
Unita & Rebecca 

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt 

Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i 

Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt olika djurparker i Sverige.  

 

1. Anser ni att svenska djurparker följer lagar om djurhållning och deras välmående?  

Nej. Det har kommit flera avslöjande om missförhållanden under de senaste åren, och Djurens 

Rätt kräver därför en översyn av djurhållningen (http://www.djurensratt.se/engagera-

dig/blixtaktioner/eskil-erlandsson-genomfor-en-oversyn-av-de-svenska-djurparkerna)  

 

2. Genom att se på er hemsida, så ser man en negativ aspekt av djurparker och andra 

turismattraktioner som använder sig av djur. Anser ni att det bara finns en negativ 

aspekt? Om nej, vad finns det som är positivt med djurparker exempelvis? 

Enligt Djurens Rätts ideologi är det aldrig positivt att djur används på ett sätt som strider mot 

deras intressen. I den övervägande majoriteten av all turism som bygger på användning av 

djur är detta fallet. Det går att hitta former där djurs och människors intressen sammanfaller. 

Varsamt och respektfullt betraktande av djur i deras naturliga miljöer är ett exempel. Men det 

är viktigt att det sker på djurens villkor, och att människornas närvaro inte stör eller orsakar 

stress.  

3. Vad kan djurparker i Sverige förbättra?  

Djurparker har en inbyggd problematik där begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans 

kan resultera i t.ex. stereotypa beteenden. Djurparker sägs ofta vara ett sätt att skydda och 

bevara hotade arter. Men det finns mycket bättre lösningar på detta - nämligen att skydda 

djuren i deras naturliga miljö.  

4. Hur kan vi som individer förbättra situationen?  

Djurens Rätts råd till allmänheten är att inte besöka djurparker eftersom detta stimulerar 

efterfrågan och inkomsterna från besökarna bekostar verksamheten – en verksamhet som vi 

tycker borde avvecklas.  

5. Under året 2013 var det ett programinslag på TV4 angående Parken Zoo. Under 

inslaget så visades en mörk baksida angående djurparker. Har ni märkt ett ökat intresse 

av människor för ert arbete efter det här? 

Ja, vi har fått fler frågor om djurparker och om vårt arbete i just den här frågan sedan dess.  

6. Varför tror ni att Zoo är attraktivt för turister?  

 

Det är ett enkelt sätt att komma nära vilda djur.  

http://www.djurensratt.se/engagera-dig/blixtaktioner/eskil-erlandsson-genomfor-en-oversyn-av-de-svenska-djurparkerna
http://www.djurensratt.se/engagera-dig/blixtaktioner/eskil-erlandsson-genomfor-en-oversyn-av-de-svenska-djurparkerna
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Följdfrågor till djurens rätt 

 

4. Hur kan vi som individer förbättra situationen? 

Djurens Rätts råd till allmänheten är att inte besöka djurparker eftersom detta stimulerar 

efterfrågan och inkomsterna från besökarna bekostar verksamheten – en verksamhet som vi 

tycker borde avvecklas.  

 

Följdfrågor: Det har blivit en trend, samt en del av människors resande. Det är även en 

ekonomisk vinst för djurparkerna samt turisten. Hur anser ni att man kan få människor 

att sluta besöka de?  

 

Det handlar mycket om att informera människor om vad djurparker innebär för djuren. Få 

djurparksbesökare känner idag till att djuren drabbas av stress och beteendestörningar, och att 

man på djurparker dödar friska djur för att få plats med nya.  

 

Hur tror ni att turistflödet påverkas på destinationer om de mest populära djurparker 

läggs ner?  

Det har vi ingen uppfattning om, det är inte en fråga som ryms inom ramen för vårt arbete.  

 

Vad kan djurparker göra istället för att få en ekonomisk vinst enligt er? 

Det har vi ingen uppfattning om, det är inte en fråga som ryms inom ramen för vårt arbete.  

5. Under året 2013 var det ett programinslag på TV4 angående Parken Zoo. Under inslaget så 

visades en mörk baksida angående djurparker. Har ni märkt ett ökat intresse av människor för 

ert arbete efter det här? 

Ja, vi har fått fler frågor om djurparker och om vårt arbete i just den här frågan sedan dess.  

 

Följdfråga: Vilka sorts frågor menar du då? (Om du kan dela med dig). Har människor 

uppmärksammat ert arbete mer efter det?  

Frågor om djurskyddsproblem på olika djurparker, om myndighetskontroll och uppföljning av 

de problem som uppmärksammades. Vårt arbete inom det här arbetsområdet (djur som 

underhållning) har absolut uppmärksammats mer sedan skandalen.  
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Bifogad fil 2: Intervju Skansen 

1. Anser ni att er djurpark följer lagar om djurhållning och deras välmående? 

Hur? 

Oh Ja! Det är vansinnigt många lagar, föreskrifter från EUnivå ned till nationella lagar som vi 

naturligtvis har för avsikt att följa. Ibland kan man dock inte följa alla lagar eftersom då bryter 

man mot en annan men vi gör vårat bästa. Man kan inte bidriva djurparksverksamhet om man 

inte följer lagar för då får man inget djurparkstillstånd. 

 

2. Genom att se på er hemsida, så ser vi en väldigt positiv bild av er zoo. Anser ni 

att det finns nackdelar med zoo? 

Den stora nackdelen är att det är begränsade ytor då Skansen inte har möjlighet att expandera. 

 

3. Vad kan djurparker i Sverige förbättra?  

Mycket. Alltifrån att genom studier och forskning förbättra djurens välfärd på olika vis, t.ex. 

nutritionella frågor, vi kan bli bättre på att utbilda allmänhet och skolor, vi kan bli bättre på att 

tala om vad vi gör och varför. Mm. 

 

4. Varför tror ni att er zoo är attraktivt för turister?  

Skansen är ju mer än en djurpark och lockar både svenska familjer men även många utländska 

turister. De uppskattar blandningen av kultur, djur och de program som vi har. Det ligger 

centralt i huvudstaden och är en vacker miljö med intressanta djur och byggnader. 

 

5. Hur arbetar ni med samhällsfrågorna när det gäller djurparker?   

Vi jobbar mycket med omvärldsanalys och samarbetar med andra djurparker i svenska och 

europeiska organisationer, tillsammans med andra svenska organisationer och lägger mycket 

krut på att besvara allmänhets frågor om djur och djurparker. 

 

6. Under året 2013 var det ett programinslag på TV4 angående Parken Zoo. Under 

inslaget så visades en mörk baksida angående djurparker. Har ni märkt skillnad 

i er zoo efter programinslaget? 

Vi var nära och är nära kollegor med Parken Zoo och hela djurparksbranschen har blivit 

påverkade. Främst har samhällets syn på djurparker fått sig en törn men även de myndigheter 

som jordbruksverk, naturvårdsverk och Länsstyrelser har fått en annan syn på djurparker. 

Allmänheten som besöker oss verkar inte koppla ihop just Skansen med det som hänt i Parken 

Zoo. 
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Bifogad fil 3: Enka t 

 

Enkäten handlar om djurparker i Sverige och djurens välmående inom turism. Nedanstående 

frågor är för att se vad ni anser om djurparker.  

Ålder: 

Har du besökt en djurpark i Sverige tidigare?  

Ja            Nej  

Vilken/Vilka? 

Svar: 

Vad attraherar er till att besöka djurparker? Förklara med max 3 ord 

Svar: 

Vad är viktigt för er? Förklara med max 5 ord 

Svar: 

 

Har ni under senaste tiden sett något inslag om djurparker i Sverige? Om ja, vad? 

Svar:  

 

Om ja, har det påverkat era val och syn på Sveriges djurparker? 

Ja    Nej  

 

Vad har ni för syn på djurparker i Sverige generellt? 

 

Positiv       Negativ    Ingen åsikt 

 

Anser ni att djurparker i Sverige bevarar utrotningshotade djur? 

Ja     Nej  

 

Övriga kommentarer: 

 

Enkätens länk : 

http://www.enkät.se/survey.php?pid=13394&mpid=e708334a17e7a6246f41c96a9817d029 
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Bifogad fil 4: Enka t svaren 
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