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Abstrakt/Abstract

Ett land som fortfarande har känner av konsekvenserna av ett krig där turismen var en av de
verksamheter som drabbades hårt. Kan de vända krigets negativa konsekvenser till en stark
turistverksamhet som bidrar till uppbyggnaden av landet igen? Vilka metoder ska det använda
och vart kan de ta inspiration ifrån? Dark tourism är en form av turism som växer sig allt
starkare runt om i världen och i Kroatien kan den ha en framtid. Denna studie har undersökt
vilka förutsättningarna är för dark tourism på destinationer som drabbats hårt av kriget 1991–
95. Studien fokuserar på fyra destinationer där två är utanför Kroatien och två i kontinentala
Kroatien. Det som framgår av resultaten i studien är att destinationerna i Kroatien fortfarande
har mycket kvar att arbeta på för att skapa den bästa möjliga förutsättningen för dark tourism i
landet.
A country that still feels the consequences from a war that crippled the tourism industry.
Could they possibly turn the negative consequences to a new and strong tourism industry?
What methods are to be used and from where could they take inspiration? Dark tourism is a
form of tourism that’s only getting stronger across the world and in Croatia it might have a
future. This paper has conducted a study on the conditions for dark tourism in destinations
that have been the subject of war 1991-95. The study focuses on four destinations, two of
which are outside of Croatia and two that lay within Croatia. The results from the conducted
studies indicates that the destinations in Croatia have a lot of work ahead of them to create
best conditions for dark tourism in their country.

Nyckelord: Dark tourism. Morbid turism. Turism. Kroatien. Vukovar. Vinkovci. Kontinentala Kroatien.
Förutsättningar. Utveckling.
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1.0 INLEDNING
1.1 Bakgrund och problemområde
Ämnet som valts till denna studie, dark tourism, är ett ämne som lyfts fram på senare år. Dark
tourism är en av de modernare turismformerna där turisten besöker en destination p.ga. krig
eller katastrofer. Anledningen till besöket kan likaså vara att sörja anhöriga eller offer som
möjligen omkommit på platsen, att utbilda sig eller andra i vad som hänt, för att turisten har
ett intresse för händelsen eller för att turisten känner en nationell eller personlig koppling till
platsen. Att fokusera på att undersöka möjligheterna för sådan turism i östra Kroatien grundar
sig på att turismstrategin måste inkludera kontinentala Kroatien i större utsträckning inför
framtiden. På grund av självständighetskriget 1991–1995 är möjligheterna för dark tourism
stora i östra Kroatien där många slag utkämpades.
Vid valet av problemområde är det nödvändigt att förstå att det måste finnas tidigare studier
på området. Dessa kan vara direkt kopplade till destinationen som valts eller till andra
destinationer där liknande problem tagits upp. När en destination inte forskats på tidigare är
det möjligt att uppfatta den som en vit fläck. Denna inomvetenskapliga lucka skiljer sig från
samhälleliga problem genom att de grundar sig på ofta svårare vetenskapliga problem medan
samhälleliga problem grundar sig på observationer som går att göra i vardagen. Ett exempel
på ett vetenskapligt problem kan vara; Vilka reformer skulle bidra till ökad turistverksamhet i
Sverige? Ett samhälleligt problem kan vara; Varför har Sverige inte fler turister? Det är likaså
viktigt att författaren väljer ett ämne som denna finner intressant men då är det även
författaren uppgift att låta läsaren förstå att problemet som tas upp är relevant för ämnet. 1

Denna studie är en blandning mellan en beskrivande studie och en förklarande studie.
Beskrivande studier belyser hur, vem eller vart något är medan en förklarande studie går
steget längre och utvecklar svaren till varför något är som det är. Metoden undersöker hur
andra destinationer gjort och vart beslutshavare i Kroatien kan utveckla dark tourism. Denna
del är exempel på en beskrivande studie. Den andra delen i studien handlar om varför dark
tourism ska utvecklas och varför det är viktigt att kontinentala Kroatien tar del av turismen i
landet. Denna del faller inom ramen för en förklarande studie.2

1
2

Esaiasson, P. et al. (2017). sid 32
Esaiasson, P. et al. (2017). sid 37
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Problemet för utvecklingen av turism som har med krig och död att göra är att kunna hitta en
balans mellan respekt och kommersialisering. I en tid när turister uppskattar och värderar
autenticitet allt mer är det viktigt att arbetet med att utveckla dark tourism i östra Kroatien
genomförs på korrekt vis. Genom att undersöka vilka möjligheter som finns för dark tourism
samtidigt som andra dark tourism destinationer undersöks ska denna studie ge förslag på hur
dark tourism i östra Kroatien kan utvecklas.

1.2 Syfte och frågeställning
Studien skrivs för att undersöka vilka möjligheter det finns för dark tourism i kontinentala
Kroatien. Detta eftersom Kroatiens turism idag är starkt begränsad till kusten där sol-och bad
turismen är central. Utvecklingen av turismen är viktig och kontinentala Kroatien har mycket
att erbjuda i form av oanvända resurser för turism som inte har med sol-och bad turism
Målsättningen för arbetet är att förtydliga och förklara vilka förhållanden som existerar i
kontinentala Kroatien och om dessa förhållanden är lämpliga för att utveckla dark tourism.
Arbetet ska även försöka fastställa varför vissa förutsättningar krävs för att skapa en bra dark
tourism destination. Frågeställningarna är till för att leda arbetet i en utsatt riktning och för att
hjälpa författaren att hålla sig till ämnet. Således följer frågeställningarna för denna studie:
❖ Hur ser förutsättningarna ut för dark tourism i östra Kroatien?
❖ Kan destinationer i kontinentala Kroatien lära sig* något från andra dark tourism
destinationer i Europa?
* ”lära sig” syftar till om destinationernas verksamheter kan ta efter de rutiner som finns på mer etablerade
destinationer i Europa.

1.3 Definition av begrepp
För att undvika repetition av svåra begrepp som återkommer i uppsatsen reds de ut här.
Begrepp som är unika för en bransch eller begrepp som skrivs ut på engelska kommer
återfinnas i detta stycke.
Dark tourism: Begreppet skrivs ut på engelska då det inte finns någon klar översättning till
svenska. Om det trotts detta skulle översättas till svenska betyder det ungefärligt mörk turism
eller morbid turism. Begreppet inkluderar turism som är baserad på katastrofer, död och
tragedier.
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Kontinentala Kroatien: Den del av Kroatien som ligger till öster och gränsar till Ungern,
Serbien och Bosnien Hercegovina. Motsatsen till kustregionerna i västra Kroatien. I figur 1 är
kontinentala Kroatien markerat orange.
Monumentalturism: Turism som grundar sig på monument som exempelvis statyer,
minnesmärken och byggnader. Anledningen till besöket för turisten kan vara för att sörja,
intresse för vad som hänt eller annan anledning.

1.4 Avgränsningar
Det kommer att finnas dels geografiska avgränsningar, dels metodiska avgränsningar för detta
arbete. Den geografiska avgränsningen är tydlig då arbetet fokuserar på kontinentala Kroatien,
mer specifikt de östra delarna av kontinentala Kroatien. I figur 1 förklaras detta ytterligare.
Den metodiska avgränsningen innefattar vilka metoder som kommer kunna användas för detta
arbete. Då en resa ner till området inte planerats kommer kvalitativa metoder som involverar
enkäter och intervjuer på plats falla bort. En annan avgränsning involverar hur mycket som
kan skrivas om varje destination beroende på från vilka destinationer jag får svar från.
Destinationerna som kontaktas skrivs inte ut i arbetet såvida de inte valt att medverka.
Valet av vilka personer som kontaktas är helt baserat på möjligheten som erbjuds på
destinationernas hemsidor. De e-postadresser som skrivs ut där är de som kontaktas för
deltagande i arbetet. Mer konkret vilka dessa personer är och vilka destinationer de arbetar på
tas upp senare i arbetet när deras svar presenteras. Vilka frågor de fått svara på och vilka svar
de givit presenteras i arbetet men går även att läsa i bilagorna 1–4
Ungern
Slovenien

Serbien

Bosnien-Hercegovina

Figur 1: Kroatien uppdelat i två regioner. Den orangea
delen ingår i kontinentala Kroatien och den blåa är
kustregionen. Kroatiens grannländer är även utplacerade.
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2.0 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING
2.1 Inledning
Detta kapitel tar upp vilka teorier som uppsatsen utgår ifrån samt tidigare forskning om
turismen i Kroatien men även dark tourism överlag. De tre teorierna som används i arbetet
presenteras först och följs av den tidigare forskningen. Teorierna är Butler’s teori om
destinationslivscykeln, klustermodellen och SWOT. Därefter återfinns en sammanfattning
kring de teman som går att urskilja i de olika texterna och vilken betydelse de har för arbetet.

2.2 Butler’s teori

Figur 2: Butler's teori tagen från Banožić artikel som förklarar destinationers livscykel. ”Vrijeme” nere i högra hörnet
översättes till ”tid”.

Frågeställningarna som nämns tidigare bestämmer till en viss del vilket teoretiskt ramverk
som kan användas. Vad som är intressant för detta arbetet är att ta reda på varför turismen inte
utvecklats i det valda området och hur det kan utvecklas. Butlers teori är en teori som
förklarar hur turismen utvecklas på en destination och hur framtiden kommer se ut för
turismen. Sammanfattningsvis är Butlers teori ett medel för att undersöka en destinations
livscykel för att ta reda på i vilken fas destinationen befinner sig i och hur de ska arbete
utefter den fasen.
Modellen är välanvänd och det finns illustrerad på många sätt. Den som används i denna
studie är indelad i tre faser med olika stadier inne i faserna. I den första fasen upptäcks
destinationen av enstaka turister som söker nya destinationer. Några personer ser möjligheter
till arbete med turism i form av hushåll och guidningar. Inställningen till turism är positiv och
de flesta ser turister som en bra extra inkomstkälla. Det som händer sen är att fler turister får
4
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upp ögonen för destinationen vilket innebär att även företag får det. Större hotellkedjor och
matkedjor ser möjligheter och öppnar upp nya verksamheter. Konkurrensen mellan lokala
aktörer som inte är stora är hård samtidigt som en stark tillökning av turister sker. Negativa
effekter av turismen börjar synas, exempelvis skräp av både land och hav.
I den andra fasen planar den stora tillströmningen av turister ut. Nu börjar fler lokala aktörer
samarbeta för att överleva samtidigt som inställningen gentemot turister blir allt mer negativ.
Skräp, kulturellt förfall och stora hotell- och matkedjor hotar att ta över marknaden vilket
resulterar i att destinationen riskerar att bli en billig attraktion. Lokalbefolkningens attityd
gentemot turister blir ovänlig och turister känner sig inte välkomna.
Den sista fasen är oviss. Nu är turismen på väg i stagnation och om inget görs kommer den
fortsätta. Destinationen måste bestämma sig för hur den vill gå till väga. Om inget ny plan
eller ny attraktion skapas är stagnationen oundviklig. Genom samarbete och bättre
administration kan trenden vända för destinationen.
Detta är viktigt för studien eftersom b.la författarna Banožić, Žalac och Sumpor tar upp
problematiken kring Kroatiens turism som idag är ensidigt och fokuserad på sol-och bad
turism kring kustregionerna. Om inte Kroatien ändrar riktning för turismen till att den
inkluderar fler områden kommer landets turism inom kort nå stagnationsfasen i Butlers teori.
Författarna använder sig av Butlers modell (Figur 2) för att visa vart turismen i Kroatien är på
väg.3 Enligt modellen förändras en destination över tiden beroende på hur marknadsföringen
ser ut, vilka detaljplaner de har för framtiden samt vilken potential de har för turism. Dessa
områden föreslås vara kulturturism och ekoturism då landet har resurser för det i b.la.
Kontinentala Kroatien om bara aktörerna skulle våga satsa på det.4

2.3 Klustermodellen som teori
Utöver Butlers teori kommer arbetet använda sig av klustermodellen för att undersöka hur
eventuella kluster kan skapas inom turismen. Klustermodellen tas upp i den vetenskapliga
studien ” General model of small entrenpreneurship development in tourism destinations in
Croatia” som är skriven av Maria Ivaniš.5 I Kroatien återfinns fyra kluster i dagsläget, en
siffra som förväntas öka enligt Ivaniš. De fyra områdena ”Kuna”,”Lonjsko polje”, ”Tinjan”

Banožić, Žalac & Sumpor. (2014). sid 72 Figur 2
Banožić et al. (2014). sid 72
5
Ivaniš, (2011). Sid 231
3
4

5
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och ”Touring Sutla and Žumberak” är alla bevis på att det går att genomföra idéen med
klustertänk för mindre och lokala aktörer.6 I denna forskning definieras kluster som en kedja
av samarbeten mellan tillverkare, leverantör, återförsäljare och kund, allt för att skapa ett
effektivt samarbete, en definition som detta arbete kommer följa.7
Tanken med klustermetoden är att småföretagare tillsammans i kluster kan kombinera sina
fördelar för att utveckla och investera ytterligare i dessa för att få fram en eller flera produkter
som tack vare detta får större konkurrenskraft gentemot större företag som erbjuder andra
produkter. Det är viktigt för företagarna att skapa ett starkt samarbete där aktörerna håller
ihop även i motgångar för att klara av alla hinder de stöter på. Om ett kluster inkluderar
aktörer från hela kedjan, alltså tillverkare, leverantörer och återförsäljare blir detta kluster
väldigt starkt och redo att möta konkurrenter på ett sätt som de ensamma inte kunnat göra.
Allt handlar om att ge mindre företag en chans att slå sig in på en tuff marknad där många
stora företag redan opererar.8

2.4 SWOT-analys
Det finns ett antal verktyg som kan användas för att ett företag ska få en analys av hur
verksamheten ser ut men få är så använda som SWOT-analysen. Analysen går ut på att fyra
områden granskas; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter syftar på att
interna faktorer inom företagen, medan möjligheter och hot syftar till externa faktorer på
marknaden företaget opererar inom. Denna metod är till för att tydliggöra hur bra ett nytt
företag kommer stå på sig samt om det går att motverka negativa effekter med nya idéer.9

Figur 3: Hur en SWOT analys ser ut. De röda boxarna är negativa egenskaper och de blåa är positiva egenskaper

Ivaniš. (2011). sid 239
Ivaniš. (2011). sid 236
8
Ivaniš. (2011). sid 247–248
9
Salem Press Encyclopedia. (2016)
6
7
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De interna faktorerna är enklare att kontrollera och förändringar tar generellt sett kortare tid
att genomföra. Styrkor och svagheter stor i kontrast till varandra och ämnen som borde
undersökas är:
Finansiella resurser: Hur ser den finansiella situationen ut för verksamheten? Hur stora är
utgifterna och inkomsterna och vilka investeringar görs?
Fysiska resurser: Hur ser området ut som verksamheten bedrivs på? Går det att göra
förbättringar och vilket material står till verksamhetens befogande?
Humana resurser: Trivs arbetarna det och hur har kunderna det?
De externa faktorerna är för en verksamhet svårare att påverka men samtidigt enklare att bli
påverkade av. Detta gör att det viktigt att ha koll på vilka dessa faktorerna är och om de är hot
eller möjligheter för verksamheten. Externa faktorer som ska undersökas är:
Demografi: Med demografi menas ålder, etnisk bakgrund, kultur och kön på kundsegment
verksamheten vill åt.
Ekonomiska trender: Hur ser valutakurser ut och hur ser situationen ut för kundernas
plånböcker? Finns det en trend av att spendera mer eller spara mer hos kunderna?
Konkurrenter: Hur ser marknaden ut och vilka är verksamhetens konkurrenter?
Övrigt: Politiska beslut och teknologiska framsteg som kan påverka verksamheten.10

2.4 Turistövernattningar och förutsättningar
Kontinentala Kroatien är den del av landet som har minst turism och detta lyfts fram i en
vetenskaplig artikel som är skriven av Mario Banožić, Gabrijela Žalac och Marijana Sumpor.
De har forskat om den Kroatiska turismen i kontinentala Kroatien, mer specifikt om hur
förutsättningarna för turism ser ut i denna del av landet. Deras slutsats hamnar i att de anser
att Kroatiens satsningar på turism inte är hållbara för framtiden eftersom de fokuserar på soloch badturism endast. Statistiken som tas upp talar för sig själv, kustregionerna har överlägset
det största antalet turistövernattningar med hela 94,1 % av alla övernattningar som sker i
landet. De resterande 6 % delar det resterande Kroatien på och av de 6% har huvudstaden
Zagreb 35,4 % av övernattningarna. Detta tyder på att turismen i kontinentala Kroatien är
minimal i jämförelse med kustregionerna eftersom de inte gynnats av hur turismen planeras
idag.11

10
11

Salem Press Encyclopedia. (2016)
Banožić et al. (2014). sid 70
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Författarna diskuterar utvecklingen av turismen där turister inte längre reser för endast sol och
bad utan även för ekoturism, kulturturism och matturism. Dessa områden finns att utveckla
vidare på i kontinentala Kroatien men eftersom kustregionerna står för en stor del av turismen
överses resterande regioner. De anser att det är tydligt att Kroatien satsar på turismen i de
regioner där havet finns utan att lägga en tanke till att landet har mer att erbjuda än
kustregionerna.12
För att sammanfatta det viktigaste vill de att Kroatien ska byta inriktningen från massturism
som de har idag till en mer inkluderande inriktning där hållbara destinationer utvecklas inom
alla områden av turismen. Tanken med arbetet som författarna skrivit är att Kroatien ska
kunna använda det som en modell för hur destinationer ska gå till väga. Till sist nämner de
även att mer studier måste genomföras om kontinentala Kroatien för att kunna utveckla
turismen på ett sätt som blir hållbart och lönsamt.13

2.5 Samarbete bland mindre aktörer i form av klustermodellen
En vetenskaplig studie som forskats fram av Marija Ivaniš som återfinns i Tourism and
Hospitality Management 2011 Volym 2 och går under namnet ”General model of small
entrenpreneurship development in tourism destinations in Croatia”. Denna studie handlar om
hur lokala aktörer kan samarbeta för att skapa en god ekonomisk förutsättning för diverse
ändamål som har med turismen att göra. Hon förklarar att i Kroatien är det inte enkelt för
småföretagare att slå sig in på turistmarknaden. Detta beror på företagsklimatet för de mindre
aktörerna inte alltid är vänligt vilket i sin tur leder till att investeringar uteblir i de små
företagen. Utan dessa investeringar kan inte företagen utveckla sina produkter, optimera sina
resurser eller utbilda sin personal för att ha möjlighet till att konkurrera med större företag. 14
Författarens förslag är att de mindre aktörerna använder sig av klustermetoden som
presenterades i det teoretiska ramverket. Framtiden för dessa mindre företag hänger på att
kunna anpassa sig till att samarbeta med liknande företag och aktörer som har anknytning till
varandra. Att arbeta i kluster har enligt Ivaniš stora fördelar än att fortsätta arbeta ensam på en
marknad. Globaliseringen sätter sina spår i form av internationella företag som enkelt
konkurrerar ut mindre och mer oerfarna företagare om de inte passar sig.15 Det är dessutom en
Banožić et al. (2014). sid 79
Banožić et al. (2014). sid 80
14
Ivaniš. (2011). sid 231
15
Ivaniš. (2011). sid 231
12
13
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process som genomförts tidigare på andra destinationer inom EU med goda resultat.16 Även
om processen med kluster nyligen börjat i Kroatien tror Ivaniš att detta kan vara lösningen på
problemet med att höja effektiviteten hos företagen. För att detta ska lyckas måste företagen
vara beredda på att ändra sig, både strukturellt och positioneringsmässigt. När det kommer till
hur företagen ska göra detta kan de analysera hur aktörer tidigare gjort.17

2.6 Lokalbefolkningens uppfattningar om turismen
För att locka fler personer till att bli aktörer inom turistbranschen måste lokalbefolkningens
attityd gentemot turismen vara positiv. Izidora Marković och Zoran Klarić tar upp ämnet i
deras arbete “Attitudes of Local Population of Tourism Impacts on Destination Sustainability
– Case of Croatia”. Syftet med studien är att ta reda på vilken uppfattning lokalbefolkningen
har kring turism i Kroatien.18 Turismen i Kroatien är främst förlagt till kusten där områden
utvecklats till att bara sköta om turister vilket lett till miljöförstöring och förändringar som
inte passar lokalbefolkningen. Detta skiljer sig från kontinentala Kroatien där turismen inte
tagit fart på samma sätt den har kring kusten. I undersökningen som görs i arbetet syns detta
också hos synsättet i de regioner som inte har turism. Där är attityden positivare till turismen
än på andra håll, detta eftersom de inte upplevt de förändringar som turismen för med sig, på
gott och ont. Undersökningen är byggd på en enkät där lokalbefolkningen fick svara på
frågor.19
Här sågs det tydligast hur kustregionerna höll med om att levnadskostnaden höjts på grund av
turismen. Det var även kustregionerna som ansåg att turismen påverkat miljön mest.
Kontinentala Kroatien, som saknar massturism, har inte upplevt höjningar av priser vilket lett
till att priserna på varor skiljer sig kraftigt från regionerna. Utebliven turism gav även svaret
att miljön inte påverkats mycket i kontinentala Kroatien. Det som var intressant var dock att
båda regionerna ansåg att turisterna spenderade alldeles för lite under sin vistelse.20 Bland
positiva effekter ansåg de flesta att deras hemstad/by har fått ökad livskvalité tack vare
turismen, eftersom de positiva effekterna övervägde de negativa. Författarnas resultat visade
på att synen på turism var positiv i stort sett i hela Kroatien. Det är viktigt med lokal

Ivaniš. (2011). sid 237
Ivaniš. (2011). sid 239
18
Marković & Klarić. (2014) sid 98–99
19
Marković & Klarić (2014) sid 105
20
Marković & Klarić (2014) sid 107
16
17
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förankring för att turismen ska fungera i Kroatien eftersom det är en påfrestande industri som
begär mycket av samhällena som används som destinationer.21

2.7 Donausamarbetet
Damir Demonja har undersökt vilka möjligheter turismen har i östra Kroatien och om dess
betydelse för denna del av landet. Studien kretsar runt ett samarbete mellan olika länder och
regioner som alla har anknytning till floden Donau. Det finns en strategi för dessa områden att
utveckla turism och detta undersöker Demonja i Kroatiens två regioner, Osijek-Baranja och
Vukovar-Srijem.22 Områdena är rika på kultur och natur vilket medför en stor möjlighet för
turism enligt författaren. Metoden för arbetet är att undersöka och analysera fakta som redan
existerar tillsammans med samtal med beslutsfattare på regional nivå. Enligt metoden deltar
Demonja även i ett seminarium i Österrike för att få större förståelse kring samarbetet.23
Demonja kommer fram till att det finns resurser i dessa två regioner för att utveckla turismen
och att infrastrukturen, som är under utveckling, duger väl till att utveckla regionerna till
turistdestinationer. Att kusten är det som Kroatien blivit känd för på den internationella
arenan gör det svårt för landet att byta image. Dock kommer Kroatiens Donau regioner hamna
mer i fokus i framtiden då utvecklandet av alternativ turism väntas ta fart. Möjligheterna för
gastronomi-, cykel-, jakt-, natur- och fisketurism är stora i regionerna och utveckling av dessa
kan anses som ett alternativ till att skapa arbeten inom andra sektorer.24

2.8 Kulturturismens möjligheter för återuppbyggnad av landet
Davorka Mikulić och Lidija Petrić har studerat om kulturturism kan vara ett alternativ för
städer i Kroatien att återhämta sig och utvecklas kring. I tidskriften ”Tourism: An
International Interdisciplinary Journal, Vol.62” diskuterar författarna om problemen som
många städer i Kroatien ställs inför när de ska återuppbyggas efter självständighetskriget år
1995. Mikulić och Petrić vill se hur städer inkluderar kulturprojekt i sina turismstrategier men
även i utvecklingen av städerna.25 Metoden för arbetet var att genomföra enkätundersökningar
med 215 personer som hade administrativa roller i olika städer. De kommer fram till att större

Marković & Klarić. (2014) sid 107–108
Demonja, (2012). sid 112–133
23
Demonja. (2012). sid 114
24
Demonja. (2012). sid 123–124
25
Mikulić & Petrić. (2014). sid 377–378
21
22
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städer använder sig av större och enstaka ”flagship” projekt istället för mindre men flera
projekt.26
Sammanfattningsvis konstateras det att strategier för kulturutveckling baserade på ett stort
”flagship” projekt inte fungerade. I mindre städer var detta heller inte en bra strategi utan det
som fungerade bäst var ett samarbete mellan mindre kulturprojekt i olika delar av en stad. För
att detta skulle fungera var det viktigt att dessa projekt togs upp i den generella
utvecklingsplanen för staden och i arbetet med turism överlag. Undersökningen visade även
på att en majoritet av städerna i Kroatien hade en strategi som inkluderade kulturen i olika
projekt med turismen och i utvecklingen av staden. I de större städer som undersöktes (som
även kandiderade till att bli Europas kulturhuvudstad) syntes dock ett större engagemang för
att använda kulturen som en idé för att utveckla staden. Där kunde större projekt utvecklas
och inledas för att driva utvecklingen av staden framåt.27 Författarna framhävde även de
begränsningar som arbetet hade. Bristen på fullständig statistik om kulturen samt hur man
värderar olika kulturtillgångar och hur de bidrar till ekonomin och den sociala aspekten.28

2.9 Dark tourism i Kroatien
Nataša Drvenkar, Mario Banožić och Dražen Živić diskuterar ämnet ”dark tourism” eller
morbid turism som det kan översättas till i Tourism and Hospitality Management, Vol. 21
(2015). Morbid turism är turism som har kopplingar eller bygger på upplevelser som av
många anses vara tunga och svåra händelser. Det handlar ofta om platser där krigsbrott eller
krigslag inträffat. Författarna fokuserar på den kroatiska regionen Vukovar-Srijem som
geografiskt sett är den östligaste delen av Kroatien.29 Förutsättningarna i denna region är
nationellt sett usla enligt författarna där en hög arbetslöshet (35,8 %). De finns en trend med
migration och med ett BNP per capita som är 3 gånger lägre än i Zagreb inte är gynnsamt för
varken turism eller annat företagande. Det som påvisas är dock att regionen har resurser att
erbjuda landet men att utvecklandet och utnyttjandet av dessa naturresurser är långt ifrån vad
det skulle kunna vara. Förutom bra förutsättningar för jordbruk och industrier som kretsar
kring detta finns det, lite cyniskt nog, tack vare kriget stor potential för morbid turism.30 Även
begreppet ”dark tourism” diskuteras och vad det egentligen är. Författarna delar upp det i
Mikulić & Petrić. (2014). sid 384
Mikulić & Petrić. (2014). sid 391
28
Mikulić & Petrić. (2014). sid 391
29
Drvenkar, Banožić & Živić. (2015). sid 63
30
Drvenkar et al (2015). sid 64
26
27
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thanotourism som är inriktat på platser där död och våld är anledningen till att destinationen
existerar, exempelvis Auschwitz-Birkenau och de Kambodjanska dödsfälten. Sedan finns det
”sorg turism” (grief tourism) där turisten besöker en destination som är en plats för
katastrofer, både naturliga och mänskliga. Exempel på dessa är Ground Zero, Tjernobyl och
guidade turer i orkanen Katrinas spår i södra USA. Dessa typer av turism ökar idag eftersom
de kan erbjuda en autenticitet som är svår att uppnå inom andra sektorer av turism31.
Författarna talar om att turister idag hellre ”köper” en känsla som souvenir istället för att köpa
något materiellt. Anledningen till att turister motiverar dessa resor tas också upp men endast
genom att hänvisa till olika kategorier som det går att placera turisten i.32 Sammanfattningsvis
tar de konkret upp vilka förutsättningar som turismen har i regionen och konstaterar att
framtiden för morbid turism, främst i form av turism till monument, måste utvecklas på fyra
punkter enligt författarna:
1. Avveckla administrativa barriärer som finns i dagsläget som försvårar
uppstartandet av företag.
2. Stötta företagare genom att erbjuda kunskap och sänkta skatter.
3. Lobba för en balanserad utveckling av regionerna i landet där skattekonkurrens får
existera mellan olika regioner.
4. Inkludera monumentturism i den långsiktiga detaljplanen för turism i hela den
Kroatiska republiken.33

31

Drvenkar et al. (2015). sid 66
Drvenkar et al. (2015). sid 67
33
Drvenkar et al. (2015). sid 73
32
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3.0 METOD
3.1 Inledning
I metodkapitlet står det om metod som används för att få fram empirin och varför den
presenteras som det gör. Här presenteras även vilka destinationer som medverkat i studien.

3.2 Forskningsdesign
Presentation av hur arbetet gått till väga för att besvara de frågeställningar som författaren
presenterat. Metoderna för att besvara de två frågeställningar som finns i arbetet har varit
likadana för båda frågorna då svaren från respondenterna varit användbara för båda
frågeställningarna.
Hur har dark tourism
Vilka möjligheter finns det

utvecklats på andra platser

för dark tourism i östra

och är det något som

Kroatien?

destinationerna i
kontinentala Kroatien kan ta
efter?

Metod

Utskick av frågeformulär till

Utskick av frågeformulär till

kvalificerade* personer.

kvalificerade* personer.

Tidigare forskning har även

Tidigare forskning har även

använts för att styrka

använts för att styrka

respondenternas svar.

respondenternas svar

Figur 4: Frågeställningarna och vilka metoder som används för att få svar. *Kvalificerade personer är personer arbetar med
turism på destinationen i fråga.
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3.3 Urval
Undersökningen bakom de resultat som presenteras i arbetet under rubriken 4.0 RESULTAT
är grundade på frågeformulär som skickats ut till dark tourism destinationer. Av de fyra
destinationer som deltagit i undersökningen är två i kontinentala Kroatien och resterande två i
1

övriga Europa (mer specifikt Sverige och Polen).
Destinationerna i som deltagit från Kroatien är
staden Vukovar (figur 5) och staden Vinkovci

2

(figur 5).

Figur 5: Visar vart Vukovar (1) och Vinkovci (2) geografiskt ligger i Kroatien

De två andra destinationerna är Wasamuseet i Stockholm och Auschwitz-Birkenau State
Museum i Polen. Kontakt togs inför undersökningen med fler destinationer i både Kroatien
och Europa utan att få svar. Urvalet av destinationer och vilka personer som kontaktades på
vardera destination grundar sig på att destinationerna utanför Kroatien skulle vara etablerade
destinationer som grundar sin verksamhet i någon form av dark tourism. Vilka personer som
kontaktades berodde helt på vilken möjlighet till kontakt som presenterades på
destinationernas hemsidor. På de hemsidor där flertalet kontaktpersoner fanns valdes den
person som ansågs har störst kunskap om dark tourism och som var bäst kvalificerad till att
besvara de frågor som skickades ut.
Undersökningen genomfördes under merparten av tiden arbetet skrevs eftersom
respondenterna svarade olika fort vilket betytt att svaren likaså kommit in på oregelbunden
basis. Anledningen för detta är främst pga. att respondenterna fått svara på frågorna utan
någon utsatt tid för när de skulle skicka tillbaka sina svar. Detta var främst för att ge
respondenterna tid att ge bra svar eftersom några meddelat att de haft mycket arbete och inte
kunnat svara på kort tid.
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3.4 Datainsamling
Enkätens frågor kan vara av två arter, bundna eller öppna. Med detta menas att respondenten
antingen har möjlighet till att svara öppet eller att denne har alternativ att svara på. Med öppna
frågor har respondenten större möjlighet att uttrycka sina tankar och svar som kan vara till
enkätkonstruktörens fördel men det finns även en risk att respondenten inte håller sig till
ämnet. Det är möjligt att blanda bundna och öppna frågor i enkäten, förutsatt att det fungerar
med ämnet som undersöks.34
Respondenterna som deltagit i studien fick frågorna via mail och svaren de gav tillbaka var
också via mail. Frågorna de skulle svara på var olika beroende på vilken destination de
svarade åt. Detta eftersom studien inte efterfrågar samma slags undersökning på
destinationerna utanför kontinentala Kroatien som de destinationerna i kontinentala Kroatien.
Frågorna till Wasamuseet och Auschwitz var till för att belysa deras sätt att arbeta på.
Frågorna till Vinkovci och Vukovar var för att se vad de kan förbättra och hur
förutsättningarna såg ut för dark tourism. Hur frågorna skilde sig åt går att utläsa i bilagorna 1
till 4.

3.5 Tolkning, bearbetning, analys
Det etiska ramverket är till för att hjälpa författaren att utforma sina intervjuer eller enkäter på
ett korrekt sätt. Det finns fyra forskningsetiska krav för den som ska använda sig av enkäter
att följa. Informationskravet syftar till att respondenten informeras om syftet med enkäten och
att enkäten är frivillig att genomföra, alltså får respondenten när som helst avsluta enkäten.
Denna information ska ges till respondenten innan enkäten påbörjas.35
Samtyckeskravet syftar till att respondentens samtycke om att delta i enkäten är tydligt. Detta
involverar att inte pressa någon respondent till att delta i enkäten och hur deras samtycke kan
uppfattas. Om en enkät skickas ut över internet har samtycke medgivits om respondenten
skickar tillbaka enkäten med sina svar. Respondenten ska även kunna vara anonym om det
önskas vilket betyder att det ska vara omöjligt för utomstående att spåra respondenten och att
enkätkonstruktör hanterar uppgifterna på ett respektabelt vis där chansen för utomstående att
få tag på informationen är minimal. Konfidentialiteteskravet syftar därtill att säkra
respondentens anonymitet om det önskas. Det sista forskningskravet är nyttjandekravet. Det
34
35

Thorell. Föreläsning. (2017-05-24)
Ejlertsson. (2014). sid 31–32
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syftar till att svaren som samlas in endast får användas för det uttalade syftets mål. Det är inte
acceptabelt att distribuera insamlade svar för andra ändamål än det som respondenten
informerats om. Utöver dessa fyra krav ska enkäten undvika frågor som kan uppfattas som
påträngande eller känsliga. Det är lämpligt att enkäten kritiskt granskas av en utomstående
som har kunskaper inom området för hur enkäter borde utformas.36

3.6 Giltighet
När det kommer till giltighet diskuteras det kring vilken reliabilitet och validitet
undersökningen har. De två begreppen skiljer sig från varandra men kan sammanfattas på
följande vis. Reliabilitet syftar till att se huruvida resultaten från forskningen är
upprepningsbara och med andra ord pålitliga. Det ska gå att genomföra samma undersökning
med samma metod där resultaten ska visa sig vara likadant som när undersökningen
genomfördes första gången. Om svaren stämmer överens från de svar som kom fram när
undersökningen genomfördes första gången blir arbetet reliabelt. Detta syftar likaväl till om
samma person gör undersökningen eller om en annan forskare skulle genomföra den. Med
validitet menas det om det som undersökts är det som ursprungligen ville undersökas, om det
som ville mätas mäts. Det är alltså möjligt att i ett arbete ha hög reliabilitet samtidigt som
validiteten är låg.37

3.7 Styrkor och brister med metoden
Det finns inte någon metod som saknar brister men det går alltid att minimera bristerna som
metoden medför sig. Flera olika metoder kan användas för att överlappa de brister som
enskilda metoder har, men detta är ofta tidskrävande och lämpligare för större arbeten.
Metoden för detta arbete är att använda sig av frågeformulär som skickas ut till fyra
destinationer. En uppenbar brist för denna metoden är frågorna själva. Det är av stor betydelse
att frågorna är formulerade på ett sätt så att inte respondenten missförstår de. Detta blir extra
viktigt när frågorna skickas på andra språk, i detta arbetets fall på engelska. Begrepp på
svenska kan mycket väl översättas till något helt annat på polska och kroatiska. Därför skrivs
frågorna på engelska där innebörden av frågorna tydliggörs för att undvika eventuella
missförstånd.

36
37

Ejlertsson. (2014). sid 32
Alvehus. (2013). sid 202
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Ett frågeformulär fungerar bäst om det inte är för långt samt följer nedanstående punkter:
❖ Kan den som svarar missförstå frågan? Går det att precisera mig mer?
❖ Kan jag formulera frågan enklare? Finns det några svåra ord?
❖ Kan jag korta ner frågan utan att den tappar innebörden?
❖ Är frågan stor? Behöver jag korta ner den?
❖ Är frågan tydlig och framgår det?
❖ Finns det några negationer i frågan och hur kan jag få bort de?
❖ Är frågorna ledande, om inte, kan jag skriva om de till en neutralare form?38

38

Eliasson. (2013). sid 40
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4.0 RESULTATREDOVISNING
4.1 Inledning
Resultatet från de frågeformulär som skickats till utvalda destinationer presenteras i detta
kapitel genom att skriva utifrån olika teman. De teman som tas upp är en sammanställning på
vad respondenterna svarat på det utvalda temat. Frågeformulären som används för att få fram
de svar som presenteras här går att finna som bilaga 1.

4.2 Bakgrundsfakta om destinationerna
Innan själva resultatredovisningen kan det vara nyttig att veta lite om varje destination som
deltagit i studien. I figur 5 går det att urskilja vart de kroatiska destinationerna, Vinkovci och
Vukovar, ligger. Varje destination presenteras för sig själv med viktiga fakta och bild.

4.2.1 Wasa museet
Wasamuseet ligger i Stockholm och grundar sin verksamhet på örlogsskeppet Vasa som sjönk
till botten 10e augusti 1628. Anledningen till katastrofen som tog 30–50 liv var att skeppet var
för att undervattenskroppen var för liten och ration mellan barlast och kanoner inte stämde.
Skeppet sjönk på sin jungfruresa. Det 46m långa skeppet bärgades den 24 april 1961och
förblev i ett provisoriskt museum mellan 1962–79. Wasamuseet som vi känner till idag
öppnade 1988 och det unika med skeppet är att det är världens enda bevarade skepp från
1600-talet.39

Bild 2: Wasaskeppet som det står idag i Wasamuseet.

39
40

40

Nationalencyklopedin, Helmerson
Must see places. Hämtad 2017-05-24
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4.2.2 Auschwitz-Birkenau
Beläget i södra Polen ligger museet tillägnat åt de krigsbrott som skett i koncentrationslägret
Auschwitz. Auschwitz var ett av de många koncentrationsläger som användes av nazisterna
mellan år 1940–1945 för att mörda judar, romer, funktionsnedsättande och andra oliktänkande
personer. Lägret var det värsta av alla under andra världskriget sett till hur många som dog
där. Gaskammare och andra byggnader förstördes av nazisterna i slutet av kriget när
sovjetiska trupper närmade sig lägret i ett försöka att utradera bevisen för krigsbrott. 1945
befriades lägret och museet öppnade redan 1947 av b.la. de få som överlevde lägret.41

Bild 2: Ingången till Auschwitz för de personer som
anlände med tåg.

Bild 3: Karta över Polen som visar vart Auschwitz ligger.
4243

4.2.3 Vinkovci
Vinkovci är en ca. 7000år gammal stad i östra Kroatien med 35 000 invånare. Staden
födelseort för Valentinianus I och Valens, båda kejsare i romarriket. Idag är staden en viktig
knutpunkt för tågtrafiken i östra Kroatien Under kriget 1991–95 skadades staden svårt men
sett till hur nära den låg fronten klarade den sig
bra. De konflikter som skett är idag grunden för
Vinkovcis dark tourism.44

45

Bild 4: Spår av kriget i Vinkovci 1991

41

Memorial and museum Auschwitz-Birkenau. (2017)
The independent. Hämtad 2017-05-25
43
Smithsonianmag. Hämtad 2017-05-25
44
Vinkovci. (2010)
45
Vukovarsko Srjiemska Zupanija. Hämtad 2017-05-25
42
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4.2.4 Vukovar
Staden Vukovar ligger intill floden Donau och är hem till lite över 25 000 personer. Idag
förknippas staden främst med ”slaget om Vukovar” som var ett av de blodigaste slagen i det
Kroatiska frihetskriget. Under slaget belägrades staden av serbiska trupper som efter tre
månader kunde inta staden. Staden är idag en symbol för kriget och de krigsbrott som begicks
varav alla dark tourism attraktioner existerar.46

Bild 6: Vukovar efter kriget.

Bild 5: Vattentornet i Vukovar skadades allvarligt under kriget men föll aldrig. Efter kriget valde
besluthavarna att låta det stå kvar i det skick det är som en påminnelse om vad som hänt.

4.3 Inställning till dark tourism
Inställningen till dark tourism är olika beroende på vilken destination som tillfrågats. Det är
viktigt att undersöka deras inställning till dark tourism för att få fram vad de vill använda dark
tourism till. Respondenterna från Vinkovci och Vukovar ser på dark tourism som en av de
största anledningarna till att turisterna besöker destinationerna, speciellt Vukovar. Enligt
Tomislav Džanak, handläggare för turismorganet i Vukovar (Vukovar tourism board), finns
det stor potential för utvecklingen av dark tourism i Kroatien. Detta understöds av vad Mario
Banožić, Gabrijela Žalac och Marijana Sumpor skriver om möjligheterna för turism i
kontinentala Kroatien.47
Svaren från staden Vinkovci tyder på liknande tankar. Personen som blev tillfrågad vill vara
anonym och kommer namnges som Nikolina. Nikolina arbetar för turistbyrån i Vinkovci och

46
47

Turisticka zajedenica grada Vukovara. (2017)
Banožić, Žalac & Sumpor. (2014)
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anser att dark tourism har potential i regionen men påpekar samtidigt att det finns andra
turistmöjligheter i form av gastronomisk turism med.
” Authenticity, gastronomy, good wines, cultural attractions are something that we can offer
tourists in continental Croatia.”.48
För henne är det största hindret för utvecklingen av dark tourism bristen på finanser från
regeringen i Zagreb. Utöver detta är hennes inställning att alla anställda inom
turistverksamheten i kontinentala Kroatien borde få någon form av utbildning inom dark
tourism. Dessutom anser Nikolina att dark tourism skulle gynnas om fler privata aktörer
anslöt sig till arbetet med utvecklingen. Inställningen som ges av de två destinationerna i
Kroatien stämmer överens med det som Izidora Marković och Zoran Klarić skriver om i sin
vetenskapliga artikel. Deras resultat är att inställningen till turism i kontinentala Kroatien är
positiv och att personer som där vill se en utveckling av turismen.49
Mathias Andersson som arbetar som verksamhetsutvecklare på Vasamuseet svarade att deras
inställning till dark tourism främst förhåller sig till etiska frågor då de inte marknadsför sig
som en dark tourism destination i dagsläget. Andersson sa att hans personliga inställning till
dark tourism är att det är en verksamhet som riktar sig till turister som är ute efter nischade
produkter. Dock är han osäker på vilken roll dark tourism kommer ha i framtiden för detta.
” Dark tourism är en typ av resande som tilltalar ett visst segment av resenärer.
Tematiserade resor och nischade produkter har en plats på marknaden, huruvida dark
tourism i framtiden kommer få en större betydelse i relation till resande generellt är svårt att
säga.”50
Hans inställning till dark tourism var även att den ska vara lärande och kunskapsbidragande
för turisten. För att detta ska lyckas är det viktigt med tydligt ägarskap och tydlig information.
Tomasz Michaldo, ansvarig för metodik på ”Auschwitz-Birkenau State Museum”, har en
positiv inställning till dark tourism. Enligt Michaldo utgör dark tourism redan idag en stor del
av den globala turismen. Med tanke på att 2 miljoner turister tog sig till Auschwitz memorial
museum 2016 är det kanske det bästa exemplet på att dark tourism är en stark form av turism.
Inställningen som Michaldo har till dark tourism är att den främst ska vara bildande och ge ut
kunskap till besökaren. Auschwitz memorial har inget uttalat huvudsyfte men enligt polsk lag
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ska destinationen utbilda, forska, hedra offren, bevara och skydda platser för massmord. Även
om det destinationen har många uppdrag fram förhåller Michaldo att utbildningen är viktigast
tillsammans med bevarandet.
” Auschwitz Memorial is then a multitask institution, yet I believe two leading purposes are
education and preservation.”51

4.4 Etik inom dark tourism
Dark tourism präglas av etiska frågor eftersom verksamheten bygger på ämnen som ofta
involverar död och katastrofer. I Stockholm på Vasamuseet visas det gamla vasaskeppet
tillsammans med föremål som fanns vid tillfället för förlisningen men även skelett från de
som omkom. Enligt Mathias Andersson som arbetar där ställt de mänskliga kvarlevorna ut i
definierat sammanhang baserat på forskning som t.ex. osteologi (läran om ben och skelett),
dna och föremål som fanns i närheten om de omkomna. Skeletten har som tanke att berätta
hur den tidens människa levde och hur deras liv såg ut. Andersson säger dessutom att det var
breda debatter kring gravfrid och etik. Utställningen sköts på framtiden vid två tillfällen,
Estoniakatastrofen-94 och Tsunamin i Sydostasien-04. Det blev även diskussion kring den
etiska aspekten av att visa kvarlevor från personer som omkommit.
”En viktig aspekt när beslutet togs att bygga utställningen var det faktum att ingen nu levande
person hade en relation till de utställda skeletten, liksom att samtliga skelett är anonyma. Det
går inte att identifiera dem.”52
Svaren är representativa för Vasamuseet där etiska frågor tas på allvar. I Kroatien är
situationen annorlunda där destinationens attraktion fortfarande är ”färsk” relativt till Vasas
förlisning. Svaren från Vinkovci som gavs av en person som vill vara anonym och som kallas
för Nikolina i detta arbete svarar att deras verksamhet med etik kretsar kring att familjer idag
fortfarande saknar en pappa, mamma eller barn. Hon svarar att det är viktigt att visa upp vad
som hänt trotts att det finns personer som har en relation till de omkomna. Detta eftersom
händelserna ska fungera som en påminnelse av vad som hänt och att det inte får hända igen.
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På Auschwitz är etik ett ämne som hanteras med största allvar. Michaldo svarar att de stora
etiska besluten för Auschwitz memorial togs mellan 1947–1951 när museet och utställningen
öppnades för första gången. Idag är givetvis utställningen uppdaterad men kärnan i
utställningen är likadan som den var i tidigt 1950tal. De etiska beslut som togs kretsade kring
att undvika att traumatisera besökarna för mycket och pga. detta är den mest traumatiserande
utställningen med hår från de döda lagt på en plats som enkelt kan undvikas. Deras jobb är
även att fokusera på offren och inget på förövarna vilket också kan ses som ett etiskt val.
” In case of Auschwitz we also focus on Victims only, don’t show the perpetrators, which was
also the decision of the Survivors, who were the first employees of the Museum back in
1940s.”53
Angående utställningen med mänskligt hår från offren fördes samtal med rabbiner för att får
etisk vägledning kring vad som skulle få visas och inte. Resultatet av dessa samtal blev att det
togs beslut om att ställa ut hår från offren eftersom detta var ett av de starkaste bevisen att
förintelsen skett. Enligt Michaldo finns det dessutom utställningar som aldrig har eller
kommer visas för turister pga. diverse etiska anledningar.
Tomislav Džanak som arbetar som handläggare för Vukovars turismförvaltning svarar att
etiska frågor kan visa sig vara komplicerade i Kroatien. De namnger dark tourism som
”memorial tourism” och han erkänner att det visat vara sig ett problematiskt ämne eftersom
det är väldigt känsligt ämne. Han förklarar att denna typ av turism är uppbyggd på både
historiska fakta men även mänskliga känslor vilket kan leda till att händelserna kan tolkas på
fel sätt beroende på inställningen och de känslor som skapas. Det viktigaste arbetet med etik
enligt Džanak är att se till att all fakta är korrekt och att guiderna ska vara välutbildade samt
ha större kunskap kring händelserna.

4.5 Vad destinationer i Kroatien kan lära sig
Eftersom turismen är i ständig utveckling är det viktigt för destinationer att hänga med för att
inte hamna efter andra destinationer. Detta gäller extra mycket för destinationer där finanser
inte finns i överflöd. Enligt Tomislav Džanak och Nikolina, som båda arbetar på destinationer
i Kroatien, är utbildning något som destinationerna måste ta på större allvar. Džanak
efterfrågar större kunskap hos guiderna och att den fakta som ges ut stämmer överens med
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historien. Nikolina är inne på samma spår och anser att större kunskap krävs hos guiderna och
de lokala aktörerna om dark tourism men även andra former av turism som växer och som kan
bli framtida inkomstkällor.
Mathias Andersson som arbetar på Vasamuseet i Stockholm svarar mer ingående men
tydliggör samtidigt att hans svar inte är uttalade specifikt för Kroatien utan mer allmänt. För
honom behöver destinationer som är i utvecklingsfas få en överblick av hur logistiken och
tillgängligheten ser ut. Det handlar om att det ska vara enkelt för turisten att ta sig till
destinationen och då krävs det bra vägförbindelser som är tydligt skyltade men även närhet till
flygplats eller tågstationer. Utöver logistiska frågor är det bra för destinationen att ha ett
tydligt syfte med vad de vill åstadkomma. Då gäller det även att personalen är utbildad och
kapabel till att besvara de frågor och känslor som en besökare kan uppleva. Tomasz Michaldo
som arbetar på Auschwitz memorial site varnar för att dark tourism destinationer som blir mål
för massturism ska akta sig.
” Having the experience of other Memorial places, I think these destinations should also be
very cautious of the mass tourism, which may cause that people forget what the true purpose
of the visit to such place is”54
Om inte dark tourism destinationerna i Kroatien är redo för ett större antal turister blir kärnan
i upplevelsen hotad, något som inte är bra. Michaldo svarar även på den svåra frågan att
skydda dark tourism destinationer från att bli verktyg inom politiken. Auschwitz är skyddat
mot detta genom att ha en utomstående internationell kommitté som granskar alla dess beslut
samt kulturministeriet i Polen som gör likadant. På detta sätt hålls destinationen borta från det
politiska spelet.

4.6 Framtiden för dark tourism i kontinentala Kroatien
Framtiden för dark tourism i kontinentala Kroatien ser ljus ut men för att den ska förbli det så
krävs det av destinationerna att gör allt de kan för att utveckla och stärka denna typ av turism.
Att Dark tourism har en framtid i landet stärks av det vetenskapliga arbetet skrivet av Nataša
Drvenkar, Mario Banožić och Dražen Živić samt den vetenskapliga artikeln skriven av Damir
Demonja. Drvenkar, Banožić och Živić undersöker vilken framtiden dark tourism kan ha i
regionen Vukovar-Srijem. Resultatet de får är att dark tourism har en framtid i regionen om
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fyra punkter uppnås. Punkterna handlar om att stötta företagande, sänka skatterna, avveckla
eventuella administrativa barriärer samt inkludera monumentturism i den långsiktiga
detaljplanen för Kroatien.55 Demonja har också fokuserat på dark tourism i östra Kroatien
men med fokus på Donau samarbetet. Regionerna i fråga har en ljus framtid för sig enligt
Demonja såvida viljan för förändring finns. Hans resultat visar på att infrastrukturen lämpar
sig för att utveckla turismen i östra Kroatien. Det som är svårast att ändra är den image som
landet har som en sol- och baddestination. Möjligheterna som finns för turism kan bidra med
nya jobbtillfällen och en stabilare turism som inte är begränsad till endast kusten.56
Tomislav Džanak som arbetar som handläggare för turismorganet i Vukovar svarar att
framtiden för dark tourism är oviss men att förutsättningarna för dark tourism är goda. Det
finns utmaningar att överbrygga. Frågan om samarbete med andra destinationer som baseras
på de jugoslaviska självständighetskrigen svarar Džanak att det inte ser ljust ut. Detta är
främst p.g.a. olika versioner om vad som har hänt. Han förklarar att serber kallar kriget i
Kroatien för självständighetskriget medan kroater kallar det för frihetskriget.
” At the moment, I don't see the idea of Memorials in Serbia, Bosnia and Croatia working
together well, not at all. Historical facts are still blurred and each nation has its own version
of telling the story about the events which happened during the early 1990's.”57
Det gör att förutsättningarna för samarbete inte existerar i dagsläget och att framtiden för
samarbeten känns oviss. Svaren från den andra destinationen i Kroatien, Vinkovci, kommer
från en anonym källa som namnges Nikolina i arbetet. Hennes syn på framtiden för dark
tourism i Kroatien är inte lika tydligt men det framgår att hon ser regionens potential. Precis
som Džanak svarade är något samarbete med andra dark tourism destinationer inte planerade
för tillfället men att det i framtiden är möjligt att något sådant sker.
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5.0 ANALYS OCH SLUTSATSER
5.1 Inledning
Analysen som presenteras i detta kapitel är baserad på de resultat som presenterats i
resultatredovisningen. Analysen går igenom resultatredovisningen på ett djupare plan och
sammanväver svaren med de teorier som presenterats tidigare i arbetet. Slutsatsen som
presenteras är baserad på vad analysen kommer fram till samt egna slutord kring arbetet.

5.2 Analys av inställningen till turism i Kroatien
Om lokalbefolkningen på en destination inte uppskattar turister kommer turismen med tiden
avta. Det är viktigt med lokalförankring för att en destination ska blomstra. Om turister inte
känner sig välkomna eller får utstå negativ inställning av lokalbefolkningen kommer de inte
att resa dit igen. I Kroatien är inställningen till turism mer positiv bland befolkningen i
regioner som inte tagit del av den massturism som återfinns i kustregionerna, än i andra.
Förtydligat är kontinentala Kroatien mer välkomnande för turism än kustregionerna.58 I
resultatredovisningen går det att urskilja en positiv inställning till specifikt dark tourism i
kontinentala Kroatien. De som var tillfrågade ville gärna se en vidareutveckling av dark
tourism men även andra former av turism. Att inställningen till dark tourism är positiv kan
tyda på att kontinentala Kroatien är i fas två i Butlers teori om destinationslivscykeln. I fas 2
är inställningen positiv eftersom det inte finns någon större mängd turister som kommer
besöker destinationen och p.g.a. påverkas inte befolkningen av de negativa effekter som
turism kan bidra med. Om detta stämmer ges kontinentala Kroatien bra förutsättningar för att
undvika en negativ trend där inställningen till turism snarare är negativ än positiv.
Anledningen till detta är att kustregionerna i Kroatien i många fall är förbi fas två och hamnat
i fas 3 vilket betyder att fler negativa effekter av turismen syns. Genom att ta lärdom från de
val kustregionerna tog kan dark tourism destinationerna i kontinentala Kroatien göra val som
resulterar i bättre turism.

5.3 Analys av etik inom dark tourism
Etiska frågor spelar en central roll inom dark tourism eftersom denna typ av turism berör
svåra ämnen som ger besökaren känslor och frågor som måste hanteras av destinationen.
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Enligt Wasamuseet och Auschwitz är etik viktigt och ett ämne som måste tas upp regelbundet.
Destinationen behöver ett etiskt regelverk att förhålla sig till för att undvika att skapa negativa
känslor. I Vukovars fall är dark tourism attraktionerna kopplade till krigsbrott där det idag
fortfarande finns levande släktingar till de som omkommit. Det är viktigt med stöd från dessa
släktingar eftersom de givetvis vill att deras omkomna släktingar ska hanteras respektfullt. De
dödas historia får endast användas om det finns ett stöd från släktingarna samt ett
vetenskapligt syfte med att berätta deras historia.
På Wasamuseet pågick långa diskussioner innan det bestämdes hur verksamheten skulle ställa
ut de kvarlevor som finns kvar från förlisningen av skeppet Wasa. Likadana diskussioner
fanns på Auschwitz när de bestämde vad som skulle visas och hur det skulle visas. Genom att
ha dessa diskussioner slipper dessa verksamheter eventuella protester i efterhand om de skulle
visa utställningar som är känsliga för många personer. Förutsättningar för en framgångsrik
dark tourism destination blir bättre om det finns samtal kring etik och om personalen på
destinationen är utbildad inom ämnet för att kunna möta besökarnas tankar och funderingar
som kan uppkomma vid besöket.
I Butlers teori skulle de etiska frågornas betydelse placeras in i fas 2 (se figur 2). I denna fas
upplever destinationen en stark tillökning av turister vilket medför både positiva och negativa
konsekvenser. Utan något starkt etiskt ramverk för hur destinationerna ska arbeta är risken
stor att turisterna gör som de vill eftersom det inte finns några regler. Har destinationerna
istället ett tydligt etiskt ramverk kan de stoppa turister från att bete sig opassande på platser
som är hem till krigsbrott. Turisterna kommer istället bete sig bättre och lokalbefolkningens
inställning gentemot turisterna förbli mestadels positiv. Etik är alltså mer än bara regler för
hur destinationer ska arbeta, utan kan även hjälpa till i förvaltningen av turister på
destinationen. Detta eftersom turisterna tar del av etiska tänkandet och de regler som finns,
satta av etiska skäl.

5.4 Analys och diskussion av framtiden för dark tourism i kontinentala Kroatien
Kontinentala Kroatien har potentialen att spela en större roll i Kroatiens turism men då måste
flera problem lösas. Destinationer som Vukovar, som kanske idag har den största rollen när
det kommer till dark tourism i Kroatien, måste ta tag i de problem som finns. Den största
utmaningen enligt Tomislav Džanak, som arbetar med dark tourism i Vukovar, är att ge
personalen en bättre utbildning och ordna med finanserna. Den finansiella situationen är inte
27

Marcus Persson 940921
enkel att lösa då det är en faktor som påverkas av verksamheten. Det som däremot är enklare
att lösa är bristen på utbildning hos personalen. Tydligare riktlinjer för vad guiderna ska
berätta för besökaren i kombination med lokalförankring skulle ge resultat enligt mig. Džanak
nämnde att det idag finns olika versioner av vad som egentligen hände under kriget vilket
betyder att sanningen kan undergrävas med lögner. Därför är det viktigt att dark tourism
destinationerna inte bara i Kroatien, utan överallt, har full koll och tydliga riktlinjer för vilken
information som ska ges ut. Idag har kontinentala Kroatien en nästan obefintlig del av
turistnätterna i Kroatien (6 %).59 Denna siffra talar inte för kontinentala Kroatien idag men en
sak är säker, görs inga förändringar eller förbättringar kommer den siffran aldrig stiga. Ett
implementerande av nya riktlinjer, bättre lokalförankring och senare även utökade finansiella
resurser kan kontinentala Kroatiens turism öka.
Som förslag skulle jag rekommendera att destinationerna Vinkovci och Vukovar gör en
SWOT-analys för att få en bättre översikt av vart deras resurser ska fokuseras. Med den
begränsade finansiella styrkan som Džanak och Nikolina säger sig ha är det extra viktigt att
prioritera sina val. Det är bättre att fixa sina svagheter och göra sig av med så många hot som
möjligt istället för att lyfta sina styrkor och möjligheter ytterligare när resurserna kanske inte
finns för att göra allt. Nu framgår det inte i resultatredovisningen om exakt alla metoder som
används av destinationerna men om de inte använder SWOT-analyser är det hög tid att börja
med det.
Ett annat förslag är att samla alla dark tourism destinationer i Kroatien som är kopplade till
konflikten i början av 90-talet. För att undvika att destinationer utnyttjas som politiska
verktyg för en viss agenda är Auschwitz metod intressant. Tomasz Michaldo förklaring av hur
Auschwitz arbetar för att undvika att bli politiskt verktyg är något som destinationerna i
kontinentala Kroatien skulle kunna ta efter. Genom att ha en utomstående kommitté som
granskar alla aktiviteter verksamheten genomför skapas en trygghet som förhindrar
destinationer att bli verktyg för olika idéer och tankar. Jag vill tro att i Kroatien hade detta
kunnat fungera ännu bättre. För att undvika att olika destinationer berättar egna versioner av
kriget kan alla samlas under en mer centraliserad administration. Genom denna kan det
fastställas vad alla är skyldiga att berätta och på vilket sätt dark tourism destinationerna ska
arbeta. Detta samarbete skulle kunna fungera på det sätt Maria Ivaniš talar om, nämligen
klustermodellen.
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Klustermodellen ska möjliggöra enklare och effektivare samarbeten mellan tillverkare,
leverantör, återförsäljare och kund.60 I dessa dark tourism destinationernas fall skulle ett
exempel på samarbete vara mellan transportföretag som för in turister och besökare, förvaltare
av destinationerna som används som dark tourism attraktioner och hotell och andra
verksamheter som erbjuder övernattningar. Ett närmare samarbete kan pressa ner priser och
en organisation som fungerar som en väloljad maskin gynnar turismen. Klustermodellen som
Ivaniš undersöker inkluderar även andra fördelar för mindre verksamheter. Förutom att
destinationerna får bättre samarbete mellan olika parter bytas även kunskap mellan
destinationerna. Exempel följer nedanför:
UTAN

PROBLEM

LÖSNING

KLUSTERMODELLEN
Hyra in en dyr konsult som kan

DESTINATION 1

Personalens guidningar håller

utbilda personalen inom

inte måttet och dåliga.

guidning och hur de ska
genomföra en informativ
guidning.

DESTINATION 2

Ingen arbetare som kan göra

Hyra in en revisor flera gånger

en budget.

per år eller skicka utvalda
anställda på dyra utbildningar.

Figur 6: Utan klustermodellen måste destinationerna leta efter, ofta dyra, lösningar på deras problem.

MED

PROBLEM

LÖSNING

Personalens guidningar håller

Ta kontakt med en destination

inte måttet och dåliga.

inom klustret som har kunskap

KLUSTERMODELLEN

DESTINATION 1

om hur en guidning ska gå till.

DESTINATION 2

Ingen arbetare som kan göra

Ta kontakt med en destination

en budget.

inom klustret som har kunskap
om hur en budget görs.

Figur 7: Med klustermodellen kan destinationerna utbyta sina kunskaper inom klustret istället för att köpa in dyra konsulter.
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Av figurerna 6 och 7 kan fördelarna med klustermodellen läsas av tydligt. Om mindre
verksamheter samarbetar skapar de en större kraft på marknaden gentemot större företag som
besitter all kunskap själva och inte är i behov av klustermodellen. När destinationerna inom
klustret behöver hjälp med något kan de skicka ut en förfrågning om detta bland de andra
verksamheterna inom klustret. I gengäld kan destinationen erbjuda kunskap inom ett område
som någon annan destination inte besitter. Denna metod är även effektiv på att skapa band
mellan olika destinationer och aktörer då den trycker på att medlemmarna i klustret samtalar.
Idag finns det redan fyra kluster i Kroatien, alla på kusten.61 Om ett nytt kluster skulle skapas
i kontinentala Kroatien kan något av de nuvarande kluster fungera som modell för hur de ska
börja arbetet. Jag skulle även tro att det är enklare att få EU-bidrag om alla destinationer
lägger fram ett gemensamt förslag, något som skulle kunna lösa den finansiella frågan som
både Tomislav Džanak och Nikolina såg som ett problem.
Ytterligare en framtidsanalys går att dra från Butlers teori om destinationslivscykeln.
Destinationslivscykeln kan användas som redskap för att identifiera hur långt en destination
har kommit i sin livscykel. Alla destinationer kan placeras i butlers teori vilket även gäller
destinationerna i detta arbete. Vart i figur 2 kan dark tourism destinationer i Kroatien
placeras? De är förbi det första stadiet då destinationen är oupptäckt eftersom destinationerna
idag besöks av inhemska turister i form av minnesturism. I den första fasen finns andra stadie
med, nämligen en kraftig uppgång av turister. Denna uppgång för med sig arbetstillfällen och
gör turism till en av de större inkomstkällorna för destinationen. I den första fasen satsas det
även stort på turism med nya hotell och infrastrukturella förbättringar.
Faserna som kommer efter involverar en trend med mer stabil turism där det stora uppsvinget
mattas av och det blir en stadigare ström av turister. I denna fas samarbetar fler företag och
verksamheter med varandra på destinationen för att klara av att konkurrera med större företag
som slagit sig ner. Därefter följer en nedgång av turismen då destinationens ”carrying
capacity” nås och de negativa effekterna av turismen syns tydligare. I denna fas kan
destinationen antingen stagnera eller finna nya attraktioner som kan lyfta destinationen igen.
Destinationerna i Kroatien kan delas upp i två grupper, kustnära destinationer och
kontinentala destinationer. Dessa skiljer sig kraftigt åt i vilken roll turismen spelar och i
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kontinentala Kroatien är turismen inte en stor del av ekonomin. Vad som framgår då är att
destinationerna i kontinentala Kroatien befinner sig i ett tidigt skede av fas 1. Destinationerna
upptäcks fortfarande och de har inte upplevt den stora turisttillströmningen som är det sista
stadiet i fas 1.
Om destinationerna kan ta till sig denna kunskap kan de även vara bättre förberedda inför
framtiden och de utmaningar som tillkommer. För att undvika misstag som enkelt kan ske kan
de blicka åt destinationerna i kustregionerna och se hur olika val påverkat de.

5.4 Slutsats
Frågeställningarna som användes för denna vetenskapliga studie i kombination med syftet har
fungerat som guidelinjer i arbetet. Dessa frågeställningar har varit följande:
❖ Hur ser förutsättningarna ut för dark tourism i östra Kroatien?
❖ Kan destinationer i kontinentala Kroatien lära sig något från andra dark tourism
destinationer i Europa?

Forskningsdesignen för frågeställningarna var densamma, att kontakta destinationer i
Kroatien samt komplettera uppgifterna med tidigare forskning. Svaren som gavs av
destinationerna Vukovar och Vinkovci gav svar på frågan hur förutsättningarna såg ut, dock
från deras perspektiv. Förutsättningarna såg bra ut eftersom det finns intressanta destinationer
med intressant historia. Det som möjligen kunde hindra framtiden för destinationerna var
bristen på utbildning bland guider samt bristen på finanser. Bra förutsättningar förutsätter
även att tiden är mogen för dark tourism på dessa platser. Tomasz Michaldo som svarade åt
Auschwitz memorial ansåg att tiden var mogen om han jämförde hans arbetsplats med
destinationerna i Kroatien.
Den andra frågeställningen i arbetet var beroende av att svar kom från andra destinationer i
Europa. Wasamuséet och Auschwitz-Birkenau State Museum agerar i detta arbete som ”andra
dark tourism destinationer i Europa”. Deras svar har tydliggjort att destinationerna i
kontinentala Kroatien har att lära sig. Även destinationerna i kontinentala Kroatien som
medverkat svarade att det fanns saker de vill förbättra. Alla svar som samlades in pekade på
utbildning som en faktor som destinationerna i kontinentala Kroatien skulle kunna förbättra.
Jag har presenterat klustermodellen som ett alternativ samt argumenterat för att det skulle
fungera i kontinentala Kroatien.
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Slutsatsen för denna studie grundar sig på hur förutsättningarna ser ut för dark tourism
destinationer i kontinentala Kroatien samt om dessa kan lära sig något av andra dark tourism
destinationer. I analysen framkommer det att destinationerna har bra förutsättningar men att
de har mycket kvar att lära sig. Det som krävs av destinationerna är att de utvärderar sig själva
genom SWOT-analyser och i hur deras administrativa arbete ser ut. Med bra administration
kan de bättre placera in sig i Butlers teori om destinationslivscykeln samt skapa ett kluster i
enlighet med klustermodellen som Ivaniš presenterar. Vidare behöver destinationerna i
kontinentala Kroatien mer stöd från regeringen för att kunna bli ett seriöst alternativ gentemot
destinationerna utmed kusten. Vidareundersökningar för att ta reda på exakt vilket och hur
stödet ska se ut. Rätt stöd kommer ge destinationerna bättre förutsättningar inför framtiden.
Följande punkter är förslag på vad destinationerna i Kroatien borde göra baserat på den empiri
och teori som presenterats i arbetet.
•

Centralisera det administrativa arbetet för att få en bättre överblick av vilken
information som ges ut av destinationerna.

•

Arbeta med etiska frågor för att forma ett etiskt ramverk alla destinationer kan arbeta
efter.

•

Se över möjligheterna för att skapa ett kluster bland de dark tourism destinationer som
existerar för att stärka deras position i den Kroatiska turismen.

•

Utbildning av personal inom främst guidning.

•

Få ett större ekonomiskt stöd. Den privata sektorn kan ge det stöd som staten inte
klarar av att ge.

•

Analysera verksamheterna utefter SWOT-analyser för att veta vart fokuset ska läggas.

•

Använda sig av Butlers modell av destinationslivscykeln för att placera in dark
tourism destinationerna i den och på så vis veta vilka utmaningar som kan tänkas
komma inom snar framtid.

•

Utveckla det lokala samarbetet för att den lokala förankringen ska fungera. Vill inte
lokalbefolkningen ha dit turister kommer turisterna snabbt känna av det.

Framtida arbete kring detta ämne och dessa destinationer kan utvecklas främst inom hur
destinationerna ska gå till väga mer konkret, vilket betyder att mer forskning krävs på
området. För att göra detta kan fler destinationer kontaktas både i Kroatien men även i Europa
för att upptäcka fler redskap som städerna i Kroatien kan ta efter.
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BILAGOR
Bilaga 1: Frågor till och svar från Tomislav Džanak (Vukovar).

Questions for the essay regarding the conditions for developing dark
tourism in continental Croatia.

Before you go on answering the questions bellow please read this paragraph.
The answers you provide are to be used in a scientific essay about dark tourism in Croatia.
You are entitled to refuse to answer any questions you want to and you may at any time quit
questionnaire. The answers you provide will only be used in this study and will not be
distributed to anyone else. You have the option of being anonymous if you chose to. I’d
appreciate if your answers are written in English since my Croatian is not flawless. Your
answers will be translated to Swedish for the essay and you can get a copy sent to you of the
complete work, despite it being written in Swedish.
Remember that you’re allowed to skip any questions you want.
What is your name?

What is your occupation?

The tourism in Croatia is today focused to the coastal regions and does not include the rest of
the country. According to Butlers theory about destinations, the Croatian tourism needs to be
revitalized in order for it to strive. Do you believe that the continental part of Croatia could be
a new ground for tourism development?

Should the government of Croatia be more supportive when it comes to developing dark
tourism?

If your answer to the previous question is yes, why do you think that?
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How should the work with dark tourism be conducted according to you?
Are there any destinations in your surrounding area that could be developed for dark tourism
that today aren’t?

Is there something Vukovar could learn from other destinations whose main focus is dark
tourism, if yes what?

Should the main focus with dark tourism be to educate, generate money or any other reason?

Would it be possible for different dark tourism destinations to work together in Croatia?

If you answered yes to the previous question, how could they work together?

The dark tourism destinations that are connected to the breakup of Yugoslavia are scattered
throughout Croatia, Bosnia Hercegovina and Serbia. Do you believe that a cooperation could
be conducted for reconciliation?

Would you like to be anonymous? (this means that your real name won’t be used in the essay
and that your answers will be written so that they can’t be traced to you)

Thank you for your cooperation and helping me with my essay, sincerely
Marcus Habibovic Persson.

Hello Marcus,
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hopefully I'll manage to answer all You questions. Let's start:
My name is Tomislav Džanak, I work as an administrative officer at Vukovar City Tourist
Board.

I firmly agree that continential Croatia has a lot of potential for dark tourism development.
Naturally, I agree that local and state government needs to be more supportive in developing
dark tourism. My reason is that this is still one of the main reasons why tourists come to this
region, especially domestic tourists. The idea od dark tourism exists already, and it dates 1015 years back. We call it „the Memorial tourism“. It proved to be a very delicate and
problematic issue, as it is based on human emotions and historical facts, which can be
interpreted in many ways, unfortunately. First of all, facts need to be checked, and tourist
guides should be more educated and well informed.

There are still areas in Slavonia and Vukovar region where Memorial tourism needs some
further investment (for example, warehouses at Velepromet, etc.). I do believe that Vukovar
can learn from other destinations about dark/Memorial tourism. How? That is a very difficult
question – maybe investment in technology and re-living of some aspects could help tourists
understand what happened in Vukovar in 1991. (something which cannot be found in books
or online).
Dark tourism, in my opinion, can do many things simultaneously – generate money, educate
and and offer recreation at the same time. It is very difficult to comment on the possibility of
different memorial/dark tourism destinations to work well or cooperate. Main reason is that
each of those memorial sites tells a different story, usually a story placed in a different time in
place and history (Vukovar 1991. and Jasenovac in 1940's tell completely different story,
which has no relation in history, for example).

At the moment, I don't see the idea of Memorials in Serbia, Bosnia and Croatia working
together well, not at all. Historical facts are still blurred and each nation has its own „version“
of telling the story about the events which happened during the early 1990's. The best
example is the war which happened in Vukovar in 1991. – Serbians call it The Liberation
War, while Croatians refer to it as The Homeland War. This only proves that each nation has
its own way of interpreting the events which happened here in 1991.
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Hopefully this helps You Marcus, feel free to use my answers with my name attached to it.
There is no need for me to be anonymous.

I would only like You to write me back on this email tomislav.dzanak@turizamvukovar.hr, as
I am the only one who uses this e-mail, because the ansers I provided You with are my
personal answers and opinion, definetly not the official atitude of Vukovar City Tourist
Board. J

Best of luck with You essay, with regards,

Tomislav
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Bilaga 2: Frågor till och svar från anonym person namngiven Nikolina i arbetet (Vinkovci).
OBS: Personens namn är utbytt mot Nikolina i svaren och är inte personens riktiga
namn.

What is your name?
My name is Nikolina
What is your occupation?
I graduated from the Faculty of Economics in Osijek. I have a Master of economics. I work in
a tourist office in Vinkovci.
The tourism in Croatia is today focused to the coastal regions and does not include the
rest of the country. According to Butlers theory about destinations, the Croatian
tourism needs to be revitalized in order for it to strive. Do you believe that the
continental part of Croatia could be a new ground for tourism development?
Continental tourism in Croatia has great potential for its development. In the back of a few
years there i san increase in the number of tourist nights and tourist arrivals in the Slavonia
region and Vinkovci. Authenticity gastronomy, good wines, cultural attractions are something
that tourists can offer on continental Croatia. The component offer in Vinkovci is home made
products based on the traditional recipe.
Should the government of Croatia be more supportive when it comes to developing dark
tourism?
Yes, The government of Croatia be more support to developing dark tourism. The Croatian
government supports such forms of tourism in the areas. However, given the limited financial
resources it is not possible for the government to encourage more such a form of tourism that
is not represented in the republic of Croatia as another type of tourism. For example, The
Homeland War that took place more than 20 years ago left many consequences. Many
families have remained without parents, children, friends. On this basis, The Government of
the Republic of Croatia encouraged the construction of The Homeland War Memorial Center,
The Memorial Hall for Croatian Defenders.
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If your answer to the previous question is yes, why do you think that?
Because is a tragedy in the territory of Croatia (The Homeland War)) that must never happen
again. Memorial centers must show everything that has happened it should not happen.
How should the work with dark tourism be conducted according to you?
I think that all employees in the tourism sector should be educated about this kind of tourism.
It is necessary to bring together public and private sector stakeholders to contribute to the
development of dark tourism by joint forces.
Are there any destinations in your surrounding area that could be developed for dark
tourism that today aren’t?
Yes, there are such places.
Is there something Vinkovci could learn from other tourist destinations, if yes what?
Vinkovci can learn from other tourist destinations. Because of this, Tourist Bord of the City of
Vinkovci (as it describes in its job description) reports projects to provide funds for the
development of tourism and destination. Vinkovci does not run out of ideas but the biggest
problem is making small funds. Vinkovci gets the best, and it includes all areas of the tourist
sector.
Should the main focus with tourism be to educate, generate money or any other reason?
The focus of tourism should be the creation of tourists` experiences. If we offer a different
tourist product and if the tourist experience is the foreground it will increase the number of
arrivals and tourist arrivals. This leads to a greater flow of money.
Would it be possible for Vinkovci to work together with another tourist destination that
has dark tourism/memorial tourism as its main attraction?
For now, something like this is not plan, but does not mean that it will not work with another
destination in the future.
If you answered yes to the previous question, how could they work together?
-
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Would you like to be anonymous? (this means that your real name won’t be used in the
essay and that your answers will be written so that they can’t be traced to you)
Yes
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Bilaga 3: Frågor till och svar från Tomasz Michaldo (Auswitz-Birkenau).

Questions for the essay regarding the conditions for developing dark
tourism in continental Croatia.

Before you go on answering the questions bellow please read this paragraph.
The answers you provide are to be used in a scientific essay about dark tourism in Croatia.
You are entitled to refuse to answer any questions you want to and you may at any time quit
questionnaire. The answers you provide will only be used in this study and will not be
distributed to anyone else. You have the option of being anonymous if you chose to. I’d
appreciate if your answers are written in English. Your answers will be translated to Swedish
for the essay and you can get a copy sent to you of the complete work, despite it being written
in Swedish.
Remember that you’re allowed to skip any questions you want.
What is your name?
Tomasz Michaldo
What is your occupation?
head of guiding methodology, Auschwitz-Birkenau State Museum
Do you think that dark tourism could play a larger part of today’s tourism?
I believe it already plays a large part in today’s tourism. 2 million visitors who came last year
to visit Auschwitz Memorial are probably the best example for that.
What is your destinations main purpose?
There is no one main purpose of Auschwitz Memorial. According to Polish law places
Auschwitz-like are supposed to commemorate, educate, research, collect, preserve and protect
the sites of mass murder. Auschwitz Memorial is then a multitask institution, yet I believe two
leading purposes are education and preservation. The education is covered in different fields,
from the basic one, which are the tours given by our guides to wide variety of the in-depth
education. The preservation aims both to preserve the collections and the buildings and their
remains.
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What should the main purpose with dark tourism be to educate, generate money or any
other reason?
From my point of view of course to educate. And in Auschwitz this is being done.

When it comes to the ethical aspect of exhibiting stuff, how does Auschwitz-Birkenau
decide what to show to tourist and what to not show?
Such decisions were made in 1947-1951, when both the Museum and the main exhibition
opened. The exhibition is obviously updated, however its core is from the early 1950s. The
decision was not to traumatize too much, therefore the most traumatizing (human hair)
exhibits are located in places, that can easily be omitted. In case of Auschwitz we also focus
on Victims only, don’t show the perpetrators, which was also the decision of the Survivors,
who were the first employees of the Museum back in 1940s.
In case of showing human hair there was a long discussion with rabbis concerning the ethical
aspect of showing them to the public, but the common decision was, that this is one of the
most important proofs of the Holocaust, therefore should be shown.
Some of the exhibits we have never been and never will be shown to the public due to the
ethical reasons.
Is it okay to exhibit anything for the purpose of dark tourism or should some stuff be
left alone?
I believe it is not.
In the Croatian case, the dark tourism destinations that exist are built on the war from
the 90’ts. Is it too early to develop tourism from these events or not?
Well, Auschwitz Memorial was opened a year and a half after the liberation of the camp, so I
don’t think it is too early. The issue is however to create an appropriate narrative and
exhibitions. Having the experience of other Memorial places, I think these destinations should
also be very cautious of the mass tourism, which may cause that people forget what the true
purpose of the visit to such place is. And this is I think both the commemoration and
education.
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Because of how the brutal the war was in Croatia many destinations and memorials
exist only because of war crimes and murders. Is there any way to protect these
monuments and destinations from being used for propaganda purposes?
This is probably more the question to politicians who sometimes use such places for
propaganda reasons (so was in case of Auschwitz that was used for the communist
propaganda back in 1950s and 1960s, 1970s). The important role should be played here also
by the international community, that should protect such places from being used in a biased
way. Auschwitz Memorial for example has its International Auschwitz Committee that
supervises our actions on one hand and the Ministry of Culture of Poland on the other. This
helps to keep the place away from the political games.
Would you like to be anonymous? (this means that your real name won’t be used in the
essay and that your answers will be written so that they can’t be traced to you)
You are allowed to use my name and position within the Auschwitz Museum. I would just ask
to get a copy of the essay.
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Bilaga 4: Frågor till och svar från Mathias Andersson (Wasamuseet).

Frågor angående arbetet ”förutsättningar för dark tourism i
kontinentala Kroatien”

Innan du fortsätter med att svara på frågorna läs vänligen stycket nedanför.
Svaren du ger kommer att användas i ett vetenskapligt arbete om dark tourism i Kroatien. Du
har rätt att avstå att svara på vilka frågor du vill och du får när som helst avbryta frågorna utan
att ge någon anledning. Svaren som du ger kommer endast att användas i detta arbete och
kommer inte tilldelas någon annan. Du har möjlighet till att vara anonym om så önskas.
Genom deltagande i arbetet har du rätt till att få en kopia av det färdiga arbetet om detta är
något du vill.

Vad heter du?
Vilken arbetsplats arbetar du på och vilken titel har du?
Ser du på dark tourism som en gren av turism som i framtiden kommer få större betydelse
inom turistbranschen?
Balansgången mellan att kommersialisera döden och att respektera de döda är svår i många
fall, hur arbetar ni kring detta?
Vilket syfte ska dark tourism helst ha? Är det utbildning, möjligheten till att sörja, dra in
pengar eller något annat?
Hur ställer ni er till att visa upp rekvisita från det som hände med skeppet? Går det att ställa ut
vad som helst eller måste ni ha något i åtanke varje gång ni väljer att visa rekvisita?
Vad grundar ni den information på som ni ger ut på museet?
I Kroatiens fall med dark tourism så är destinationerna för detta relativt nya med tanke på
kriget under 90-talet. Anser du att det är det för tidigt att utveckla turism av de händelser som
skett eller är det ett bra medel för att gå vidare?
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Destinationerna i Kroatien är ofta före detta skådeplatser för krig och grova brott. Finns det
något sätt att hantera dark tourism destinationer så de inte utnyttjas som propaganda för syften
som inte har med turism att göra?
Skulle du vilja vara anonym? (det betyder att ditt riktiga namn inte kommer användas i arbetet
och att dina svar inte kommer gå att spåra till dig)
Tack för din medverkan och för att du hjälpt mig med min kandidatuppsats,
Marcus Persson.
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Hej Marcus,

Nedan svar från Vasamuseet. Hör av dig om du vill ha något förtydligat eller utvecklat. Lycka
till med ditt arbete. Hälsningar /Mathias.
1) Dark tourism är en typ av resande som tilltalar ett visst segment av resenärer.
Tematiserade resor och nischade produkter har en plats på marknaden, huruvida dark
tourism i framtiden kommer få en större betydelse i relation till resande generellt är
svårt att säga. Om dark tourism ska bli framgångsrikt beror på hur destinationen i
övrigt uppfattas. Frågor som tillgänglighet, logistik etc. spelar in.

2) Vasamuseet ingår som ett av tre museer i myndigheten Statens maritima museer. Vårt
uppdrag är att vårda och visa det maritima kulturarvet, däribland skeppet Vasa. Det
har aldrig varit museets syfte att kommersialisera döden, att vara sensationslystna eller
på annat sätt dra fördelar av dark tourism. De mänskliga kvarlevor som nu visas på
Vasamuseet gör det i ett väl definierat sammanhang baserat på forskning som tex
osteologi, dna och de föremål som återfanns i skelettens närhet. Skeletten berättar om
den tidens människor och om livet då. Utställningen har några år på nacken och jag
vet att man i samband med utställningens tillkomst hade breda diskussioner om etik,
relevans och gravfrid. Bla så sköts utställningen på framtiden vid två tillfällen med
hänsyn till händelser som Estonias förlisning och Tsunamin i Sydostasien. Detta var
dock före min tid. En viktig aspekt när beslutet togs att bygga utställningen var det
faktum att ingen nu levande person hade en relation till de utställda skeletten, liksom
att samtliga skelett är anonyma. Det går inte att identifiera dem. När utställningen var
ny gavs specialvisningar, FAQ:s upprättades och våra pedagoger utarbetade en rad
olika pedagogiska program för barn och unga.

3) Syftet med dark tourism kan vara flera. Men som ägare av produkter och upplevelser
inom ämnet är det viktigt att upplevelsen erbjuder lärande och ökad kunskap.
Förståelse och möjligen försoning. Det är också viktigt att besökarens tankar, frågor
och funderingar tas om hand och bearbetas. Som till exempel vid Newseum i
Washington DC, olika Holocaustmuseer och utställningar runt om i världen mm. Det
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är också viktigt att ägarförhållanden och syften med visningar av platser/ händelser är
klara. Vem berättar historien?

4) Vasas föremål är en del av ett arkeologiskt slutet fynd. Föremål och berättelser har sin
utgångspunkt från tiden för Vasas tillkomst, förlisning och bärgning. Inget visas utan
kontext eller okommenterat. Skeletten visas respektfullt. I museisamlingen finns ett
fåtal föremål som inte visas permanent, bland annat en bevarad mänsklig hjärna från
en av de omkomna, men även ett snidat dörrhandtag som satt på en bod på
dykarflotten vid Vasas bärgning under 60-talet. Dessa föremål har visats tillfälligt i
omgångar och vid något tillfälle även varit utlånat till Historiska museet i Stockholm
då de gjorde en utställning på temat ”Svåra föremål” eller något liknande. Här har
museet tidigare resonerat som så att föremålen i sig inte tillför något till den större
berättelsen och därför har de enbart visats i tillfälliga tematiserade och fördjupande
utställningar.

5) Forskning.

6) Jag kan inte uttrycka mig generellt om Kroatien och landets platser för dark tourism.
Huruvida tiden är ”mogen” beror på en rad olika faktorer (tid inte minst) men även på
besökarens behov och drivkrafter.

7) Ja, tydligt ägarskap och avsändare av information. Tydligt syfte. Lärande, inkludering,
försoning och framtidstro och hopp.
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