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ABSTRACT 

 

Titel 
Dark tourism: Underground fenomenet - en studie i att levandegöra dark tourism i Halmstad 

 

Författare 

Amera Eminagic, Elin Oskarsson 

 

Bakgrund 
I många år har människor jorden runt varit fascinerade av skräck och någonting som ger dem 

en adrenalinkick eller känslan av sorg. Därför har många nya spännande sevärdheter 

uppkommit, som exempelvis London Dungeons och Auschwitz. Detta har blivit en ny trend i 

turismen och har utvecklats väldigt mycket utomlands; människor vill betala för att se och ta 

del av elände och misär. Det lockar många olika grupper av åskådare, främst skolgrupper men 

även enskilda personer som vill veta mer om historian bakom platsen. Detta är även ett stort 

intresse hos oss (Amera och Elin) och blev därmed ett självklart val när vi bestämde oss för 

att utföra denna studie. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa förutsättningarna för att utveckla brun turism i 

Halmstad. Studien ska även ge en mer konkret överblick om den nya växande trenden dark 

tourism som är väldigt populär utomlands. Detta vill vi sedan även införliva i Halmstads 

turismnäring och använda oss av de lokala myterna och legenderna för att lyfta fram stadens 

historia genom vandringar/guidade turer som vi kommer att framställa.  

 

Metod 

I metodavsnittet behandlar vi som forskare de olika vetenskapsteorierna som vi kommer att 

använda oss av, exempelvis fenomenologi och hermeneutik, samt om studien kommer göras 

kvalitativt eller kvantitativt (i detta fall kvalitativt). Kapitlet behandlar även hur urvalet har 

gjorts samt vilka styrkor och svagheter det finns med studien. 

 

Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer sammanfattningsvis intervjuerna att finnas. Kapitlet kommer även att 

ta upp hur vi kan gå tillväga för att iscensätta brun turism i Halmstad samt kommer det att 

finnas en SWOT-analys som visar vår idés styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

Analys och slutsats 

Slutligen kommer vi i detta kapitel att analysera vår studie. Vi kommer även att dra en slutsats 

över om vår studie är genomförbar eller ej.  
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FÖRORD 

 

Idén till denna studie har vi att tacka vår klassresa till Edinburgh, Skottland, år 2011. Vi 

inspirerades av denna fantastiska stad och dess starka historia. Det fanns så mycket som vi 

älskade med staden – främst av allt all skräck som finns i staden. Båda två älskar vi skräck 

och att få möjligheten att göra den här fantastiska resan har gjort våra idéer sprudlande. 

 

Vi vill tacka alla människor som har hjälpt oss med denna studie, först och främst de lokala 

aktörerna inom turismsektorn som har gett oss den information som krävdes för studiens. 

Därefter vill vi tacka vårt internationella stöd i Edinburgh, nämligen Helen Adams som 

arbetar med ”Dungeons”-projektet, för hennes intresse och hjälp i vår studie. Sedan vill vi 

även tacka vår handledare Tomas Nilson, som har funnits där för oss och gett oss många bra 

idéer och väglett oss till perfektion. 

 

Och sist, men inte minst, vill vi tacka våra föräldrar, syskon och våra vänner som har funnits 

där som stöd, som har haft tålamod med oss och som alltid har trott på oss och vår framgång. 

 

Tack! 
Amera & Elin  
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1. INLEDNING 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till studien, syftet och vilka frågeställningar som ska 

besvaras under studiens gång. Även avgränsningarna visas i detta kapitel samt varför dessa 

avgränsningar gjorts. 

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Världshistorian har präglats av väldigt många händelser, både bra och dåliga. Den historia vi 

får lära oss i skolan handlar ofta om medeltida krig, världskrigen, 80- och 90-talens händelser 

(ex. fallet av Berlinmuren, kriget i forna Jugoslavien) samt alla händelser som påverkade 

Sveriges historia osv. Ofta är det de dåliga man minns bäst, som exempelvis krig, död, 

chockerande samt hemska händelser. Alla människor har en kännedom om exempelvis 

första/andra världskriget, Tjernobyl, undergången av skeppet Estonia, 11. September 2001 

(World Trade Center), tsunamin år 2004 i Thailand, jordbävningen följt av en flodvåg i Haiti, 

orkanen Katrina i USA etc. Det var under slutet av 1910-talet som en ny turismform hade sin 

begynnelse då släktingar till soldaterna som dött under första världskriget besökte slagfälten. 

Detta snappades fort upp och man kunde börja tjäna pengar på döden genom att erbjuda resor 

som var inriktade på att exploatera döden på orten. 

 

Det var då begreppet brun turism (eng. dark tourism) föddes och är idag en mycket populär 

typ av turism.
1
 Att åka till emotionella och känslomässigt laddade platser har blivit en viktig 

del av människors liv då de får en viss adrenalinkick av sådana resor. Det finns fyra olika steg 

eller nyanser av brun turism (visas längre fram i studien). Brun turism kan vara allt från att 

besöka gravar till att gå på spökvandringar. 

 

Anledningen till att vi har valt att studera detta ämne är att båda av oss är väldigt fascinerade 

av både turism, död och sammansättningen av båda ämnena: brun turism. Vi har båda varit 

med om brun turism, har god kännedom om ämnet samt att vi vill ha mera sådant i Halmstad. 

I storstäderna i Sverige finns en del sådana här vandringar/spökvandringar eller dramatiserade 

vandringar) och vi som forskare anser att det hade varit en tillgång för Halmstad utöver all 

konst som sätter staden på kartan. Vad vi vill ta reda på med studien är om det finns något 

intresse att överhuvudtaget starta ett sådant här projekt samt om det finns någon möjlighet att 

                                                             
1 Page, S. J., Connell, J (2009) Tourism: A modern synthesis 
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iscensätta detta i Halmstad. Att som stad inneha flera olika sorters turismmöjligheter gör 

staden rikare och att fler turister kommer till staden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa förutsättningarna för att utveckla brun turism i 

Halmstad. För att uppfylla detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats. 

 Hur ser utbudet av platser i Halmstad, som kan utgöra utgångspunkt för brun turism, 

ut? 

 Vilket intresse inom turism- och historiesektorerna i Halmstad finns av att utveckla 

brun turism i Halmstad? 

 Hur kan man iscensätta brun turism i Halmstad? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studiens avgränsningar begränsas till Halmstad, då vi som forskare kan framställa ett bättre 

resultat om vi börjar smått. Idéerna är tusentals, men dessa kommer likt vatten som passerar 

en tratt, att krympas i storlek för att göra det möjligt att framföra. Med detta menas att vi 

kommer ha en mindra spökvandring/dramatiserad vandring för att se hur efterfrågade de blir. 

Därför har vi även valt endast Halmstad, då det är enklare att ha bara en utgångspunkt och en 

utgångsidé. Sedan kan denna idé ändras och förbättras ytterligare i framtiden. Vad gäller 

datainsamlingen av intervjuerna så ligger avgränsningen på olika aktörer inom Halmstad, så 

som turistchefen (Halmstad Turistbyrå), Hallands Konstmuseum (som har hand om stadens 

guidade vandringar), Wapnö gård (sköter föreställningen ”Mord på Wapnö”), Sperlingsholm 

gård (som är hemsökt) etc. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Här kommer några centrala begrepp som är värda att nämnas för att möjliggöra en utökad 

förståelse för studien. 

 Brun turism: Kallas även för morbid turism eller thanatourism (eng.) som 

ursprungligen kommer från Thanatos, döden som var i en djävuls kropp enligt den 

grekiska mytologin.
2
 Brun turism är alltså turism till platser som har en känslomässig 

koppling till död och/eller lidande. 

                                                             
2 Sharpley, R. (2009), The darker side of travel: The Theory and Practice of Dark Tourism 
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 Storytelling: Går ut på att bygga en viss försäljning eller upplevelse baserad på en 

historia som är antingen fiktiv eller sann. Syftet är att förstärka och/eller förhöja en 

upplevelse. 

 SWOT-analys: En strategisk översyn där man framhäver en idés styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot (eng. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).  
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Figur 1: Former av turism 

© Turistdelegationen 1995 

2. KUNSKAPSÖVERSIKT 

Detta kapitel kommer behandla begreppet turism samt tidigare forskning om dark tourism. 

Det kommer även att ta upp några av sevärdheterna i världen som fokuserar på dark tourism. 

Slutligen kommer kapitlet ge en översikt över hur dark tourism skulle kunna bedrivas i 

Halmstad. 

 

2.1 Vad är turism? 

Vrider man uret bakåt i tiden, så långt bak som till romarnas tid, kommer man till början av 

det fenomen som idag kallas turism. Dock har dagens turism utvecklats i en synnerligen större 

grad och blivit både mer omfattande och variationsrik. Turism är idag ett globalt fenomen 

som har vuxit sig stort sedan slutet av andra världskriget år 1945, främst de senaste 30 åren 

tack vare att flygplanet blev ett nytt och eftertraktat transportsätt, men även pga. den ökande 

andelen fritid i förhållande till arbetstid, förbättrad ekonomisk och materiell levnadsstandard 

samt samhällets uppbyggnad av infrastrukturen.
3
 Människor kan nu åka till andra siden jorden 

på relevant kort tid. Enligt World Tourism Organization (WTO) kännetecknas turism som 

människors aktiviteter när de reser till/vistas på en annan plats än sin hemort mer än 24 

timmar och mindre än ett år. Turisten använder sin fritid för att resa och semestra på annan ort 

än sin hemort och även för att göra affärsresor. Turism är en del av den globala processen och 

utvecklingen och detta kallas för globalisering.
4
 Då en person reser som turist avger denne ett 

(osynligt) spår efter sig i tidrummet. Detta spår kan vara så enkelt som att resa hemifrån till en 

besöksort och återigen hem, men även mer komplicerade resor inräknas i detta.
5
 

 

2.1.1 Olika sorters turism 

Det finns en hel del olika sorters turism. Oftast 

brukar man tala om grundformerna inhemsk, 

inkommande och utgående turism. Inhemsk 

turism (eng. domestic tourism) innefattar turism 

som görs av personer som har sitt hem i landet de 

reser i. Inkommande turism (eng. inbound 

tourism) innefattar de som reser till ett visst land 

men är bosatta i ett annat. Utgående turism (eng. 

                                                             
3
 Aronsson, L. (1997), Turismens hållbara utveckling? 

4 Page, S. J., Connell, J (2009), Tourism: A modern synthesis 
5 Aronsson, L. (1997), Turismens hållbara utveckling? 
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outbound tourism) innefattar de personer som har sitt hem i ett visst land men reser i ett annat. 

Utöver dessa former finns det även tre underkategorier som är sammansättningar av 

grundformerna; turism inom landet (eng. internal tourism) som är en blandning av inhemsk 

och inkommande turism, nationell turism (eng. national tourism) som är en blandning av 

inhemsk och utgående turism samt internationell turism (eng. international tourism) som är en 

blandning av utgående och inkommande turism.
6
 

 

Som tidigare nämnt så reser många p.g.a. olika anledningar. Det kan vara allt besök hos släkt, 

affärsresor, hälsoskäl eller för religionsutövning.
7
 Tack vare detta har många olika sorters nya 

turismformer uppstått, exempelvis shoppingturism, naturturism samt äventyrsturism. Detta 

har i sin tur lett till att många olika företag har utformat exklusiva paket som är anpassade 

efter just vissa individer, alla från familjer, kompisar till äldre eller yngre personer. Detta 

lockar människor att göra sin semester via dessa företag eftersom de är utformade efter just 

turisternas önskemål. En av dessa saker är möjligheten att välja till all-inclusive på sin resa. 

 

2.2 Vad är brun turism? 

Turismforskare har på senaste tiden börjat fokusera på resmål som associerar till död och 

katastrofer. Dessa resmål har i Sverige fått namnet brun turism (eng. dark tourism). Brun 

turism kallas även för morbid turism eller thanatourism (eng.) som ursprungligen kommer 

från Thanatos, döden som var i en djävuls kropp enligt den grekiska mytologin.
8
 När forskare 

talar om brun turism så är det främst om hur fascinerade människor är av kända stridsplatser 

och platser som är knutna till död och lidande. Denna nya genre av turism har skapat nya 

resmål att besöka där besökarna får uppleva ett återskapande av platsen genom exempelvis 

guider som klär ut sig och statister som återskapar det förflutna. Ofta brukar dessa platser 

framhäva platsens historia samt att platserna är minnen för exempelvis soldater som stupat i 

krig eller människor som på annat sätt har satt sina spår på platsen.
9
 

 

De första turerna hade sin början efter första världskriget. Då gjordes turerna av familj, och 

släkt till de dödade samt även ett fåtal andra besökare. Turisterna fick se länder som var i stort 

förfall och det var då företaget Thomas Cook (idag en av de ledande internationella 

semesterarrangörerna) såg att det fanns efterfrågan på resorna och att en möjlighet i denna 

                                                             
6 Turistdelegationen (1995), Turismens begreppsnyckel 
7 Turistdelegationen (1995), Turismens begreppsnyckel 
8 Sharpley, R. (2009), The darker side of travel: The Theory and Practice of Dark Tourism 
9 Page, S. J., Connell, J (2009) Tourism: A modern synthesis 
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sortens turism. I juni 1919 lanserade företaget paketet ”Tours to the Battlefields of Belgium” 

som fanns i två olika varianter: en mer exklusiv och den populärare varianten där man åkte till 

Belgien med bil från Paris. Dessa turer utvecklades fort och blev väldigt omtalade i många 

resetidningar. Turerna spriddes ut ännu mer över Europa och många fler orter besöktes. Detta 

fortsatte fram till 1922.
10

 

 

2.2.1 Olika sorters brun turism 

Det finns så kallade olika nyanser av brun turism och detta beskriver Sharpley i boken ”The 

darker side of travel: The Theory and Practice of Dark Tourism” genom att visa en matrix. 

Sharpley menar att det finns fyra olika nyanser av brun turism. 

 

 

 Pale tourism – turister med ett minimalt eller ett begränsat intresse av döden som 

oavsiktligt besöker mörka turistattraktioner, exempelvis när man stöter på gravplatser. 

 Grey tourism demand – turister som är fascinerade av döden, men som oavsiktligt 

besöker mörka turistattraktioner, exempelvis London/Edinburgh Dungeons. 

                                                             
10 Page, S. J., Connell, J (2009) Tourism: A modern synthesis 

Figur 2: Matrix of dark tourism demand and supply, s. 19 © Sharpley 
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 Grey tourism supply – platser som med mening är etablerade för att exploatera döden 

och som attraherar turister vars huvudintresse inte är döden. I denna zon är planen att 

våra spökguidningar ska befinna sig. 

 Black tourism – ”ren” brun turism där huvudsyftet för turister är att uppleva döden 

med hjälp av platser som är etablerade för att exploatera döden, exempelvis 

Auschwitz.
11

 

 

Jämför man brun turism med andra sorters turism så ser man en tydlig skillnad. Denna sortens 

turism är inte ekologiskt hållbar (som exempelvis ekoturism), då använder olika medel att ta 

sig till de olika besöksmålen; stora grupper med människor sätter vissa spår (positiva samt 

negativa) på platsen, exempelvis nedskräpning. Denna turism är upplevelsebaserad, inte som 

exempelvis shoppingturism där huvudsyftet är att shoppa och göra av med pengar. 

Ekonomiskt sett är denna turism hållbar, då det alltid finns någon som vill se exempelvis 

landsmärken osv. och detta skapar arbetstillfällen för många världen runt. Socialt är denna 

turism väldigt viktig, då människor som har samma intresse jorden runt har möjligheten att 

träffas på ett och samma ställe och på så sätt skapa kontakter. Med detta i åtanke ser framtiden 

väldigt ljus ut för brun turism, då turismen är en stor tillgång för Sverige
12

. Denna sortens 

upplevelse blir populärare årligen, då allt fler turer arrangeras världen runt och idag anspelar 

väldigt mycket på den ”mörka sidan”, exempelvis tv-serier så som Supernatural och Vampire 

Diaries där vampyrer är i huvudfokus, och filmer som Twilight (där en vampyr och en dödlig 

blir förälskade) och Van Helsing (där huvudpersonen dödar vampyrer). Så vi har döden och 

dödlighet runtom oss utan att ens själva veta det, men vi börjar lägga allt mer fokus på detta 

och därför vill vi utforska mer och resa till dessa destinationer för att få denna sökta 

adrenalinkick samt upplevelse. 

 

2.2.2 Att levandegöra kultur 

Brun turism är en del av den urbana kulturen och därför förklaras nedan hur man levandegör 

kultur. När kultur ska levandegöras måste man först förstå vad kultur är och enligt NE är 

”Kultur, i vid mening avser kultur resultatet av all mänsklig verksamhet. Kulturanalysen inom 

antropologi och etnologi lägger numera oftast tyngdpunkten på kulturens karaktär av 

meningssystem. Inom arkeologin avses en samling lämningar inom ett område och en 

                                                             
11

 Sharpley, R. (2009), The darker side of travel: The Theory and Practice of Dark Tourism 
12 Terpstra, P., Tillväxtverket (2010) Fakta om svensk turism: Turismens effekter på ekonomi, export och 

sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan 
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avgränsad tid. Den mer begränsade betydelsen omfattar konstarterna, som litteratur, konst, 

musik, film och teater, samt religion och vetenskap”.
13

 

Det historiska intresset bland människor har ökat med åren, vilket har gjort det möjligt att 

utveckla och levandegöra platser. Definitionen av levandegörande är att ”återge på ett 

åskadligt sätt”.  Detta är något som kulturpolitiken har kämpat för i flera år, så man kan 

främja det rika kulturliv som ska bevaras men även utvecklas i de olika kulturmiljöerna runt 

om i landet
14

.  Kulturen har inom turism fått en roll som en resurs, produkt och inkomstkälla. 

Detta visar ett ökat intresse från kulturarvssektorn att närma sig turismnäringen, att 

levandegöra miljöer, att erbjuda besökare upplevelser, att skapa nya berättelser och att försöka 

möta de nya målgrupperna som tillkommer. Kulturarv och turism och turismens ökade 

intresse för kulturarv nämn även värdering av plats och olika betydelser av plats.
15

  

 

Nedan nämns fyra platser som är ideala för brun turism och där brun turism bedrivs. Dessa 

har valts tack vare besöksantalet och mängden av information om platserna som finns 

kartlagd. Platserna nämns för att tydliggöra och visa på vilka olika sorter av brun turism det 

finns i världen. 

 

2.2.3 London Dungeons 

London är en stad med en historia som sträcker sig från före Kristus tid till nu och som har en 

dyster historia.
16

  Två av de mest uppmärksammade händelser i stadens historia är pesten 

1665 som tog 68 000 invånares liv. När London försökte att återhämta sig efter ett tungt år 

med pest, kom nästa stordåd.  En av stadens bagare glömde att stänga av ugnen i sitt bageri 

och en enorm brand uppstod. Stora delar av Londons byggnader brann ner, bland annat 87 

kyrkor och 13 200 hus. Branden spred sig snabbt pga. att många hus bestod av trä och halm 

under den tiden.
17

 Det tog invånarna mer än 10 år att bygga upp staden igen och utvecklingen 

av London fortsatte. Under 1700- och 1800-talet växte staden så det knakade och slutligen 

blev London en av de största städerna i hela världen.
18

 

 

                                                             
13

 http://www.ne.se/kort/kultur/1191561  
14

 Hammarskiöld, H., Hesseborn, E., Sjöberg, E. (2008) Intressentanalys: En kartläggning av hur andra aktörer  

ser på SFV:s fastigheters samhällsnytta och utvecklingspotential 
15

 Braunerhielm. L. (2006), Plats för kulturarv och turism: Grythyttan – en fallstudie av 

upplevelser, värderingar och intressen. 
16 http://www.lonelyplanet.com/england/london/history  
17 Jokinen, A. (1996) The Great Fire of London, 1666 
18 http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/great_fire_01.shtml  

http://www.ne.se/kort/kultur/1191561
http://www.lonelyplanet.com/england/london/history
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/great_fire_01.shtml
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Den som vill uppleva skräck som människor fick uppleva under den viktorianska tiden bör 

besöka London Dungeons där man kan möta några av de mest skräckinjagande personer som 

härjade under den tiden.  En av dem mest kända är "Jack the Ripper". Han var den mest 

kända oidentifierade seriemördaren som var aktiv i de stora fattiga områdena och runt 

Whitechapel distriktet i London (1888).
19

 Man kan säga att London Dungeons använder sig 

av så kallade ”medvetet materialiserade minnen”, som enligt Mats Brusman är utvalda 

minnen som är utplacerade med ett visst syfte och att platsens monument är ett uttryck för att 

medvetet bruka platsens historia med syfte för att lyfta fram en viss bild av platsen.
20

 

 

London Dungeons erbjuder skolor en tur i skräckens spår och uppmanar att man ska lägga 

undan läroböckerna och sätta det förflutna till liv med en historielektion som man sent 

kommer att glömma. Med en rikedom av erfarenhet att tillhandahålla det bästa i skolresor 

gör ett team av färgstarka skådespelare på London Dungeons en blandning av noggrann 

forskning av historisk fakta med enastående specialeffekter för att ge din klass en spännande 

utbildning och framförallt en oförglömlig rolig resa in i djupet av Londons ohyggliga historia.  

Det finns även många spännande guidade turer för privatpersoner året om och då får man i 

princip välja vilken skräckinjagande tur man vill gå på helt på egen hand, vilket gör det 

väldigt smidigt för de som inte vill bli alldeles för skräckslagna.
21

 London Dungeons befinner 

sig i fältet ”grey tourism supply” i Sharpley’s matrix, dvs. ” platser som med mening är 

etablerade för att exploatera döden och som attraherar turister vars huvudintresse inte är 

döden.” 

 

2.2.4 Dracula tours 

Det äventyrliga Dracula tours tar plats i sydöstra Europa, nämligen i Transsylvanien (en 

region i Rumänien), som är känt för Greve Vladimir Dracula. Regionen anses vara Europas 

oheligaste plats. År 1998 började turerna och har hållit på två gånger årligen sedan dess. 

Turerna är en vecka långa och erbjuder en mängd skrämmande äventyr med vampyrer och 

andra monster. Vad som ingår i priset på en tur är flyg, boende, all transport på plats, fri entré 

på alla evenemang, attraktioner och fester.
22

 

 

                                                             
19 http://crime.about.com/od/history/a/ripper040721.htm  
20 Brusman, M.(2011), Plats, Ur: Perspektiv på tursim och resande. Red: Syssner, J. Studentlitteratur  
21 http://www.the-dungeons.co.uk/london/en/groups-days-out/school-trips.htm  
22 http://www.dractour.com/index.htm (2/2 -12) 

http://crime.about.com/od/history/a/ripper040721.htm
http://www.the-dungeons.co.uk/london/en/groups-days-out/school-trips.htm
http://www.dractour.com/index.htm
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Det som är väldigt essentiellt för att dessa turer ska lyckas är självklart platsen; området ska 

vara skrämmande och ha en viss grad av magi som gör det mer trovärdigt. Detta lyckas 

företaget med att skapa, då platsen turerna är på befinner sig just i Transsylvanien och på ett 

slott där det sägs att Greve Dracula ska ha levt i.
23

 Mats Brusman menar att ”vid planeringen 

av en plats är det givetvis inte möjligt att tillgodose alla behov. Om det i ett planeringsarbete 

skulle tas hänsyn till varje tänkbar individs möjliga behov och önskemål skulle planeringen 

bli omöjlig”.
24

 Därför har Dracula tours begränsat sina turer (till de besökare som söker sig till 

just sådana här upplevelser) för att i sin tur ha möjligheten att ge besökarna den upplevelse 

dessa söker. Brusman menar att platser även existerar som fiktiva platser, så som sådana som 

hämtas i litteraturen och han menar att dessa ”kan spela en viktig roll i människors liv”.
25

 

Denna punkt är väldigt viktig för Dracula tours, eftersom Greve Dracula länge har 

återspeglats i böcker, filmer, teatrar osv.  

 

Denna turistform har skapat goda arbetsvillkor för många, då Dracula tours endast är ett av de 

stora dark tourism företagen i Rumänien. Många använder sig av Dracula för att locka dit fler 

turister och mer nyfikenhet i landet själv. Däremot kan det finnas väldigt många som gör 

privata guidningsturer, vilket kan göra att landets ekonomi inte gynnas på samma sätt som när 

de görs offentligt. Nämner man orden Transsylvanien eller Dracula var som helst på jorden, 

så vet i princip alla vad det är frågan om. De olika arbetena kan variera från att vara 

exempelvis en guide på dessa turer till att spela teater eller göra filmer om Dracula. Då 

involverar man personer så som skådespelare, regissörer, osv., men även olika företag och 

även platser. På så sätt blir landet mer attraktivt och ekonomin i landet utvecklas ytterligare. 

Dracula tours befinner sig i fältet ”black tourism” i Sharpley’s matrix, dvs. ”’ren’ brun turism 

där huvudsyftet för turister är att uppleva döden med hjälp av platser som är etablerade för att 

exploatera döden”. 

 

2.2.5 The Tunnels of Cu Chi 

Cu Chi är ett distrikt i den större staden Ho Chi Minh City (Vietnam) och under 

Vietnamkriget hade distriktet cirka 80 000 invånare. Vid första anblicken finns det få tecken 

på att det har varit intensiva strider, bombningar och förstörelse i Cu Chi under kriget. För att 

man ska ha möjligheten att se vad som pågick under krigets gång måste man gräva djupare 

                                                             
23 http://www.dractour.com/index.htm (4/2 -12) 
24 Brusman, M. (2011), Plats, Ur: Perspektiv på turism och resande. Red: Syssner, J. Studentlitteratur 
25 Brusman, M. (2011), Plats, Ur: Perspektiv på turism och resande. Red: Syssner, J. Studentlitteratur 

http://www.dractour.com/index.htm
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och gå under jorden. Det är nämligen ett nätverk av tunnlar under Cu Chi och dessa kom att 

bli legendariska under 1960-talet i sin roll att underlätta Viet Congs (Sydvietnams Nationella 

befrielsefront) kontroll över ett stort område på landsbygden som bara var ca 30- 40 kilometer 

från Ho Chi Minh City. På sin höjd sträckte sig tunnelsystemet från den Sydvietnamesiska 

huvudstaden till Kambodjanska gränsen. I stadsdelen Cu Chi fanns det mer än 250 kilometer 

av tunnlar, vars nätverks olika delar kunde vara flera våningar djupa. Dessa utgörs till en stor 

del av otaliga fälldörrar, boplatser, lagringanläggningar, vapenfabriker, fältsjukhus samt 

ledningscentraler etc.
26

 

 

Det sägs att 45 000 män och kvinnor ska ha dött pga. att de försökt försvara Cu Chi tunnlarna 

under krigets gång. Efter 1975 valde den vietnamesiska regeringen att bevara detta praktfulla 

och historiska tunnelsystem samt inkluderade dem i ett nätverk av War Memorial Parks som 

man kan finna runt om i landet.
27

 Mats Brusman nämner i kapitlet ”Plats och rum, mening och 

identitet”: ”Det finns alltså inget naturgivet som gör att platsens rumslighet ”unik” eller 

”särskild”, utan detta värde som tilldelas platsen av människor”.
28 

Vår tolkning av en plats är 

att platsen ifråga får sitt värde utifrån vad människor tycker och tänker. Värdet av Cu Chi 

tunnlarna uppskattas högt av regering och invånare då den har haft ett sådant starkt intryck på 

människorna som deltog i kriget och detta gör platsen unik. Detta kan vara en av orsakerna till 

att denna plats har blivit tilldelad det ”unika” som författaren talar om i sitt kapitel.  

 

De som besöker Cu Chi tunnlarna kan få chansen att krypa igenom tunnlarna i de säkra 

områdena och se på vissa utav lönnfällorna som finns utlagda. Gångarna är 90 cm höga och 

70 cm breda. Det fanns inget ljus i tunnlarna och det var väldigt sparsamt med syre. Därför 

gjorde soldaterna små hål i taken och andats genom bambupinnar för att klara sig. Som turist 

kan man även prova på att äta en måltid som soldaterna åt förr och testa att skjuta kanoner. 

The Tunnels of Cu Chi befinner sig i fältet ”pale tourism” i Sharpley’s matrix, dvs. ” turister 

med ett minimalt eller ett begränsat intresse av döden som oavsiktligt besöker mörka 

turistattraktioner”. 

 

 

 

                                                             
26

 Ray, N., Dragicevich, P., St. Louis, R. (2005) Vietnam. Lonely Planet Publications 
27 http://www.history.com/topics/cu-chi-tunnels  
28 Brusman, M. (2011), Plats, Ur: Perspektiv på turism och resande. Red: Syssner, J. Studentlitteratur 

http://www.history.com/topics/cu-chi-tunnels
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2.2.6 Koncentrationslägret Auschwitz 

Som tidigare nämnts (i avsnittet ”Vad är turism?”) så har turism vuxit sig stort just sedan 

andra världskriget (dvs. år 1945). En ytterligare anledning till detta är en av jordens mest 

omtalade platser som idag är en symbol för terror, genocid och förintelse – nämligen 

koncentrationslägret Auschwitz. Hit kom flödet av turister, så som släkt till de döda men även 

andra besökare, som ville lära sig mer om vad som egentligen hade hänt. 1940 öppnades detta 

koncentrationsläger i Oswiecim (Auschwitz på tyska), en polsk stad som föll under nazist-

Tysklands ledning. Huvudanledningen till att detta koncentrationsläger skapades var pga. den 

stora skaran polacker som arresterades under den tiden och att alla dessa inte fick plats på de 

”få” lokala polisstationerna. Tyskarna hade sedan 1930-talet byggt sådana läger, men detta 

kom att bli det allra största dödslägret i världen.
29

 

 

Lägret är uppdelat i olika delar. Den första och äldsta delen kallas för ”huvudlägret” men är 

mer känt som ”Auschwitz I”. Denna del användes främst som administrativt centrum, men 

väldigt många dödades här också. Den andra delen är Birkenau lägret (även kallat för 

Auschwitz II) där det år 1944 fanns omkring 90 000 fångar. Detta var den största delen av 

anläggningen och det var här den största delen av människorna mördades (cirka två miljoner 

människor). Det var nämligen här de planerade morden skedde och här var också 

krematorium och gaskamrar utplacerade. Det fanns även ett tredje läger vid namn Auschwitz 

III som är lite mindre känt. Detta var ett arbetsläger som försåg olika fabriker, som var under 

Auschwitz ledning, med arbetskraft. Utöver dessa tre läger fanns det många mindre läger 

runtom Polen och Tyskland.
30

 

 

Att besöka Auschwitz har blivit väldigt populärt, speciellt i skolor, men även privatpersoner 

som fascineras av döden. Tidigare fanns det knappt en bråkdel jämfört med de resor som 

arrangeras dit idag, då man nämligen kan hitta vissa bussresor för endast 200 kronor fram och 

tillbaka. Guidade turer arrangeras mellan den förste november och den 31 mars. Det 

arrangeras även speciella tvådagarsvistelser för skolelever. Under besöket får man se 

Auschwitz I och II under en period på ungefär 4-5 timmar och enligt Auschwitz hemsida är 

det viktigt att se båda delarna för att insupa den största möjliga känsla av platsens emotionella 

kraft. Museet där bl.a. fångarnas privata ägodelar finns, så som resväskor de tagit med sig till 

                                                             
29 http://en.auschwitz.org.pl/ 
30 http://en.auschwitz.org.pl/ 

http://en.auschwitz.org.pl/
http://en.auschwitz.org.pl/
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lägret och dylikt, är öppet året runt för besökare.
31

 Auschwitz befinner sig i fältet ”black 

tourism” i Sharpley’s matrix, dvs. ”’ren’ brun turism där huvudsyftet för turister är att uppleva 

döden med hjälp av platser som är etablerade för att exploatera döden”. 

 

2.3 Brun turism i Halmstad 

Halmstad är känd som den idylliska sommarstaden, staden som erbjuder en mängd konst och 

självklart är det även Per Gessles hemort. Med sina 90 000 invånare är staden region Hallands 

största stad och Halmstads position på kartan är väldigt fördelaktig då det gynnar både 

företagandets utveckling, att turismen blomstrar och att invånarna i staden trivs och ökar i 

antal. Halmstad här även en väldigt medryckande vision, nämligen: 

 

”Halmstad – Hemstaden 

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek. 

Halmstad – Kunskapsstaden 

Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. 

Halmstad – Upplevelsestaden 

Vi skapar en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.”
32

 

 

Däremot har Halmstad inte alltid haft denna gladlynta och harmoniska sida den har idag. 

Halmstads historia rymmer även hårda bataljer och längs den idag vackra kusten utspelade det 

sig bl.a. vikingaslag mellan två nordiska kungar. Under en väldigt lång tid tillhörde Halmstad 

Danmark (från 1000-talet till mitten av 1600-talet)
33

. Under Christian IV’s ledning (1588-

1648) omstöptes Halmstad. Han vistades ofta i Halland och satte sin prägel på staden genom 

att han lät bygga Halmstads Slott, Norreport samt så planerade han även in nuvarande Stora 

Torg som stadens centrum. Kungen av Danmark gjorde staden till en stark gränsfästning från 

att ha varit en fredlig köpstad.
34

 

 

Vi har bestämt oss för att fokusera på tre olika platser i Halmstad där brun turism går att 

utföra, nämligen Galgberget, Danska Fall samt Sperlingsholms slott. För att möjliggöra detta 

krävs det information om områdenas historia samt en plan över hur man skulle kunna anpassa 

de olika områdena så de blir ”mörkare”, dvs. ännu mer skräckinjagande. Det följer härnäst. 

                                                             
31 http://en.auschwitz.org.pl/ 
32 http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/350/1/ 
33 http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/hallands_historia.aspx 
34 http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/351/1/ 

http://en.auschwitz.org.pl/
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/350/1/
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/hallands_historia.aspx
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/351/1/
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2.3.1 Galgberget 

Galgberget i Halmstad är idag ett mycket populärt träningsområde för exempelvis löpare och 

skolklasser. Med sin otroliga placering i norra Halmstad i den sköna naturen blir Galgberget 

en optimal plats för träning och rekreation. Där finns mycket att se, bl.a. friluftsmuseet 

Hallandsgården med sina vackra 1800-tals stugor som flyttats dit från hela Hallands region 

samt utkikstornet med sin vidunderliga syn över Halmstad.
35

 

 

Dock har denna vackra ort en mörk historia i bagaget. Det har nämligen varit en 

avrättningsplats för dödsdömda brottslingar tidigare och den sista avrättningen ska ha skett så 

sent som 1850-talet. Namnet Galgberget kommer från just galgarna som användes vid 

hängningarna, men även andra metoder användes för avrättning på platsen. Dessa avrättningar 

gjordes offentligt och det sägs att de gjordes för att straffa brottslingen och varna andra för att 

detta också kunde bli deras öde om de gjorde något straffbart. Tyvärr finns det inte några spår 

kvar av galgplatsen, men namnet lever kvar än idag. Galgberg finns runtom i Sverige men 

även utomlands som i t.ex. Tyskland och Storbritannien.
36

  

 

En annan del av Galgbergets historia skedde under 1600-talet då det drog en våg av 

häxbränningar över Sverige och Danmark. Anledningen till dessa avrättningar var många och 

svårbegripliga men man kan säga att det handlade om att en gammal folklig 

föreställningsvärld ställdes mot en nu statlig, protestantisk syn. Dessa häxprocesser spred sig 

söderifrån, de protestantiska tyska småstaterna, och nådde sin kulmen på danska 

breddgraderna omkring 1617-1625. I Sverige nådde inte häxprocessen fram förrän 1668-

1676. Eftersom Halland blev svenskt 1645, vilket innebar för Halmstads del, att staden 

drabbades av två omgångar av häxhysterin.  Av alla dem som avrättades i staden vet man att 

en sensommar 1608 brändes Johanne Tusindkierling på bål på Galgberget, men detta skedde 

efter man haft några veckors rättegång rörande trolldom.
37

 

 

2.3.2 Danska Fall 

Danska Fall finner man i Eriksköps naturreservat, som till anblick är en vacker 

naturupplevelse där totalt 36 meter av forsande vattenmassor finns att åskåda. Det finns även 

                                                             
35 http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/301/1/ 
36 http://www.spf.se/spf/uploads/L4974/Gullbrandstorp.pdf 
37 Borgman, D., Halmstads kommun (2006), Epoker & händelser – Halmstad 700 år. Halmstad Tryckeri 

http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/301/1/
http://www.spf.se/spf/uploads/L4974/Gullbrandstorp.pdf
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en sägen om att den danska hären ska ha stupat vid fallen efter slaget vid Fyllebro år 1676.  I 

sägnen sägs det att den danska armén ska ha flytt österut längs med Fylleån och ska ha korsat 

en bro som svenskarna hade underminerat. När de danska soldaterna sedan korsade bron, 

brast denna på grund soldaternas vikt och de föll mot sin död.
38

   

 

2.3.3 Sperlingsholms slott 

I utkanten av Halmstad ligger Sperlingsholms slott, vilket idag är ägt av en av ättlingarna till 

den välkände friherren och generalmajoren Caspar Otto Sperling. Sperling grundade 

Sperlingsholm år 1650 och huvudbyggnaden uppfördes år 1812. På godset finns utöver slottet 

en liten gård, ett stall och Sperlingsholms kyrka. Själva slottet är konstruerat av sten i en 

nyantik stil i två våningar och sägs vara hemsökt. Det sägs nämligen att en karolinsk värja 

härjar på slottet. Denna värja sägs ha tillhört en dansk amiral, nämligen Peter Tordenskiold, 

som dödades av ett värjstick i hjärtat. Efter denna händelse hamnade amiralens egen värja i 

slottets vapensamling, men den lever sitt eget liv; flyttar sig på vägen och kan även börja 

sväva i luften. Det sägs även att amiralen ska ha uttalat en förbannelse över värjan som säger i 

princip att den som försöker bemästra hans värja kommer gå samma öde tillmötes som han 

gjorde. Vidare enligt sägnen har de gäster som flyttat värjan från sin plats dött.
39

 

 

2.3.4 Möjlig plats för brun turism – Fjelldalens gård 

Denna gård bildades under 1860-talet av godsägaren Alfred Bexell som var son till 

kyrkoherden Justus Gabriel Bexell och hans hustru Eleonora Kristina von Segebaden. 

Ungefär 13 år senare köptes gården av herr. P. A Langkild som år 1886 sålde den vidare till 

Ludvig von Segebaden som lät uppföra slottet år 1887. Det var dock hans son Gustaf von 

Segebaden som bestämde att slottet skulle byggas efter arkitekten P. L Håkanssons ritningar 

som fick sitt nuvarande utseende redan år 1907. Som det flesta slott har även detta ett eget 

spöke nämligen det snälla spöket Moberg, vars historia lyder som följande; Det sägs att 

Moberg miste sitt ben efter en skördefest, på järnvägen som fanns intill gården.  

 

Alla som hade arbetat på gården under säsongen var med på festen där man åt, drack och 

roade sig. Moberg hade nog tittat lite väl djupt ner i bägaren under den kvällen, det slutade 

med att han blev så berusad att han var tvungen att gå och lägga sig. Utan att titta var han lade 

sig någonstans slutade detta med att han somnade med ena benet mitt på rälsen, och vaknade 

                                                             
38 http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/306/1/  
39 Ullgren, P. (2005), Herrgårdsspöken. Wahlström & Widstrand  

http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/306/1/
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inte förrän det var för sent. Då fanns endast ett ben kvar. Det gick trots det att rädda stackars 

Moberg liv, men det enda som fanns i protesväg på den tiden var träben och det skulle ha varit 

näst intill hopplöst för Moberg att kunna skaffa sig ett nytt jobb. Godsherren tyckte synd om 

honom och lät honom stanna kvar på egendomen. Dock fanns det inte så mycket som han 

klarade av att göra, så han fick hålla till i köket och pumpa in vatten till huvudbyggnaden. 

Detta gjorde han tills han dog, och det sägs att han blev så tacksam för att han fick stanna kvar 

eftersom han är trots allt ett snällt spöke. 

 

Moberg härjar uppe på slottets vind. Förr sades det att han flyttade omkring koffertar som 

bevarades däruppe. Men han tar sig ibland en liten promenad där uppe, och då går det inte att 

missta sig på att det är just han. Han har nämligen ett träben så hans steg är mycket 

karakteristiska och man kan tydligt höra hur det låter när han går - ett steg, knack, ett steg, 

knack.   
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3. METOD 

I detta kapitel behandlas olika forskningsmetoder, teorier och tidigare forskning som man kan 

använda sig utav när man gör en undersökning. Kapitlet kommer även att ta upp vilken metod 

vi kommer använda oss av i vår egen undersökning av brun turism i Halmstad. Dessutom 

kommer vi belysa styrkor respektive svagheter inom urvalet samt inom studien. 

 

3.1 Vetenskapsteori 

En förklaring av vetenskapsteori enligt Nationalencyklopedin: 

”Det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den 

vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling”.
40

 

 

Vetenskapsteorin har flera olika grenar, en av dessa är fenomenologin. Fenomenologi 

grundades av filosofen Edmund Husserl under 1900-talet men utvecklades dock ytterligare av 

filosofen Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty. Det som 

fenomenologi framförallt handlar om är medvetandet och upplevelsen, men begreppet 

utvidgades av Husserl och Heidegger för att även kunna omfatta den mänskliga livsvärlden.
41

 

Samtidigt utvecklade Sartre och Merleau-Ponty fenomenologin till att inkludera människans 

kropp och handlingar i en historisk kontext.
42

 Allmänt kan man säga att fenomenologi i en 

kvalitativ studie är en sorts term som visar att det finns ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån de olika aktörernas perspektiv. Fenomenologin presenterar även hur man 

beskriver världen som den upplevs av de som enligt hypotesen är den relevanta verkligheten 

och hur människorna uppfattar att den är. 

 

När man talar om fenomenologi bör man även nämna livsvärlden, ett ämne i den kvalitativa 

forskningens intervju där intervjupersonens levda vardagsvärld framhävs. Det är nämligen så 

att den kvalitativa forskningsintervjun har en mycket unik möjlighet att komma åt och skildra 

livsvärlden. Det finns även en ansträngning att erhålla fördomsfria framställningar som ska 

leda till rehabilitering av livsvärlden till skillnad från vetenskapens värld. Man kan säga att 

livsvärlden påträffas i vardagslivet som den upplevs just vid det ögonblicket. Fenomenologin 

                                                             
40 http://www.ne.se/lang/vetenskapsteori (20/3 -12) 
41 Haglund, D. A. R. (1996) Intentionalitet som medvetandets väsen, Ur: Fenomenologiska perspektiv. Red: 

Orlowski, A., Ruin, H. Bokförlaget Thales 
42 Kvale, S., Brinkmann, S. (2011) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 

http://www.ne.se/lang/vetenskapsteori
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kommer vi ha i åtanke då vi skapar våra guidade turer (dvs. att skapa intressanta besöksmål 

och upplevelser ). 

 

3.2 Urval  

Urvalet är slumpmässigt, då fokus ligger på att välja vissa aktörer vars svar får tala för alla 

(dvs. om en chef intervjuas, då talar denne för hela företaget). Vi som forskare anser att det 

lämpligaste för denna forskning är en kvalitativ teori där utgångspunkten är att intervjua 

viktiga aktörer i turism- samt historiefältet, då brun turism använder sig utav båda dessa delar. 

Avgränsningen är Halmstad och de delar i staden som vi kommer att använda oss av är främst 

Halmstad turistbyrå, Hallands konstmuseum och föreningen Gamla Halmstad, då dessa är 

trovärdiga och relevanta källor med en bred kunskap om staden och dess historia.  

 

Tabell 1: Personer som intervjuats om brun turism 

Namn Arbetsplats Befattning Arbetat här 

sedan: 

Anders Bergenek Gamla Halmstad Ordförande 2005 

Carina Jacobsson Halmstad Turistbyrå Turistchef 2009 

Helen Adams The Edinburgh Dungeons Marknadsföringschef 2010 

Josefine Andersdotter Hallands konstmuseum Museipedagog 2010 

Peter Segelström Stockholm Ghost Walk Ägare/Guide 2006 

 

3.3 Typ av metod (kvalitativ och kvantitativ) 

Den kvalitativa metoden som inom samhällsvetenskapen är ett samlingsbegrepp för de olika 

arbetssätt som används av forskare som befinner sig i den sociala verkligheten. Datainsamling 

och analys inträffar samtidigt och i samspel med varandra. Forskningen går ut på att söka 

människors handlingar såväl som dessa handlingars innebörd
43

. Med den kvalitativa metoden 

strävar forskaren mot att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det som man undersöker. I 

den kvalitativa forskningsintervjun söker man den kvalitativa kunskap uttryckt i den normala 

alldagligheten och den syftar inte kvantifiering. 

 

Denna metod har som mål att erhålla modifierade redogörelser av olika kvalitativa aspekter 

som finns i intervjupersonens livsvärld, men arbetar med ord och inte med siffror. Den 

kvalitativa intervjuns tillförlitlighet i redogörelsen och noggrannhet i tolkningen av meningen 

är det som motsvarar precisionen i den kvantitativa metoden. Idag är kvalitativa metoder väl 

                                                             
43 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod (12/3 -12)  

http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod
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etablerade inom de flesta samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Ofta strävar man även 

efter att kunna kombinera den kvalitativa och den kvantitativa arbetsmetoden i syfte att nå en 

så mångsidig belysning av ett forskningsområde som möjligt. 

 

Den kvantitativa metoden är ett samlingsbegrepp inom den samhällsvetenskapliga kretsen och 

dess arbetssätt där forskarna metodiskt samlar in det empiriska och kvantifierbara data som 

summerar just en statistisk form. Med hjälp av dess bearbetade data analyseras resultatet och 

de utgångspunkter som kan vara testbara hypoteser.  Dessa kvantitativa arbetssätt har som 

regel formaliserats, steg för steg för att forskningsprocessen är väl definierad och avskild från 

övriga. Man utgår från de karakteristiska urval i en del av en befolkning eller grupp och 

undersöker dem med olika former av mätinstrument som ska fånga samband, fördelning och 

variation i det som man valt att studera. Den kvantitativa metoden kopplas dessutom ihop med 

olika tekniker, såsom enkäter som är något av ett villkor när man studerar en stor del av 

populationen.  Att använda sig av den kvantitativa metoden har förutsättningar inte bara att 

forskaren själv kan delta i studien, vilket kan uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl.  

 

3.4 Metodtekniker  

Till denna uppsats så kommer forskningen att utgå ifrån den kvalitativa metoden, där vi 

tillämpar intervjuer som kommer ske genom att vi ska ta kontakt med människor inom turism 

sektorn i Halmstad. Eftersom vi som forskare har valt att inrikta oss på området i och runt 

Halmstad så kommer turist sektorn ha en stor vikt på hur vi ska få fram den informationen om 

stadens historia, sägner osv. Detta kommer leda till att vi ska kunna bygga upp en guidning 

runt de platser vars historia och även dess sägner är mörk på något sätt. Genom att använda 

denna metod så kommer vi att få en uppfattning över hur brun tursim (dark tourism) kommer 

att utvecklas men även locka turister till Halmstad under resterande år då turismen under 

sommartid inte längre tillkommer. Intervjuerna kommer vara på platserna där de intervjuade 

arbetar (exempelvis Halmstad Turistbyrå, Hallands konstmuseum, Gamla Halmstad osv.) och 

de kommer att vara ungefär 45 minuter långa. Alla tillfrågade kommer i princip ha samma 

frågor, däremot kommer vi dock anpassa frågorna så de passar de tillfrågade bättre, men vi 

utgår självklart från samma frågor till alla. Dessutom har vi mailat frågorna till en av de 

tillfrågade, då vi inte har möjligheten att åka dit (Stockholm Ghost Walk AB, Peter 

Segelström). Utöver detta kommer vi även att intervjua Helen Adams som är 

marknadsföringschef för Edinburgh Dungeons (och även London Dungeons) på plats i 
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Edinburgh, för att få en internationell vinkling på vår studie. Frågorna finns längre ner som 

bilaga 1 respektive bilaga 2. 

 

3.5 Tolkning och analys 

En av de stora svårigheterna med den kvalitativa undersökningen är att den snabbt utvecklar 

en stor mängd med otympligt material genom att de bygger på formuleringar i formen av 

olika fältanteckningar, intervjuutskrifter och dokument av alla dess slag. Det är så att den 

kvalitativa forskningens data har beskrivits som den ”attraktiva plågan” av Miles (1979), detta 

är på grund av att det är lockande i deras utsträckning och att det är svårt att ta sig fram till 

rent analytiskt i det rikhaltiga materialet
44

.  Därför bör man som forskare tänka på att man ska 

ögonen på sitt mål, så man inte fångas av det rikhaltiga materialet.  

 

Det finns ett par av generella strategier som man kan använda sig av när man ska analysera de 

kvalitativa data.  Dessa är sannolikt de mest använda metoderna även om det finns andra 

strategier.   

 

Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren strävar efter att nå globala 

förklaringar till de olika händelser genom att fullfölja med insamlingen av den data tills det 

inte finns några fall som stämmer med en hypotetisk förklaring, det vill säga avvikande eller 

negativa fall av fenomen som hittas.  

 

Begreppet Grounded Theory kan förklaras på detta sätt; teorier som förklarats från data som 

samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna 

metod finns det ett nära samband mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin.   

 

Målet med metoden är att generera teorier som förklarar problemlösningen inom ett studerat 

område med få men rika begrepp. Metoden rymmer både induktion – att formulera hypoteser 

utifrån specifika data – och deduktion – att utifrån hypoteser dra specifika slutsatser.  

Ansatsen är dock övervägande induktiv och hypotesgenererande till skillnad 

från hypotesprövande forskning, som är övervägande deduktiv
45

. 

 

                                                             
44 Bryman.A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber 
45 Bryman.A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotespr%C3%B6vning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion
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3.6 Styrkor och svagheter inom urvalet 

Det finns många styrkor inom kvalitativ forskning. Exempelvis så är kvalitativ forskning 

mycket mer informationsrik då man kan utforma frågorna efter personen i fråga. Man får ut 

önskad information då man kan ställa ex. följdfrågor, man kan se personens ansiktsuttryck 

samt gestikulation. På så sätt får man mer korrekta svar, då man kan tolka dessa uttryck också. 

Utöver detta kan man bredda sitt kontaktnät och skapa nya kontakter, då de intervjuade 

aktörerna ofta kan rekommendera att kontakta någon annan aktör som kan hjälpa till vid 

forskningen. Det är enklare att sammanställa en sammanfattning med hjälp av den kvalitativa 

forskningsmetoden, då man själv skriver ner minneslappar och/eller spelar in samtalet man för 

med den tillfrågade. 

 

Svagheterna är däremot att det är väldigt svårt att få intervjuerna att vara objektiva; allting 

handlar nämligen om hur forskaren ställer frågorna, om denne ställer dessa objektivt eller om 

denne exempelvis avslutar en fråga med ”…eller hur?” Då anser forskaren en viss sak som 

den tillfrågade lätt endast kan hålla med om, av bekvämhet. Dessutom är det väldigt svårt att 

vara objektiv vid tolkningen och analysen av studien, då alla tolkar saker på sitt sätt. 

Exempelvis kan vissa tolka ett ansiktsuttryck som positivt, medan andra kan se det negativt. 

Vad som mer är en svaghet är att man inte tillfrågar alla, dvs. intervjuaren frågar exempelvis 

endast chefen på företaget om dennes åsikter och undersöker inte resten av personalens 

åsikter. Med ett kvantitativt urval når man många fler och kan ta med många fler människors 

åsikter i undersökningen. Utöver detta är kvalitativ forskning väldigt tidskrävande, då 

forskarna först måste skriva frågorna, sedan intervjua personerna, därefter skriva ner svaren 

och göra en sammanställning av allt. Det är viktigt att intervjuerna analyseras kort efter att de 

gjorts, så att man inte glömmer bort någon bit av intervjun eller medan man fortfarande har 

kvar intrycken man fick under intervjuns gång. Annorlunda är det återigen i den kvantitativa 

forskningsmetoden, där du endast skickar ut t.ex. enkäter, får tillbaka dem och sammanställer 

dem. Enkäter går att tyda mycket enklare, då forskarna har fått ett slutgiltigt svar på frågan de 

ställde och kan inte ställa några följfrågor. 

 

3.7  Styrkor och svagheter med studien 

Styrkorna med Halmstad som plats är dess otroliga placering; nära till havet, nära till Malmö 

och Göteborg samt många sommaraktiviteter (konserter, föreställningar, sportevent osv). Det 

finns väldigt mycket att göra på sommaren i Halmstad, däremot ser det lite sämre ut under 

resten av året då den största delen av försäljningen består av biljettförsäljning till 
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inomhusaktiviteter. Därför ger denna studie en chans att komma ut och uppleva Halmstad året 

runt för både turister och lokalbefolkning. En ny genre introduceras till Halmstad och staden 

får ännu en väletablerad titel utöver sommar- och konststaden. Dessutom lockar denna idé hit 

fler turister, då många är intresserade av brun turism samt att det finns grupper utanför 

Sveriges gränser som åker jorden runt endast för att uppleva brun turism. I och med detta 

kommer även den finansiella tillväxten öka och landet kommer att bli rikare. Dessa 

guidningar i sig kommer också vara väldigt nyttiga, då man på ett roligt (men kanske lite 

läskigt) sätt får lära sig om Halmstads historia.  

 

Svagheterna däremot är att misslyckas med studien, dvs. att ingen vill uppleva brun turism. 

Andra svagheter kan vara att Halmstads historia inte är tillräckligt stark för att man ska kunna 

bedriva denna sortens verksamhet. Dessutom måste det finnas ett bra manus så det inte blir 

för mycket buskis bakom historien samt att hitta guider/skådespelare som klarar av och lever 

sig in i sådana guidningar. Några andra svagheter med studien är intervjuerna; då brun turism 

aldrig tidigare har bedrivits i Halmstad, är det svårt för oss som forskare att veta vem vi ska 

vända oss till och vilka som kan något om stadens grymma historia. Brun turism är en helt ny 

genre i Halmstad och det gäller att bära eller brista.  
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4. RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av intervjuerna som gjorts att finnas. Här kommer 

vi även att återknyta till 2.3 Brun turism i Halmstad där vi har tagit upp det utbudet som finns 

i Halmstadsområdet där det är möjligt att i scensätta dess mörka historia.  

 

4.1 Intervjuer med aktörer i Halmstad 

Frågorna till intervjuerna med aktörerna i Halmstad var identiska och de tillfrågade fick svara 

på vad de tycker om brun turism överhuvudtaget, om det finns någon potential för att utveckla 

brun turism i Halmstad samt om brun turism är en positiv eller en negativ utveckling i staden 

m.m. 

 

Den första vi intervjuade var Carina Jacobsson, turistchef på Halmstad Turistbyrå. Hon såg 

positivt på brun turism, men ställde frågan om vi egentligen har resurserna för brun turism 

(exempelvis platsen, historian osv.). På fråga vad turister söker då de kommer till Halmstad 

svarade Carina att de oftast söker det som media oftast belyser, dvs. golf, natur, sevärdheter, 

nöjen av olika slag osv. Carina menade att det behövde bli mer substantiellt och att vi bör 

fokusera på en viss målgrupp för att lyckas med detta. Hon påpekade även att ”tid är pengar” 

och att man vid brun turism måste lägga ner väldigt mycket tid på planering och utförande. Å 

andra sidan menar Carina att Halmstad har en rik historia samt att vi har resurserna (dvs. 

väldigt duktiga guider på Hallands konstmuseum). Hon berättar: 

 

”Bra initiativ av er! Man måste veta hur man ska levandegöra historian för att lyckas med 

något sådant. Folk lyssnar mycket bättre under dramatiserade vandringar och blir man sedan 

även engagerad i berättelsen så är det mycket roligare. Vandringen behöver heller inte alltid 

utspela sig i samma tidszoner; det kan börja på exempelvis 1600-talet och avslutas vid slutet 

av 1800-talet. Då får man med mer information och historia under en och samma vandring. 

Man måste bli en helhet med allt och alla; skådespelare, kläder, make-up, plats osv.” 

 

Carina hade gärna sett att brun turism införlivas i Halmstad, eftersom turismformen kan locka 

ännu fler turister. Basen är den lokala historian och utvecklar man denna kommer Halmstad 

ha mycket mer att erbjuda och staden kommer ha en bredare målgrupp att inrikta sig mot – 

nämligen turister som är ute efter ”att turista brunt”. ”Det finns en väldigt uppskattad 

mordgåta på Wapnö slott, så intresset för brun turism finns absolut, menar Carina Jacobsson. 
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Alla hade inte samma åsikter om brun turism som Carina Jacobsson. Vid vår intervju med 

ordföranden av föreningen Gamla Halmstad (som innehar i princip all Halmstads historia) 

Anders Bergenek fick vi ett mer negativt svar; Bergenek menar att det inte går att införliva 

brun turism i staden. Det vi konstaterade utifrån denna intervju var att den äldre generationen 

kan ha problem med att denna turistform når Halmstad. Han säger: 

 

”Halmstads turism har av tradition byggt på stränder, bad, konstintresse samt på senare år 

även på events och spa-verksamhet. Det finns ingen lokal tradition kopplad till död, skräck, 

spökeri eller liknande företeelser.” 

 

Däremot var Josefine Andersdotter, museipedagog på Hallands Konstmuseum, väldigt positiv 

till införandet av brun turism till Halmstad. Hon menar att turisterna vill uppleva mycket mer 

och att införa denna turistform vore ”en trevlig utveckling”. Med trevlig utveckling menar 

hon att om man adderar historia, sägner och kulturhistoria så kan dessa 

spökvandringar/guidningar lyckas mycket bra. Även hon påpekar att Halmstad har en väldigt 

rik historia. Andersdotter nämner även att de har haft något liknande i staden för några år 

sedan, något de kallade för väsenvandringar som utspelade sig vid skymning och det, säger 

Josefine, var lite åt brun turism-hållet. Josefine: 

 

”Jag tror att detta kan bli väldigt populärt, men det krävs att ni har ett bra manus och att ni 

plockar ut de viktigaste sakerna i historians gång som ni belyser. Sedan är det viktigt med 

vilken målgrupp vandringarna ska rikta sig mot; handlar det exempelvis om en avrättning av 

något slag, är det inte särskilt klokt att ha barn som målgrupp. Det finns dock absolut ett 

intresse för detta! Våra väsenvandringar här på museet har varit väldigt omtyckta och sålde 

slut väldigt snabbt, så er idé är verkligen något som kan realiseras här i Halmstad.” 

 

4.2 Intervjuer med aktörer utanför Halmstad 

I Sverige finns det inte särskilt stor utsträckning av brun turism, men vi har lyckats komma i 

kontakt med ett företag i Stockholm vid namnet Stockholm Ghost Walk, som sysslar med 

spökvandringar i Gamla Stan. Ägaren och guiden Peter Segelström menar att brun turism kan 

utövas överallt, så länge staden/orten har en rik historia som man kan berätta om för nyfikna 

besökare. Han menar att han inte har tänkt på att deras vandringar är brun turism, utan har 

mest sett det som underhållning. Detta tyder klart på hur lite man känner till om brun turism i 

Sverige. Segelström berättar: 
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”Jag tycker att vandringarna är en kul vinkling på historien, eftersom historien ofta kantas av 

död och elände. Det enda hotet jag kan tänka mig för något sådant här är tramsiga/oseriösa 

företag/utövare som är lyckosökare. Gör man detta bra, så kan man som vi ha ungefär kring 

1000 gäster månadsvis och då blir det ekonomiskt sett positivt! Vem vet, vi kanske startar upp 

hos er under sommaren.” 

 

Slutligen intervjuade vi Helen Adams, marknadsföringschef på London/Edinburgh Dungeons. 

Hon menar att det finns möjlighet att utöva brun turism överallt, dock kommer det alltid 

finnas de personer/företag som inte vill blanda sig in i sådant, dvs. Äldre företag som föredrar 

traditionen i staden. Hon menar även att om en stad har en stark historisk bakgrund, så kan 

man starta ett företag som utövar brun turism, men att man måste tänka på att inte välja 

historiska händelser som ligger nära i tiden och som kan påverka människor negativt. Detta 

skulle i så fall vara ett hot mot brun turism, menar Helen Adams. På fråga om det finns någon 

efterfrågan på denna sorts turism, svarar hon: 

 

”I think it is in all of us to engage in the murkier tales of a location we are visiting. Tourists 

want to know the full story and with that there are often aspects that are not so pleasant. I 

think there are people who more actively seek dark tourism, but if in a city like Edinburgh 

people can visit the castle, museums and later do a ghost walk I think dark tourism can be 

worked into itineraries, even of those who don’t consider themselves ‘dark tourists’.” 

 

4.3 Möjliga iscensättningar av brun turism  

För att kunna utveckla brun turism i Halmstad måste det finnas goda förutsättningar och även 

en förfrågan. Utbudet finns då staden har en rik historia som har stänk av en något mörkare 

sida som gör att man kan ta dessa platser och historiska händelser och utveckla dessa till den 

nya sorten av turism, nämligen brun. Detta kan utövas under de resterande månader under året 

(dvs. inte endast under sommaren som det vanligtvis är). Detta var något som vi som forskare 

märkt att det fanns gott om, med allt ifrån häxor till snälla spöken och stupade danskar. Med 

den bakgrundsinformation som nämnts i de tidigare styckena så kan vi utveckla en upplevelse 

som passar den breda målgrupp som vi har valt att inrikta oss på. Vi planerar att använda oss 

av storytelling för att utöka upplevelsen besökare får på vandringarna/turerna. 

 

 



31 
 

 På Fjelldalens gård är vår idé att ha en skådespelare utklädd till det snälla spöket 

Moberg med trädben och allt, som kan gå runt på slottet och göra lite ljud för sig och 

visa sig lite då och då.  Eftersom Moberg är ett snällt spöke kan man utnyttja detta till 

att ha en mer barnvänlig spökrunda.  Exempelvis kan snälla spöket Moberg guida 

barnen runt i slottet och berätta om sina egna upplevelser av slottet och gården. Där 

barnen får prova på hans vardagliga syssla osv. Detta gör att det blir en lite mer 

snällare version av brun turism och vi når ut till en större målgrupp.  

 

 På Galgberget är idén att tack vare dess mörka historia göra en dramatiserad vandring 

eller ha en dramatiserad amfiteater. När det exempelvis kommer till häxprocessen kan 

man inte tända ett bål varje gång som en guidning kommer till platsen men det skulle 

kunna vara fullt möjligt att utspela en häxjakt, rättegång och avrättningar. 

Vandringarna/turerna kommer även handla om de förbrytare som hängdes på berget. 

Genom att visa turister och även lokalbefolkningen hur det egentligen såg ut på 1600-

och 1800-talet får de just den adrenalinkick som de söker. Man kan även göra ”mörka 

turer” genom skogens magiska värld och berätta olika myter om Galgberget och dess 

döda själar, som lever kvar än idag. Just placeringen av Galgberget gör det i sig självt 

till en otäck plats att befinna sig på i skymningstid.  

 

 Danska fall är en plats som skulle kunna levandegöras genom att man utvecklar de 

sägner och de fakta som finns om platsen. Idén är att använda sig av naturen och 

under de mörka timmarna sätta skräcken i rullning med exempelvis en dramatiserad 

vandring (exempelvis genom att soldaterna ur den danska armén kommer krälande 

upp ur vattnet för att dra ner svenskarna i det blodtörstiga vattnet).   

 

 För att levandegöra Sperlingsholms slott skulle man kunna uppföra en guidad tur på 

gården samt inuti slottet. Idén är att använda sig av naturens tillgångar, då man kör 

upp i en allé på väg mot slottet. Detta skulle redan väcka adrenalinet innan turisten 

kom upp till själva huvudbyggnaden. Sedan ser besökaren denna lilla gård, som själv 

ser ut som en scen ur en skräckfilm, vart en guide skulle kunna guida turisterna och få 

igång deras fantasi. Väl på slottet används sedan de olika rummens makalösa utseende 

och turisterna hade haft möjligheten att träffa den döde amiralen Peter Tordenskiold, 

återuppväckt till liv. 
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4.4 SWOT-analys 

STYRKOR SVAGHETER 

 De sägner och myter som finns bland 

Halmstads historia är så pass starka att 

de kan användas till att utveckla brun 

turism i stad. 

 Intresset är starkt från turismsektorn, 

men det är även ett snabbt växande 

intresse bland turister. 

 Detta fenomen finns bara på i liten skala 

i Sverige, i exempelvis Stockholm Ghost 

Walk. 

 Det som är bra med denna sortens turism 

är att man kan utföra den under hela året 

då den inte årstidsberoende. 

 Detta gör även att det förkommer fler 

jobbtillfällen, vilket i sin tur ger en ökad 

ekonomi.  

 Något som kan vara en svaghet är att det 

inte kommer att finnas något intresse.  

 Det är alltid en risk med ekonomin, att 

den inte kommer att växa sig tillräckligt 

stark för att kunna utföra våra planer.  

 Det koncept som vi kommer upp med inte 

är starkt nog.  

 Att de platser som vi har valt att inrikta 

oss på inte har tillräckligt potential att 

locka till sig en stor grupp besökare.  

MÖJLIGHETER HOT 

 Något som vi ser som en möjlighet är att 

vi ska kunna utveckla brun turism i 

övriga delar av Halland (sprida 

utvecklingen vidare).  

 Att stärka stadens utbud av aktiviteter. 

 Samarbete med Stockholm Ghost Walk i 

framtiden. 

 Att nå ut till den internationella 

marknaden är även det en möjlighet som 

vi ser fram emot, detta kan även ge 

tillfällen till internationella samarbeten.  

 När man utvecklar något nytt finns det 

alltid någon som tycker att man inte 

behöver göra något nytt i en stad som 

Halmstad där solen och konsten har varit 

det som har funkat tidigare år  

 Eftersom man måste satsa en viss summa 

pengar för att kunna utveckla brun turism 

i en stad som aldrig tidigare haft något 

som detta förut, vilket kan ha en dålig 

påverkan på stadens ekonomi (om det inte 

går runt) 

 

 

  



33 
 

5. ANALYS & SLUTSATS 

Slutligen kommer här en analys och en slutsats över vad vi har kommit fram till under denna 

studie. 

 

Halmstad är en stad med en väldigt rik historia och händelser vilka vi som forskare kan 

använda oss av för att iscensätta och införa brun turism i staden. Det finns många platser som 

kan utnyttjas till olika vandringar och turer, som exempelvis Galgberget och Sperlingsholms 

slott. Detta gör att stadens utbud av aktiviteter och evenemang ökar och på så sätt blir staden 

mycket attraktivare för besökare men även för den lokala befolkningen, som får uppleva sin 

stad på ett helt annorlunda sätt än vanligtvis (dvs. sommar, konst, golf osv.).  

 

Vad gäller intresset av att införliva brun turism i Halmstad så finns en stark efterfrågan, från 

både den lokala befolkningen men även från turism- och historiesektorn, vilket är en väldigt 

bra utgångspunkt. Med stöd och hjälp från exempelvis Halmstad Turistbyrå och Hallands 

konstmuseum kan sådana här vandringar/turer bli väldigt bra. Detta kommer i sin tur att 

förändra stadens ekonomi positivt och alla vinner på det. Däremot såg intresset för något 

sådant inte så positivt ut från föreningen Gamla Halmstads sida, vilka hellre vill behålla det 

traditionella turistandet i Halmstad, med shopping, spa-upplevelser, golf, konst osv. Detta ser 

vi inte som hållbart, då en stad bör utvecklas och anpassas efter behov. Därför ser vi heller 

inte detta som ett hinder i vår idé utan snarare som en utmaning för att ändra deras uppfattning 

i slutändan. 

 

För att kunna iscensätta denna idé använder vi oss av stadens resurser så långt som möjligt, 

dvs. naturen, omgivningen, vädret, årstiderna, guiderna på Hallands Konstmuseum och olika 

allmänna platser (ex. Galgberget, Danska fall). Utöver detta kommer vi om möjligt försöka 

skapa ett samarbete med viktiga aktörer i Halmstad och förhoppnignsvis kommer vår idé att 

sprida sig så vi kan skapa ett kontaktnätverk över hela Halland (så att vi kan nå ut till många 

fler aktörer). Samarbetet kan även komma att utvecklas så pass långt att det når ut till aktörer 

internationellt och sker detta, blir företaget stämplat som mycket seriösare, det kommer vara 

mer känt och locka fler besökare. 

 

Å andra sidan kan ett stort antal besökare vara skadligt för omgivningen, då alla möjligtvis 

inte tänker på att värna om naturen och kan skräpa ner eller skada naturen på annat sätt. Ett 
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annat problem kan vara att så många besökare inte uppskattas av lokalbefolkningen; 

möjligtvis kan staden blir ”överturistad” så att lokalbefolkningen känner att det inte finns 

något utrymme för dem och deras egna aktiviteter. Störst fokus ska självklart inte endast ligga 

på besökare från utanför Halmstad, utan vi vill först och främst fokusera på den lokala 

befolkningen och sedan breda ut oss. Denna idé ska kunna brukas året runt, vilket kommer 

gynna alla Halmstadbor/Hallandsbor; de kommer att ha något att göra under de dystra 

månaderna. Detta är menat att vara en vandring som ska kunna utföras året runt. 

 

Utgår man från SWOT-analysen så finns det definitivt många fler styrkor och möjligheter än 

svagheter och hot, vilket är något av en fördel för oss då vi utvecklar dessa vandringar/turer 

och inför dem i Halmstads turistnäring. Exempelvis är Halmstads historia väldigt stark (vilket 

flera av aktörerna ansåg vara väldigt viktigt då man skapar sådana här vandringar/turer), men 

vi har även fått reda på att företaget Stockholm Ghost Walk AB gärna skulle kunna tänka sig 

att samarbeta med oss för att starta upp detta koncept. Att brun turism finns i en så liten skala 

i Sverige gör att vi har en stor chans att lyckas; är man unik så har man mindre konkurrens 

och mer utrymme att utvecklas och spridas. Vår idé skapar fler jobbtillfällen, vilket det är 

väldigt dåligt med just nu. Dock måste vi tänka på vilka vi anställer, eftersom vi inte vill ha 

ett skämtföretag eller ett företag som arbetar för att tjäna pengar, utan vi vill vara ett företag 

som förmedlar upplevelser. Att nå ut till ett internationellt samarbete vore den sista punkten i 

vår ”att-göra”-lista. Vid intervjun med Helen Adams (marknadsföringschef för 

London/Edinburgh Dungeons) fick vi intrycket av att hon tyckte att detta var en mycket bra 

idé, men att vi skulle lyfta fram nyckelhistorier som människor inte vetat om tidigare och på 

sätt göra en annorlunda vandring med information om staden på ett ”mer skrämmande” sätt; 

på så sätt minns man det mycket bättre, menar Helen Adams. 

 

Vår största oro är inte att hitta platser eller att intresset inte finns; enligt alla aktörer finns dock 

intresset. Det enda riktiga hindret skulle vara ekonomin; har vi inte möjlighet att köpa alla 

förnödigheter som kommer att behövas kommer det vara väldigt svårt att starta upp något. I 

början kommer det möjligtvis vara tufft, men det man kan göra är exempelvis att låna kläder 

till en början, ansöka om bidrag från kommunen och dylikt. Ett annat problem vore möjligen 

att platserna vi vill vistas på kräver något sorts tillstånd, men de flesta platser vi har valt att 

vistas på är allmänna platser och detta borde inte vara något större problem.Vi har även 

diskuterat om vi borde ha en stadsvandring inspirerad av brun turism.  
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För att kunna komma igång med detta projekt måste de lokala invånarna veta att vi finns. 

Detta skulle vi kunna lösa genom att klä upp oss och ha en gratis föreställning runt om i 

stadens centrum där vi även delar ut information om hur man ska kunna komma i kontakt med 

oss och vad man har att vänta sig då man är med under en av våra guidningar/turer. Detta 

skulle även kunna ge oss en uppfattning om hur besökarna reagerar på föreställningen och om 

det blir positiv eller negativ reaktion. På så sätt kan vi utvecklas oss ytterliggare så när de 

riktiga guidningarna/turerna tar sitt startsprång kommer vi att vara beredda och inövade. Detta 

ger oss även en inblick över hur de historiska inslagen går ihop med det läskiga i våra 

vandringar/turer.  Vi kommer även att kunna märka om intresset är så pass stort som vi har 

uppfattat det och om idén kommer att bära eller brista. Självklart finns det hopp om att det ska 

bära men något som vi måste tänka på är att det aldrig är lätt att starta upp något nytt i en stad 

där störst fokus inte har legat på brun turism. Om vi tar till de resurser som finns kan detta bli 

ett vinnande koncept på nolltid. 

 

För att slutligen sammaställa denna studie anser vi som forskare att denna utveckling vore 

väldigt positiv för Halmstad och dess näringsliv, då många av aktörerna är intresserade av att 

delta i och hjälpa till med idén. Brun turism är något som i princip alla kan delta i, ung som 

gammal, då det finns olika nyanser av brun turism. Självklart vill vi inte endast att fler 

besökare från utanför Halmstad kommer, utan vi vill även införliva detta för den lokala 

befolkningen (så de ser sin stad på ett annorlunda sätt). Att börja i sin egen stad och sprida sig 

utåt är nyckeln till framgång, enligt oss. 
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Bilaga 1 

Intervju: Brun turism 

 

Våra namn är Elin Oskarsson, Amera Eminagic och vi studerar Hållbar Turismutveckling år 3 

på Halmstad Högskola. Vi är på vår sista termin, vilket betyder att vi är mitt uppe i att skriva 

vår C-uppsats som handlar om Brun turism i Halmstad. När vi skriver denna uppsats ska vi 

intervjua olika personer inom turism sektorn i Halmstad.  

1. Vad heter du?  

 

2. Vilken arbetsposition har du och var? 

  

3. Hur länge har du arbetat här?  

 

4. Vad söker turisterna när dem kommer till Halmstad?  

 

5. Vad söker lokalbefolkningen för sorts av information?  

 

6. Hur ser du på brun turism? Är det en bra eller dålig utveckling?  

 

7. Halmstad är ju en konst stad, tror du att Halmstad även kan bli en skräckens stad?  

 

8. Tror du att brun turism kan gynna stad så som konst gör?  

 

9. Tycker du att detta skulle kunna vara en idé att satsa på??  

 

10.  Tror du att det finns ett hot mot denna sortens turism?  

 

11. Finns det någon efterfrågan till denna sortens turism?  

 

12. Har du personligen deltagit på en spökvandring eller guidning av detta slag?  

 

13. Har du några tips till oss att tänka på i detta arbete?   
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Bilaga 2 

Intervju om Brun turism 

Våra namn är Elin Oskarsson och Amera Eminagic. Vi studerar Hållbar Turismutveckling år 

3 på Halmstad Högskola. Vi är på vår sista termin, vilket betyder att vi är mitt uppe i att 

skriva vår C-uppsats som handlar om Brun turism i Halmstad. När vi skriver denna uppsats 

ska vi intervjua olika personer inom turismsektorn.  

 

1. Vad heter du?  

 

2. Vilken arbetsposition har du och var? 

  

3. Hur länge har du arbetat här?  

 

4. Vad tror ni att turister söker då de kommer till Stockholm? 

 

5. Vad söker lokalbefolkningen för sorts information/upplevelse i staden?  

 

6. Spökvandringar räknas som brun turism (dvs. dark tourism på engelska, som innebär 

turism med koppling till död osv.) Hur ser du på brun turism? Är det en bra eller dålig 

utveckling?   

 

7. Tror du att brun turism kan gynna en stad lika mycket som exempelvis shopping gör?  

 

8. Tycker du att detta skulle kunna vara en idé att satsa på i Halmstad? 

 

9. Tror du att det finns ett hot mot denna sortens turism?  

 

10. Finns det någon efterfrågan till denna sortens turism?  

 

11. Har du personligen deltagit på en spökvandring eller guidning av detta slag (dvs. som 

inte ni själva har arrangerat)? 

 

12. Har du några tips till oss att tänka på i detta arbete?   

 

Tack på förhand! 

Elin och Amera 


