Towards a Model of Mortality Mediation. 
Annals of Tourism Research vol 39 no. 3, pp 1565–1587, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2012.04.007 
(Hämtad 2013-05-21)

16 Podoshen, JS. Dark tourism motivations: Simulation, emotional contagion and topographic comparison. Torusim 
Management vol 35, 2013, pp 263-271.

17 Stone, Op. Cit.
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Västvärlden benämns ofta som ett dödsförnekande samhälle på grund av läkemedlens teknik till att 

förlänga  livet,  samt  omhändertagandet  av  de  döda  som  har  till  stor  del  tagits  bort  från  dess 

offentliga sfär och ersätts med mediainspirerade kulturella representationer av andras död. Medan 

det egna jaget förnekar döden på grund av inställningarna till medicin och odödlighet, har samhället 

blivit  ett  dödsföraktande samhälle  där  betoningen på hälsoutbildningar  bär  löften om kroppslig 

förlängning.  Det  verkar  som  att  dagens  samhälle  är  i  en  ålder  där  döden  hånas,  som 

kommersialiseras och säljs till förmån för konst och underhållning. Döden är dock universal men att 

dö är inte det. Döden är en biologisk säkerhet för oss alla, men den döende processen är beroende 

på en rad miljömässiga förhållanden och socio-kulturella ritualer. Trots uppenbara skillnader inom 

socio-kulturellt att uppleva döden (av andra) och hantera döende (av jaget), har nutida västerländska 

samhällen tagit  bort  det  offentliga rummet och flyttat  det  till  en personlig fråga.  Den påstådda 

avsaknaden av död för allmänheten kanske hjälper att förklara intensiv förvirring, ångest och även 

skräck  som ofta  upplevs  vid  tecken  på  individens  egen  dödlighet.  I  det  moderna  samhället  är  

individen inte lika troende som i början av 1900-talet. Religionen gav de flesta tron om liv efter  

döden, istället har det moderna samhället en brist på en nytt stabilt system och det medför att det 

lämnar individen isolerad och utsatt i mötet med sitt oundvikliga slut. Medan religionen fortfarande 

är  viktig  för  många  individer  när  det  kommer  till  frågor  om privat  sorg,  är  populärkulturella  

representationer och massmedia som offentligt förmedlar övrig död. Möjligheter för mörk turism 

har ökat kraftigt genom reklam som massmedia kan ge. Både media och mörk turism förmedlar 

plötslig eller våldsam död till massmarknaden. Det viktiga att markera är att media rapporterar om 

att en särskild död och tragedi kan vara hastig, medan mörk turism länkar levande med det döda, 

upprätthåller dem, och som resultat har nya platser av dödlighet utvecklats. 18

Det skulle dock vara naivt att påstå att döden är helt frånvarande eller osynlig i dagens samhälle. 

Avbildningar av död och döende, inklusive de som representeras av media, i populärkulturen, och i 

mörk turism, är nära överallt i dagens samhälle. Förmodligen är det därför, på grund av att döda 

återupplivas  i  medierad  populärkultur,  en  ”frånvarande-närvarande”  dödparadox  är  uppenbar. 

Döden är mycket närvarande inom populärkulturen och naturligtvis mycket närvarande eftersom 

döden är den enskilt vanligaste faktorn i livet. Det är kanske på grund av den paradoxala positionen, 

att döden verkar institutionellt gömd istället för förbjuden. Förmodligen är det därför mörk turism 

spelar en roll i den frånvarande dödparadoxen genom att hjälpa till att återuppliva dödlighet, eller 

åtminstone en nutida skildring, via en ersättning av återskapade situationer och minnen.19

18 Stone, Op. Cit.
19 Ibid.
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Det finns även ett lärande syfte genom mörk turism.20 Mörk turism erbjuder både en pedagogisk och 

emotionell turism, samt förmedlar viktiga budskap om tidigare händelser.21 Turister som åker till till 

exempel Ground Zero i New York får en möjlighet att lära sig om de händelser som ledde fram till  

den 11 september 2001, men även under och efter händelsen. Det är här som deras död förmedlar ett 

fruktansvärt slut med hjälp av lärorika berättelser om tolerans och tålamod. Samma sätt gäller vid 

Auschwitz-Birkenau som visar förintelsen och tragiska historier om förföljelse och folkmord, och 

visar även på vilka villkor där människans överlevnad nästan blev omöjlig.22

Motivationen att konsumera mörk turism är inte att uppleva dödsfall, utan snarare de potentiella 

konsekvenserna  av  att  uppleva  mörk  turism kring  berättelser  om dödlighet  genom utbildning, 

underhållning eller att skapa minnen. Mörk turism ger inte bara en fysik plats att koppla det levande 

till det döda, utan att det även tillåter jaget att konstruera betydelser av dödligheten. Dock är det  

viktigaste  de  kulturella  skillnaderna  och  avstånden,  liksom  frågor  om  ålder  och  hälsotillstånd 

mellan de enskilda turisterna.23 Det kan även vara en intern förpliktelse eller känslan av förpliktelse 

till att resa till mörka turistmål. Studieresor till mörka platser kan vara ineffektiva då personer har 

olika inlärningsförmågor och lär sig saker på olika sätt. En studieresa är inte alltid lärorik för alla.  

Dock  kan  skolor  tillsammans  med  platserna  och  utbildning  arbeta  ihop  för  att  få  fram  ett 

tillvägagångssätt som på ett effektivt sätt ökar elevernas och/eller besökarnas upplevelsebaserade 

lärande och emotionella upplevelser.24

20 Ibid.
21 Kang, E-J. Benefits of visiting a ‘dark tourism’ site: The case of the Jeju April 3rd Peace Park, Korea. Tourism 

Management vol 33, 2012, pp 257-265.  www.elsevier.com/locate/tourman (Hämtad 2013-05-22)
22 Stone, Op. Cit.
23 Ibid.
24 Kang, Op, Cit.
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4 METOD

4.1 Inledning

Undersökningen skedde genom en kvantitativ survey-undersökning. Survey-undersökningen genom 

internet ger en bredare publik utåt och inte bara enbart personer som bor eller studerar i Halmstad, 

eftersom uppsatsen  skrivs  på  högskolan  i  Halmstad.   Survey-undersökningen  var  slumpmässig 

eftersom alla i hela Sverige inte kunde svara på enkäten och det innebär att det blir slumpmässigt 

beroende på vilka som svarade på enkäten. Enkätundersökningen var anonym. Informationen om att 

enkäten var anonym finnas med i början av enkäten.

4.2 Enkätundersökning

Frågor  till  undersökningen  sammanställdes  och  därefter  skickades  enkäten  ut  på  olika 

internetplatser. En av platserna, där enkäten lades ut, vara på Facebook som är ett stort nätverk med 

individer i olika åldrar. Genom sidan kom förfrågan om att sprida enkäten för att nå ut utanför den 

egna vänskapskretsen. Även grupper, på Facebook, där uppsatsskrivaren finns med i lades enkäten 

ut på. Anledningen var att även här nå ut utanför vänskapskretsen. Enkäten placeras även ut på 

Resedagsboken.se och Reseforum.se där det finns individer i olika åldrar och där resor står i fokus. 

Genom spridning på sidan kommer därför enkäten ut till en bredare publik. 

4.3 Urval

Enkäten genomfördes mellan den 29 april till och med den 6 maj 2013. Enkäten låg ute i en vecka 

för att få så många som möjligt att svara på undersökningen. De som deltog var både män och 

kvinnor mellan åldrarna 16-66+ från Götaland, Svealand och Norrland.

4.4 Datainsamling

Ett enskilt word-dokument skapades där frågor på ett enkelt sätt formades för att på ett bra sätt få en 

överblick  över  de  frågor  som  skulle  ställas  i  uppsatsen.  Enkäten  skapades  sedan  på  sidan 

Webbenkater.se, där formades enkäten med olika texter och frågor för individer att läsa och besvara. 
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Enkäten lades ut den 29 maj på Facebook för att  se hur många som svarade på den det första 

dygnet. Enkäten publicerades på uppsatsskrivaren status på Facebook där ombads vänkretsen att 

distribuera den vidare för att nå ut utanför vänskapskretsen. Under första dygnet hade 60 stycken 

besvarat enkäten. Målet var att få in minst 150 besvarade enkäter. Det innebar att enkäten behövde 

komma ut på en bredare krets och därmed publicerades enkäten ytterligare en gång som status på 

Facebook men även i olika grupper där individer utanför vänskapskretsen fanns. Utöver Facebook 

fanns ett intresse att lägga ut den på andra sidor där förslag som Resedagboken kom fram. För att få 

ut  enkäten  på  ytterligare  platser  söktes  rese-  och  turistforum på Google.  Ytterligare  sidan som 

hittades och som såg lämplig ut var reseforum.se. På de två nämnda sidorna skapades konton för att 

kunna publicera  enkäten  på  sidorna.  Den 1  maj  kom det  in  70  besvarade  enkäter.  Den 2  maj 

publicerades enkäten på Facebook ytterligare en gång för att få in fler besvarade enkäter. Nästan 50 

stycken individer till svarade på enkäten vilket innebar att antalet som hade besvarat enkäten var 

över 150 individer. För att få undersökningen mer kvalitativ valdes det därför att publicera enkäten 

ytterligare en gång på Facebook den 5 maj. Ungefär 20 stycken individer svarade på enkäten den 

dagen och den 6 maj stängdes enkäten ner för att analyseras och då hade 203 individer svarat på 

enkäten allt som allt. Efter att enkäten stängdes ner kunde ett exceldokument tas fram där svaren 

kunde analyseras och tolkas. 

4.5 Tolkning, bearbetning och analys

Resultaten analyserades och tolkades efter att enkäten avslutades. Ett excel-dokument kunde skapas 

från Webbenkater.se efter att undersökningen var klar. För att sedan förstå resultatet jämfördes de 

olika  svaren för  att  få  ett  begrepp över  hur,  till  exempel.  individerna  tänker  när  de reser  eller  

besöker katastrofplatser, vilka sammankopplingar som finns mellan åldersgrupper och hur mycket 

individerna tänker på miljön under deras resor. De intressanta resultaten i excel-dokumentet fick det 

största fokuset under analysen och även de som gav svar på frågorna som ställs i uppsatsen.

4.6 Giltighet

Eftersom det är flera individer som har svarat på enkäten ger det undersökningen en stadig grund 

för pålitligheten av uppsatsen. Enkätens frågor ställer även de frågor som behövs för att få svar på 

frågeställningarna som ställs i uppsatsen. Ämnet katastrofturism finns det inte mycket forskning 

kring  medan  det  finns  forskning  runt  hållbarhet  i  olika  former.  De  olika  formerna  kan  vara 

ekonomisk  hållbarheter  eller  som  uppsatsen  tar  upp,  hållbarhet  med  inriktning  inom  miljö. 
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Uppsatsen  kan  ge  grund  till  ny  forskning  som innehåller  både  katastrofturism och  hållbarhet. 

Eftersom utbudet finns inom både områdena finns det även en god chans att kunna forska vidare 

med båda områdena tillsammans. Den största bristen med uppsatsen är att tiden för att skriva arbetet 

på var för kort och hade den varit längre kunde fler individer svarat på enkäten men även hade 

enkäten kunnat placeras ut på ytterligare internetsidor för att  få in hur fler  individer tycker om 

undersökningen som har gjorts i uppsatsen.
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5 RESULTAT

I följande kapitel redovisas resultaten från enkäten i form av figurer och tabeller. Resultaten visas 

via cirkeldiagram och tabeller för att lätt få en överblick över hur individerna har svarat på de olika 

frågorna. 

De som genomförde enkäten svarade 203 stycken individer, där 96 (47.29%) stycken var kvinnor 

och 107 (52.71%) stycken var män. Dock svarade inte alla på hela enkäten och därför minskade 

antalet besvarade frågor efter den första frågan. Av de 203 som började på enkäten var det 120 

individer som slutförde den. Av individerna var det flest som svarade mellan åldrarna 16-25 och 26-

35. I den första gruppen var det 113 individer som hade svarat på enkäten medan det var 79 stycken  

i den andra gruppen. Mellan åldrarna 36-45 svarade tre individer, mellan åldrarna 46-55 var det två 

som svarade, medan i grupperna 56-65 och 66+ svarade endast en i vardera. Allt som allt svarade 

201 individer på frågan om ålder. Frågan om individernas sysselsättning var det 201 som svarade 

på. 104 stycken av de svarade var studenter, 80 stycken var anställd/egenföretagare, 14 stycken 

arbetslösa, en var pensionär och två stycken svarade annat. Av individerna var det 198 som svarade 

på var i Sverige de kom ifrån. 146 (73.74%) svarade att de bodde i Götaland, 52 (25.76%) stycken 

svarade Svealand och enbart en (0.51%) kom från Norrland.

Följande frågor handlade om individerna och vad de har för förhållande till katastrofturismen.

På frågan:  Har  du besökt  en  plats  som har  drabbats  av  en naturkatastrof  svarade 53 (27.18%) 

stycken ja på frågan, 124 (63.59%) individer svarade nej och 18 (9.23%) stycken svarade vet ej. På 

frågan: Har du besökt en plats där en katastrof har inträffat som har orsakats av människor, svarade 

22 (11.46%) stycken som ja på frågan, 160 (83.33%) svarade nej och 10 (5.21%) svarade vet ej.  

Följdfrågan till de två senaste frågorna löd: Om svar Nej på båda de senaste frågorna. Skulle Du 

VILJA besöka en plats som har blivit utsatt för en katastrof av någon form? På frågan svarade 94 

(54.02%) stycken ja, 33 (18.97%) stycken svarade nej och 47 (27.01%) individer svarade vet ej.

Tabell 1 visar att 60 (44.78%) stycken instämmer helt på att de av nyfikenhet väljer att åka till en 

katastrofplats, därefter är det 47 (35.07%) stycken som instämmer delvis på frågan. Medelsvaret på 

frågan var 1.90 vilket innebär att  medelvärdet på de som svarade på frågan svarade instämmer 
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delvis. 70 (52.24%) stycken instämmer delvis att de av intresse besöker en katastrofplats, medan 40 

(29.85%) stycken instämmer helt på frågan. Medelsvaret på frågan är 1.96 som innebär att medel 

instämmer delvis på frågan. (Medelsvar innebär ett medelvärde på hur alla individer har svarat på 

en fråga.) 52 (38.81%) stycken tar helt avstånd att det är för att sörja de åker till en katastrofplats 

medan  37  (27.61%)  stycken  är  tveksamma  på  frågan.  Medelsvaret  är  3.84  som  innebär  att 

medelvärdet på de som svarade på frågan svarade, tar delvis avstånd. 86 (64.18%) stycken tar helt 

avstånd från frågan att de åker på återbesök medan 23 (17.16%) stycken är tveksamma. Medelsvaret 

är 4.18 vilket innebär att medelvärdet på de som svarade på frågan svarade tar delvis avstånd. 47 

(35.34%) stycken instämmer delvis att de skulle åka till en katastrofplats för att hjälpa medan 26 

(19.55%) stycken tvekade på frågan. Medelsvaret är 2.77 som innebär att medelvärdet på de som 

svarade på frågan svarade var tveksamma.

På frågan; om du reste till en plats där en naturkatastrof pågick och Du visste om naturkatastrofen  

innan avresan: skulle  du vara rädd för ditt  eget liv  när du kom fram till  platsen? 41 (32.80%) 

individer instämmer delvis på frågan, 31 (24.80%) stycken instämmer helt, 24 (19.20%) stycken var 

tveksamma, 18 (14.40%) stycken tar helt avstånd medan 11 (8.80%) stycken tar delvis avstånd. 

Medelsvaranden på frågan var 2.55 vilket innebär att medel var tveksamma på frågan.

Tabell 1. Vad fick/får Dig att vilja besöka en katastrofplats som har inträffat eller som precis har 

inträffat:
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Figur 1. Vilka katastofplatser har Du besökt/skulle Du vilja besöka: 

Figur 1 visar  att  49 individer  svarade Phuket  i  Thailand,  32 svarade Haiti,  71 stycken svarade 

Tjernobyl, 78 stycken svarade Ground Zero och 24 svarade Annat som innehöll olika svar och några 

utav dem svaren var Pompeij, Hiroshima, Auschwitz, de tsunamidrabbade områdena i Japan och 

översvämningarna i New Orlenas. Några svarade att de in hade varit på någon av platserna som 

nämndes ovan i frågan. En individ svarade att individen hade velat besöka en plats för att sedan 

återbesöka platsen efter en katastrof för att se förändringarna.

Följande tabell och figur är en överblick om hur individerna svarade på frågor som handlade om 

hållbarhet för miljön. 

Tabell 2 visar att 120 stycken individer svarade på alla underfrågor. Av de svarande var det 37 

stycken som instämmer helt källsorterade medan det var 33 stycken som svarade instämmer delvis. 

83 stycken svarade instämmer helt på att de plockar upp skräp som de har lämnat efter sig eller 

tappat  och  28  instämmer  delvis  i  frågan.  Av  de  120  som svarade  på  frågan  om de  väljer  ett 

miljövänligt färdmedel när de är ute och reser svarade 41 stycken tveksamt medan 28 individer 

instämmer delvis. Frågan om individerna tänker på ifall destinationen tänker på miljön svarade 51 

stycken tveksamt medan 27 stycken svarade tar helt avstånd.
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Tabell 2. När Du är ute och reser, tänker Du på: 

Figur 2. Tänkte Du/skulle Du tänka på miljön när Du åkte/om Du åker till  ett katastrofdrabbat 

område? 

120 stycken individer svarade på frågan. Av de 120 svarade 55 stycken ja på frågan, 20 stycken nej  

och 45 individer svarade vet ej.

5.1 Jämförelse av resultat

I följande avsnitt kommer resultaten från förra avsnitt att jämföras för att se vad för skillnader de 

olika individerna har svarat på de olika frågorna.  

27 personer mellan åldrarna 16-25 år har antingen besökt eller skulle vilja besöka en plats som har 

drabbats utav en naturkatastrof medan det är 21 individer mellan åldrarna 26-35 och 2 individer från 
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36 år och uppåt som svarade samma på frågan. I frågan: Har du besökt en plats där en katastrof har 

inträffat som har orsakats av människor? På frågan var det 15 individer mellan åldrarna 16-25 som 

svarade ja, medan det var 7 stycken mellan åldrarna 26-35 och ingen från åldern 36+ och uppåt som 

svarade samma på frågan. 53 individer mellan åldrarna 16-25 skulle vilja besöka en plats som har  

drabbats utav en katastrof, medan det var ingen i åldrarna 26-35 och 2 individer från 36 år och 

uppåt.

Av  de  som  svarade  på  enkäten  var  det  ungefär  lika  många  män  som  kvinnor  som  hade 

katastrofturismen som intresse, 52 av männen och 58 av kvinnorna svarade att de instämde helt eller 

delvis på frågan. Vilken sysselsättningen individerna hade som var intresserade av katastrofturism 

så var de flesta studenter där 55 svarade att de instämde helt eller delvis på frågan medan 45 var  

anställda/egen  företagare.  Flest  individer  från  Götaland  (86  individer)  var  intresserade  av 

katastrofturism helt eller delvis jämfört med Svealand (20 individer)  och Norrland (1 individ).

Av de som var intresserade av katastrofturismen, både helt och delvis, och även källsorterade när de 

var ute och reste, helt och delvis, så svarade 59 individer. De som har åkt eller skulle vilja åka till ett 

katastrofdrabbat område var det 48 individer som svarade att de även källsorterade, helt eller delvis, 

när de var ute och reste. 

Sysselsättningen som de flesta hade som ville besöker en plats som hade utsatts för en katastrof av 

någon form var det 46 individer som svarade att de var studenter. Ingen med sysselsättningarna 

anställd/egenföretagare eller pensionär svarade ja på frågan. De som svarade nej på frågan var även 

där de flesta studenter (20 individer) men även anställd/egen företagare, på 12 individer. De som 

svarade  vet  ej  på  frågan  svarade  lika  många  studenter  och  anställd/egen  företagare  (cirka  20 

individer/sysselsättning).

På frågan: Har Du besökt en plats som har drabbats av en naturkatastrof, svarade 12 individer att de 

även har besökt en plats där en katastrof  har inträffat som har orsakats av människor.

På frågan: Om Du reste till en plats där en naturkatastrof pågick och Du visste om naturkatastrofen 

innan avresan:  skulle  Du vara  rädd för  Ditt  eget  liv  när  du  kom fram till  platsen,  svarade  44 

individer mellan 16-25 att de instämmer helt eller delvis på frågan. Åldrarna 26-35 och 36+ svarade 

24 respektive 5 individer att de instämde helt eller delvis. Det var lika många kvinnor som män som 

svarade att de instämde helt eller delvis på samma fråga. 
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6 ANALYS OCH SLUTSATSER

Mörk turism är något som har förekommit under århundraden tillbaka fast då begreppet inte var 

mörk turism utan enbart som underhållning för samhällen. Även katastrofturismen har funnits och 

är inget nytt  men inte fått  något namn förrän de senaste åren.  Den kommersialisering av mörk 

turism som har uppstått har kritiserats eftersom det finns de som anser att det inte borde finnas en  

gemensam nämnare mellan tragedi och nöje.25 Däremot när det kommer till frågor om miljön och 

hållbarheten i samhället har det inte funnits några tankar eller funderingar över det förrän för 50 år  

sedan. Miljön och hur vi människor påverkade den på olika sätt kom då fram genom en bok som 

skrevs  på  60-talet  av  en  amerikan.  Först  då  kom funderingar  om förändringar  i  hur  samhället 

använde kemikalier som sedan visade sig vara farliga för både miljön, människor och djur. Sedan 

dess har utveckling gått framåt och miljön har fått mer fokus och det har inneburit ett tänk om 

hållbarhet. 

Ett  tänka  hållbart  är  ett  bra  sätt  att  lägga  fokuset  på  naturen  och  miljön.  För  att  framtida 

generationer ska få ta del av det vi har idag är hållbarhet en bra början till att behålla naturen i det  

skicket den är i och inte förstöra det som finns. Turism är en industri som växer större och större för  

varje år eftersom det finns fler möjligheter att ta sig till olika resemål. Det finns olika val individer 

gör för att ta sig till de platser de har bestämt sig för att turista i. Drömmarnas resor är för de flesta  

att helst åka långt ifrån vardagens stress och gärna till en orörd plats.26 Med mer turism betyder att 

fler bil-, tåg-, flyg- eller båtresor ökar vilket innebär att miljön påverkas mer. Flera ställer inte krav 

på sitt  resande utan vill  semestra  utan några bekymmer.  Utomlands ställs  inte  mycket  krav på 

orterna turisterna reser till men för att sortera ut i Sverige vad turisterna erbjuds på sin semester kan 

de bli  guidade genom naturupplevelseturismens Naturens  Bästa,  som är  ett  kvalitetsmärke.  Där 

samlas de bästa arrangemangen och de bästa naturupplevelsearrangörerna.27

En hållbar turism är det flera företag idag engagerar sig med. På grund av den ökade turismen 

behöver turistföretag och turistdestinationer ta tag i hållbarheten på sina platser. Det är dock inte 

bara företagen som behöver se över vad det kan göra för miljön utan även de turisterna som besöker 

25 Nedelcu, M. m.fl. Kommersialisering av döden. 2007. http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?
id=24965&postid=1354726  (Hämtad 2013-05-28)

26 Dielemans, J. Välkommen till Paradiset – reportage om turistindustrin. Bokförlaget Atlas, 2008.
27 Aftonblandet. Ställ miljökrav – även utomlands. 2004. http://www.aftonbladet.se/debatt/article225405.ab  (Hämtad 

2013-05-28)
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platserna. Tänker även turisterna på vad de kan göra för att miljön i området de besöker kan bli mer 

hållbar  är  chansen  större  att  turismen  i  framtiden  blir  mer  hållbar  än  vad  den  är  idag.  Olika 

turismformer kan skilja sig från varandra och även turister, eftersom intressena kan variera. 

Katastrofturismen är en turismform som det inte finns mycket studier kring då den är relativt ny, 

speciellt som en nisch inom turismen. Varför åker då turister till naturkatastrofdrabbade platser eller 

till  platser  där  katastrofen  har  inträffat  genom mänskliga  faktorer?  Främst  är  de  som åker  till 

katastrofdrabbade områden nyfikna individer som vill antingen se mer eller veta mer om platsen 

och händelsen. Det finns även ett intresse av att besöka platserna som har blivit utsatta för någon 

katastrof. Det är ytterliga bevis på att människan är nyfikna av sig i allmänhet och söker sig gärna 

till  det  dem  vill  veta  mer  om,  som i  detta  fallet  blir  katastrofdrabbade  områden.  Att  turister 

fascineras utav döden är dock ingenting nytt då folk tidigare åkte för att se gladiatorerna i romerska 

Colosseum.28 Hur  stort  är  intresset  för  katastrofturismen  i  Sverige?  Katastrofturismen  är  en 

turismform som kan locka flera turister från Sverige till både katastrofdrabbade områden i Sverige 

eller  utomlands, eftersom det finns ett intresse att  ta sig till  sådan områden. Intresset finns inte 

enbart i Sverige utan i även andra länder och där katastrofplatser erbjuder turister turer runt de 

platser. Istället för att åka på semester till stränder eller museum, finns det företag som erbjuder 

besök till katastrofzoner.29

Är  katastrofturismen  hållbar  för  miljön?  Eftersom  flera  individer  har  ett  intresse  för 

katastrofturismen och även tänker på miljön i val de gör inför resor finns det en stor möjlighet att 

göra katastrofturismen hållbar. Dock inte inom alla områden som det innebär om hela resan ska vara 

miljövänlig. Först  är det i vilken form turisten ska ta sig till  sin destination. För att göra resan 

hållbar behövs det färdmedel som är miljövänliga och i de flesta fallen finns det det. Men väljer 

turisterna  att  ta  det  miljövänliga  valet  eller  det  valet  de  alltid  har  gjort  tidigare  som  inte  är 

miljövänligt eller lika miljövänligt? I det stadiet ligger beslutet hos turisten, men att utöka utbudet  

för fler miljövänliga val eller göra alla färdmedel hållbara hade varit ett steg närmre i en hållbar 

turismutveckling.

28 Johanson, M. International Business Times. Dark Tourism: Understanding The Attraction Of Death And Disaster. 
2013. http://www.ibtimes.com/dark-tourism-understanding-attraction-death-and-disaster-696604 (Hämtad 2013-05-
28)

29 Mabe, M. Bloomberg Businessweek. Postcards from the edge: Top Distaster Tours. 2013. 
http://images.businessweek.com/ss/08/08/0808_disaster_tourism/1.htm  (Hämtad 2013-05-28)
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Katastrofturism kan förekomma i olika former,  antingen de som orsakas av naturen eller  de av 

människor. Åker samma personer till både naturkatastrofdrabbade områden och katastrofer som har 

skett på grund av mänskliga faktorer? Det finns en skillnad mellan individer där samma individ 

kanske inte väljer att besöka de två olika formerna som nämns ovan. Vad individen har för intresse 

och vad individen är nyfiken av är  det som lockar turister till de platser som drabbas av en katastrof 

i  någon  form.  Skulle  turisterna  vara  rädda  för  sitt  egna  liv  om  de  åkte  till  en  plats  där  en 

naturkatastrof pågick och de visste om det innan avresan? När individerna väl är på platsen och är 

där när katastrofen inträffar, tänker individerna på sitt egna liv och om de själva utsätts för någon 

fara  av  att  vara  på  platsen.  Det  är  en  forskning  som  kan  leda  vidare  inom  andra  delar  av 

katastrofturismen. 

6.1 Slutsats
Det  finns  en  stor  möjlighet  att  göra  katastrofturismen  hållbar  eftersom fler  och  fler  tänker  på 

naturen och vad de kan göra för att bevara naturen för både deras egen skull men även för framtida 

generationer. Möjligheten finns även att se till att företag tänker på miljön och att de ser till att  

erbjuda fler alternativ som är miljövänliga. Är alla färdmedel miljövänliga är det en bra början till 

en miljövänligare katastrofturism som har individer som både är intresserade och nyfikna av den 

formen av turism. Det är även turistens ansvar att ta hänsyn om det finns individer som har drabbats 

av katastrofen som inte vill ha turister kring sig och även ta ansvar för att inte förstöra mer än det  

som redan har inträffat. Alla individer tänker olika och behöver därför olika sätt som information 

behöver komma fram genom. Ibland räcker inte varningsskyltar eller  radiorapporteringar för att 

hålla borta katastrofturister. Det är nyfikenheten och det som turisten finns intressant som lockar 

vissa individer till att bli katastrofturister. 
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