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Abstract:  
 

The purpose of the paper is through a touristic view to see how the zoos have developed to 

modern zoos and interview Djurens Rätt and Skansen to see their view on “animal welfare”. 

Another part of the paper is to see what the public thinks of animal welfare and if it’s crucial 

when they choose a destination. Through interviewing Skansen and Djurens rätt, we want to 

see if they have been affected by any media and in the survey see if that has changed their 

view on zoo.  

 

We are aware that zoos are attractive to the society, and that it has millions of visitors in 

Sweden annually. But how have they been influenced by the episode on “Kalla Fakta”? Kalla 

Fakta or Cold facts is a program on TV4, that hade an episode about the zoo “Parken zoo” last 

year. This episode showed a negative side of how they took care of the animals in the zoo. By 

interviewing Djurens Rätt and Skansen, we can concretely see that it has affected their 

organization in some way, whether it is negative or positive.  

We also used a survey to see if the public has been influenced by any media in the aspect of 

their view of zoos. Based on previous literature we can define what a zoo is and as well as 

welfare. By seeing the evolution of zoos to modern zoos, we can see how society had the 

power to influence. 

The result of this paper is that there are great similarities between the three groups and that all 

three are aware of animal welfare, and that they think that there is room for development. 

However, the view of Djurens Rätt is that zoos should be abolished altogether. While the zoo 

Skansen, believes that by creating more space for the animals is a big improvement, as well as 

to preserve the animals that are endangered. Based on survey respondents, they have been 

influenced by the episode on TV4 about Parken Zoo, but despite that, the majority of those 

who had an opinion thought that zoos conserved endangered animal species. To look deeper 

into the subject, you can continue to the next chapter. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att genom ett turistiskt perspektiv se hur utvecklingen av zoo till 

moderna djurparker har skett, samt genom intervju med Djurens rätt och Skansen få veta vad 

de anser om ”djurens välmående”. Syftet är även att undersöka om det är viktigt för besökarna 

att djuren mår bra och om det är avgörande för deras resmål. Utifrån enkäten vill vi se om 

respondenterna har blivit påverkade av något medieinslag och om det har ändrat deras 

uppfattning om svenska djurparker.    

 

Uppsatser ser över fenomenet djurparker ur flera olika perspektiv: Djurskyddsorganisation, 

Djurpark samt allmänheten. Vi är medvetna om att djurparker är attraktivt för allmänheten, då 

det lockar miljontals besökare i Sverige årligen. Men hur har de blivit påverkade av 

medieinslaget Kalla fakta? Kalla fakta är ett Tvprogram som sänds på TV4. Under året 2012 

så visades en inspektion av Parken zoo, där missförhållande av djur uppdagades. Genom att 

intervjua Djurens rätt samt Skansen, kan vi konkret se att det har påverkat deras 

organisationer på något sätt, vare sig det är negativt eller positivt.  

Vi har även använt oss av enkäter för att se om allmänheten har blivit påverkade av något 

medieinslag och om de påverkar dem i deras uppfattning av djurparker. Utifrån tidigare 

forskning så redogör vi vad en djurpark är och vad välmående innebär. Genom att se 

utvecklingen till dagens moderna djurparker, kan vi se hur sociala tycken har haft makten att 

påverka.  

Resultatet av uppsatsen är att det finns stora likheter mellan dessa aktörer och att alla tre är 

medvetna om djurens välmående samt att de tycker att det finns plats för utveckling. Dock 

anser Djurens rätt att utvecklingen ska gå åt att djurparker avskaffas helt och hållet. Medan 

djurparken anser att genom att skapa mer utrymme för djuren så är det en stor förbättring, 

samt att de bevarar djur som är utrotningshotade. Utifrån enkätrespondenterna, så har de blivit 

påverkade av inslaget på TV4 angående Parken Zoo, men trots det så anser majoriteten av de 

som hade en åsikt att djurparker bevarar utrotningshotade djurarter på ett positivt sätt. För att 

se djupare in i ämnet, kan ni fortsätta till nästa kapitel.  

 

 

Nyckelord: Turism, djuretik, Kalla Fakta, Djurens Rätt, Skansen, Välmående 
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1. Inledning 

 

1.1Bakgrund  

 

Vår uppsats grundar sig i ett starkt intresse för djur och turism. Genom att väva in 

problematiken hos djurparker med påverkan av turismbranschen, får vi med det djuretiska 

perspektivet samtidigt som huvudämnet är turism. Hur allmänheten ställer sig till djur i 

fångenskap samt hur inslaget om Parken Zoo på TV4 har påverkat besöksnäringen är 

intressanta faktorer att forska om. De flesta har besökt en djurpark någon gång i livet, i 

synnerhet som barn. Vi är medvetna om att djurparker är starkt attraktivt bland människor, då 

djurlivet alltid har intresserat oss. Parkerna ger människor en möjlighet att titta på vilda, 

exotiska djur som annars är relativt ovanliga att få syn på i verkligheten. Sedan vissa 

missförhållanden och skandaler har kommit fram i svenska djurparker har intresset för 

djurhållning ökat bland besökare. Detta är en viktig del av turismnäringen, då många platser 

får många besökare enbart genom djurparkerna. Om djurparkerna skulle läggas ned tror vi att 

det skulle resultera i negativa effekter eftersom det är en så viktig och attraktiv del ur en 

turistisk vy. Vi tycker att djurparker i ett turistiskt perspektiv är ett viktigt ämne att belysa, 

eftersom vi anser att djurens välmående ska prioriteras och att de ska ha en god 

levnadsstandard även fast syftet är att underhålla människor. Ordet djurpark kan klinga 

negativt i många människors öron, eftersom de hålls i fångenskap. Det främsta syftet med en 

djurpark är att bevara arter som är nära på att dö ut, och vi tycker det är positivt att detta finns 

eftersom det annars skulle bli svårt att behålla djurarterna på vår planet. Om djurarterna dör ut 

förstörs den biologiska mångfalden och detta påverkar även turismen avsevärt, ett exempel på 

detta är elefantridningen i Thailand där de livnär sig på turister. Det är även viktigt att sprida 

kunskap om hur djurparkerna verkligen påverkar djuren. 
1
 

  

                                                           
1
 Anna Burman, Moderna djurparker sprider kunskap, Biodiverse, 1998  
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1.2Problemformulering 

 

Turism är en av de snabbast växande näringarna och det behöver anpassas efter behovet som 

turisten har. Turismnäringen anpassar sig utefter efterfrågan, vilket innebär att skapa 

upplevelser som turisten är villiga att betala för. För att den destination ska vara attraktiv, så 

skapas det upplevelser som "måste ses" eller med andra ord upplevas. Genom att skapa 

aktiviteter som turister är villiga att betala för, så tjänar olika företag på det. I dessa 

upplevelser så inkluderas även utnyttjandet av djur. Djur har blivit en attraktion som har blivit 

välkänt och efterfrågat. Exempel på dessa är djurparker i Sverige som vi under uppsatsens 

gång kommer att undersöka lite närmare. 
2
 

 

Vi är dagligen omgivna av reklam om djurens välmående av exempelvis WWF som söker 

faddrar till utrotningshotade djur, men hur mycket ser man om djuren som inte finns i det 

vilda förutom att det är en upplevelse att se dem på olika djurparker? 

 Vi anser att genom att se närmare på ämnet, ser man även problemområden som man inte 

visste fanns förr. Det som har väckt vår uppmärksamhet mest var Kalla fakta som 

presenterade deras undersökning av Parken Zoo och hur de behandlade djuren, vilket inte var 

något man som besökare visste om. Genom att det har läckt ut till allmänheten, tycker vi att 

man ska se om det är något som har skett på andra djurparker i Sverige eller hur det förhåller 

sig till välmående av djuren.  

Grunden till problemet om djurens välmående kan bero på att djurens maktställning är 

avsevärt lägre än människan, där med far de ofta illa av individer som utnyttjar 

maktpositionen. Den positionen kan utnyttjas flitigt eftersom djuren inte är kapabla att ändra 

detta faktum, och det är många som endast ser den ekonomiska aspekten och inte djuret som 

en varelse med känslor och behov precis som vi. 
3
 

  

                                                           
2
 Rosaleen Duffy & Lorraine Moore, Global regulations and local practices: The politics and governance of 

animal welfare in elephant tourism, volym 19. Manchester, Department of Politics. 2010  
3
 Terry Perdue & Bonnie M, Psychology and animal welfare. Maple, 2013  
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1.3 Syfte   

 

Syftet med uppsatsen är att genom ett turistiskt perspektiv se hur utvecklingen av zoo till 

moderna djurparker har skett, samt genom intervju med Djurens rätt och Skansen få veta vad 

de anser om ”djurens välmående”. Syftet är även att undersöka om det är viktigt för besökarna 

att djuren mår bra och om det är avgörande för deras resmål. Utifrån enkäten vill vi se om 

respondenterna har blivit påverkade av något medieinslag och om det har ändrat deras 

uppfattning om svenska djurparker.     

1.4 Frågeställningar 

 Hur har utvecklingen av djurparker skett? 

 

 Vad är viktigt för besökarna/turister när de besöker djurparker? 

 

 Vilka skillnader kan man se mellan djurskyddsorganisationen ”Djurens rätt” och 

djurparken ”Skansens” förhållning till djurpark? 

 

 I vilken utsträckning har den massmediala uppmärksamheten påverkat synen på 

djurparker? 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen startar med sammanfattning på svenska samt engelska. Efter det kommer bakgrund 

då vi talar om djurparker ur en turistisk vy och vilken påverkan den har på turism. Efter detta 

kommer Problemformuleringen då vi inleder läsaren i vad som är problemet inom djurparker 

och djuretik och den forskning som finns. Därefter kommer syfte och frågeställningar som 

efterföljs av teorin som är indelad i 6 olika delar i rubrikerna: ”Utvecklingen av djurparker”, 

”definitionen av välmående”, ”djurens välmående”, ”bevarande och hållbarhet”, ”vad är en 

djurpark?” och ”lagar”. Följande kapitel är metod som också är indelad i ”kvalitativ metod” 

och ”kvantitativ metod” samt ett kort avsnitt om problem vi har stött på under arbetens gång.  

Under kapitlet empirin finns det fem olika underrubriker ”Intervju med Djurens rätt”, 

”Intervju med Skansen” och ”Inledning och resultat av enkäter”. Under det här avsnittet går vi 

genom vårt resultat av intervjuerna samt enkäterna. Efter detta så går vi genom en jämförande 

analys av all empirin och resultat vi har i jämförelse med teorin, en diskussion, slutsatser och 

avslutande reflektioner knyter an alla delar och en tydlig röd tråd. Vi avslutar uppsatsen med 

förslag till vidare forskning.  

  



 

7 
 

1.6 Angreppssätt 

 

Vårt vetenskapliga synsätt är inspirerat av det hermeneutiska. Ordet hermeneutik betyder 

”tolkningslära”, vilket passar till uppsatsen då intervjuerna ska tolkas och analyseras. Genom 

hermeneutik söker vi en helhetsbild på subjektet (subjektiv synsätt). Det som kan påverka hur 

vi tolkar informationen är genom upplevelser, vilket kan prägla analysen. Det kan leda till att 

resultatet minskar i reliabilitet. 
4
Eftersom vi använder oss av ett hermeneutiskt synsätt så 

innebär det att vi är påverkade av den sociala strukturen där välmående är något som präglar 

vardagen. 
5
 

Det vetenskapliga angreppssättet är även deduktion. Deduktion innebär att det växlar ifrån 

teorin till empirin. Det innebär även att det sekundära data, eller teorin vi har kommer att 

testas i empirin. Utifrån tidigare forskning, finns det många för och nackdelar med djurparker 

och utifrån intervjuer samt enkäter har vi försökt att nå fram till ett logiskt resultat.
6
  

Eftersom vi redan från början hade kunskap om djurhållning kommer detta omedvetet att 

präglas i uppsatsen. Automatiskt har vi en kritisk framförhållning, eftersom vi är starkt 

skeptiska till att hålla djur i fångenskap. Vårt kritiska synsätt kan därför anses vara 

fördomsfullt, eftersom vi redan har en bild av fenomenet. Dock är detta inte endast baserat på 

fördomar, då vi har kunskap om att missförhållanden har förekommit i svensk djurpark.    

Under processens gång har vi arbetat fram en röd tråd där ett sammanhang växer fram. Vår 

egentliga syn på ämnet visar sig i slutskedet efter vi har fått alla informanters åsikter och vävt 

samman det med teorin. Vi har haft en förutfattad syn från början vilket vi har utgått ifrån. 

Under denna process har vi fått reda på om kunskapen som växt fram lever upp till vårt 

förhållningssätt och bekräftat våra teorier. Det hermeneutiska angreppssättet innefattar en 

beskrivning av individers livsvärld, vilket vi har forskat i. I resultatet har våra teorier visat sig 

till stor del leva upp till våra förväntningar. Vi har haft föreställningar om hur djuren upplever 

sin situation i fångenskap, och detta har vi fått bekräftat på olika sätt. Det finns en risk att 

informanterna inte har berättat hela sanningen, men genom den information vi har fått har det 

skapat oss en klarare syn på ämnet. Detta kopplar samman hermeneutiken och det djuretiska 

synsättet.  

                                                           
4
 Veal, A.J Research methods for leisure & tourism: A practical guide, uppl 3. Edinburgh: Pearson Education 

Limited, 2005  
5
 Torsten Thuren,  Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2, Malmö: Liber AB. 2007  

6
Torsten Eriksson & Paul Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera. Upplaga 9, Malmö: Liber Ekonomi, 

1997  
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1.7 Källkritik 

 

Föregående forskning som vi har använt oss av är böckerna “Animal Welfare”, “Zoos and 

tourism” och artikeln “Animal welfare Centre”. Dessa böcker valida, de är tryckta vilket 

innebär att de är granskade. Dessa böcker tar inte bara upp aspekten “djurpark” utan har 

generell information. Reabiliteten och validiteten är hög trots att exempelvis ”Animal 

Welfare” är tryckt 2000, så har vi bara använt oss av definitioner och utvecklingen av 

djurparker till dagens samhälle.  

Hemsidorna vi har använt oss av är exempelvis från myndigheten Jordbruksverket. Det ökar 

validiteten i vårt arbete, eftersom informationen är direkt tagen från deras hemsida. Vi har 

även använt oss av sidor som tillväxtverket. Tillväxtverket är en hemsida som samlar in 

statistik, som vi har använt när vi talar om Skansen. Andra hemsidor är för att hitta 

definitioner på olika ord så som zoologi eller nyhetshemsidor så som BBC.  

Nackdelen med våra hemsidor är tre hemsidor. Dessa är informationen vi fick ur TV4, vilket 

kan leda till att informationen är subjektiv. Men vi ansåg inte att det var subjektivt, eftersom 

de skrev om det som visades på avsnittet i Kalla Fakta. De andra hemsidorna är att vi har fått 

lite information om Djurens rätt och Skansen ur deras officiella hemsida, men då har vi 

försökt ta objektiv fakta så som vilket årtal de grundades och vad de arbetar med. Om vi hade 

använt oss av vad de tycker ur hemsidan, leder det till subjektiv information. Orsaken till att 

vi var tvungna att använda oss av dessa hemsidor är för att informationen inte fanns någon 

annanstans. 
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2. Teori 

2.1 Utvecklingen av djurparker 

 

Djurparker är en populär attraktion inom turism samt är spritt över hela världen. Det kan vara 

allt ifrån små lokala anläggningar till stora djurparker i stora städer som drar miljontals 

besökare varje år. Problemen som det har försökt att rätta till är balansen mellan 

underhållning, bevaring samt utbildning. 
7
 

Under 1800 talet samt början av 1900 talet, började man engagera sig i att bevara djurarter, 

och ansågs vara ett hjälpmedel för att förhindra att en djurart ska utrotas. Man började 

undersöka djuren och forska biologiskt kring det. Men under sena 1900-talet blev det ett 

motstånd till deras behandling av djuren. Ett stort utspritt tycke emot de gamla djurparkerna 

var att man inte ansåg att de bevarade djuren, utan istället hotade ekosystemet och djurarterna 

samt att man ifrågasatte den ekonomiska vinsten ur detta. Allmänheten ansåg inte att det 

utvecklades med tiden.
8
   

Djuren förvarades förr i små utrymmen, exempelvis burar med betonggolv som inte 

accepteras av det moderna samhället längre. Exempel på en djurpark som har blivit ställda 

mot väggen gällande deras utveckling till den moderna djurparken är det som befinner sig i 

London. Londons Zoo är en av de kändaste djurparkerna i världen, men de har varit hårt 

kritiserade under den senaste tiden. 

Enligt redaktören av ”Ecologist” så menar han att det är en skamfull anläggning för vilda djur, 

då de inte har passande villkor. Den negativa uppmärksamheten som de fick av allmänheten 

samt media ledda till att myndigheter i Storbritannien fick avställa deras årliga utställning 

samt att rykten gick om att de skulle lägga ner hela anläggningen. Andra exempel på 

djurparker som inte anpassade anläggningen efter djurens behov är bland annat Melbourne 

Zoo. De blev tvingade att radikalt börja ändra anläggningen genom att skapa en naturligare 

miljö för djuren som exempelvis gräs eller andra växter som ska finnas i djurens omgivning, 

samt skyddande glas istället för järnburar. Det finns dock andra djurparker som har arbetat på 

ett sätt för att göra miljön naturligare för djuren, exempelvis Seattle Woodland Park Zoo, som 

sedan blev ett exempel för andra djurparker. 
9
 

 

Enligt forskare Shackleys undersökning så ansåg 27 procent av de som besökte London Zoo i 

Storbritannien att anläggningarna borde läggas ner. Detta var nära på att drabba Londons Zoo 

som tidigare nämnt. Hennes bok är en av de böcker som forskar kring ämnet som ifrågasätter 

vilken roll djurparker spelar samt varför de finns. David Hancocks som är en tidigare arbetare 

på Seattle Woodland Park Zoo sade:  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Colin Spredding, Animal Welfare, Upplaga 1, London: Earthscan Publication Ltd, 2000 

8
 Ibid 

9
 Ibid 
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“We should not accept zoos as they currently are. My proposal is to uninvent zoos as we 

know them and to create a new institution, one that praises wild things, that engenders 

respect for all animals, and that interprets a holistic view of nature. (Hancocks, 2001: xv)”10 

Men trots förbättringarna som vissa djurparker har genomfört, så sker ändå ständig kritik mot 

deras sätt att planera anläggningarna och deras intentioner med att ha djuren. Det finns ett 

stort utbud av attraktioner för turister, men djurparker är det som ständigt strider med kritik i 

den moderna världen. Det kan dock bero på att annan underhållning för turister som 

exempelvis museum, inte tar hand om levande varelser utan objekt. Nationalparker har dock 

också problem med kritik då de kritiseras för att inte behandla djuren rätt men det innebär inte 

att de ska stängas ner, vilket kan vara fallet för djurparker. Nationalparker är dock något som 

senare har blivit alltmer populärt pga. exempelvis ekoturism. Djurparker ansågs vara något 

som kom på andra plats och vara mer tillgängligt för människor som inte har råd att resa till 

platser längre bort.
11

  

 

Djurparker är på ett vis besläktat med naturturism så som nationalparker, men det har aldrig 

nått fram till samma nivå. Djurparker ökade snabbt under 1950-talet, men människans ökade 

kunskap om miljön minskade deras marknad under 1960-70 talet.
12

  

Problemet med djurparker kan vara att de som ansvarar för det, besökarna och andra aktörer 

har svårt för att bestämma deras identitet eller syfte då det kan anses vara turistattraktion, ett 

sätt att bevara och skydda djuren, fungera som utbildning eller en sorts hybrid av allting. För 

att kunna fortsätta finnas i det moderna samhället räcker det inte att argumentera med att 

erbjuda underhållning eller att vara en del av turismen. För att förstärka deras argument 

kommer bevarande samt utbildning in i bilden. 
13

  

När det gäller bevaring så finns det många tillfällen där de har misslyckats, samt tillfällen då 

djuren har blivit frisläppta i det vilda igen.  Ett annat problem är även att majoriteten som 

besöker djurparker har påvisat att besökarna mestadels är där för underhållningen. Trots att 

turister värderar utbildning och bevaring av djuren, påvisar inte deras attityder detsamma. 

Alltså kan utbildning, bevaring och underhållning komma i konflikt med varandra. 
14

 

Trots detta så har djurparken en roll i turismen då det är en ekonomisk tillgång och en 

attraktion för staden/landet. Men det som diskuteras är om det verkligen är en attraktion för 

turister, eller bara besökare som bor lokalt. Man har fört fram statistik att 50 procent av de 

som besöker London Zoo kommer från London och 87 procent är från Storbritannien. Flera 

andra djurparker har studerats, då det har påvisat liknande resultat. Men vare sig det är för 

lokala invånare eller inte, så är det en attraktion som är den del av turismen vilket har varit 

och är fortfarande ett hett omdiskuterat ämne. 
15

 

 

                                                           
10

 Warwick Frost, Zoos and tourism. Tonawanda, Channel View Publications Ltd, s. 228 
11

 Colin Spredding, Animal Welfare, Upplaga 1, London: Earthscan Publication Ltd, 2000. 
12

 Ibid  
13

 Ibid  
14

 Ibid 
15

 Ibid  
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2.2 Vad är en djurpark? 

 

Enligt Jordbruksverket, så är en djurpark en anläggning som visar upp djur minst 7 dagar per 

år. Med det menas alltså anläggningar som vi inte bara talar om dagligen men även 

stadsparker och 4H gårdar. 
16

 

För att en djurpark ska finnas måste den först bli godkänd av länsstyrelsen i det länet den 

ligger i. Innan de godkänns måste länsstyrelsen veta om det finns nog utrymme för djuren och 

att personalen som arbetar med djuren har rätt utbildning för att ha kontakt med djuren. För att 

ha vilda djur i en anläggning krävs även ett annat tillstånd från länsstyrelsen, och om dessa 

djur är utrotningshotade så måste de även ha andra tillstånd. Varje djurpark ska ha en 

veterinär tillgänglig, som minst en gång var tredje månad ska besöka anläggningen för att på 

så sätt behandla och förebygga sjukdomar samt ge råd om skötsel och hantering. En zoolog 

ska också besöka anläggningen minst en gång per halvår. 
17

En zoolog studerar djuren, allt 

ifrån att bestämma släktarter, genetik och ekologi (samspelet mellan djuren och miljön). 
18

 

Djuren ska ha möjlighet att bete sig som de hade gjort naturligt, inte skada sig själva eller 

andra i sin omgivning. Djuren ska hållas i grupp eller par, eftersom de lever på det sättet i sin 

naturliga miljö. Det ska vara rent och god hygien är viktigt när man har hand om djurparker. 
19

 

 

2.3 Definitionen av välmående 

Det finns flera olika perspektiv på detta. Begreppet om djurs välmående definieras med hjälp 

av anatomi och den fysiska miljön, vilket innefattar att djurens olika frekvenser och reaktioner 

mäts i kroppen när de upplever olika moment. Genom att utsätta djur för varierande miljöer 

kan man utläsa hur kroppen reagerar, som på så vis visar att denna reaktion kommer från 

djurets psykiska mående. Stressymptomen ser man genom att djurets hjärtfrekvens ökar, 

endorfinerna förändras samt mängden kortisol. Detta är ett avgörande sätt som visar hur djuret 

hanterar en situation. Svårigheten med att endast mäta fysiska förändringar är att en reaktion 

och symptomen kan visa sig när djuret är med om både positiva och negativa upplevelser.
20

 

Välbefinnandet hos djur omfattar inte bara tillståndet i kroppen utan visar även djurets känslor 

så som rädsla och frustration. Forskning som fokuserar på känslorna hos olika djur har lett till 

slutsatsen, som innebär att djuren har psykiska behov som måste tillfredsställas av humana 

skäl. Animaliskt välbefinnande betyder alltså att djuren kan leva utifrån deras naturliga miljö, 

och har möjlighet att utföra sina fulla spektrum av beteenden utan några hinder. Välmående 

bevisas via tillståndet i kropp och själ, vilket psykiskt innefattar temperament och övriga 

beteenden. 
21
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2.4.1 Djurens välmående  

 

Ordet välmående är något som kan tolkas på flera olika sätt, beroende på vad som värderas 

som att må bra och essentiellt. Ordet kan jämföras med ordet vacker, vilket är något som inte 

alla kan tycka likadant om. När det gäller välmående, kan det tolkas som att vara full, vara 

nykter eller annan känsla beroende på vem som ställs till svars. Det finns fysiskt, mentalt eller 

andligt välmående som kan definieras annorlunda. För att förenkla det, talar man om de 

basala behoven då de personliga preferenserna inte påverkar. Men vad är basala behov för 

djuren? Det är svårt att definiera men i boken ”Animal Welfare” skriven av Colin Speeding, 

så förklarar han de positiva och negativa behoven. 
22

 

 

Föda: Det ska finnas mat tillgängligt i rätt mängd som innehåller näringen som djuren 

behöver. Det ska vara hälsosam mat för deras kropp, tänder, käke med mera. Rent vatten ska 

finnas i rätt temperatur för att drickas eller tvätta sig i.
23

 

 

Miljö: Det ska vara i rätt temperatur/fuktighet/vind/ljus som djuren har i sin naturliga miljö. 

Viktigt är även att de har tillräckligt med plats och en stimulerande miljö runtom. Miljön ska 

alltså stimulera och förstärka det naturliga beteendet som de hade haft i sin verkliga miljö, 

vilket är nödvändigt för att djuren ska ha ett hälsosamt liv. Det är även viktigt att ha kontakt 

med andra djur. 
24

 

 

Djuren ska inte vara stressade eller rädda utan vara i sitt normala stadie. Djuren ska inte 

misshandlas fysiskt, eller stympas och smärta ska undvikas. Arterna ska skyddas från andra 

djur som skulle kunna skada dem, samt skyddas från sjukdomar och skador. Man ska även se 

till att den naturliga miljön inte blir överdriven, exempelvis för starkt solljus.
25

 

Orsaken till att människor anser det vara fel att djuren är i djurparker beror på att djuren är 

berövade på sin frihet som de hade naturligt. Eftersom de inte är i sin naturliga miljö, finns det 

mindre plats för dem att röra sig på och interagera med djurarter som de är vana vid. De som 

föds upp på en djurpark har svårare att finna sin naturliga identitet utan att bli påverkade av 

människorna omkring dem, samt att djuren kan uppvisa tecken på depression, aggression och 

rastlöshet. Trots att det finns djur som kan växa upp i djurparker, så kan det allvarligt påverka 

deras beteende trots att det är perfekt ordnat efter deras fysiska behov. 
26
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2.5 Bevarande och hållbarhet 

 

Djurparker är ofta förknippade med Noaks Ark, som en metropol för bevarande av djur med 

syfte att stärka dess mångfald nu och i framtiden. Detta fenomen är något som blivit 

omdiskuterat inom olika medier och skapat stora debatter i alla tider. Samtidigt som 

djurparker är en populär turistattraktion som lockar många besökare, diskuteras även rollen 

där besökarna tillfredsställs genom att djur tas ifrån sin naturliga miljö och hålls i fångenskap. 

I underhållningssyfte skulle fenomenet endast vara rättvist om det var sekundärt i rollen för 

bevarande. Djurparker har utvecklats relativt svagt när det gäller bevarande av arter. Den 

tasmanska tigern är ett exempel gällande detta. Den allra sista av dem dog på Beaumaris Zoo 

efter att en skötare glömde att släppa in den en kall vinternatt. Från år 1850 och framåt fanns 

den tasmanska tigern utbredd på olika djurparker i London, Washington, Vienna, Paris, 

Antwerp samt hela Australien. Deras unika sätt gjorde dem attraktiva för besökare, men 

problemet var att ingen djurpark brydde sig om själva bevarandet av arten utan det främsta 

syftet var att locka besökare. Detta medförde att arten dog ut.
27

  

I och med detta sjönk respekten för djurparker eftersom de inte klarade av att behålla djurarter 

på ett hållbart sätt, och detta ansågs som en döende marknad och fick därefter inget stöd. I 

Nordamerika bevisades detta ännu en gång, där det startades ett center för utrotningshotade 

schimpanser. Syftet med detta var att rädda aporna för att dö ut, men det visade sig inte vara 

något annat än en slags utställning med syfte att roa människor. På senare tid har djurcenter 

visat större engagemang för djuren genom ett bredare spektrum. Det har blivit ett faktum att 

djuren inte kan stärka sin population på naturlig väg och behöver därför hjälp med detta. 

Globala samarbeten är en strategi för att lösa problemen med utrotningshotade djur, dessutom 

arbetas det med projekt i de länder som djuren ursprungligen kommer ifrån, som bland annat 

innefattar skydd av djurens habitat och bevarande av de kvarstående populationerna. 

Djurparker använder sig av detta engagemang för att bevisa för besökarna att människor kan 

skydda arterna från det hot de står inför. Den gamla ”traditionella” djurparken misslyckades 

med att hålla den tasmanska tigern levande, men har gått igenom en utveckling till dagens 

moderna djurpark som visat att de lyckas skydda andra arter. Det sägs ofta att djurparker är 

primärt för allmänheten, dock har undersökningar visat att människor besöker djurparkerna 

till största del för nöjet och inte lägger tonvikt på bevarandet. Dock så kan detta tolkas på fel 

sätt, eftersom att respondenterna inte uppmanades till att välja mellan bevarande och 

underhållning. Det man ville få fram var varför människorna ville besöka en djurpark. 

Respondenterna kan ha tyckt att båda var lika viktiga, men frågan var vilket syfte som bidrog 

till att djurparker är attraktivt.
28

  

Ett exempel på ett räddningsprojekt är i Filippinerna då det pågår ett projekt för att rädda 

vissa utrotningshotade arter. Samarbete är ett viktigt moment inom bevarande, där alla 

involverade aktörer kan lösa problemen tillsammans. Behovet av partnerskap är stort, för att 

bredda arterna på en lokal, nationell och internationell nivå, vilket grundar en stark bas för 

utveckling och hållbarhet. I Filippinerna är samarbetet ett väsentligt nätverk mellan olika 

                                                           
27
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28

 Ibid  
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djurparker, vilket är ett initiativ till kollektiva åtgärder för att lyckas bibehålla hållbarheten. 

Filippinerna är ansedd som ett av de främsta naven för sårbara och oersättliga djurarter. Över 

hälften av djurlivet är starkt hotat, vilket beror på att hela 97 procent av dess lågland och 

uråldriga skogar är förstörda. Eftersom Filippinernas arter inte finns på någon annan plats i 

världen, skulle det innebära en global förlust om de dör ut.
29

  

Trots att Filippinerna är ett viktigt centrum för bevarande, finns det även många djurparker i 

området vars syfte endast är för att underhålla besökare. Vissa av dem har inte sjunkit så långt 

ner när det gäller djurens standard och välmående, men många privatägda djuranläggningar 

har blivit ifrågasatta när det gäller tillstånd av regeringen eftersom flertalet till exempel inte 

har lämpliga avelsprogram. Detta beror på att djurparkerna är dåligt finansierade och saknar 

en stabil ekonomi för att få det att fungera. Den internationella djurparksvärlden har nu gått in 

med hjälp genom att etablera reserver av olika utrotningshotade arter. Djurparker uppmuntras 

till att samarbeta med varandra, i synnerhet de som tampas med ett fåtal resurser. Dessa 

uppmaningar gör det möjligt att underlätta både underhåll av levande individer i fångenskap 

samt aveln av hotade djur, för att kunna behålla livskraftiga populationer och en möjlig 

återuppbyggnad av deras naturliga miljö. Dessa samarbeten bland institutioner är bekräftade 

på nytt och formaliserade av skriftliga avtal. Ett av avtalen kallas Memorandum of agreement 

(MOA) vilket är ett samförståndsavtal. I avtalet ingår de mål, finansiella förpliktelser, ansvar 

och förväntningar som krävs av de deltagande institutionerna. MOA integrerar med vyerna av 

de inblandade parterna och försäkrar att villkoren är förenliga med nationella lagstiftningar, 

protokoll och internationella åtaganden. När det gäller Filippinerna, är MOA i samverkan med 

en utländsk djurpark och regeringen genom skyddade områden och ”Djurlivsbyrån vid 

avdelningen för miljö och naturresurser”. De har till uppgift att skydda vildmark, djur och 

habitat. Filippinerna har ingått i flera samförståndsavtal med några framträdande djurparker i 

Australien, Danmark, Frankrike och Amerika. Innan det är möjligt att gå med i något avtal 

med utländska djurparker måste vissa kriterier uppfyllas – som medlemskap i WAZA* eller 

någon av dess regionala branscher, forskning och tidigare register över institutionella 

partnerskap.
30

  

De lagstadgade skyldigheterna inom den Filippinska regeringen för att bevara den biologiska 

mångfalden är en viktig faktor för arbetet med MOA. Filippinerna är det första landet i 

Sydöstra Asien som bedriver ledningen över av utrotningshotade arter som upprätthålls av 

utländska djurparker och andra djuranläggningar.
31

 

Utvecklingen av uppfödning i fångenskap för starkt utrotningshotade djur är utan tvekan en 

svår uppgift så väl som en kontroversiell mätning av bevarande. Uppfödning av djur i 

fångenskap kan bara bidra till bevarande om djurens miljö är vetenskapligt förvaltat, genom 

att se till att demografin är stabil samt att produktionen är självständig och drivs av sig själv. 

Insamlingen och exporten av fångade vilda djur var mycket dåligt reglerad i landet längre bak 

i tiden. Filippinernas system med nationell integration av skyddade områden har gjort en 
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förbättring av dess policy i genomförandet av ett förenat system för skyddade områden. 

Områden med högt värde av den biologiska mångfalden och djurens miljö ska skyddas och 

förvaltas. Dessa områden kan dock inte skyddas helt på grund av en begränsning av 

finansiella, politiska och säkerhetsbaserade skäl.
32

  

 

2.6 Lagar 

 

Enligt lagboken, så finns det 6 lagar som vi ansåg passade för arbetet. Dessa är bland annat att 

djuren ska behandlas bra och skyddas från att lida i onödan och sjukdomar. Djuren ska ha nog 

med mat och vatten samt tillsyn. Maten och vätskan ska vara i bra kvalitet och anpassat efter 

varje djurs behov. Djuren ska även ha tillräckligt med utrymme och skydd, och de ska vara 

rena.
33

 

Djuren mår bäst i en miljö som främjar deras hälsa, och som stödjer deras möjlighet att bete 

sig som de hade gjort naturligt. Myndigheter ska informera om andra föreskrifter angående 

villkor eller förbud.  

Djuren får inte heller ansträngas överdrivet, agas eller drivas med något som kan såra eller på 

något sätt skada djuren. Det är inte tillåtet att binda dem på ett sätt som kan ge upphov till 

skada, eller förhindra rörelsefriheten och den vila de kräver, samt skydd mot vädret.   

Om ett djur inte mår bra, är skadat eller visar tecken på ohälsa, ska den få den vård den 

behöver så som veterinär eller så ska andra åtgärder vidtas. Om sjukdomen eller skadan är 

svår måste man avliva djuret omedelbart.  
34

 

Det är Länsstyrelsen som har som sitt ansvar att se om dessa lagar följs. Det har varit deras 

uppgift sedan 1 januari 2009. De som även har ansvar över djurskyddslagen är 

Jordbruksverket. De ger råd och hjälp till länsstyrelsen samt samordnar de djurskyddskontroll. 

Jordbruksverket kan ge föreskrifter som är bindande när det gäller djurskydd.  

Däremot så arbetar myndigheterna med brott som sker emot djurskyddsbestämmelserna.
35

  

 

2.7 Inslaget om Parken Zoo 

 

Djurparker finns till för att låta människor uppleva ovanliga och exotiska djur som man 

annars inte har så stor chans att få se i verkligheten. Detta lockar många besökare och är 

oerhört attraktivt, i synnerhet för barn. Dock är det främsta syftet med en djurpark att bevara 

utrotningshotade arter som riskerar eller är mycket nära att dö ut. Dessa arter bevaras för att 

den biologiska mångfalden ska växa sig starkare på vår jord, eftersom människan tar allt 

större plats resulterar det i mindre ytor för djuren att röra sig på. Skador på miljön och 

skövling av naturen är fler faktorer som bidrar till det kraftigt hotade djurlivet.
36
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En mörk baksida av svensk djurpark visade sig i ett inslag i programmet Kalla Fakta år 2012. 

Programledaren Lennart Ekdal besökte Parken Zoo i Eskilstuna, för att granska verksamheten 

efter att en tidigare anställd hade berättat fruktansvärda historier om parkens djurhantering. 

Den anställda avslöjade att friska djur hade avlivats för att ersättas av nya på grund av att det 

inte fanns tillräckligt med plats. Djurvårdarna var medvetna om detta och mådde dåligt. När 

hon arbetade där blev hon tvingad att undanhålla sanningen och istället framföra att djuren 

hade dött på ett naturligt sätt, och till slut sade hon upp sig för att hon inte orkade hålla upp en 

falsk fasad. Parken zoo förvarade bland annat en bongoantilop i frysen samtidigt som 

ledningen sade att djuren hade förflyttats till andra djurparker. Djurparkschefen Helena 

Olsson ljög under programinslagets gång och ändrade sin berättelse flera gånger när hon blev 

konfronterad. 
37

  

Parken zoos VD Irja Bäckström berättar att förtroendet efter inslaget inte har kommit tillbaka 

än, och att sommaren 2013 var tuff då antalet besökare minskade kraftigt. I juni månad hade 

besökarna minskat med 20 procent och i juli gick siffrorna ned till hela 35 procent. Hon 

upplever att detta beror på ”Kalla Fakta-effekten”. Dock har djurparken vidtagit åtgärder för 

att lösa detta problem, som innefattar punkter om bättre djurskötsel och administration. 13 av 

20 åtgärder har blivit genomförda. 
38
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3. Metod  

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt en kvalitativ intervju för att samla in information från respondenterna. Utifrån 

kvalitativ intervju kan man få svar på frågor som framförallt har med människors upplevelser 

att göra, eller deras syn på ett problemområde. Utifrån en kvalitativ intervju kan man tolka, 

beskriva och förklara sig mer än en kvantitativ metod. Själva ordet kvalitet kommer 

ursprungligen från det latinska ordet ”qualitas” vilket betyder egenskap. 39 

 

När man gör en kvalitativ studie så utgår man utifrån att vad som är verkligt kan uppfattas på 

olika sätt, alltså att det inte endast finns en sanning. När man använder sig av en kvalitativ 

metod så omfattar det oftast inte många människor. Orsaken man gör så är för att man ska 

kunna gå djupare in i deras svar. 40 När man ska visa resultat på en kvalitativ intervju så kan 

man inte uppvisa det i siffror utan med ord, alltså kvalitet. Vi har semistrukturerade frågor, 

vilket innebär att vi har liknande frågor till båda informanterna. Vi har öppna frågor, vilket 

ska leda informanten att utveckla sina svar själv utan att leda de till ett svar samt möjlighet till 

följdfrågor.  

Det finns vissa skillnader i frågorna som vi har ställt till Skansen och Djurens rätt, då vi har 

exempelvis frågat följdfrågor till Djurens rätt. Det beror på att Cecilia Mille som är ansvarig 

för internationella frågor i Djurens rätt sa att vi kunde gärna ställa fler frågor. Det leder till 

olika resultat av intervjuerna, men vi kan ändå jämföra svaren då de i princip är inom samma 

tema. Vi anser inte att man kan ställa de identiska frågorna eftersom de är två helt olika 

aktörer.  

 

Vi ville ha en bred syn på vad djurparker ansåg om djuretik och om de tycker att det finns 

förbättringar som kan vidtas. För att göra detta har vi mejlat ca 6 olika djurparker, bland annat 

Kolmården, Parken Zoo, Skånes Djurpark, Furuvik och Tropikariet. 

 

Detta kunde dock inte slutföras då flera av informanterna, exempelvis Kolmården slutade 

svara efter att vi skickade frågorna. Parken Zoo ansåg inte att de hade tid nog för att hinna 

besvara våra frågor, då det finns så mycket som pågår för tillfället. Det slutade med att vi bara 

kunde få svar från Skansen. Det leder dock till att Skansen är en indikator och inte en 

fullständig inblick i vad djurparker anser.  

 Linda Askelund som är djuransvarig på Skansen ville att vi skulle ses personligen för att 

hålla intervjun. Det kunde vi inte genomföra eftersom vi inte har tid eller ekonomin för att åka 

till Stockholm. Det resulterade i att vi fick hålla kontakt genom mejl, vilket vi trots allt 

upplevde som en bra metod.  

 

Fördelen med det är att vi genom svar i skriftlig form, kunde få lite bredare svar då Linda 

Askelund på Skansen kunde svara i lugn och ro på frågorna utan någon press. Nackdelen är 
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dock att vi inte hade möjlighet att ställa följfrågor direkt efter, samt att vi inte kunde analysera 

deras kroppsspråk och ordval i verkligheten.  

 

Vi har även varit i kontakt med andra djurskyddsorganisationerna Svenska 

Djurparksföreningen och Djurens Rätt, men Svenska djurparksföreningen svarade inte på vårt 

mejl. Det slutade med att vi bara kunde få svar från Djurens rätt. Det leder till att även de är 

en indikator och ger inte en fullständig inblick i vad andra djurskyddsorganisationer anser.  

 

Djurens rätt var villiga att svara på frågorna och tyckte att det var väldigt positivt att vi ville 

skriva om djuretik ur ett turistiskt synsätt. Intervjun med Djurens rätt skedde även via mejl, 

vilket vi ansåg vara bra eftersom respondenten Cecilia Mille svarade utförligt och gav källor 

på det hon berättade. Vi mejlade intervju genom att bifoga ett Worddokument i mejlet. Hon 

svarade snabbt, och följdfrågorna kom nästa dag. Dessutom var hon positivt inställd till att 

svara på följfrågorna som vi skickade, vilket gav oss en djupare inblick i vad Djurens Rätt 

ansåg. Nackdelen med detta är att djurens rätt är en intresseorganisation, och det inte kan 

framföra vad alla djurskyddsorganisationer anser utan visar endast deras åsikt. Det begränsar 

vårt arbete, med tanke på att vi ville ha en större grund att jämföra med.  

3.2 Kvantitativ metod  

 

Vi har även valt att använda oss av en kvantitativ metod, vilket innebär det som kan mätas i 

siffror och ge konkreta svar i siffror. Enkätsvaren är blandade då det finns fast svarsalternativ 

som ”ja, nej eller ingen åsikt”, samt öppna svar vilket ger de svarande mer utrymme att ge sin 

åsikt. Vår enkät är alltså semistrukturerad, då vi ger ut samma frågor till alla informanter.41 

Vår kvantitativa metod är även kvalitativ eftersom vi tolkar svaren och siffrorna. 

Vi valde att utforma enkäter för att ta reda på vad allmänheten anser om djurparker och vad 

som är viktigt för dem. Vi skapade enkäten på www.enkät.se som vi sedan delade ut genom 

att mejla och dela på Facebook för att få fler respondenter. Vår urvalsgrupp är alltså vår 

vänkrets, vilket kan ge lite skeva svar. 

 

Vår svarsfrekvens var 50, vilket ökar validiteten. Genom att ha en webbaserad enkät så blir 

det inte kostsamt för oss, då vi inte behöver skriva ut alla papper som behövs och inte skicka 

det på posten. Fördelen är även att hemsidan sammanställer vissa enkätssvar i själva 

programmet vilket förenklade det för oss. Men eftersom vi hade öppna svar, var vi tvungna att 

göra om alla diagram för att det skulle vara likadan design på samtliga. 

Enkäter är bra att ha när man ska belysa uppfattningen om något, men är inte så passade när 

det krävs djupare kunskap om ett ämne då det inte finns möjlighet till 

tvåvägskommunikation.42 Men vi ansåg det vara lämpligt eftersom vi också har valt att ha 

kvalitativ intervju med Djurens Rätt och Skansen vilket redan ger oss en djupare förståelse i 

ämnet.  

                                                           
41
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Fördelen med enkäter är att de kan vara anonyma och svara som de vill utan att ha press på 

sig. Eftersom de är anonyma så leder det till mer sanningsenhetliga svar än vanligt. När vi 

utformade enkäten så inledde vi med ” Enkäten handlar om djurparker i Sverige och djurens 

välmående inom turism. Nedanstående frågor är för att se vad ni anser om djurparker. Det tar 

några minuter, och hjälper oss enormt mycket.” 43 När man börjar enkäten med att förklara 

vad den är till och varför vi ställer dessa frågor, leder det till större förståelse för de svarande. 

Fördelen är även att genom enkäter kan man skapa diagram som ger en mer konkret samling 

på deras svar och tar mindre plats för tolkning. Vi valde att ha hälften av frågorna med egna 

svarsalternativ, vilket inte leder respondenten till ett specifikt svar. På så sätt så kan vi se vad 

de anser genom egna ordval. 

 

Nackdelen med enkäter är dock att vi inte delade ut de själv på destinationer som djurparker, 

för då kan vi förklara vad de inte förstår. Om man är på plats när man delar ut enkäten leder 

det till att fler svarar på alla frågor. Det har varit ett problem i vår enkätundersökning, då 

många har hoppat över frågor vilket sänker validiteten på svaren. Nackdelen är även att vi 

hade 5/10 frågor som var öppna, vilket ledde till svårigheten att kategorisera svaren. 

Människor svarade med fler ord, och det leder till att de hamnar i flera olika kategorier.  

Ännu en nackdel är att när man gör en webbaserad enkät, så medför det att de måste ha en 

dator tillgänglig, dock kan man även svara på dessa genom telefon vilket ökar tillgängligheten 

för oss. Genom att enkäten finns på webben leder det dock till att flest ungdomar svarar på 

frågorna, då en stor andel äldre har svårigheter med att använda sig av internet.  
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4. Empiri 

 

4.1 Intervju med Djurens Rätt 

 

Djurens rätt är den största djurrätts- och djurskyddsorganisation som grundades år 1882. 

Deras inkomst för att kunna arbeta med dessa frågor kommer från frivilliga som skänker 

pengar samt de som arbetar för djurens rätt i samhället. De arbetar för djurens rättigheter inom 

områden som djurförsök, livsmedelindustrin, pälsfarmer samt andra områden där djuren 

används i sådan utsträckning där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden – djurparker. 

De arbetar emot att använda djuren i underhållningssyfte. 
44

 

Intervjun med Djurens Rätt genomfördes via mail. Vi fick kontakt med Cecilia Mille som är 

ansvarig för internationella frågor. Vi skrev frågor och fick ett mail tillbaka där de svarade på 

våra frågeställningar. Via svaren som kom in skapade vi följdfrågor, så att vi verkligen skulle 

bli besvarade på det vi verkligen ville veta, och i sin tur få ett så användbart resultat som 

möjligt. 
45

Anledningen till att vi gjorde på detta sätt beror på att vi inte hade möjlighet att 

träffa dem personligen. Vi tror att sanningshalten tenderar att bli högre och att det är större 

chans att få ärligare svar via text, än vid en personlig intervju då situationen blir mer krystad. 

Genom att maila kan respondenterna svara i lugn och ro.   

Frågorna liknar de som vi ställde till Skansen, för att få ett mer jämförbart resultat. På så vis 

ser vi ett mönster och kan sammanväva hur de olika respondenterna ser på djurparker, och 

vilka perspektiv som visas.  

Djurens rätt är som väntat väldigt kritiska till hela fenomenet med djurparker. Hela intervjun 

genomsyras av ett negativt perspektiv. De anser att Sveriges djurparker inte följer de 

regelverk inom hanteringen av djur som krävs för att det ska vara acceptabelt, och de berättar 

att detta beror på flera missförhållanden som har kommit fram de senaste åren. På grund av 

bristerna vill Djurens rätt genomföra en översyn av djurhållningen. Eftersom vi visste att 

Djurens rätt skulle ha en grundligt negativ syn på djurparker, försökte vi vända på det och bad 

dem berätta om något som var positivt med parkerna. Svaret löd att det aldrig är positivt att 

använda djur till något som strider mot deras intressen. Att besöka en djurpark är ett sätt att 

komma riktigt nära vilda djur, men de anser att djurparker bör avvecklas helt och att vi kan 

betrakta dem i deras naturliga miljö istället. Problematiken med djurparker ligger i begränsade 

utrymmen och otillräcklig stimulans, vilket kan leda till stereotypa beteenden. De poängterar 

att det är viktigt att visa respekt och att man bör kunna skydda djurarterna i frihet utan att 

behöva använda djurparker till det.  

Detta gynnar dock inte turismen i kommunerna, eftersom djurparkerna drar in otroligt många 

besökare. Vi tror att det skulle medföra negativa effekter inom ekonomin om alla djurparker 

stängdes, ur ett turismperspektiv. Dock kan lösningen vara att ersätta det med någon annan 
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attraktion, som passar alla målgrupper. Detta tycker inte Djurens rätt, eftersom det inte är en 

fråga som är inom ramen av deras arbete då de endast förhåller sig till djurens välbefinnande.  

I följdfrågorna svarade Djurens rätt att man främst bör lägga tonvikt på kunskap, att informera 

människor om vad djurparker egentligen innebär för djuren. En djurpark kan verka harmonisk 

vid den första anblicken, men om man skrapar på ytan visar det sig att många djur känner sig 

stressade och drabbas av beteendestörningar vilket få människor känner till. Det förekommer 

även att djur som har varit på djurparken länge avlivas för att sedan ersättas med nya, mer 

spännande arter för att hålla besöksflödet aktivt. Parken Zoo är ett exempel där detta har skett. 

Efter inslaget i programmet Kalla Fakta som handlade om Parken Zoos djurhantering så har 

intresset för djurens välmående ökat, påpekar de. De har fått fler frågor av allmänheten om 

djurparker och deras arbete i den här frågan sedan dess. Hon förtydligar att dessa frågor 

handlar om djurskyddsproblem på de olika djurparkerna, om myndighetskontroll och 

uppföljning av de problem som uppmärksammades. Slutsatsen är att skandalen på Parken Zoo 

har öppnat ögonen på allmänheten, och på så vis skapade detta ett starkare intresse för hur 

parkerna sköter djurhållningen när det gäller underhållning för människor.   

Organisationen lägger inget intresse i vad djurparker kan göra istället för att få en ekonomisk 

vinst, eftersom det inte berör deras typ av arbete. Detta innebär att deras synsätt ter sig ur ett 

enda perspektiv och vägrar att svara på frågorna gällande turism och ekonomi.   

 

4.2 Intervju med Skansen  

 

Skansen öppnades som ett museum redan 1891, men den räknades som djurpark år 1924 då 

de byggde ut aphuset och uppfyllde kriterierna som krävdes för att vara en djurpark. Nu är 

Skansen den största djurparken i Stockholm och har över 70 skandinaviska djurarter och ca 

200 stycken exotiska djur. 
46

 

Intervjun med Skansen djurpark är utformad för att få en djupare inblick i vad de anser om 

välmående av djur. Utifrån intervjun ska vi få kunskap om vilken skillnad det visar från deras 

svar och djurskyddsorganisationen Djurens rätt.   

 

Vi mejlade frågorna till Linda Askelund som är djuransvarig på Skansen. I mejlet påpekade vi 

att vi kunde ta det genom telefon eller mejl. Hon ville dock träffas för att svara på frågorna, 

vilket inte var genomförbart för oss då vi bor långt ifrån Skansen. Respondenten Linda 

Askelund som är djuransvarig på Skansen svarade på frågorna vi hade genom mejl och detta 

tog ungefär en dag efter att vi skickade ut frågorna.  
47

 

 

Utifrån intervjun fick vi väldigt positivt svar på hur djurparker behandlar de lagar som finns. 

Linda menade att eftersom en djurpark inte kan finnas om den inte håller alla möjliga lagar 

som finns, alltså inte få djurparkstillstånd. Hon skrev även att det finns många lagar, och att 

det är svårt att gå efter alla då de går emot varandra.  Det som var en nackdel med djurparker i 
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Lindas perspektiv är att djurens ytor är begränsade, då Skansen inte har möjlighet att 

expandera. Det som djurparker kan förbättra på är mycket, alltifrån studier och forskning för 

att kunna förbättra djurens välfärd, utbilda skolor och allmänheten samt att djurparken kan 

förbättra sin kommunikation med allmänheten angående varför de agerar som de gör och 

varför.  

 

När vi frågade varför deras djurpark är attraktiv, så svarade hon att Skansen är mer än bara en 

djurpark som lockar inhemska familjer samt turister. Orsaken är att de erbjuder en 

kombination av kultur, djur och program. Det beror även på att det ligger i huvudstaden och 

innehåller den miljö, djur och byggnader som attraherar.  

 

Hon svarade att Skansen arbetar mycket med omvärldsanalys och samarbetar med andra 

svenska djurparker och europeiska organisationer som lägger mycket kraft på att svara på 

allmänhetens frågor om djur och djurparker.  

När vi frågade dem om programinslaget på TV4 om Parken Zoo, så svarade hon att de 

bearbetar skandalen på Parken Zoo och att djurparksbranschen har blivit påverkade av detta. 

Det har lett till att allmänhetens syn har blivit påverkad samt myndigheter som 

Jordbruksverket, naturvårdsverket och Länsstyrelser. Trots detta anser hon inte att besökarna 

har kopplat Skansen med det som har hänt på Parken zoo, utan att de istället ser varje enskild 

djurpark som den är.  
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4.3 Inledning av enkäter 

 

Som en av våra insamlingsmetoder, har vi valt att använda oss av enkäter. Vi genomförde 

detta på en hemsida som heter www.enkät.se  och sedan sammanställt informationen nedan. 

Vi har fått 50 svar på enkäterna. Majoriteten av frågorna är med öppna svar, vilket gör att vi 

har mer att basera oss på samt att respondenterna får välja själva vad de vill svara. Vi avslutar 

avsnittet med en liten diskussion och analys av svaren, för att se konkret vad vi fick ut ur 

enkätsvaren.   

 

Har de besökt en djurpark i Sverige tidigare?  

Utifrån de 50 respondenterna, så hade 37 personer av dessa besökt djurpark i Sverige tidigare 

vilket är 74 % av helheten. Av dessa 50 hade 8 personer (16 %) inte besökt samt 5 personer 

(10 %) gav inget svar på frågan. Vi valde att börja enkäten med en enkel fråga, bara för att se 

hur många som faktiskt har besökt en djurpark, för att sedan undersöka hur många av dessa 

som är insatta i djurparkers situation. 

  

http://www.enkät.se/
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Vilken/Vilka? 

Frågan som lyder ”Vilken/Vilka?” fick ganska många svar eftersom en person kunde nämna 

ett flertal djurparker istället för bara en, för att vi valde att ha den som en öppen fråga.  

De tio djurparker som nämndes av respondenterna var Kolmården, Skansen, Parken Zoo, 

Furuvik, Borås djurpark, Ölands djurpark, Nordens Ark, Orsa Björnpark, Skånes djurpark och 

Mariebergsskogen.  

Det som var förvånande var dock att i föregående fråga svarade 37 stycken att de hade varit 

på någon djurpark i Sverige tidigare, men bara 24 svarade på vilka. Det gör att det är ett 

bortfall på 26 stycken i andra frågan, vilket leder till färre konkreta svar. Men av dessa 24 som 

svarade hade 15 personer besökt Kolmården, vilket kan bero på att de är Nordens största 

djurpark. 
48

I andra plats är Skansen vilket är ett av Sveriges mest besökta resmål enligt 

tillväxtverket.
49

 Tredjeplats är Parken zoo vilket är Sveriges tredje största djurpark om man 

räknar areamässigt.
50

 

 

  

                                                           
48 http://www.kolmarden.com/ 
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50
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Vad attraherar er till att besöka djurparker?  

 
När vi ställde frågan vad som attraherar de till att besöka djurparker, så svarade 39 av 

respondenterna (78 %) på frågan, 4 (8 %) tyckte att inget attraherar dem, medan 7 personer 

(14 %) valde att inte ge något svar. Av dessa 37 svarade 25 personer att de attraheras till 

djurparker för att se djuren, vilket är rimligt eftersom det är det som mestadels finns att göra 

på djurparker.  

 

Andra faktorer som attraherar respondenterna beskrevs med orden aktivitet, lärorikt, 

upplevelse, billigt, mat, djurhållningen och åkattraktioner. När vi valde att ställa den här 

frågan, antog vi redan att majoriteten skulle svara med att de ville se på djur, då det är det som 

attraherar människor mest till djurparker. I svaren på frågan var det flera som nämnde flera 

saker som attraherar dem, vilket ledde till att det blev så många kategorier i uppdelningen.   

Av de 50 som gjorde enkäten var det 8 som valde ordet ”exotisk” för att förklara djuren de 

ville se. En av de största orsakerna till att djurparker finns är för att allmänheten ska kunna se 

djur som de inte ser i vardagen så som tiger, delfiner eller lejon.  
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Vad är viktigt för er när det gäller djurparker? Förklara med 5 ord  

 
På den här frågan var de 39 personer (78 %) som svarade på frågan vilket ger en bortfall på 11 

personer (22 %) som inte gav något svar på frågan alls. Av dessa 39 personer som svarade var 

det bara en som inte tyckte något var viktigt, medan resterande svarade med ett eller flera ord.  

 

Det som nämndes mest, var det som 26 stycken svarade med ett fåtal ord, till exempel 

välmående av djuren, eller att djuren ska må bra. Vi valde att lägga det i kategorin välmående 

av djur, då de använde synonymer för ”behandlas bra”, ”ser ut att må bra”, bra förhållande för 

djuren”, ”trivsel för djur” osv.
51

 Dessa kan läggas i samma kategori då det handlar om hur 

djuren mår, och att de anser att det är det viktigaste på en djurpark.  Det som kom på andra 

plats med 9 respondenter, är att det finns variation av djur eller coola djur. Efter detta kom 

lärorikt, underhållning, säkerheten, rent, service och så vidare.
52
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Har ni under senaste tiden sett något om djurparker i Sverige? Om ja, vad?  

På den här frågan var de bara 25 av 50 som svarade vilket är 50 % av respondenterna, med 

andra ord hälften. Av dessa 25 var de 2 som svarade nej, och 1 som inte minns vilket blir ännu 

mer bortfall då bara 22 (44 %) som gav konkreta svar på vad de har sett. I frågan står det om 

djurparker i Sverige, men trots detta svarade 3 personer om giraffen i Danmark, vilket även 

hamnar i bortfall eftersom de inte hade läst frågan ordentligt.  

 

Det leder till att det endast var 19 av 50, alltså 38 % som svarade på frågan korrekt. Av dessa 

38 % svarade 12 personer (ca 63 %) att de hade uppmärksammat medieinslaget Kalla Fakta 

om Parken zoo. Två personer svarade om en vargattack på Kolmården djurpark, två svarade 

bara Kolmården medan resterande hade sett Wildkids (dokumentär på SVT med barn), 

Djursjukhuset (Dokumentärserie på SVT) och en person svarade ”något med avlivning”. 

Utifrån resultatet så har majoriteten nämnt inslaget på Kalla fakta angående Parken zoo, vilket 

tas upp i teoridelen för att det nämns i enkäten.  
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Om ja, har det påverkat era val och syn på Sveriges djurparker?  

 

På denna fråga så var det 37 personer som svarade, varav 12 (24 %) inte har någon åsikt. Av 

de resterande 25 så svarade 3 personer att det inte har påverkat deras synsätt.  

 

Men 22 personer (44 %) anser att det har påverkat deras val och syn på Sveriges djurparker. 

Om man ser på förra frågan, så är det 22 personer som svarade konkret på vad de hade sett, 

vilket gör att vi kan dra slutsatsen att dessa människor blir påverkade av vad de ser i media. 

Men den här frågan är ganska bred eftersom det kan ha en positiv eller negativ påverkan på 

deras syn av djurparker, men det vi ser tydligt är att de har blivit påverkade på något sätt av 

medieinslagen som de har sett.  
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Vad har ni för syn på djurparker i Sverige generellt?  

 

På den här frågan är svarsfrekvensen ganska hög med 44 svar och bara 6 personer som har 

valt att inte svara på frågan. Utifrån dessa 44 svar, så har 20 personer svarat att deras syn på 

djurparker i Sverige är positiv. Resterande 24 anser 14 personer av de att de har en negativ 

syn på djurparker i Sverige samt 10 personer som inte har någon åsikt alls.  

 

Trots att de har blivit påverkade av det de har sett vilket var mestadels negativa medieinslag, 

(förutom Djursjukhuset, Wildkids och Kolmården), så hade 20 personer en positiv syn på 

djurparker i Sverige generellt sett. Vi trodde inte det skulle vara en så hög siffra med tanke på 

att det var så många som svarade att de hade sett negativa medieinslag under den senaste 

tiden.  
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Anser ni att djurparker i Sverige bevarar utrotningshotade djur?   

Majoriteten av de som svarade, alltså 12 personer ansåg att djurparker i Sverige bevarar 

utrotningshotade djur. Men skillnaden mellan ja och nej på frågan är liten, då 11 personer inte 

anser det. Det var även en stor andel i den här frågan som inte hade någon åsikt, rättare sagt 

21 personer samt 6 personer som inte valde att svara på frågan. Utifrån resultatet på frågan, så 

är det ganska splittrade åsikter, men inte stor skillnad mellan de som anser det och de som inte 

anser att de bevarar utrotningshotade djur. 

Övriga kommentarer av respondenterna 

I avsnittet där de fick ge egna kommentarer så var det 6 personer som skrev kommentarer 

men bara fyra av dem var relaterade till enkäten då vi fick in ett svar från några som sa ”Jag 

har gillat djurparker innan jag såg om det på tv. Trodde inte det hände i Sverige
53

”. Utifrån 

den kommentaren ser man tydligt att media har påverkat deras syn på djurparker, och att de 

tidigare inte har varit insatta eller informerade om de negativa aspekterna av djurparker i 

Sverige. En annan kommentar som vi citerar: ”Jag anser att vilda djur inte ska vara i 

fångenskap över huvudtaget egentligen. Men om det är enda sättet att bevara 

utrotningshotade djur så accepterar jag det.
54

”Utifrån studier som redan finns så finns det 

andra sätt att bevara utrotningshotade djur, så som nationalparker eller liknande.
55
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Ålder och kön 

 
Största åldersgruppen som besvarade på vår enkät (28 personer) var mellan 18-25, vilket kan 

bero på att vår vänskapskrets till största del består av människor i den åldersgruppen.  På 

andra plats var de 26-35 (7 personer) och sedan fanns det flera yngre och äldre. Även på den 

här frågan blev det ett bortfall på 6 personer trots att det var en enkel fråga att besvara.  

Majoriteten av de som svarade på frågorna var kvinnor, 31 personer och 13 män. Även här 

fanns det ett bortfall på 6 personer som inte ville svara på den frågan.  
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5. Analys  

 

När vi valde att ha enkäter, så valde vi det för att se vad allmänheten tyckte om djurparker i 

Sverige och vad de hade för synsätt. 

Vi ville även se om de har blivit påverkade av något medieinslag, vilket majoriteten av 

respondenterna hade blivit. I teorin så talade vi om inslaget på TV4 om Parken zoo (Kalla 

fakta), för att det var något som nämndes ofta i enkäterna.  

 

Utifrån svaren som vi har fått har vi sett att många har sett inslaget av Kalla fakta på TV4 som 

sändes år 2012, och att det har påverkat vad de tycker om djurparker i Sverige. Det många 

ville göra på djurparker var att enbart se på djuren, men det var inte många som nämnde att 

det var lärorikt, vilket endast var 3 personer av de 50 respondenter vi hade. Utifrån föregående 

litteratur så identifierar sig djurparker med tre perspektiv som är: Lärande, bevarande och 

underhållning. 
56

 Men utifrån respondenterna, som representerar besökarna av djurparker, så 

är inte lärorikt lika viktigt som djurparker betonat i deras marknadsföring och som föregående 

litteratur poängterar.  

 

När det gäller frågan om de bevarar utrotningshotade djurarter så var det en stor andel (21 

personer) som inte hade någon åsikt i ämnet. Men trots detta var det 12 personer som tyckte 

att de bevarade djuren medan 11 inte tyckte det. Det kan bero på att de har fått en negativ syn 

på djurparker utifrån exempelvis inslaget på Kalla fakta, som visade en annan sida av Parken 

Zoo. Det kom som en chock för svenskarna eftersom djurhållning i regel brukar vara bra i 

detta land.  

 

Utifrån tidigare forskning så ser man att den sociala aspekten har påverkat utvecklingen som 

har skett från den gamla djurparken till dagens moderna djurpark. Tidigare var djuren inlåsta i 

burar vars syfte endast var att underhålla människor, men den moderna djurparken försöker 

bevara utrotningshotade arter på ett djuretiskt sätt.  

När det gäller enkätrespondenterna anser de att djurens välmående är viktigt för att en 

djurpark ska vara attraktiv och att majoriteten hade en positiv syn på djurparkerna i Sverige. 

Det som är alltså viktigt för enkätsvarande är att djuren mår bra och att det finns variation av 

djur.  

 

Problemet med ordet välmående är att det är svårt att definiera och är ett brett fenomen. Det 

leder till splittrade åsikter om vad det innebär, dock anser Djurens rätt att djurparker definitivt 

inte bidrar till djurens välmående.  

När det gäller intervjuerna, så har vi valt att ha frågor som liknar varandra till båda 

informanterna. Det gjorde vi för att kunna jämföra deras svar mer konkret med varandra.  

 

Utifrån Lindas svar från Skansen, så ser vi att hon svarar på ett positivt sätt då hon svarade 

med endast en nackdel: otillräckligt utrymme för djuren att röra sig på. Det är något som även 

Djurens Rätt poängterade, då de inte ansåg att djuren fick tillräckligt med utrymme som de 
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har naturligt. Det påverkar djurens välmående negativt.  

Enligt Djurens Rätt så kan man lägga ner djurparkerna och endast se på djuren i deras 

naturliga miljö vilket inte är hållbart ur en turistisk vy då turismen tjänar på det ekonomiskt. 

Vi ställde frågan om vad som kan göras om djurparker skulle ersättas med något annat, för att 

turismbranschen inte skulle drabbas av en förlust. Men det var helt ointressant för dem, då 

deras perspektiv inte riktas mot turism utan endast det djuretiska. Skansen hade dock en annan 

synvinkel. De ansåg att de har mycket mer att tillföra än bara djuren, de kan även erbjuda 

kultur.  

Om man skulle arbeta som Djurens rätt önskar, genom att lägga ner anläggningar som 

använder sig av djur kommer det att drabba turismen väldigt negativt. Ett land som är 

ekonomiskt beroende av djuren är Thailand som har elefantridning som en attraktion, en 

nedläggning av detta kommer drabba dem negativt eftersom de livnär sig av turismen. 

 

För att koppla till teorin, så valde vi att fråga dem om de har blivit påverkade av inslaget som 

handlade om Parken Zoos missförhållanden i djurhanteringen. Utifrån deras svar så har båda 

blivit påverkade, men på olika sätt. Skansen har blivit allt mer övervakad av Länsstyrelsen 

och Jordbruksverket medan Djurens Rätt har fått fler frågor angående djurhållningen på 

djurparker. På så sätt ser vi att de har blivit påverkade av medieinslaget, som ur Djurens Rätts 

perspektiv är positivt men ur Skansens synvinkel negativ.  

 

Likheten mellan deras svar är även att både Skansen och Djurens Rätt anser att kunskap är 

något som bör frambringas mer, både i skolan samt i vardagen.  

Om man jämför hur djurparker tidigare har sett ut, så ser man att det har skett en positiv 

utveckling då djuren har frambringats i centrum och spelar en mer betydelsefull roll. Så var 

inte fallet tidigare, då djurens roll endast var att underhålla. Den största skillnaden mellan 

dessa två är att Skansen anser att det finns utrymme för positiv utveckling, medan Djurens 

Rätt anser att det bara ska läggas ner då det inte finns ett positivt sätt att utveckla det på.  

 

Den gamla traditionella djurparken medförde att arter dog ut istället för att behålla dem, men i 

dagens djurparker har bevis pekat på att de lyckas skydda utrotningshotade arter och stärker 

mångfalden. Djurparker förr i tiden brydde sig inte om bevarandet av arter vilket den moderna 

djurparken gör, och detta är något som Skansen framförde i vår intervju. Djurens rätt anser 

fortfarande att djurparker är förlegade och skadar djuren mer än det gör nytta. De antyder där 

med att djurparkerna inte är nödvändiga, de tar heller inte ställning till att djurparker faktiskt 

bidrar till en ökad population bland hotade arter. De ser endast ur den synvinkeln att djuren 

inte får den stimulans och det utrymme som de annars har naturligt. 

 

Utifrån intervjuerna så kan man se att det finns två olika synsätt på djuretik eftersom det är 

svårt att definiera vad det riktigt är. Skansen anser att det är viktigt att bevara djurparker, för 

att de har mer att erbjuda än bara djur utan även kunskap. Genom detta kan man se att de 

tänker mer ur ett turistiskt perspektiv. Djurens rätt anser dock inte att det är inom deras ramar 

att lägga fokus på turism. Utifrån enkäterna så ser vi tydligt att djurparker är en attraktion 

vilket kategoriseras i turism. Men om man skulle agera som Djurens Rätt anser, skulle det ske 

en stor svacka i turismens ekonomi och besöksflöde.   
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6. Diskussion 

 

Under arbetens gång har vi märkt att välmående är något som är svårt att definiera eftersom 

det finns så många olika perspektiv på det. Utifrån tidigare forskning då vi tog upp lagar fanns 

det lagar om hur man ska ta hand om djuren, men även där fanns det plats för tolkning då ord 

som ”nog” och ”tillräckligt” fanns med. Dessa ord är inte specificerade på en mängd, vilket 

leder till att det är svårt för djurparker och allmänheten att säga vad det riktigt är. Lagar 

konstaterar även att miljön som djuren har ska vara naturlig, vilket djurparker försöker 

efterlikna. Men trots detta så har inte djuren möjlighet till nog med utrymme.  

 

När det gäller enkäten så hade vi inte förväntat oss att de var så pass många som inte valde att 

svara på frågorna, utan förbipasserade dem. Det kan bero på att frågorna kanske var svåra att 

svara på då vi förväntade oss att människor exempelvis skulle skriva ner vilka djurparker eller 

medieinslag de hade sett. Det kan vara något de inte vill svara på eller kanske inte minns. Vi 

märkte även att några missförstod frågan då de svarade om djurparken i Danmark då enkäten 

tydligt handlade om djurparker i Sverige. Det leder till bortfall i frågorna. När det är så pass 

stor bortfall, så leder det till att validiteten inte är lika hög.  

 

På frågorna där man skulle bara klicka på ett svar (Ja, nej frågor), så fick vi större 

svarsfrekvens vilket kan bero på att de är enklare att besvara och är mindre tidskrävande. Vi 

var dock förbryllade över av att en så stor andel av människorna hade en positiv syn på 

svenska djurparker trots att majoriteten sa att de hade blivit påverkade av medieinslaget om 

Parken zoo. Det leder till att vårt resultat inte blev som vi hade tänkt. Det kan bero på att 

många människor tänker att sådana problem inte är inhemska, utan något som framgår mer 

internationellt.  

I sista frågan ville vi se skillnad på män och kvinnors syn på djurparker, samt åldersgrupper 

men detta var inte genomförbart eftersom vi valde att göra enkäten på en hemsida som 

samlade in informationen själv, samt att vi inte kunde jämföra mellan kön och ålder. Det som 

man kan se är att majoriteten är mellan 17-25, vilket kan ge ett annat resultat än om det hade 

varit äldre eller yngre personer som svarade. 

 

Vi hade kunnat bearbeta vår metod på ett bättre sätt, eftersom vår svarsfrekvens kanske skulle 

vara högre om vi delade ut enkäterna personligt. Men när det gäller intervjun med Djurens rätt 

och Skansen, ansåg vi att det var bättre att ta detta genom mejl. Vi tyckte det eftersom de har 

friheten att svara hur de vill utan att vara tidspressade, vilket leder till bredare svar. Men 

nackdelen är dock att om vi skulle ha träffat dem skulle vi även ha möjlighet att granska deras 

kroppspråk vilket man inte kan analysera genom en mejlintervju.  

 

Resultatet vi fick från intervjuerna är mestadels det vi förväntade oss, förutom att vi inte 

trodde att Skansen skulle ta upp att det finns problem med deras djurpark. Men trots detta så 

har det inte ändrat deras verksamhet. Vi märkte även att Djurens rätt bara ser ur ett djuretiskt 

sätt, men vi försökte vinkla det en aning genom att ställa en fråga angående påverkan inom 



 

35 
 

turism. Svaret löd att hon inte ansåg att det hade något med hennes arbete att göra, och mer 

eller mindre struntade i att ge ett givande svar.  

Det har varit svårt att inte vinkla frågorna till djuretik, för att det är något som vi brinner för i 

vardagen. Men trots detta tycker vi att vi har haft öppna frågor som inte leder respondenterna 

till ett visst svar.  

Vi anser inte att djurparker ska läggas ner då det är en del av turism samt att många 

kommuner har en ekonomisk vinst ur det. Det som var viktigt för besökarna är variation av 

djuren, vilket inte kommer att finnas om djurparker avvecklas helt. Vi som turismvetare anser 

att man kan utveckla destinationerna på ett mer hållbart sätt, med exempelvis större och bättre 

utrymmen för djuren men det är något som kostar för djurparkerna samt att de alla inte har 

möjlighet att expandera.  

Det som vi tog upp i teorin är att London Zoo mestadels besöks av invånare. Det innebär att 

det blir svårt att kalla det för en turistattraktion. Statistiken är dock bara från London Zoo, 

vilket kan innebära att de kan visa annorlunda resultat från andra djurparker.  
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7. Slutsats 

 

Utifrån att studera tidigare forskning har vi sett en tydlig utveckling av djurparker. Djurparker 

har tidigare haft som syfte att underhålla besökare utan att ta ställning till djurens välmående. 

I dagens moderna djurparker ser man tydligt att de lägger stor vikt på att bevara och skapa 

kunskap för allmänheten. Enligt tidigare forskning så har djurparker svårigheter med deras 

identitet då de splittras mellan tre definitioner: bevarande, lärorik och underhållning.  

 

Enligt Djurens Rätt så har de konstaterat att orsaken djurparker finns, är för att människor vill 

komma nära djur som man inte stöter på i vardagen. Det förstärks i våra enkätsvar då det som 

attraherar dem till djurparker är att se djuren, men de som är viktigt är dock djurens 

välmående. Enligt djurens rätt går detta inte ihop, då djuren inte mår bra i djurparker. Skansen 

anser dock att de bevarar djur, men att de behöver mer utrymme vilket de får i deras naturliga 

miljö. Skansen anser att de inte skulle kunna ha kvar djurparken om djurhållingen hade varit 

dålig. Det finns lagar som måste verkställas för att verksamheten ska vara möjlig att driva. 

Det vi tydligt har konstaterat är att alla tre aktörer har svårigheter med att definiera vad 

”välmående” är, eftersom de tycker olika. Dock är begreppet välmående viktigt i den 

utsträckningen att det är det som djurparker strävar efter, då syftet är att skydda djuren mot 

utrotning. För att kunna stärka mångfalden hos de olika arterna är välmående den viktigaste 

faktorn i bevarandet, eftersom det försvårar uppfödningen om djuren inte trivs eller inte får 

sina behov tillfredsställda. Att djuren mår bra är alltså den viktigaste aspekten för att kunna 

bedriva en djurpark, samt att det ska vara ”rättvist” när besökare kommer och ser dem som en 

slags underhållning.   

Skansen och Djurens Rätt har väldigt delade meningar om huruvida djurparker ska finnas 

eller inte. Djurens rätt anser att om de vill bevara djurarter, så kan de göra det i deras naturliga 

miljö. Orsaken till att djurparker finns är för att det finns en efterfråga. Djurparker är en 

turistattraktion, vilket kommer vara svårt att utplåna så som Djurens Rätt vill. Om djurparker 

inte finns skapar det en lucka i ekonomin för vissa kommuner, vilket kommer vara svårt att 

fylla.    

Resultaten av intervjun med Djurens Rätt och Skansen samt enkäterna, har visat att de har 

blivit påverkade av massmedia (specifikt Kalla Fakta). Ur Skansens perspektiv så har de blivit 

mer granskade efter inslaget som visades på TV4 (Kalla fakta), av exempelvis Länsstyrelsen. 

Djurens Rätt har dock blivit påverkade på ett positivt sätt då de har fått mer frågor angående 

djuretik och fler har börjat intressera sig för deras organisation. Majoriteten av 

enkätrespondenterna har även sett inslaget på TV4 och blivit påverkade av det, men trots detta 

har de en positiv syn på djurparker i Sverige.  
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8. Avslutande reflektioner 
 

Under arbetets gång kom vi underfund med att det finns flera sätt att tänka på trots att alla är 

djuretiska. Vi har sett att det finns tre perspektiv: Avskaffa djurparker, utveckla djurparker 

och låta dem vara som de är. Vi ville inte vinkla arbetet så att Skansen anses som ”boven”, då 

vi ser tydligt att de försöker arbeta på ett hållbart sätt. Djurens rätt har en extrem åsikt, då de 

inte har den ekonomiska förlusten i åtanke. Som turismvetare samt djuretiker, är vi opartiska 

då vi ser både fördelar och nackdelar hos båda informanterna.  

 

Under arbetens gång så har vi haft flera hinder, till exempel kunde vi inte få kontakt med alla 

djurparker som vi ville ha med. Vi hade som sagt mejlat ett flertal djurparker som sa att de var 

villiga att svara på våra frågor, men vi har inte fått svar från dem än. Eftersom tiden är 

begränsad så kan vi inte vänta på deras svar utan analysera de svar som vi har fått. Om vi 

hade fått svar från fler djurparker och djurskyddsorganisationer hade vi kanske sett en skillnad 

i deras svar, trots att det är liknande organisationer. Men detta var inte fallet för vårt resultat.  

 

Vi har även under handledningsmöte fått råd att ta kontakt med länsstyrelser som har 

djurparker, till exempel Östergötlands län. Syftet med detta var att se om de hade fått in 

anmärkningar eller tillsynsdokumentationer, för att skapa mer grund i arbetet. Vi kontaktade 

dessa genom mejl, sedan telefonsamtal men de kunde inte ge ut dokument utan svarade med 

”Ni får komma hit personligen och titta i vårt arkiv”. Det hade vi inte tid eller ekonomi till, 

vilket ledde till att vi fick ändra riktning återigen.  

 

Det som vi har haft svårigheter med är att koppla djuretik till turism, då den blir väldigt 

vinklad mot djuretik. Det som kanske hade ändrat resultatet är om vi skulle använda oss av 

besöksstatistik för att konkret se hur attraktiva djurparker är. Det som vi hade tänkt även göra 

är att analysera olika officiella hemsidor för turism som visitstockholm.com för att se om 

djurparker nämns i deras avsnitt om sevärdheter. Detta skulle dock leda till att vi måste göra 

en kvantitativ analys av olika städers hemsidor, men det hade vi inte tidsresurser till. Det leder 

dock till en svacka i uppsatsen då det gäller turism.  

Som vi har nämnt i metoden så försökte vi komma i kontakt med olika djurparker för att få en 

generell bild av deras tycke, men det gick dock inte då de slutade att svara på våra mail. Det 

leder till att Djurens rätt och Skansen är indikatorer, alltså ger oss en begränsad antydan till 

djurskyddsorganisationers och djurparkers perspektiv.   



 

38 
 

9. Förslag på vidare forskning  

 

Vi har bara sett en liten del av vad människor samt andra aktörer som Djurens Rätt och 

Skansen anser om ämnet djuretik. Förslag på vidare forskning kan vara att gå djupare in i 

ämnet och se hur stor vinst kommuner har av dessa anläggningar och vad länsstyrelser har för 

information i deras arkiv angående djurparker. För att få mer kunskap i ämnet samt gå djupare 

in i ämnet rekommenderar vi boken ”Animal Welfare” skriven av Colin Spredding samt 

Warrick Frost bok ”Zoos and tourism”, då vi bara har redovisat en del ur deras böcker.  
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