
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att rädda världens djur 

– en retorisk analys av Parken Zoo:s 

kriskommunikation 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 hp | Retorik | Vårterminen 2013 

Retorikkonsultprogrammet 

Av: Lisa Målbäck   

Handledare: Orla Vigsø 
 



 2  

 

Abstract 

Crisis communication can make a crisis turn into a double crisis. The purpose of the thesis is 

to analyze by which rhetorical means a double crisis can occur. With the Swedish zoo Parken 

Zoo as a specific example, this essay examines the crisis communication during the crises that 

started with the tv-show Kalla fakta. The tv-show revealed that Parken Zoo killed and 

slaughtered endangered and sacred animals. When asked about the specific animals, the head 

of the zoo gave different answers – which contrasted with former employees testimony. The 

essay aim to find how the chosed strategies could affect the company’s ethos. 

 The episode of Kalla fakta is studied. Also a press release from Parken Zoo and a letter 

posted on Facebook from the head of the Zoo is examined. To find which rhetorical strategies 

that are communicated the paper uses the theory of status, Benoits apologia theory and Bitzers 

theory about the rhetorical situation. The method used is rhetorical criticism. 

 The results include the crisis communications accusations and answers. The conclusions of 

the thesis is that the contrast between evidence and Parken Zoo:s statements results in a loss 

of trust for the company. Parken Zoo also, in some cases, fortify the accusations with their 

answers. The local authorities owns the zoo, but they are absent in the crisis communication. 

This leads to a confusion regarding who is responsible.    

 

 

Key words: crisis communication, double crisis, rhetoric criticism, apologia, image repair 

theory, statusläran, the rhetorical situation, ethos, Parken Zoo, Kalla fakta 
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1. Inledning 

Idag delges vi nyheter effektivt och snabbt. Vi kan uppdatera vår vetskap om samhälleliga 

fenomen via vår telefon, surfplatta eller dator. Var som helst, när som helst. Inom loppet av 

några sekunder kan vi sedan dela med oss av de mest intressanta nyheterna till våra bekanta. 

Nyhetsflödets växande tempo gör oss mer informerade än någonsin. 

 Ibland får vi ta del av ett företags kris samtidigt som företaget. Genom media kan problem 

som länge pågått i det dunkla plötsligt belysas; likväl som problem – vilka inte tidigare 

identifierats som kriser – kan ta avstamp från nyheternas spridning. Vi får höra anklagelserna 

snabbt och vill genast ha all information. Det ger företaget kort startsträcka; när 

kriskommunikationen utformas står folket och bankar på dörren. Talesättet kunskap är makt 

kan spegla konsumenternas nyvunna försprång. Företag kan inte nödvändigtvis styra över de 

obekväma uppgifter om dem som blivit nyheter; men konsekvenserna kan vara ödesdigra. 

Ethos är den karaktär som en talare vill tillskriva sig själv för att vinna åhörarnas intresse, 

välvilja och förtroende (Johannesson 1998:280). När konsumenternas förtroende för ett 

företag sjunker skadas även verksamhetens marknadsförda ethos. 

 Självklart är vi källkritiska. Vi vet att företeelser kan förstoras, med möjligt syfte att skapa 

rubriker. Dock kan vissa medierapporteringar vara svåra att avvisa med argument om 

lösnummer. Anklagelser följda av fakta, vittnesmål och bildbevis kan anses mer underbyggda 

än påståenden riktade utan bevis. Ju mer information vi delges, desto enklare är det att skapa 

en åsikt och välja sida. När Kalla fakta sänder ett reportage om Parken Zoo ingår allt. Under 

knappt tjugofem minuter serveras tv-tittarna anklagelser riktade mot djurparken. Uppbyggda 

av vittnesmål i flera led och förstärkta av material filmat med dold kamera gav programmet en 

helt ny bild av ett av Sveriges populäraste utflyktsmål. Djurparken svarade snabbt på 

anklagelserna, men svaren stillade inte reaktionerna. Responsen kvarstod, men bytte 

inriktning. Med fokus på de språkliga medel som använts av Parken Zoo efter Kalla fakta 

sänts undersöker uppsatsen situationens avancemang. Textens längd är omfattande beroende 

på flertalet långa citat som vore svåra att sätta i appendix. 

 

2. Bakgrund 

För en ökad förståelse av uppsatsen presenterar jag i följande avsnitt bakgrunden till dess 

ämne och inriktning. Inledningsvis presenteras uppsatsens exempel, Parken Zoo. 

Presentationen utformas informativt med fokus på den kontext som djurparken ingår i och en 
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kortare redogörelse över Kalla faktas kontextuella situation. Vidare definieras begreppen kris, 

kriskommunikation och en kris av andra graden.  

 

2.1 Kontext 

Parken Zoo är en kommunalägd djurpark som ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. 

Djurparkens logotyp innefattar texten Räddar världens djur, vilket enligt den egna hemsidan 

syftar till arbetet att bromsa förlusten av biologisk mångfald (Parken Zoo 2013). Under länken 

Rädda världens djur skriver de följande. 

 

 I Parken Zoo arbetar vi konkret med att bevara utrotningshotade djur och följer bevarandestrategin 

 och dess olika delar genom bevarande av djur i djurparker och i naturen samt genom utbildning,  

 information och forskning. (Parken Zoo 2013) 

 

Parken Zoo innefattar även vattenpalats, nöjespark, konferensverksamhet, camping och 

restaurang. De har länge gått med förlust vilket uppmärksammats i media. År 2007 gick 

verksamheten back 30 miljoner kronor (SVT 2007). 2009 minskades förlusten till 24,5 

miljoner kronor, men dåvarande VD uttryckte att antalet besökare fortfarande var för lågt. 

Målet på 230 000 besökare hade inte nåtts; och egentligen krävdes 400 000 (SVT 2009). VD 

underströk att det viktigaste var att få rätt sorts publik – de riktiga turistbesökarna.  

Socialdemokraterna öppnade för en försäljning av Parken Zoo 2011. Syftet var att slippa 

betala underskottet varje år; dock skulle en försäljning innebära att företagets skuld på 60 

miljoner behövde lösas  (Sveriges Radio). S hade tillsammans med Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet mandat att sälja. MP:s var för en försäljning då djur inte bör vara i bur. V 

diskuterade inom partiet. Året därpå gick verksamheten med vinst för första gången på 25 år – 

med 3,6 miljoner kronor (SVT 2012). S, som tidigare förordat en uppstyckning av Parken Zoo 

– där endast zoo-delen skulle behållas av kommunen – välkomnade alternativa lösningar. För 

vår del är det vikigt hur en eventuell ny ägare till zoo tänker hantera verksamheten, säger 

Jimmy Jansson. Om de vill satsa på bevarande av utrotningshotade djur eller inte. (SVT 

2012). De borgerliga partierna argumenterade för att sälja hela verksamheten. M ansåg att en 

ny ägare med ett tydligt mål skulle gynna företaget, istället för att kommunen skulle fortsätta 

att täcka upp förlusterna (Sveriges Radio 2012). S mötte kritiken: Det är inte ägaren som har 

ställt krav på ekonomisk vinning som gör att man får tumma på djurens bäste. Det handlar 

inte om pengar. Det är inte brist på pengar i Parken Zoo. 

Kalla fakta är ett samhällsgranskande tv-program, sänt av TV4 sedan 1991. Under hösten 

2012 riktar programmet kritik emot Parken Zoo:s djurparksverksamhet. Djurparken anklagas 
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för att ha svultit utrotningshotade och fridlysta djur. De påstås även ha dödat djur på grund av 

kommersiella syften och anges förvara dem i en fryscontainer. Reportaget innehåller en 

intervju, filmad med dold kamera, där djurparkschefen uppger vad som hänt med specifika 

djur som inte finns kvar. Uppgifterna bestrids av tidigare anställda vid djurparken. När Kalla 

fakta, med synlig kamera, konfronterar djurparkschefen nekar hon till att ha yttrat tidigare 

uttalanden. Kalla fakta del 1 – Om Parken Zoo sändes på TV4 den 17 oktober 2012 klockan 

21:30. Om Parken Zoo gav Kalla fakta de högsta tittarsiffrorna sedan år 2005 med 885 000 

tittare (Resumé 2012). Efter sändning publicerades programmet på TV4:s hemsida för 

streaming, www.tv4play.se. Reportaget finns i sin helhet transkriberat som bilaga. Om Parken 

Zoo väckte ett medialt intresse. Bland de medier som uppmärksammade anklagelserna fanns 

Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten (2012). 

Responsen innefattades även av ledarkrönikor som kritiserade djurparksledningen och 

framhöll den generella problematiken med djurparker (E-kuriren 2012, DN 2012). 

 

2.2 Kris 

Winni Johansen och Finn Frandsen skriver i Krisekommunikation att fenomenet kris 

ursprungligen är ett medicinskt begrepp (2013:21). Idag används det övergripande för en lång 

rad av olika sorters kriser – exempelvis interna kriser, externa kriser, kriser som plötsligt 

bryter ut och kriser som gror under en längre tid. I Effective Crisis Communication: Moving 

from Crisis to Opportunity definierar Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow och Matthew W. 

Seeger en organisationskris som en specifik, oväntad och ej rutinmässig händelse eller serier 

av händelser (2006:7). Händelsen eller händelserna skapar en tydlig osäkerhet och ger en 

organisation – kopplat till deras högst prioriterade mål – både möjligheter och hot. Fallet med 

Parken Zoo kan talas om som en kris eftersom händelsen var oväntad, vilket kan tolkas av det 

stora mediala intresset. Krisen är extern då den hotar att påverka verksamhetens framtoning 

(Johansen & Frandsen 2013:85). Vidare visar företaget tecken på osäkerhet när de nekar till 

tidigare uttalanden och ändrar sin historia. Slutligen ger reaktionerna på reportaget tecken på 

hot emot djurparkens trovärdighet och popularitet. Dock finns samtidigt en möjlighet att 

kommunicera en ursäkt, förklaring och redogörelse av förbättrande åtgärder i och med det 

mediala intresset – Kalla fakta har riktat anklagelserna och nu väntar media möjligen på 

Parken Zoo:s svar. 

 Uriel Rosenthal, Arjen Boin och Louise K. Comfort som i Managing Crises: Threats, 

Dilemmas, Opportunities menar att kriser kan ge upphov till många, om inte divergerande, 

uppfattningar och definitioner av situationen (2001:7). En kris bör därför, som en social och 
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politisk konstruktion, utforskas som en mångfald av verkligheter. Exempelvis framhåller 

Ulmer, Sellnow och Seeger följande vetenskapliga områden som är viktiga för att förstå 

kriskommunikation: psychology, sociology, business, mathematics and physics och political 

science (2006:15).  

 Krisens typ kan spela en avgörande roll för hur verksamhetens kriskommunikation 

utformas (Johansen & Frandsen 2013:21). Anklagelserna mot Parken Zoo nådde många 

människor, varför det kan bedömas vara av stor vikt att välja medium med hög spridningsgrad 

för kriskommunikation. Delar av Parken Zoo:s kriskommunikaton innefattar 

pressmeddelandet Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av 

djurparksverksamheten. Det publicerades på Parken Zoo:s hemsida och på 

www.mynewsdesk.com/se den 17 oktober 2012. Som avsändare står Parken Zoo, men 

författare anges vara zooläraren Marie de Colli. Se bilaga. Mellan den 16 oktober och 8 

november 2012 publicerade Parken Zoo fjorton inlägg på sin facebooksida med anledning av 

TV4:s program. Inläggen återfinns som bilaga. Jag väljer att analysera det facebookinlägg 

som publicerades den 17 oktober med en tydlig explicit avsändare: djurparkschefen Helena 

Olsson. Parken Zoo raderade de flesta inlägg som tidigare publicerats som svar på de 

kommentarer som inkommit till dem. Det mest innehållsrika inlägg som inte raderades var 

just det från Helena Olsson. Det har en central position eftersom det explicit syftar till att 

besvara de reaktioner som uppstått efter Kalla fakta-avsnittet och dessutom har en 

personifierad avsändare. Det faktum att Parken Zoo lät inlägget stå kvar på sin facebooksida 

men raderade många andra kan vara ett tecken på dess centrala roll.  

 

2.3 Kriskommunikation 

Johansen och Frandsen skriver att kriskommunikation ur ett snävt perspektiv är 

kommunikationen som sker under en kris och är avsändarorienterad information (2013:15). 

Ur ett bredare perspektiv är kriskommunikation en process som pågår före, under och efter en 

kris (2013:16). Processen innefattar både avsändarens och mottagarens kommunikation, vilket 

möjliggör analyser av flera aktörers kommunikation (2013:17). Jag väljer det breda 

perspektivet för analysen med syfte att återge en övergripande bild av situationen, dess 

huvudaktörer och kommunikationens följder. Med utgångspunkt i att handlingarna som följde 

Kalla faktas reportage är en kris, kan Parken Zoo:s offentliga svar på anklagelserna anses vara 

delar av krisens tillhörande kriskommunikation. Då även avsändarens kommunikation 

tillräknas kriskommunikationen kan Kalla faktas program betraktas som delar ur samma 

kontext. 
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2.4 Kris av andra graden 

Kriskommunikation kan, paradoxalt nog, plötsligt bli en integrerad del av själva krisen 

(Johansen & Frandsen 2013:21). Fenomenet kallas för en dubbelkris, eller en kris av andra 

graden. Det innebär att den ursprungliga krisen blir underliggande en kommunikationskris då 

företaget inte, genom direkta kommunikationsprocesser, hanterar situationen på ett sätt som 

kan leda dem ut ur den ursprungliga krisen. Verkningen sker genom att fokuset förflyttas från 

den kris som föranlåg kriskommunikationen till kriskommunikationen i sig. Den tidigare 

krisen elimineras inte utan adderas till den senare inträdande kommunikationskrisen. Parken 

Zoo:s kris kulminerade efter kriskommunikationens intågande. Genast hamnade det som sagts 

i fokus – det som hänt underställdes. Genom fokusförflyttningen kan Parken Zoo:s kris talas 

om som en dubbelkris – en kris av andra graden. 

 

2.5 Tidigare studier 

Detta är inte den första studien om Parken Zoo:s kris. Dock finns ingen analys gjord ur ett 

retorikvetenskapligt perspektiv; de existerande uppsatserna är publicerade inom medie- och 

kommunikationsvetenskapsfältet. Idalinn Aderlind och Hanna Malmqvists c-uppsats berörde 

mediernas roll för krisens fortskridande. Även Susanna Pörhölä undersökte mediernas 

bevakning. Matilda Björkholm och Veronica Nilsson studerade de sociala mediernas roll. 

 

3. Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur ett företag kan påverkas av att 

kriskommunikationen skapar en ny potentiellt större, kris av andra graden. Genom att 

använda Parken Zoo:s kris som specifikt exempel avser jag att finna resultat som, i viss mån, 

är intressanta att jämföra med liknande kriskommunikation. Studien ämnar att upptäcka hur 

de anklagelser som riktas mot Parken Zoo ser ut. Vidare syftar uppsatsen till att se hur svaren 

på anklagelserna utformas. Slutligen ska resultatet redogöra för vilka av de använda språkliga 

medlen som kan skada Parken Zoo:s trovärdighet och förtroende – ethos. De nämnda målen 

ska uppnås med fokus på textanalys. 

 

3.1 Frågeställning 

Med vilka språkliga medel kan ett företags trovärdighet och förtroende påverkas när 

kriskommunikationen i sig utlöser en kris av andra graden? 
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4. Material 

För att besvara frågeställningen analyserar jag det specifika Kalla fakta-avsnitt som låg till 

grund för krisen, Om Parken Zoo. Om Parken Zoo innehåller de ursprungliga anklagelserna 

som riktas mot verksamheten. Även djurparkens svar på anklagelserna analyseras. Dessa 

kommunicerades i ett facebookinlägg respektive ett pressmeddelande. Genom att analysera de 

tre texterna syftar jag till att finna tydliga exempel på hur företagets trovärdighet påverkats. 

 Texterna är lämpligt analysmaterial då de är relevanta handlingar ur händelsens kontext. 

De innehåller direkt kommunikation från den anklagande sidan respektive den svarande sidan, 

varför de är intressanta såväl som relevanta. För att besvara frågeställningen är det viktigt att 

analysera källan till krisen, i det här fallet reportaget, men även de reaktioner som företaget 

mött. Materialet innehåller en presentation av en situation, konfrontation av ett företag 

angående tidigare uttalanden och reaktioner på utspel samt svar på dem – vilket gör analysen 

relevant för frågan då både situationen och texterna kan fungera som typexempel. Texternas 

olika genre är ytterligare en anledning till materialvalet. Då den första textens medium är tv, 

den andra är av genren pressmeddelande och den tredje tillhör kommunikation i sociala 

medier syftar jag till att få en övergripande bild av krisen. Om enbart en av texterna valts ut 

skulle risken finnas att tappa ett perspektiv som avsändaren kunnat välja att utelämna, varför 

jag i mitt urval syftat till att involvera flera versioner av sanningen. 

   

5. Teori 

Inledningsvis presenteras den samverkande relation som teorierna innehar i analysen, för att 

redogöra för urvalet. Sedan problematiseras kriskommunikation som leder till en kris av andra 

graden. Syftet med det är att visa fenomenets relevans för retorikvetenskapen, men även att 

tydliggöra dess kopplingar till teorierna. 

 

5.1 Teoriernas samverkan 

De teorier som används i analysen är statusläran, apologia och den retoriska situationen. 

Statusläran kommer att fungera som en teoretisk ram för analysen. Det innebär att jag 

kommer att använda teorin för att skapa en viss överskådlighet i vilka strategier som används 

i materialet. Apologia liknar statusläran, men adderar ytterligare begrepp och fenomen. Teorin 

kommer att verka som min teoretiska utgångspunkt; det vill säga att det är den teori som 

kommer att brukas i störst utsträckning. Syftet är att på ett konkret sätt uppmärksamma 

texternas anklagelser och svar. Den retoriska situationen används för att, i enlighet med 
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situationsanalysens syfte, undersöka relevanta aspekter som kan påverka 

kriskommunikationens förutsättningar. 

 

5.2 Statusläran  

Bland de antika artefakter som finns bevarade presenteras statusläran först i Quintilianus 

Instituto Oratia, Ciceros De Inventione och i den anonymt författade Ad Herennium. Janne 

Lindqvist Grinde skriver i boken Klassisk retorik för vår tid att ”Ordet status – på grekiska 

statis – kommer av den ”ställning som en armé intar i strid, var man väljer att placera sina 

grupper.” (2008:72). Han problematiserar dock sin uppfattning eftersom status även går att 

uppfatta som en icke-retorisk eller för-retorisk kategori som föreligger talet och snarare är en 

aspekt av kairos eller en orsak för talet i fråga. Eftersom mitt material både innehåller 

oplanerad och planerad kommunikation väljer jag att ta med mig Lindqvist Grindes 

problematisering under analysen. Vidare presenterar Lindqvist Grinde statusläran som 

definitionen av oenighet inom följande kategorier: fakta (status coniecturalis), terminologi 

(status definitionis), kvalitet (status qualitatis) eller procedur (status translationis).  

 För att beskriva kategorierna använder Kurt Johannesson mordanklagelse som exempel, ur 

försvarets perspektiv (1998:39). Han beskriver status coniectuare med ett argument som visar 

på anklagelsens osannolikhet genom att angripa motpartens brist på bevis; alternativt dess 

svaga beviskraft. Om försvaret vet att bevisningen är stark – före förhandlingen inleds – 

beskriver Johannesson hur de, genom status finitionis, kan bestrida handlingens egentliga 

brottslighet – utan att bestrida handlingen som sådan. Finns det dock skäl att inte bestrida 

någondera kan försvaret överföra skulden till yttre omständigheter, eller en annan individ, via 

status qualitatis. Johannesson beskriver comparatio som argumentationen för hur den 

anklagandes handlingar kan förklaras av ett syfte att förhindra ett grövre brott (1998:40). Kan 

inga av dessa tillvägagångssätt appliceras på anklagelsen finns en möjlighet för försvaret 

hävda att offret förorsakat brottet och därmed är skyldig genom remotio criminis. Försvaret 

kan i sista hand medge den anklagandes skuld men åberopa förmildrande omständigheter – 

purgatio. I sista fall kan de genom deprecatio framlägga dennes fläckfria förflutna för att 

vädja om domarnas förståelse. 

 

5.3 Apologia 

Jag kommer att använda William L. Benoits apologiateori Image Repair Theory i analysen 

(1995:63). Den behandlar, precis som statusläran, olika ursäkter. Image Repair Theory 

används av individer, företag eller andra grupper. I förklaringen av teorin används de som 
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pronomen och syftar därmed till företaget. Företagets perspektiv är intessant, dels eftersom 

det är passande för materialet, men även för att teorin ursprungligen presenterades som en 

försvarsstrategi inom kriskommunikation – vilket oftast är mest relevant inom företagsvärlden 

då den innefattar många intressenter. 

 Företaget kan neka – antingen att de begått handlingen eller att handlingen ens inträffat 

(1995:75). Vid det förstnämnda alternativet kan en skuldbeläggning riktad mot en annan part 

adderas. De kan även undvika ansvar genom att hävda att handlingen begicks på grund av 

provokation, okunskap eller en olycka (1995:76). De kan även hävda att deras motiv eller 

intentioner varit goda men att händelseförloppets konsekvenser var olyckliga. Utöver nekande 

och undvikande kan de anklagade försöka minska händelsens anstötlighet (1995:77). Detta 

kan ske genom bolstering, vilket innebär att de försöker stärka sitt ethos för att förminska 

handlingens allvarliga karaktär. De kan även med minimering förminska handlingens 

negativitet. Det tredje alternativet innebär att hänvisa till ett högre syfte, något som motsvarar 

att byta handlingens kontext (1995:78). Förutom det kan de gå till attack emot de anklagande 

eller genom kompensation försöka återställa eller förminska handlingen. Oavsett om företaget 

erkänt skuld eller inte kan de erbjuda korrigerande åtgärder för att lösa situationen (1995:79). 

Den sista formen av apologia är förödmjukelse. De tar då på sig allt ansvar och ber om 

förlåtelse. Nedan följer en uppställning och exemplifikationer av Benoits teori. 

 
 Strategy   Example 

 

 1. Denial  

 a. Simple denial  We did not do it. 

 b. Shifting the blame  Someone else did it. 

 2. Evasion of responsibility 

 a. Provocation  We were provoked to act. 

 b. Defeasibility  We did not have enough information. 

 c. Accident  We did not mean for this to happen. 

 d. Good intentions  We meant to do the right thing. 

 3. Reducing the offensiveness of the event 

 a. Bolstering  We have done some good things. 

 b. Minimization  The crisis is not that bad. 

 c. Differentiation  Others have had worse crises. 

 d. Transcendence  We should focus on other issues. 

 e. Attack the accuser  The accuser is irresponsible. 

 f. Compensation  We will cover the costs of the crisis. 

 4. Corrective action  We will solve the problem. 

 5. Mortification  We’re sorry. 

     (Benoit 1997b:179) 

 

5.4 Den retoriska situationen 

År 1968 publicerades Lloyd F. Bitzers artikel The Rhetorical Situation i tidskriften 

Philosophy and Rhetoric. Den syftade till att undersöka den retoriska situationens natur och 
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presenterade en teoretisk förklarings- och analysmodell av fenomenet (1968:2). Bitzer 

beskriver situationen, komprimerad, som uppdelad i tre faktorer: exigence, audience och 

constraints (1968:6).  

Exigence är det påträngande problem som föranleder den retoriska situationen; ett hinder 

som brådskande måste överstigas. En exigence kan vara av retorisk eller icke retorisk form. 

Den icke retoriska kan inte förändras med retorik, exempelvis naturkatastrofer, eller kan 

endast förändras med andra medel än tal (Bitzer 1968:7). En retorisk exigence är möjlig att 

förändra till det bättre genom tal. Problemet kan antingen kräva tal för att kunna lösas, eller 

underlättas med hjälp av tal. Bitzer menade att det i varje retorisk situation finns minst en 

kontrollerande exigence, vilken fungerar som the organizing principle.  

Eftersom retoriska tal producerar förändring genom att influera de aktörer som står i makt 

att förändra ter det sig självklart att retorik alltid kräver en publik, en audience. Bitzer 

underströk att det endast är de beslutsfattande i frågan som räknas till den retoriska 

audiencen, det vill säga de som går att influera till förändring (1968:8). Han förklarade att den 

retoriska audiencen skiljer sig från exempelvis en poets publik; poeten behöver inte publiken 

för att skriva klart dikten utan är färdig när verket är avslutat. Den retoriska audiencen 

däremot måste ha mandat att förändra det som talet framhåller. 

Varje retorisk situation innehar även hinder, constraints. Dessa constraints kan bestå av 

personer, händelser, objekt och relationer. Som exempel på vanliga constraints nämner Bitzer 

bland annat attityder, fakta, motiv och traditioner. Deras plats i den retoriska situationen beror 

på deras möjlighet att hindra beslut och förändringar som krävs för att förändra aktuell 

exigence. Bitzer delar in hindren i två underklasser: dels de som talaren och hans metod kan 

styra över – Aristoteles kallade dem artistic proofs – samt de som han inte kan styra över – 

Aristoteles inartistic proofs.   

Då jag ämnar undersöka en kris utlöst av en handling är Bitzers syn på den retoriska 

situationen passande för analysen. Det är den eftersom den möjliggör ett övergripande 

perspektiv av krisen. Genom en djupare förståelse för texternas påträngande problem, 

beslutsfattande publik och hindrande omständigheter ämnar jag att undersöka materialets 

situation. Tillsammans med resterande resultat syftar jag till att ge en samlad tolkning av 

kriskommunikationens inverkan på Parken Zoo:s trovärdighet. 

 

5.5 Kriser av andra graden 

Kriser av andra graden, skapade av kriskommunikation, är relevanta för retorikvetenskapen 

eftersom de innefattas av flera retoriska processer. Då kommunikationen i en kris kan avgöra 
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huruvida en dubbelkris skapas är kriskommunikationens retoriska utformning viktig. Dock 

innefattar inte Johansens och Frandsens definition av dubbelkriser alla kommunikationskriser 

som leder till nya kriser. Som exempel använder jag BP:s kris i samband med oljeutsläpp i 

Mexikanska golfkusten (SVD 2010). Den kriskommunikation som BP utsände uppfattades 

kränkande av flera personer (SVT 2010). Dock tog detta inte fokus från den ursprungliga 

krisen, varför BP:s kris inte var dubbel enligt definitionen. Möjligen ger krisers unika 

disposition svårigheter i fråga om förklarande begrepp; problematiken med att varje kris är 

unik är att en och samma definition av ett, av krisen beskrivande, begrepp kan vara 

missvisande för en annan kris. För det valda material anser jag dock definitionen vara 

passande. Fenomenet samverkar med teoriernas eftersom de anklagelser och svar som finns i 

Parken Zoo:s kriskommunikation kan upptäckas med hjälp av teorierna. Resultaten kan sedan 

ge en djupare förståelse för hur krisen utvecklades till en kris av andra graden och vilka 

språkliga medel som användes. 

 

6. Metod 

Jag kommer att tillämpa en kvalitativ metod med ett hermeutiskt förhållningssätt som 

kunskapsteoretisk utgångspunkt. Jag använder Lisa Storm Villadsens förklaring av begreppet 

hermeneutisk metod. Hon beskriver den som baserat på en kontinuerlig process av jämförelser 

mellan analystextens utformning och våra antaganden om dess innebörd. Processens resultat 

kan uppnå en sammanfattad förståelse av texten som helhet (2002:13). Med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt syftar jag till att undersöka hur krisen fortskred efter dess start, med fokus på 

hur de inblandades kommunikation kan tolkas. Eftersom jag anser att materialet kräver en 

djupare analys för att kunna besvara frågeställningen väljs en kvalitativ metod.  

 

6.1 Retorisk kritik 

I artikeln Dyre ord, men hvad dækker de? Teori, metode og model i retorisk kritik skriver Lisa 

Villadsen om att retorisk kritik måste anpassas efter den kontext den appliceras på (2002:7). 

Inom retorisk kritik kan kritikern se texten som retorisk genom att situera den; och med det 

som grund kan hen sedan undersöka hur retoriken ser ut samt vad den innebär.  

Vidare beskriver Villadsen hur retorisk kritik kan framställas genom fyra faser: (1) 

textanalys, analys av (2) den retoriska situationen, (3) tolkning och slutligen (4) värdering 

(2002:8). Hon understryker dock hur det hermeneutiska arbetet sällan är av kronologisk 

karaktär, utan istället sker i en sorts växelverkan. Under textanalysen och situationsanalysen 
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behandlas kontext, innehåll, argumentation, uppbyggnad med mera. I nästa fas undersöks den 

konkreta och historiska situationen. Beroende på relevans kan områden som varför och när 

texten utformades samt exempelvis kulturella, politiska eller personliga förbehållningar tas 

upp. Sedan använder kritikern den information som framkommit av de första faserna för att 

kunna sammanfatta sin förståelse och tolkning av texten. Slutligen värderas texten. Kritikern 

kan fokusera på dess egenskaper, funktion men även fungera som en resultatredovisning av 

vad hen funnit utifrån hens förbestämda kriterier. 

 Jag har valt att använda retorisk kritik eftersom metodens syfte överensstämmer med 

uppsatsens: att skapa en större inblick och förståelse i samt av analysmaterialet. Den 

vetenskapliga fördelen med retorisk kritik är möjligheten att anpassa analysens fokus utifrån 

relevans. Detta är genomförbart eftersom analytikern utifrån materialet kan välja vilka teorier 

som är bäst lämpade för att besvara frågeställningen. Min förhoppning är att metoden 

underlättar arbetet med att aktualisera texternas huvudsakliga funktioner och följder. För att 

analysera situationen väljer jag, som tidigare nämnt, att använda Bitzers teori om den 

retoriska situationen. 

 

6.2 Tillvägagångssätt 

(1) Textanalysen inleds med att undersöka de enskilda texternas innehåll och är den centrala 

delen av analysen. Fokus ligger på anklagelser och svar. Dessa redovisas i relation till 

varandra. Slutligen analyseras vilka strategier ur statusläran och Benoits apologia som 

använts. (2) Situationsanalysen undersöker texternas historiska situation och nuvarande 

kontext. Med anledning av de enskilda texternas olika situationer har situationsanalyserna 

olika innehåll. Analysverktygen som används för Kalla fakta innefattas av Bitzers teori. 

Pressmeddelandet analyseras med fokus på textens avsändare . Särskilt kommer textens 

pronomenbruk undersökas. Pronomenbruket är intressant i samband med frågan om vem som 

är avsändare, då de kan uppfattas som tecken på vem som sänder svaret. Det i sin tur är 

relevant för situationsanalysen eftersom en oklarhet i vem som svarar på anklagelserna finns. 

Vidare kommer möjliga tolkningar av svaren analyseras i relation till situationen. Slutligen 

används till viss mån Bitzers teori i analysen. Facebookinlägget analyseras med fokus på 

avsändaren. Pronomenbruket kommer att undersökas med syfte att analysera ursäkten. 

Analysverktyget minusord kommer att användas, med anledning av konnotationers möjliga 

verkan på situationen. Slutligen analyseras möjliga tolkningar av svaren i relation till 

situationen. (3) Tolkningen sammanfattar, komprimerat, min värdering av texterna. Varje 

texts tolkning har en uppställning av anklagelser och svar. En samlad tolkning av 
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verkningarna pressmeddelandets och facebookinläggets svar i relation till anklagelserna 

avslutar de två nämnda texternas tolkningar. Möjliga effekter av facebookinläggets minusord 

kommenteras även. (4) Värderingen är en samlad kommentar som ger förslag på möjliga 

verkningar och konsekvenser av  kriskommunikationens svar på anklagelserna. 

 

7. Analys 

Analysen kommer att undersöka de anklagelser och svar som innefattas av Parken Zoo:s 

kriskommunikation. Kommunikation till och från djurparken inräknas, med syfte att återge en 

övergripande bild av kriskommunikationen. Studien syftar till att analysera en dubbelkris, där 

kriskommunikationen som följt en kris leder till en ny kris. Därför är det intressant att 

undersöka både den ursprungliga krisen och krisen av andra graden. Analysen är uppdelad i 

fyra: (1) textanalys, (2) situationsanalys, (3) tolkning och (4) värdering.  

 

7.1 Textanalys 

Textanalysen undersöker separat Kalla fakta:s, pressmeddelandets samt facebookinläggets 

kontext med fokus på anklagelser och svar. 

  

7.1.2 Kalla fakta 

Reportagets tes presenteras, implicit: Parken Zoo dödar världens djur. Här skryter ledningen 

om hur man värnar, ja faktiskt till och med räddar, världens djur. Men vackra ord är en sak, 

handling något helt annat. Vi ska ikväll öppna dörrarna till en verklighet som parkens 

ledning definitivt inte vill att vi ska se. Tesen nämns explicit och djurvårdaren Marika 

Eknöland Kindstrand intervjuas. På frågan Men räddar Parken Zoo världens djur? svarar hon 

Nä, snarare tvärtom. Parken Zoo presenteras som ett av Sveriges populäraste utflyktsmål och 

djurparkschefen Helena Olsson som en engagerad djurvän. Hon berättar själv om den 

positiva responsen från alla som ser våra djur. Djuren är levande i blicken, till skillnad från 

andra djurparksdjur. De senare jämför hon med riktigt psykiskt sjuka människor. Det är 

liksom släckt i ögonen på dom, och det är det inte hos våra djur. Kalla fakta ifrågasätter det; 

flera nuvarande och tidigare anställda vittnar om missförhållanden. Eknöland Kindstrand 

frågas varför de marknadsför sig som en park som räddar världens djur. Ja, för att dra publik. 

Få in mer pengar. Eh, det ska låta fint. Syftet explicitgörs: att ta reda på vad som verkligen 

sker på djurparken. De ska besöka djurparken flera gånger, intervjua djurparkschefen och 

uppge att de gör ett program om utrotningshotade djur. Olsson utfrågas om de hotade 
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djurarterna som presenteras på hemsidan, exempelvis bongoantilopen. Varje utrotningshotad 

djurart har en internationell koordinator, som samordnar djur mellan olika parker.  

 

HO: -Bongon är inte kvar.  

R: -Är den inte kvar? 

HO: -Nej. Den är inte kvar. 

 

HO: -Vi hade en hangrupp, och när någon avelsgrupp någonstans i världen förlorar sin avelstjur, då har hon  

liksom en park som har en... Bunt hannar, så då plockar hon, ja, har hon plockat våra hannar och skickat 

så dom har fått... Flytta till andra djurparker och bli pappor istället då. Så vi har inte kvar dom just nu.  

 

Kalla fakta bestrider uppgifterna. Ett skakigt, suddigt klipp på två bongoantiloper visas –  

Parken Zoo:s sista. Klippets karaktär skiljer sig markant från TV4:s klipp. Veterinären Göran 

Sjöström intervjuas. Han kallades in akut för att undersöka en av bongoantiloperna, men hen 

var död när han anlände. 

 

 ...och det visade sig att den var utmärglad som det heter, att den då hade så lite fett att den helt enkelt inte 

 hade klarat av att leva vidare. Den obducerades ju sen efteråt och fanns inga direkta sjukliga förändringar 

 som kunde förklara det, så förmodligen fick den inte tillräckligt – eller rätt sorts – mat. 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterade att djuret helt saknade fettreserver. Sjöström 

säger att bongoantiloperna betade gräs, men egentligen behövde mycket sly. Ett klipp av 

skakiga karaktär visas, nu på en flock afrikanska vildhundar. Endast två av 

flockmedlemmarna kvar. Olsson förklarar.  

 

HO: -Vi har haft två kastrerade hanar tillsammans med våra honor, och nu så vill vi ha en avelshanne. Så  

att vi har skickat iväg de kastrerade hannarna och så väntar vi på en, eh...En hanne med lite krut i. Som  

har lite bläck i pennan! (Skratt) Så vi får bebisar! (Skratt) 

R: -Då får nån annan djurpark som inte vill ha ungar ta emot... 

HO: -Precis. 

R: -...de andra hannarna? 

HO:- Ja. 

 

Kalla fakta bestrider uttalandet. Tesen upprepas: Är det verkligen så att Parken Zoo räddar 

världens djur? En ny kontext presenteras.  

 

R: Under de senaste tio åren har Parken Zoo gjort en förlust på över 249 miljoner kronor, nära en kvarts  

miljard. Och eftersom parken ägs av kommunen har skattebetalarna fått bidra för att täcka förlusterna.  

Men det kostar att ta in nya djur och bygga anläggningar där djuren kan bo. Jaguarerna är parkens stora  

djurnyhet, men när de anlände byggdes ingen ny, kostsam anläggning. Istället fick de ta över pumornas.  

 

Ett skakigt klipp på tre pumor visas. Utanför deras före detta hägn frågar Kalla fakta Olsson 

var de är. Ja de är, de blev gamla och dog av ålder. Så att det var ett naturligt åldersskifte, 

eller vad säger man, generationsskifte. Uppgifterna bestrids med hänvisning till de som 

arbetat med djuren. Eknöland Kindstrand hävdar att det var absolut inget fel på de här 
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individerna. Lamm säger att hon har djur i samma hus som pumorna går i. Eknöland 

Kindstrand filmas, öppnandes en container. Ben och tassar i onaturliga positioner skymtas. 

Temat upprepas: Men vad händer egentligen med flera av de utrotningshotade djur som 

försvinner härifrån? Svaret  finns – delvis – innanför såna där, containerdörrar 

 

Michelle Lamm, djurvårdare: -Jag har djur i samma hus som pumorna går i, och kom då på morgonen  

och undrade varför veterinären var där. Och frågade då en av mina kolleger, vad som händer, om de  

vaccinerade pumorna eller nåt? Och då säger han liksom till mig, ja lite tyst [visar ett finger framför  

munnen], att det ska komma nya djur. Pumorna blev avlivat på måndagen och torsdag kom jaguarhanen.  

 

Kalla fakta har besökt Parken Zoo utan djurparkschefens vetskap tillsammans med nuvarande 

och före detta personal som har tillgång till parkens alla områden. Den container som tidigare 

visats presenteras som en stor frys. Eknöland Kindstrand står i dörrposten. 

 

 MEK: -Åh, fy fan! Herregud! Pumorna ligger här! Gud jag blir helt skakis, mina älskade pumor! Jag kan 

 börja gråta alltså. 

 MEK: -Här har vi flera pumor. Och längst in ligger det också afrikanska vildhundar, flera stycken.  

 Pumorna var födda hösten 2001, och var inte gamla.  

 

Döda djurkroppar ligger fastfrysta i högar. Pumor, vita tigrar och krokodiler. Djurparken som 

säger sig rädda världens djur har i själva verket frysen full av kadaver från fridlysta och 

utrotningshotade djur. Djurliken ligger huller om buller. Eknöland Kindstrand håller upp en 

kropp. Den här krokodilen var väldigt aggressiv mot dem andra, vilket krokodiler ofta är, och 

istället för att omplacera den, eh, så avlivade vi den, och så skulle den flås. Ett klipp från 

Parken Zoo:s hemsida där Olsson berättar att kubakrokodilen är en av världens allra mest 

hotade krokodilarter visas.  

 

 MEK: -Så här är skinnet efter den då.  

 R: -Du blev beordrad att flå den? Djuret? 

 MEK: -Ja, det blev jag. Och det känns ju väldigt tragiskt när det är hotade djurarter.  

 

I ett nytt klipp från hemsidan förklarar Olsson att vildhundarna är väldigt utrotningshotade, 

och vi i Parken Zoo arbetar för att bevara de afrikanska vildhundarna. Uttalandet bestrids.  

 

 R: I djurparksfrysen ser vi kvarlevor av flera afrikanska vildhundar på ett berg av frysta höns. Enligt 

 våra källor kommer hönsen från en hönsfarm och används som foder åt rovdjuren. Här blandas de  

 med kadaver från hotade djurarter.  

 

Johan Beck-Friis från SVF har fått ta del av det inspelade materialet. 

 

 Johan Beck Friis, veterinär och informationschef SVF: -Det här ser ju ut att vara en enda röra, och man  

 har inte skött det här på ett snyggt sätt. När man har djur på det här sättet, som legat under ett antal  
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 månader – och kanske till och med år verkar det som – så är det inte acceptabelt utan, de ska destrueras.  

 Det här ska ju skötas på ett professionellt sätt. Är det så att de här hönsen också används som foder så är  

 det ju fullständigt oacceptabelt. För man får ju inte ha djur som är döda, antingen om de är avlivade eller 

 självdöda av någon sjukdom, i samma utrymme som djur som används som foder.  

 

Bongoantiloperna Alan och Storm visas. Ögonvittnen berättar att djuren en dag förflyttades 

från sitt hägn till små stallboxar. Ett stall med boxar filmas.  

 

 ML: -Ja, jag fick ju ont i magen. Jag tycker inte alls att det var kul att se så här stora djur i en liten box.  

 Det var tydligt att känna att de misstrivs, de var stressade. Eh, ja. De inte kunde komma ut, de fick inte  

 uppfyllt de behov som de har.  

 

Det kan ta månader eller år för en att ta bort ett djur från sin samling; det tar tid innan en 

annan djurpark vill ta emot djur. Ett brev som skickats till Kalla fakta från bongoantilopernas 

internationella samordnare visas. Hen vittnar om att Parken Zoo i början av året meddelade 

att man inte längre ville ha kvar Alan och Storm. Hen försökte hitta ett nytt hem åt djuren, 

men inget dök upp. Lamm berättar: Jag såg ju bara när de var döda och de höll på att slakta 

dem, i Tigergården. Det känns väldigt tråkig att man ska avliva värdefulla djur på grund av vi 

inte har plats, plötslig, för dem. I containern, nu omnämnd som sopcontainer, hittar Kalla 

fakta resterna av bongoantiloperna där. Skinn och klövar ligger fastfrusna i botten av 

sopkärlet. Bongoantilopernas kroppar har styckats för att användas som foder åt rovdjuren, 

berättar flera tidigare anställda för oss. En anonym person pekar med en pinne bland de 

livslösa djurkropparna och visar de artkaraktäristika drag som kan skönjas bland likdelarna. 

 

 ML: -Jag tycker ju att man borde ha fått bongoantiloperna skickat till en annan djurpark förrän man tar in  

 nya djur. Om det kommer ta ett år eller två så får man ta det, för det är det ansvar som vi har, och det är  

 en skyldighet vi har när vi jobbar i en djurpark och jobbar med hotade djurarter.  

 

Lamm, Kindstrand och Sjöström arbetar inte kvar. Sjöström säger: Jag gjorde på alla sätt så 

mycket jag kunde för att få en ändring till stånd, och när jag märkte att... Eh, jag inte blev 

lyssnad på så valde jag att säga upp mig. Beck-Friis markerar tesen. 

 

 JBF: Jag tycker man bör granska den här verksamheten, diskutera med ledningen, hur de egentligen...  

 Vad de har för upplägg på sin djurhantering, det är ju det handlar om. Och se till att man uppfyller  

 de löften som faktiskt ges till allmänheten här – att det här är en park som värnar om de  

 utrotningshotade djuren.  

 

Kalla fakta konfronterar Olsson utanför fryscontainern. 

 

 LE: -Du talar väldigt tjusigt om hur ni kämpar för utrotningshotade, fridlysta djur, du säger att ni har  

 skickat iväg djur som ni i själva verket har avlivat.  

 HO: -Näe... 

 LE: -Du har gett oss en hel del uppgifter som inte är sanna, helt enkelt.  
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 HO: -Näe. 

 LE: -Du talar om pumor som avlivas av åldersskäl när de är tio år. 

 HO: -Näe.  

 LE: -Jo. 

 HO: -De är inte tio år... 

 LE: -Jo. 

 HO: -Näe. (Skratt) 

 LE: -Det har du gjort. 

 HO: -Näe, det har jag inte gjort. (Telefon ringer) 

 HO: -Det där stämmer inte, (plockar fram sin mobiltelefon) jag kan utan problem redogöra för allt,  

 alla de sakerna som du påstår. Nu ska jag ta det här samtalet först.  

 

Olsson går iväg och ersätts av VD Torbjörn Bergvall som deltar under intervjun. Två 

anonyma personer syns; de  bär Parken Zoo:s logotyp och kan tolkas som anställda.  

 

 R: När djurparkschefen Helena Olsson och VD:n Torbjörn Bergvall svarar på våra frågor ändrar Helena 

 Olsson sin historia. Nu hävdar hon att pumorna avlivades för att de var sjuka, och att det fanns  

 omständigheter som gjorde att bongoantiloperna och de afrikanska vildhundarna inte kunde skickas iväg.  

 
 LE: -En sak som, som vi tycker är, är lite knepigt här, det är att du sa en sak till, till Sara för ett antal 

 veckor sedan, och att du inte säger samma sak nu.  

 HO: -Vilket är det då? 

 LE: -Ja, till exempel att pumorna dog av åldersskäl, till exempel att du skickar iväg flera bongoantiloper. 

 LE: -Som du uppgav. 

 LE: -Vilket ju inte är sant. 

 HO: -Eh... Finns det nån chans att du kan ha missuppfattat vad jag sa eller att jag uttryckte mig lite för  

 svepande?  

 

 LE: -Man säger ju inte av misstag att man har skickat iväg flera djur när det bara handlar om ett djur, till  

 exempel. 

 HO: -Har jag sagt att vi skickade iväg fyra bongoantiloper, så kan jag hålla med om att det är fel, fast  

 jag... Alltså, det har vi ju inte gjort. Och jag har inte, jag har aldrig nånsin haft, minsta... Önskan eller  

 vilja att föra nån bakom ljuset eller ljuga om nånting, överhuvudtaget, det måste du... 

 LE: -Ligger det kvar bongorester borta i den här, containern här? 

 HO: -Vi har.. Näe. (Skratt). Nej.  

 
 R: -Afrikanska vildhundar då, som du sa att du hade skickat iväg?  

 HO: -... 

 HO: -Ehm... Vi har ju haft flera afrikanska vildhundar. Och (vänder sig om), nu får ni hjälpa mig och  

 komma ihåg. Eh, nån dog under sövning, nån var skadad så den har avlivats, ja...  

 

 LE: -Så i själva verket så skickades de aldrig iväg.  

 TB: -De skulle skickas iväg. 

 HO: -Ja, precis...  

 TB: -Men det gick fel så man gjorde visst inte det. 

 HO: -Ja... Så var det.  

 HO: -Och det här var...  

 LE: -Men varför sa du inte det när vi frågade dig för ett antal veckor sedan? 

 TB: -När kan det vara då, ett år? 

 LE: -...för bara ett antal veckor sedan? 

 HO: -Ja, kan det ha varit... Nåt år sen. Ja, nä, men det är bara att erkänna. Jag kan säkert ha uttryckt mig 

 svepande, eh, vad det gäller en del saker.  

 

Inledningsvis förnekar Olsson sju gånger, genom status coniectuare respektive simple denial. 

Det sker genom näe, näe, näe, de är inte tio år och näe, det har jag inte gjort samt det där 
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stämmer inte – vilket argumenterar för att anklagelsen är osann. Vidare använder hon status 

finitionis genom att Ekdahl missförstått och att hon uttryckt sig svepande. Via purgatio, så 

kan jag hålla med om att det är fel och det har vi ju inte gjort, framhåller hon med good 

intentions att hon inte velat föra någon bakom ljuset eller ljuga. Hon återgår sedan till status 

coniectuare genom näe och nej. Olsson och Bergvall omdefinierar skeendet med status 

finitionis: nån dog under sövning, nån var skadad så den har avlivats, det gick fel så man 

gjorde visst inte det. Den sista status Olsson återintar är purgatio: det är bara att erkänna och 

jag kan säkert ha uttryckt mig svepande. Argumentationen återfinns som bilaga. 

 

7.1.3 Pressmeddelandet 

Pressmeddelande inleds med en beskrivning av den mediala uppmärksamhet som riktats åt 

påstådda missförhållanden - att före detta anställda har vittnat om förhållanden som vi inte 

kan känna igen. Det explicita syftet är att gå igenom alla de exempel som använts i medier 

och redogör utförligt för dem i detta dokument.Under Vad är Parken Zoo presenterar 

djurparken sig som en viktig del av Eskilstuna. I parkens ägardirektivframgår det till och med 

att vi skall vara ledande i bevarandearbetet för utrotningshotade djur. Vi arbetar med Parken 

Zoo för att vi älskar djur och för att vi har en viktig uppgift att skydda hotade arter. 

 Under Hantering av avlidna eller avlivade djur skiver de att Kalla Fakta visade bilder från 

döda djur om ligger huller om buller om varandra tillsammans med djurfoder i ett frysrum. 

Frysrummens existens bekräftas; de har två för tjänligt foder och ett för avlidna djur samt 

foder som inte är tjänligt som föda.  

 

 När ett vanligt parkdjur dör, exempelvis en get eller liknande, så gör vi oss av med kroppen direkt. När  

 det gäller djuren i vårt bevarandeprogram så tvingas vi ibland förvara deras kroppar under en längre tid.  

 Ofta skall de vidare till något forskningsprogram, museum eller utbildning. 

 

 Vi har ju ett enormt fokus på våra levande djur – av förklarliga skäl men de reaktioner vi nu fått på  

 hanteringen av döda djur gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, SDF, skall se över 

 om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur. 

 

Under Bongoantiloper som sålts eller avlivats behandlas hur Olsson uppgav felaktigt, 

olyckligtvis att bongoantiloperna överförts till en annan djurpark. De skriver att så var endast 

fallet med en av de fyra antiloperna. En antilop dog redan 2010 och de resterande två 

avlivades då de avförts från bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl.. Avlivning av 

pumor till förmån för jaguarer adresserar anklagelsen att parken avlivat tre pumor för att ge 

utrymme för inkommande jaguarer.  
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 Den äldre puman var 18 år gammal och vid mycket dålig hälsa. Hennes två ungar var 10 år gamla och  

 mycket sjukliga. En rad försök hade gjort att behandla dem och parkens skötare ville i det längsta  

 försöka. Men i slutändan återstod inget annat än att låta dem slippa lida genom avlivning. 

 

De hänvisar till ARKS-rapport för pumorna med veterinärhistorik. Under Vildhundar skriver 

Parken Zoo: Två kastrerade hanhundar skulle ha skickats till en annan djurpark. De sövdes 

för att genomgå veterinärundersökning. Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar 

och fick avlivas. Under Trädleoparderna vistas inomhus skriver de att trädleopardernas 

anläggning godkändes medan den gamla förordningen gällde och trädleoparder fick 

säsongsförvaras inomhus året runt och är därmed inte godkänd enligt den nya förordningen. 

De har en diskussion med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen om förvaringen, men 

anläggningen är så pass bra för djuren att under de senaste årens besiktning från 

Länsstyrelsen har inga anmärkningar kommit fram. De beskriver hägnets storlek, tak och 

takets material. Under Trädleoparderna förvaras i liten bur berättar de att två honor sitter i 

isolering då de nyligen kommit.  

 

 När det gäller isolering avgör platsveterinären, parkens veterinär, hur länge och i vilka utrymmen  

 isoleringen skall genomföras. Isolering görs alltid när nya djur anländer för att bland annat se så att  

 transporten inte utlöser någon sjukdom. Det kan vara olika länge för olika djurslag.  

 

Nedan Trädleopardhona har bitits ihjäl på grund av vantrivsel framhåller djurparken att 

trädleoparder är en erkänt svår art utan facit att tillgå. De exemplifierar med problem som 

kan rubba paret och utlösa aggression. De skriver att i detta fall bets honan ihjäl av en 

aggressiv hanne men att de är erkänt duktiga med kattdjur och är med och forskar fram bättre 

skötselrekommendationer. Vidare berättar de att det är gängse rutin att obducera våra djur 

när dödsorsaken inte är helt klar. Under obduktionen skiljs huvudet från kroppen och sparas 

av samma orsak som våra andra vilda djur: utbildning eller forskning. Den vita tigern 

Brahma inleds anklagelsen gällande Brahma. De adresserar en uppgift från en f d veterinär 

om att hon överförts till en dansk djurpark i strid mot dennes rekommendationer samt att 

tigern avlivats snart efter ankomsten till Danmark, men framhåller att vi kan inte erinra oss 

dessa rekommendationer men den danska parken har samma typ av tillstånd och 

godkännande som vi har. De upplysningar vi har säger att tigern levde i den danska parken 

under en längre tid. Avlivad kubakrokodil består av följande två meningar: Parken hade en 

aggressiv kubakrokodil som vi tvingades avliva. Ingen kan erinra sig att den skulle flås som 

uppgivits av en f d anställd. Under Allmänt om avlivning skriver Parken Zoo att alla 

avlivningar sker i samråd med veterinär. De förklarar att veterinär eller specialutbildad 

personal sköter avlivningarna och att veterinär tillsammans med djurvårdare och 
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djurparkschef bedömer när avlivning ska ske eller inte. Under Personalen har inte tid att 

sköta djurens foder och vatten skriver de att våra medarbetarundersökningar visar mycket 

gott resultat och inga sådana synpunkter har framkommit. Att vara djurvårdare är ett fritt 

arbete, men i grunden ligger alltid djurens bästa och som djurvårdare måste man naturligtvis 

alltid prioritera basbehoven först. Djurvårdarna börjar med att utfodra djuren. Är man lite 

personal, hinner man kanske inte göra så många andra arbetsuppgifter under dagen, utan 

den mesta av tiden går åt till foderberedning. Parken Zoo uppger att de har omkring 20 

heltidsanställda och då ingår djurvårdare, zoo-lärare, forskare och servicetekniker. De 

använder semestervikarier och i samband med ökat djurantal ökas förstås antalet djurvårdare. 

De framhåller att de förbättrat sin ekonomi och att deras djur mår bättre enligt alla 

indikationer. De skriver: det har aldrig fötts så många ungar – och vilda djur får inte ungar 

om de mår dåligt. Textens sista fras är Skrivet av: Marie de Colli, Zoolärare. Den är 

intressant eftersom hon presenteras som avsändare. Pressmeddelanden kan anses representera 

företagets ställning, ändock offentliggörs en medarbetare som författare. 

 de Colli inleder med status finitionis genom påstådda missförhållanden, förhållanden som 

vi inte kan känna igen och redogör utförligt för dem i detta dokument. Via bolstering 

understryker hon verksamhetens värde: viktig del av Eskilstuna. Genom remotio criminis, 

respektive shifting the blame, förflyttar hon sedan skulden till Olsson som uppgav felaktigt. 

Hon återgår sedan till status finitionis genom att omdefiniera händelserna: en antilop dog 

redan 2010, två avlivades, avförts från bevarandeprojektet, hälsoskäl, mycket dålig hälsa, 

mycket sjukliga, en rad försök, ville i det längsta försöka, i slutändan återstod inget annat, 

slippa lida genom avlivning, de sövdes, beteendestörningar, fick avlivas, den gamla 

förordningen gällde och inga anmärkningar. Via remotio criminis och shifting the blame 

uppger hon att platsveterinären avgör. Sedan återgår de Colli till status finitionis genom 

erkänt svår art, bets honan ihjäl av en aggressiv hanne, erkänt duktiga, forskar, gängse rutin, 

utbildning eller forskning, kan inte erinra oss dessa rekommendationer, de upplysningar vi 

har, tvingades avliva och ingen kan erinra sig. Hon går tillbaka till remotio criminis och 

shifting the blame: veterinär, specialutbildad personal, djurvårdare och djurparkschef. 

Slutligen, via status finitionis, omdefinierar hon situationen med mycket goda resultat, inga 

sådana synpunkter har framkommit,  fritt arbete, lite personal, hinner man kanske inte, tiden 

går åt, förbättrat sin ekonomi, djur mår bättre och många ungar. De är även bolstering 

eftersom de åter lyfter sina positiva förehavanden. Argumentationen finns i helhet som bilaga. 
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7.1.4 Facebookinlägget  

Inledningsvis adresseras textens syfte: att besvara de kommentarer som inkommit genom en 

tematisk struktur. Vad som kan tolkas som inläggets bakgrund beskrivs: Eftersom vi fått så 

många kommentarer kommer vi försöka svara på dem. Låt oss börja med att säga att vi tar 

reaktionerna på största allvar och tar åt oss, avsikten är inte att skylla ifrån oss utan att 

försöka förtydliga de områden som vi känner har varit mest ilska eller frågetecken kring. De 

lovar att bli mycket mer transparenta inom saker som rör djuren, exempelvis det veterinära. 

Tematiseringen är indelad utifrån kommentatorernas ilska: Helenas lögner, frysutrymmet, 

pumorna som avlivades, att vi bara skyller ifrån oss på en massa olika sätt som inte stämmer, 

den usla ledningen av Parken Zoo och att vi är djurplågare.  

 Det framgår inte explicit att Olsson är författare förrän i det andra stycket: Helenas lögner. 

Här finns inga ursäkter, naturligtvis inte, men jag vill ändå (för det är Helena som skriver) 

försöka förklara...Enbart under tematiseringen Helenas lögner används det personliga 

pronomenet jag; i övrigt brukas vi. Med anledning av att texten publicerats under Parken 

Zoo:s namn på verksamhetens facebooksida kan vi tolkas vara synonymt med Parken Zoo. 

Jag kan tolkas vara synonymt med Helena Olsson, då detta förtydligats. Inför 

mediaframträdanden läser Olsson på; hon har en ganska god koll på alla arter men inte 

nödvändigtvis alla individer. Situationen innebar ett (fejkat) reportage om pallaskatt, 

fiskarkatt, jaguar och amurleopard. Hon hoppas och tror att de ungefär två timmar vi gjorde 

på dem stämmer väl överens med verkligheten. Frågor ställdes före och efter vad hon 

benämner som ”intervjun”. På minst två av de frågorna svarade jag fel. Avsikten var inte att 

ljuga för att skyla över utan jag hade en  minnesbild som bara delvis stämde med 

verkligheten. Även om man inte får göra så ber jag er att förstå hela syftet med 

intervjun.Olsson skriver att allt som sker vid konfrontationen är omöjligt att förklara för den 

som inte varit med om det.  

 

 Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller något annat ut så beror det på en extrem  

 adrenalinreaktion. Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) kommit springande och avkrävt mig  

 svar nu, nu, nu. Alla flyktbeteenden slår till för fullt men jag var tvungen att vara kvar och svara på  

 frågor både om detaljer och om varför jag ljuger.  

 

Den senaste veckan har hon ifrågasatt sig själv, ständigt. Är det som jag precis tänker säga 

sant? Eller bara en felaktig minnesbild som kommer att befästa bilden av mig som någon som 

inte är särskilt noga med sanningen? Sedan ber Olsson om ursäkt. Det jag sa stämde inte, jag 

ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber alla våra besökare om ursäkt! 

Hon skriver att frysutrymmet såg för djävligt ut, men att reportaget gjordes för maximal effekt. 
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Pronomenet vi används åter: Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut 

och lovar att återkomma med beslutet även här på vår Facebooksida. Olsson skriver att de 

sövt ned pumorna väldigt ofta för olika sorters behandling och att de således inte var fullt 

friska, vilket de före detta djurskötarna hävdat i Kalla fakta. Här är det inte ord som står mot 

ord utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk. Olsson skriver om en allmän känsla 

här på Facebook och adresserar de anklagelser angående att de bara skyller ifrån sig på olika 

sätt som inte stämmer. Hon exemplifierar med vildhundarna. 

 

 ...vildhundarna som först hade flyttat och sedan avlidit vid sövning för att till slut ha blivit avlivade.  

 Sanningen är att de skulle flytta men sövningen i samband med flytten skapade problem som gjorde att  

 vår veterinär tog beslutet att avliva dem.  

 

Olsson differentierar det vanliga livet med en händelse som den vi just varit med om.  

 

 Vid en händelse som den vi just varit med om ställs ungefär samma fråga på olika sätt många gånger till  

 olika personer, svaren jämförs och presenteras ibland för en tredje part som ska kommentera utifrån  

 speciella förutsättningar. 

 

De har varit under en enorm tidspress och har varit tvungna att på punkt efter punkt hitta 

belägg för sina svar. Att våra svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende beror inte på 

att vi vill dölja diverse skumrask, skriver Olsson. Hon uppmanar läsarna att ställa konkreta 

frågor. Vidare konstaterar hon att många inlägg pekar på usel och inkompetent ledning och 

att människor inte kan säga ifrån för de är rädda om sina jobb. De hoppas att kunna 

publicera resultatet av årets anonyma medarbetarundersökning och uppmanar läsarna att 

uppmärksamma den. Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta emot order från 

chef eller någon annan på Parken Zoo som leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall 

anmälas till länsveterinären n-ä-r det händer. Anklagelserna om djurplågeri besvaras: att vi 

skulle vara djurplågare som bara bryr oss om pengarna vi kan få ihop genom att visa ständigt 

nya arter är inte sant. Olsson menar att anledningen till att vi var så intressanta att granska 

är att vi har så ”hög svansföring” när det gäller djur- och bevarandefrågor. Hon skriver att 

a-l-l-a som arbetar på Parken Zoo är djurvänner och skulle aldrig gå med på en djurhantering 

som medvetet går emot djurens bästa. Djurparkens goda resultat för avel på dokumenterat 

svåra arter anser vi är ett bevis på det.  

 Olsson inleder med purgatio: här finns inga ursäkter, försöka förklara. Hon fortsätter till 

status finitionis och evasion of responsibility genom (fejkat) reportage, stämmer väl överens 

med verkligheten och ”intervjun”. Sedan återgår hon till purgatio med svarade jag fel, 
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avsikten var inte att ljuga, minnesbild som bara delvis stämde, inte får göra så, ber jag er att 

förstå, syftet med intervjun, omöjligt att förklara för den som inte varit med om det, extrem 

adrenalinreaktion, avkrävt mig svar, alla flyktbeteenden slår till, tvungen att stanna, varför 

jag ljuger, det jag sa stämde inte, jag ljög, ledsen och förtvivlad och ber alla våra besökare 

om ursäkt. Hon återvänder till status finitionis genom gjordes för maximal effekt, (inte) fullt 

friska, inte ord som står mot ord, vår veterinär tog beslutet att avliva, en händelse som vi just 

varit med om, samma fråga på olika sätt många gånger, speciella förutsättningar, enorm 

tidspress, hitta belägg, inte heller så att någon veterinär ... leder till att djur vanvårdas, 

anmälas till länsveterinären n-ä-r det händer. Dessa ställningar ingår även i provocation och 

defeasibility. Avslutningsvis går Olsson vidare till status coniectuare genom inte sant, skulle 

aldrig gå med på och bevis på det. Argumentationen återfinns som bilaga. 

 

7.2 Situationsanalys 

Situationsanalysen berör materialets konkreta och historiska situation, med hänsyn till 

relevanta teman för vidare undersökningar. Analysen är uppdelad i tre; varje texts 

situationsanalys fungerar fristående med anledning av dess olika karaktär och genre.  

 

7.2.1 Kalla fakta 

Om Parken Zoo är krisens kontrollerande exigence – utan reportaget hade inget påträngande 

problem skapats som föranledde den retoriska situationen. Bitzers definition av en retorisk 

exigence är att den är möjlig att förändra till det bättre genom tal – antingen kan problemet 

kräva tal för att lösas eller underlättas med hjälp av tal. Parken Zoo:s exigence är retorisk 

eftersom de genom kan underlätta problemet med hjälp av tal. 

 Kalla faktas huvudsakliga mottagare är tv-tittarna och TV4:s huvudmålgrupp är svenskar 

mellan 12 och 59 år (2010). Avsnittet nådde 885 000 personer. Tematiken ger möjligheter att 

rikta avsnitten till olika mottagare. Om Parken Zoo har flera möjligare mottagare. Exempelvis 

kommunpolitiker i Eskilstuna, djurparkens besökare, andra svenska och internationella 

djurparker samt djurrättsorganisationer. Den retoriska audiencen innefattar de två 

förstnämnda, då de har mandat att förändra. Jämförelsevis riktade sig avsnittet om 

Frälsningsarmén troligtvis inte till samma intressenter; audiencen bestäms av temat. Om syftet 

var att rikta programmen till opinionsbildare eller beslutsfattare går inte att fastställa, men en 

möjlig effekt av informationen är att olika handlingar genomförs av personer med beslutsmakt 

 Det är relevant att analysera avsändaren då programmet är av samhällsgranskande karaktär. 

När information, och möjligen budskap, sänds ut genom tv som medium finns möjligheter att 
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nå höga antal mottagare i form av tv-tittare. Informationen eller budskapet kan sedan spridas 

vidare genom mouth-to-mouth och kan leva vidare efter sändning. Sammanfattningsvis är det 

rimligt att undersöka avsändaren då mottagarna är många och påverkan möjligen stark. Detta 

är även en del av Parken Zoo:s exigence då det påverkar deras retoriska situation. Kalla fakta 

benämner sig som Sveriges vassaste program för undersökande journalistik (Facebook 2013). 

TV4 är ett företag med vinstintresse, vilket är relevant då de delvis drivs av höga tittarsiffror. 

TV4 har möjligheter till avgränsningar, tematiska val och innehållsurval. Vidare sändes 

programmet sannolikt inte oklippt. Materialet är möjligen avgränsat genom redigering. 

Originalinspelningen är inte officiell och det går därmed inte att veta vad som klippts bort.  

Kalla faktas tillvägagångssätt vid inspelning och redigering har kritiserats, bland annat av 

pastorn Stefan Swärd som mötte avsnitett om Frälsningsarmén med motanklagelser på 

Svenska Dagbladets debattsida (SVD). Han skrev att Kalla fakta vinklat frågan på ett ytterst 

onyanserat sätt. Kalla faktas granskningar av makt och samhällsfenomen kan av kritiker 

hävdas enbart vara vägen till målet – höga tittarsiffror. Det går dock enbart att spekulera i.  

 Kalla faktas information om Parken Zoo byggde på en redan existerande diskurs om 

hantering av djurparksdjur i Sverige. År 2001 sköt Lycksele djurpark de tre björnungarna 

Björne, Bolli och Bompa på grund av platsbrist. De möttes av starka protester från många 

håll. Den svenska artisten E-type uppmanade öppet ledningen att skona björnungarna. Den 

franska filmstjärnan Brigitte Bardot fördömde, i ett öppet brev, avrättningen (Aftonbladet 

2001). På politisk nivå skrev Gustav Fridolin, då språkrör för Grön Ungdom, att deras död 

inte behöver vara förgäves. MP i riksdagen arbetar för att förbjuda kommersiella djurparker 

(Grön Ungdom 2001). År 2010 skapade Skånes djurpark rubriker då de avlivade hela sin 

vargflock efter att de smitit ut ur sitt hägn (SVT 2010). Enligt Världsnaturfonden WWF är 

vargen hotad i Sverige (WWF 2013) och djurparken polisanmäldes av Djurrättsalliansen. De 

krävde verksamhetens nedläggning eftersom vilda djur inte hör hemma i fångenskap 

(Djurrättsalliansen 2010). Vidare hävdar de att Skånes djurparks vargflock var i disharmoni. 

Mobbning förekom, varför djurparken borde ha agerat tidigare. Året därpå avlivade även 

Lycksele djurpark hela sin vargflock, då det var dags för generationsväxling (Sveriges Radio 

2010). Under 2012 attackerades och dödades en djurvårdare av vargflocken i Kolmårdens 

djurpark (Sydsvenskan 2012). Dödsfallet skapade debatt. De stora risker som uppkommer när 

vilda djur och rovdjur förvaras i inhägnader uppmärksammades – risker som minimeras när 

djuren får behålla sitt naturliga avstånd från människan och inte görs tama (DN 2012). 
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7.2.2 Pressmeddelandet 

Titeln Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten 

fastställer avsändaren. Samtidigt introduceras de Colli, en ny aktör. Hon personifierar 

djurparkspersonalen och förmänskligar avsändarrollen – från ett vinstdrivande företag som 

uppfattas kallt och inhumant till en stressad djurälskare som, tillsammans med sitt team, 

jobbar hårt för att ta hand om alla djur. de Colli sänker fokuset från de politiska oenigheterna 

tillbaka till marknivå. Det kan uppnå en pathosfunktion. Företagets strategi att låta den 

tidigare anonyma zooläraren personligen stå till svars kan skapa en funktion där de Colli blir 

mottagarnas nya syndabock. Det är nämnvärt att de Colli avänder pronomenet vi 21 gånger i 

pressmeddelandet, vilket tyder på att företaget står bakom budskapet. Hon finns inte heller 

med som nyckelperson i textens avslutande del; där fungerar Olsson, Bergvall och 

styrelseordföranden Tommy Hamberg som kontaktpersoner. Marie de Colli har historiskt sett 

figurerat som bloggare på Parken Zoo:s Djurbloggen. På bloggen har de Colli publicerat 

texter, bilder och klipp från det dagliga livet i djurparken (Parken Zoo 2012). Hon har 

medverkat som talesperson vid lättsamma mediakontakter. Exempelvis besvarade hon Dagens 

Nyheters frågor om huruvida visayavårtsvin och surikater är vänner i verkligheten eller om så 

bara sker i barnfilmen Lejonkungen (2011). de Colli har inte tidigare varit avsändare för 

Parken Zoo:s pressmeddelanden, trots att en liknande situation tidigare uppmärksammats i 

media. I november 2011 framkom uppgifterna att företaget dödat minigrisen Molly – som var 

med i parkens fadderprogram – och matat hennes döda kropp till tigrarna (Expressen 2011). 

En av Mollys faddrar KO-anmälde Parken Zoo eftersom hen menade att slakt på fadderdjur 

inte är förenligt med programmets mål att ”bevara” (Dagens Media 2011). Djurparken 

publicerade, dagen därpå, ett pressmeddelande som svar på anklagelserna (Mynewsdesk 

2011). Det saknade en personlig avsändare, varför avsändaren kan tolkas vara företaget. 

Sammanfattningsvis har zooläraren historiskt sett innehaft rollen som just zoolärare och har 

inte tidigare kommunicerat externt angående liknande situationer. 

 Parken Zoo:s intresse innefattar att uppfylla kommunens direktiv, då de har mandat att 

stänga ned eller sälja verksamheten. En explicit vilja att besvara alla anklagelser finns – men 

istället för att undanröja krisen understryker pressmeddelandet sanningen i påståendena.  

 I detta stycke analyserar jag möjliga konsekvenser av den tidsmässiga kontexten. Kalla 

fakta sändes klockan 21:30. Pressmeddelandet publicerades samma dag klockan 22:25. 

Således besvarades anklagelserna snabbt utan lång tid att författa texten, vilket fungerar som 

artistic proof – Parken Zoo hade möjlighet att avvakta för att på bästa sätt förändra exigencen. 

Pressmeddelandet syftar till att bemöta kritiken, men under textens fortlöpande bekräftas 
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missförhållandena. de Colli skriver om deras långsiktiga arbete med artrikedom och 

variation. Då anklagelserna innefattar att de varierat sitt utbud av arter är svaret inte hållbart 

ur försvarssynpunkt. Det kan tolkas som att de under lång tid bytt ut djur för att ta in nya djur 

– vilket var en av Kalla faktas anklagelser. Gällande ägardirektiven om en ledande roll går det 

inte att veta varför de beskriver krav som inte uppnås. Funktionen blir att vetskap om ägarnas 

krav medges, men då bevis för att dessa inte efterföljs offentliggjorts sänks deras trovärdighet. 

Vidare kan de Collis beskrivning av containern med foder som är otjänligt som föda, kopplat 

till anklagelsen, tolkas vara de döda höns som Kalla fakta filmat. Men varför hönsen inte var 

tjänliga – eller varför de är döda – besvaras inte. Djurparken gör sig direkt av med den döda 

kroppen från ett vanligt djur. Åter förstärks en oklarhet; om djuren i det tredje frysrummet ska 

skickas vidare till något forskningsprogram, museum eller utbildning – varför blandas de då 

huller om buller med otjänligt foder bestående av kroppar som de uppger att de gör sig av 

med direkt? Och vad är ett vanligt djur? De styckade fridlysta djuren i fryscontainern väcker 

frågan om vilka Parken Zoo ser som vanliga djur. Det förklarliga fokuset på levande djur kan 

tolkas som att de drar in pengar till dem. Då förväntan är att besvara anklagelsen om att de 

inte hanterar avlivade djur korrekt är svaret en förstärkan av anklagelsen snarare än en 

dementering. Parken Zoo besvarar anklagelsen om de ihjälsvultna bongoantiloperna genom 

att beskriva hur individerna avlivades och dog av hälsoskäl. Anklagelsen bekräftas åter – trots 

att de samtidigt skuldbelägger Olsson. de Colli skriver att det hävdats att de avlivat pumorna. 

Ordvalet insinuerar att påståendet inte stämmer, men tre meningar senare bekräftar hon 

handlingen explicit. I Kalla fakta anklagades Parken Zoo för att ha avlivat hela sin flock 

afrikanska vildhundar och bara behållit två. Men i pressmeddelandet skriver de Colli att de 

sövt, flyttat och avlivat två hundar efter att deras hantering gett dem beteendestörningar. 

Svaret är åter inte sammankopplat med anklagelsen och mottagaren får, fortfarande, inte svar 

på var resten av flocken är. Svarets funktion är även en förstärkning av Olssons argument att 

de två kastrerade hanarna skickats iväg till en annan djurpark – men Kalla faktas påstående att 

detta inte stämmer berörs aldrig. Gällande trädleopardernas anläggning blir funktionen av 

svaret att de argumenterar för att det är rätt att hålla trädleoparderna inomhus eftersom det var 

okej när de gamla reglerna gällde, istället för att belysa problemet med att de inte följer 

gällande förordningar. Samma typ av svar ges anklagelsen att leoparderna är instängda i för 

små burar. Veterinären bestämmer vilka utrymmen som djuren ska isoleras i – vilket snarare 

förstärker anklagelsen eftersom de medvetet placerat djuren i för små utrymmen. de Colli 

medger att de avlivat kubakrokodilen och anger orsaken att den var aggressiv. Men en 

relevant fråga bör ställas till uttalandet: hör det inte till krokodilers natur att vara av aggressiv 
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disposition? Argumentet har svag beviskraft eftersom det inte är relevant, vilket minskar 

deras trovärdighet. Vidare skapar de Collis svar att de inte kan erinra sig om huruvida de flått 

kubakrokodilen en möjlig tolkning att Parken Zoo brukar få djur; om djurparken aldrig flådde 

döda djur, skulle det då inte varit deras svar? 

 

7.2.3 Facebookinlägget 

Som tidigare nämnt framgår Olsson som avsändare. Hon använder pronomenet jag 18 gånger 

och mig tre gånger varav en av gångerna följt av själv. Vi används 27 gånger, vår tre gånger, 

våra två gånger och oss fem gånger. Nämnvärt är att Olsson skriver att hon ljög och ber om 

ursäkt under delen av texten där jag och mig används genomgående. Detta tolkar jag som att 

hon tar på sig hela skulden. När hon inom parantes förtydligar att det är Helena som skriver 

förflyttar hon skulden från Parken Zoo – och därmed även från kommunen. Eskilstuna 

kommun äger Parken Zoo. Om Parken Zoo erkänner att de begått misstag innebär det indirekt 

att kommunen har begått misstag. Detta skulle kunna leda till stora bekymmer. En utredning 

med mål att hitta vilka tjänstemän som begått felen skulle kunna startas och leda till 

avskedningar. Genom Olssons erkännande i jagform avskrivs kommunen allt ansvar; det är 

inte kommunen eller djurparken som har felat – det är Helena Olsson. Dessutom skulle 

kommunen genomgå en ännu större ethossänkning än vad som redan skett. Ett skadat ethos 

skulle falla in helt fel i kommunens planer, det vill säga att attrahera 400 000 besökare till 

Parken Zoo. Genom att låta djurparkschefen ta på sig skulden och distansera sig från ansvaret 

skadas Olssons ethos mer än kommunens.  

För att undersöka hur många minusord, ord med negativ konnotation, som finns i texten 

har jag valt att lista dem nedan. Jag kommer sedan jämföra det totala antalet ord med antalet 

minusord samt fraser. Detta gör jag eftersom texten verkar bestå av många minusord. 

 

Reaktionerna Allvar Avsikten Skylla ifrån oss 

Ilska 

Ilskan 

Lögner 

Avlivades 

Skyller ifrån oss 

Inte stämmer 

Usla 

Djurplågare 

Lögner 

Inga ursäkter 

Fejkat

Fel Ljuga 

Skyla över 

Konfrontationen 

Omöjligt 

Stöddig 

Sur 

Svåra 

Påkommen 

Extrem 

Adrenalinreaktion 

Avkrävt 

Flyktbeteenden

Tvungen 

Ljuger 

Laddade omdömen 

Ständigt frågasättande 

Felaktig 

Inte är särskilt noga 

med sanningen 

Dölja 

Stämde inte 

Ljög 

Ledsen 

Förtvivlad 

Ursäkt 

För djävligt

Dölja Döda 

Avlivades 

Skyller ifrån oss 

Inte stämmer 

Avlidit 

Avlivade 

Problem 

Avliva 

Tveksamheter 

Tidspress 

Belägg 

Motsägelsefulla 

Undflyende 
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Skumrask 

Svårt 

Omdömen 

Usel 

 

Inkompetent 

Inte kan säga ifrån 

Rädda 

Vanvårda

Djurplågare 

 

Bara bryr oss om 

pengarna 

Granska

  

Pressmeddelandet är 972 ord långt. Minusorden är 51 stycken och minusfraserna uppgår till 

fjorton stycken innehållande totalt 40 ord. Jag räknar med de ord som ingår i minusfraserna 

eftersom de deltar i uppbyggnaden av fraserna. Sammanfattningsvis är 91 ord minusord eller 

delar av minusfraser. Procentuellt innebär det att nio procent av orden i inlägget är av negativ 

karaktär. Ur ett semiotiskt perspektiv kan ord med starka konnotationer skapa associationer 

hos mottagaren. Genom att använda ord som djurplågare, vanvårda, skumrask, lögner och 

påkomna kan tydliga kopplingar till Kalla faktas program ske. Istället för att skapa en distans 

mellan anklagelser och svar befäster ordvalen bilden av dem som just påkomna djurplågare.  

 På flera ställen i texten medger Olsson anklagelsernas riktighet. Det framgår explicit i 

texten att de har haft svårt att hitta belägg för sina svar och att detta skapat en enorm 

tidspress. Detta kan tolkas som evidentia för intransparens i företaget; om det är så pass svårt 

att finna belägg kan det även finnas mycket att behöva hinna dölja. Av samma orsak kan 

mottagaren tolka uttalandet som att det tar lång tid att hitta nya lögner för att förminska 

krisen; om det inte finns något att dölja borde inte en enorm tidspress uppstå. Vidare skriver 

Olsson att djurparken inte ska kunna ge veterinären order att vanvårda djur utan att det istället 

ska anmälas till länsveterinären n-ä-r det händer. Det kan tolkas som en konkret bekräftelse 

på att vanvård förekommer, det är inte en fråga om utan när. Pumornas journaler, vilka 

Olsson hänvisar till som bevis för pumornas ohälsa innehåller onekligen information om 

pumornas ohälsa. Dock kan ohälsan tolkas vara direktkopplad till vanvård. Exempelvis hade 

alla pumorna förfrusna öronspetsar mitt i den svenska vintern, en av dem ville inte gå ut och 

en annan hade ett infekterat öra.  

 

 27 Jan 2006 Physical condition Ser hängig ut, vill inte gå ut. 

 31 Jan 2008 Immobilization Sövd för kontroll av örat ... Örat var fullt av var, bakterier och svamp. 

 8 Feb 2010 Physical condition Förfrusna!!?? öronspetsar. (Mynewsdesk 2012) 

  

Detta kan tolkas som evidentia för att Kalla faktas anklagelse angående missförhållandena 

stämmer. Det kan även tolkas som att Olsson korrekt uppger att pumorna inte var fullt friska – 

men att detta skulle bero på något annat än djurparkens vanvård av djuren framgår inte. En 

funktion av Parken Zoo:s val att publicera journalerna är att deras trovärdighet sänks. 

Argumentet att pumorna avlivades eftersom de var av dålig hälsa är inte hållbart gentemot 

journalernas tydliga innebörd, då djurparken själva varit den bidragande faktorn till ohälsan. 
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Trovärdigheten kan även sänkas då mottagarna ser skillnaden mellan evidentia och 

djurparkens uttalanden.  

 

7.3 Tolkning 

Här sammanfattas min förståelse och tolkning av texten, baserat på tidigare faser. Texterna 

behandlas var för sig, med utgångspunkten att pressmeddelandet och facebookinlägget följde 

anklagelserna som Kalla fakta riktat.  

 

7.3.1 Kalla fakta 

Kalla fakta produceras av TV4. Avsnittet Om Parken Zoo tes är Parken Zoo dödar världens 

djur. Det syftar till att avslöja hur ledningen döljer vad som sker på djurparken. Frågans 

möjliga intressenter är Eskilstunas kommunpolitiker, besökare, djurparker och 

djurrättsorganisationer. Den historiska kontexten innefattar andra svenska djurparker som 

uppmärksammats i media efter att ha dödat djur på grund av platsbrist, bristfälliga 

hägnkonstruktioner eller för att det var dags för generationsväxling. 

 Djurparkschefen uppger att bongoantilophannarna, genom en internationell samordnare, 

flyttats till andra djurparker för att bli avelsdjur. De afrikanska vildhundarna har skickats till 

en annan djurpark då de är kastrerade. Pumorna dog av ålder – ett naturligt åldersskifte.  

 Tidigare anställda beskriver vanvårdsförhållanden på Parken Zoo; de dödar systematiskt 

utrotningshotade djur för att attrahera publik. En kubakrokodil avlivades och flåddes, 

pumorna avlivades för att ge plats åt jaguaren. Bongoantiloperna fick bo i en box inuti ett 

stall, de fick inte gå ut och var stressade. Efter att de dödats, på grund av plötslig platsbrist, 

slaktades de i Tigergården. Djurparkens före dette veterinär beskriver en död bongoantilop. 

Hen var utmärglad och hade dött av fettbrist följt av svält. SVA stödjer uppgiften; djuret hade 

inte några fettreserver alls. I en fryscontainer återfinns döda djurkroppar: pumor, afrikanska 

vildhundar, vita tigrar och krokodiler blandat med höns. Där finns även bongoantilopernas 

uppstyckade kroppar. En tidigare anställd berättar hur hon tvingats flå en kubakrokodil. Kalla 

fakta uppmärksammar även döda höns i containern. SVF bedömer fryscontainern som 

oacceptabel. 

 Vid konfrontationen nekar Olsson till anklagelserna och ändrar sin historia, vilket hon 

menar beror på att hon uttryckt sig svepande. Hon medger att bongoantiloperna inte skickats 

iväg, men nekar till att likdelar av dem förvaras i fryscontainern. Hon uppger att en av de 

afrikanska vildhundarna dog under sövning, en annan avlivades på grund av skada.  

För en övergripande bild av situationens anklagelser och svar ställs de upp nedan. 
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Anklagelse   Svar 
 

Bongoantiloperna dödades  Näe 

    

Pumorna dödades  Näe 

 

De afrikanska vildhundarna dödades En dog under sövning 

   Nån var skadad så den har avlivats 

 

Hanteringen är felaktig  Näe 

   Nej 

 

Olsson har ljugit  

Näe 

   Näe 

   De är inte tio år 

   Näe 

   Näe, det har jag inte gjort 

Det där stämmer inte 

Jag kan utan problem redogöra för allt 

Vilket är det då? 

Du kan ha missuppfattat vad jag sa 

Jag uttryckte mig för svepande 

Det är fel 

Det har vi inte gjort 

De skulle skickas iväg 

Det gick fel 

Det är bara att erkänna 

Jag kan säkert ha uttryckt mig svepande 

 

7.3.2 Pressmeddelandet 

Parken Zoo syftar explicit till att redogöra för de påstådda missförhållandena, vilka de 

motsäger sig. De framhåller sin uppgift, att skydda hotade arter, och belyser sin förbättrade 

ekonomi. Deras djur mår, enligt alla indikationer, bättre.  

 Avsändare är zooläraren de Colli. Genom personifieringen förflyttas fokus från företaget 

till individen, vilket kan resultera i att hon uppfattas som syndabocken. Dock använder de 

Colli uteslutande pronomenet vi, vilket kan tolkas som att företaget står bakom henne.

 Olsson informerade felaktigt om bongoantiloperna. Parken Zoo menar att en dog 2010, en 

har skickats iväg och två har avlivats på grund av hälsoskäl. Pumorna var arton respektive tio 

år och avlivades då de var mycket sjukliga. Två afrikanska vildhundar avlivades på grund av 

beteendestörningar i samband med flytt till en annan djurpark. En trädleopard har bitits ihjäl 

av en aggressiv hanne. De medger att kubakrokodilen avlivats och uppger aggressivitet om 

skäl. Huruvida djuret flåtts kan de inte erinra sig. De motsäger sig anklagelsen om att en vit 

tiger skickats till en dansk djurpark och avlivats. Fryscontainerna används för avlidna djur 

samt foder som inte är tjänligt som föda. De djur inom bevarandeprogrammet skickas till 

forskning, muséer eller utbildningar. De ska se över sitt regelverk för döda djur. För att 

besvara anklagelsen att trädleoparderna hålls inomhus året runt skriver de att Länsstyrelsen 
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visserligen har ändrat sina regler, men att inga anmärkningar har kommit fram vid den senaste 

besiktningen. De medger att två individer förvaras i en liten bur och hänvisar till att 

veterinären väljer hur länge samt i vilka utrymmen isoleringar genomförs. Gällande 

anklagelserna att personalen inte utfodrar djuren framhåller de hur sysslan ifråga alltid utförs 

först på arbetsdagen. Den största delen av djurvårdarnas arbete är foderberedning och det är 

svårt att hinna med fler uppgifter vid låg bemanning. 

 För en tydligare redovisning av anklagelserna och dess svar listas nedan. 

 

Anklagelse   Svar 

 

Hanteringen är felaktig  Vi tvingas förvara deras kroppar 

    Vi ska se över om vi behöver ett utvecklat regelverk 

 

Olsson har ljugit  Olsson uppgav felaktigt 

   Vår djurparkschef har ansvaret 

 

Bongoantiloperna dödades  En antilop dog redan 2010 

   Två avlivades 

 

Pumorna dödades  Låta dem slippa genom avlivning 

 

De afrikanska vildhundarna dödades Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar och fick 

avlivas 

 

Trädleoparderna vanvårdas  Anläggningen är godkänd 

   Isoleringen avgör platsveterinären 

   Trädleoparder är en erkänt svår art 

   I detta fall bets honan ihjäl av en aggressiv hanne 

 

Den vita tigern dödades  Tigern levde i den danska parken under en längre tid 

   Vi kan inte erinra oss dessa rekommendationer 

 

Kubakrokodilen dödades  Vi tvingades avliva 

   Ingen kan erinra sig att den skulle flås 

 
Djuren vanvårdas och svälts ihjäl Att vara djurvårdare är ett fritt arbete 

   Är man lite personal, hinner man kanske inte 

   Den mesta av tiden går åt till foderberedning 

   Vilda djur får inte ungar om de mår dåligt 

 

Parken Zoo bekräftar implicit missförhållandena genom att skriva att de arbetar med 

artrikedom och variation. Det kan tolkas som att de byter ut djur, precis som de anklagades 

för i Kalla fakta. Samtidigt delger de att deras ägardirektiv kräver en ledande roll inom 

bevarandet av utrotningshotade djur, vilket kan tyda på att riktlinjerna inte efterföljs. Parken 

Zoo bekräftar att de förvarar döda djur i sina fryscontainrar. De uppger att när ett vanligt 

parkdjur dör så gör de sig av med kroppen direkt, men spar djur som ska skickas iväg till 

forskning, muséer eller utbildningar. Huruvida de senare skulle mottaga likdelar från 
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bongoantiloper framgår inte. Djurparken säger sig av förklarliga skäl fokusera på levande 

djur, vilket också skapar en viss koherens till anklagelsen att hanteringen av de döda djuren är 

felaktig. Som svar på anklagelsen att bongoantiloperna svultits ihjäl förstärker Parken Zoo 

vittnesuppgifterna genom att bekräfta att en dog och två avlivades på grund av hälsoskäl. 

Gentemot Sjöström och SVA:s bedömning av en bongoantilops totala avsaknad på 

fettreserver framstår hälsoskäl som en bekräftelse till anklagelsens riktighet. Parken Zoo 

skriver att de tre pumorna avlivats, vilket bekräftar anklagelsen om att de dödats. Vidare 

bestyrker de att de avlivat två av fyra afrikanska vildhundar och konfirmerar anklagelsen om 

att de dödats. De beteendestörningar som djurparken uppger att hundarna uppvisade kan 

skapa en oklarhet kring huruvida dessa berodde på vanvård. Zoo:t uppger att deras 

trädleopardsanläggning inte lever upp till gällande förordningar och bekräftar därmed 

anklagelsens riktighet. De bekräftar även implicit anklagelsen om djurens små burar genom 

att hänvisa till veterinärens mandat att välja burarnas storlek. Slutligen medger Parken Zoo att 

de avlivat kubakrokodilen, vilket bekräftar anklagelsen. Genom att inte neka till att djuren 

blivit flått indicerar hon implicit att det förekommer flåning på djurparken.  

 

7.3.3 Facebookinlägget 

Facebookinlägget skrivs av Olsson, som differentierar det vanliga livet från att intervjuas av 

Kalla fakta. Hon syftar explicit till att besvara de kommentarer som inkommit till och klargör 

att de inte hävdar att skylla ifrån sig. Hon tematiserar kommentarerna kring sina lögner, 

fryscontainern, de avlivade pumorna, att Parken Zoo skyller ifrån sig på sätt som inte 

stämmer, den usla ledningen och att de är djurplågare. Hon meddelar att Parken Zoo ska bli 

mer transparanta. Fryscontainern såg för djävligt ut; de ska se över sin förvaring av döda djur.  

 I avsnittet där ursäkten uttalas, Helenas lögner, används det personliga pronomenet jag 

uteslutande. Funktionen kan tolkas som att hon tar på sig skulden, då vi tillämpas i den 

resterande texten. När Olsson tar på sig skulden avskrivs den, i viss mån, samtidigt 

kommunen. Kommunens ethos skadas inte på samma sätt som Olssons, varför hon fungerar 

som syndabock. Angående lögnerna skriver Olsson att det inte finns några ursäkter. Hon 

medger att hon svarade fel minst två frågor eftersom hennes minne bara delvis stämde med 

verkligheten. Hennes avsikt var inte att ljuga för att skyla över. Konfrontationens skeende är 

omöjligt att förklara. Om hon såg stöddig eller sur eller påkommen ut beror det på en extrem 

adrenalinreaktion. Under den senaste veckan har hon ständigt ifrågasatt om det hon tänker 

säga är sant eller bara en felaktig minnesbild. Hon medger att hon ljög och ber alla besökare 

om ursäkt. Hon är uppriktigt ledsen och förtvivlad över att ha ljugit. 
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Gällande avlivningarna skriver Olsson att pumorna inte var fullt friska och att de ofta sövdes. 

Hon skriver att ord inte står emot ord och hänvisar till pumornas nedladdningsbara journaler. 

Olsson uppger att djurparken tidigare sagt att de afrikanska vildhundarna skickats iväg och 

sedan avlidit vid sövning för att till slut ha blivit avlivade. Sanningen är att de sövdes inför att 

skickas iväg men att problem ledde till veterinärens beslut att avliva dem. Ingen på Parken 

Zoo ska kunna beordra en veterinär att vanvårda djur. Vanvård ska anmälas till 

länsveterinären n-ä-r det händer. Hon förnekar till anklagelserna om att vara vinstdrivande 

djurplågare. De var intressanta att granska av Kalla fakta på grund av deras framstående 

arbete med djur- och bevarandefrågor. Alla Parken Zoo:s anställda är djurvänner som aldrig 

skulle gå med på en djurhantering som medvetet går emot djurens bästa. Deras avelsresultat 

är ett bevis för deras goda djurhållning. Deras svar kan verka motsägelsefulla eller undflyende 

då de varit tvungna att hitta belägg under tidspress; inte för att de vill dölja diverse skumrask.  

 Nedan listar jag de förekommande anklagelserna och de tillhörande svaren. 

 

Anklagelse   Svar 

 

Olsson har ljugit  Här finns inga ursäkter 

   Jag har en ganska god koll 

   I det här fallet bad man om ett (fejkat) reportage 

   På minst två av de frågorna svarade jag fel 

   Avsikten var inte att ljuga för att skyla över 

Jag hade en minnesbild som bara delvis stämde med 

verkligheten 

 

Även om man inte får göra så ber jag er att förstå 

Omöjligt att förklara för den som inte varit med om det 

 

Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller 

 något annat ut så beror det på en extrem adrenalinreaktion 

 

Sex personer (tror jag) kommit springande och 

 avkrävt mig svar nu, nu, nu. 

 

Alla flyktbeteenden slår till för fullt 

Jag var tvungen att vara kvar 

Det jag sa stämde inte 

Jag ljög 

Jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det 

Ber alla våra besökare om ursäkt 

 

Hanteringen är felaktig  Frysutrymmet ser för djävligt ut 

    Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur 

  ska se ut 

    

   Att våra svar då kan verka motsägelsefulla eller 

    undflyende beror inte på att vi vill dölja diverse skumrask 

Pumorna dödades  I själva verket var vi tvungna att söva dem väldigt 

ofta för olika sorters behandling  
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Här är det inte ord som står mot ord 

   Journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk 

 

De afrikanska vildhundarna dödades Sanningen är att de skulle flytta 

   Sövningen i samband med flytten skapade problem 

   Vår veterinär tog beslutet att avliva dem 

     

Djuren vanvårdas och svälts ihjäl A-l-l-a som jobbar på djurparken är stora  

djurvänner 

    

 

Skulle aldrig gå med på en djurhantering som  

medvetet går emot djurens bästa 

    

Det goda resultat vi har när det gäller ungar på  

dokumenterat svåra arter anser vi är ett bevis 

 

Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta 

emot order från chef eller någon annan på Parken  

Zoo som leder till att djur vanvårdas – det ska i 

sådana fall anmälas till länsveterinären n-ä-r det  

händer 

 

De 91 minusord som förekommer i facebookinlägget ökar konnotationerna av Parken Zoo 

som påkomna djurplågare. Min tolkning av den frekventa användningen av anklagarsidans 

ord förstärker kopplingen mellan djurparken och ordens innebörd. Vidare förstärker Olsson 

bilden av deras kommunicerade information som osann då hon beskriver hur svårt det varit att 

hitta belägg för sina svar. Detta kan tolkas som att det är svårt att hitta belägg för lögner. 

Processen innebar enligt Olsson en enorm tidspress, vilket ytterligare förstärker bilden av att 

det var tidskrävande för djurparken att hitta – eller dölja – evidentia. Djurparkschefen 

bestyrker implicit att vanvård förekommer genom att skriva att sådana fall anmäls n-ä-r det 

händer. Det kan tolkas som att det inte är en fråga om utan när; vilket även förstärks av att 

Olsson inte dementerar att vanvård sker. Pumornas journaler, som Olsson hänvisar till, 

innehåller inga anteckningar om ohälsa som lett till avlivning. Däremot skriver veterinären 

om hur pumorna är hängiga och inte vill gå ut, har svårt infekterade öron samt haft förfrusna 

öronspetsar. Journalerna kan således tolkas som en förstärkning av anklagelsen om vanvård. 

 

7.4 Värdering 

Här värderas de funktioner som ledde till en kris av andra graden för Parken Zoo.  

 Historiskt sett har djurparkens VD explicit kommunicerat att djurparken måste locka fler 

riktiga besökare för att minska den ekonomiska förlusten. Genom logotypen och hemsidan 

förmedlar de även budskapet att de räddar världens djur; en formulering som de säger handla 

om hur de bevarar utrotningshotade och fridlysta djurarter på individnivå. Kalla faktas 

avslöjande om hur de istället dödar världens djur talar tvärt emot detta. Med de vittnesmål 
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och bildbevis som förmedlas levererar tv-programmet information som går stick i stäv med 

Parken Zoo:s externa marknadsföring och ethos. Djurparkens val av slogan är en stark 

kritikpunkt eftersom den fungerat vilseledande för dess mottagare. Att rädda kan aldrig 

handla om att vanvårda och döda – varför Parken Zoo direkt farit med osanning. Således 

skapade Parken Zoo själva en bred klyfta mellan det förmedlande arbetet och det verkliga 

handlingarna; de valde att marknadsföra sig genom att framhålla något osant. Det resulterar i 

en stark trovärdighetsförlust eftersom mottagarna kan känna sig lurade. Att djur dödas och 

byts ut kan stämma ihop med djurparkens interna plan att locka fler besökare. Det kan ge bild 

av att Parken Zoo primärt fokuserar på att rädda sin ekonomi istället för djuren.  

 Parken Zoo:s före detta djurskötare och veterinär bygger upp varandras anklagelser. 

Deras vittnesmål visar tillsammans en ny bild av djurparken – en bild som senare görs fysisk 

och bekräftar sanningshalten. Parken Zoo menar själva att deras medarbetare inte skulle gå 

med på en djurhantering som medvetet går emot djurens bästa. Tillsammans med faktumet att 

vittnena sagt upp sig från djurparken, på grund av den systematiska vanvården, fungerar 

uttalandet enbart som en ytterligare förstärkning av att de tidigare anställdas uppgifter 

stämmer. Vidare bekräftas den före detta veterinärens anklagelse om vanvård av djurparkens 

uttalande om hur just vanvård anmäls till veterinären när det händer. Parken Zoo:s rutiner 

bekräftar veterinärens vittnesmål om hur han kallats dit enbart för att finna individen död och 

svårt vanvårdad. Parken Zoo medger därmed att veterinär tillkallas först när vanvården har 

lett så långt som till döden, vilket sänker deras trovärdighet som lämpliga djurhållare. Parken 

Zoo nekar, genom Olsson, blankt till att ha vanvårdat och dödat specifika djur. Ur tv-tittarnas 

perspektiv skapas därmed en stark kontrast till den bevisning som de försetts med. Funktionen 

är en kraftig ethossänkning för Parken Zoo likväl som för Olsson. Parken Zoo:s 

ethossänkning bör vara kraftigast, eftersom de är Olssons arbetsgivare och godkänt – eller 

uppmuntrat – djurhanteringen under hennes ledning. Djurparkschefen erkänner visserligen 

sina misstag och ber om ursäkt – men då ursäkten enbart berör de osanna uttalandena och inte 

de resterande anklagelserna bildas en skarp kontrast. Parken Zoo fastställer därmed sin 

inställning: problemet handlar inte om vanvård och dödade djur som lever under utrotningshot 

– det handlar om att Olsson uppgav fel svar på frågorna. Detta kan tolkas som att Olsson ber 

om ursäkt över att ha skadat sin arbetsplats ethos framför att hon tillsammans med Parken 

Zoo ber om ursäkt för missförhållandena. Genom att ignorera de tydliga bevis på vanvård 

som framlagts skapar Parken Zoo ett rättfärdigande till dess sanningshalt. När de kallar 

informationen påstådda missförhållandena understryker djurparken att de inte erkänner 

vanvården. Istället upprepar de sin marknadsföring som djurens räddare genom att reprisera 
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hur duktiga de är på att bevara och skydda utrotningshotade arter samt hur bra djuren 

bevisligen mår. Detta ger en tydlig indikation på att Parken Zoo inte tänker erkänna sina 

misstag, men ignorerandet av faktum sänker deras ethos ytterligare. Samtidigt förminskar de 

mottagarnas förmåga att dra slutsatser efter given information genom att avslå vittnesmål och 

bildbevis som felaktiga. På frågan om bongorester finns i fryscontainern nekar Olsson igen. I 

ljuset av ursäkten sänks hennes ethos ytterligare eftersom Kalla faktas tittare tillhandahållits 

bildbevis på de uppstyckade resterna av bongoantiloperna. Genom att först medge sina 

felaktiga uttalanden, själv rubricera dem som lögner och sedan åter fara med osanning ges en 

otydlighet i hur mottagaren ska lita på att något hon uppger stämmer. 

 Parken Zoo:s ägare väljer att låta djurparkens anställda bemöta den massiva kritiken. 

Genom att låta djurparkschefen och zooläraren ta på sig skulden distanserar de sig ifrån 

anklagelserna; istället personifierar Olsson och de Colli syndabocksrollerna. Hur stor del av 

bestämmandet om djurhanteringen som Olssons mandat inrymmer går inte att fastställa, men 

de Collis position som zoolärare och bloggare är med största sannolikhet inte av 

beslutsfattande karaktär. Den systematiska vanvård och utbytning av djur måste därmed ha 

varit inom kommunens vetskap; och oavsett är det deras skyldighet som ägare att undersöka. 

Funktionen av syndabockarna ger en bild av Eskilstuna kommun som frånskyllande av ansvar 

vilket synbarligen bör tillskrivas dem själva. Olsson och de Colli får på egen hand bemöta 

anklagelserna om Parken Zoo som djurplågare, lögnare och döljande av skumrask. Enskilda 

individer har sällan möjlighet att anlita professionell assistans för att exempelvis producera ett 

pressmeddelande eller öppet brev. Det har däremot kommunpolitiker. Istället för att, med sina 

resurser, ta ansvaret för kriskommunikationen bestämmer företagets ägare att låta 

medarbetarna sköta kommunikationen mitt i stridens hetta. Den kortsiktiga funktionen blir 

visserligen en bortkoppling av kommunen i diskursen – men i och med deras ägarroll bör 

skulden långsiktigt hamna på dem. Andra djurparkers handlingar som uppmärksammats i 

media är av likartad karaktär, ändå väljer Parken Zoo att bortse från att utpeka sina 

konkurrenter som medbrottslingar. Det skapar en ovisshet i frågan om de svenska 

djurparkerna ligger i maskopi angående vanvård och avlivningar eller om Parken Zoo 

förbisåg möjligheten att försöka dela skulden. 

 Parken Zoo medger, implicit och explicit, anklagelsernas sanningshalt i sin 

kriskommunikation. Samtidigt som de nekar till påståendena beskriver de dem själva – fast 

med andra ord. Detta resulterar i att anklagelserna förstärks istället för att frånskjutas. Genom 

att använda samma ord som de anklagande ökar djurparken sin konnotation till dem, vilket 

fungerar förstärkande. Det ger en koherens mellan anklagelse och svar – två fenomen som 
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annars brukar fungera som motpoler. Koherensen skapar en ökad sanningshalt för de 

anklagande och en minskad trovärdighet för Parken Zoo. Vidare skapas en misstro till 

djurparkens försvar då det hänvisade dokumentet framhåller ytterligare information om 

vanvård och inte bevis för avlivningens korrekthet, vilket Olsson argumenterar för. Parken 

Zoo understryker att de lagt mycket tid på att finna belägg. Funktionen av belägget ifråga blir 

misstanken om att djurparken inte kan ha funnit bevis för något som inte existerat – det vill 

säga en god djurhållning. 

 

8. Resultat 

Resultatavsnittet behandlar den för uppsatsen specifika kris som fungerat som exempel. 

De språkliga medel som kan påverka Parken Zoo:s trovärdighet och förtroende – ethos – 

presenteras. Det sker genom en återgivning av anklagelser och svar, men även med hänsyn till 

situationen. Parken Zoo:s retoriska strategier framläggs även. 

 När Kalla fakta besöker djurparken med dold kamera uppger djurparkschefen att 

bongoantiloperna och de afrikanska vildhundarna flyttats, samt att pumorna dog av ålder. Den 

internationella samordnaren, som hon hänvisar till som utförare, till förnekar dock att 

bongoantiloperna flyttats. Tidigare anställda berättar att de styckats och använts som föda. 

Det finns en klar kontrast i informationen då mottagarna får höra uttalanden som ger en 

motsatt bild av verkligheten än vad vittnesmålen visar. När reportrarna åter besöker Parken 

Zoo, denna gång med synlig kamera, nekar djurparkschefen till att ha uppgett ovan nämnda 

information. Hon ändrar sedan sin historia och medger att bongoantiloperna och de afrikanska 

vildhundarna aldrig flyttats. Gällande pumorna uppger hon att de avlivades på grund av 

sjukdom. Genom att först neka till sina tidigare uttalanden, som mottagaren delgetts, för att 

sedan erkänna dem sänks Olssons ethos eftersom hon kan uppfattas anpassa sanningen efter 

situationen. Före detta djurskötare och veterinär vittnar om vanvård, avlivningar och slakt 

bakom stängda dörrar som syftar till att attrahera besökare. De berättar hur pumorna dödades 

för att göra plats för den snart anländande jaguaren, hur bongoantiloperna slaktades och gavs 

till tigrarna samt hur kubakrokodilen dödades och flåddes. Veterinären och SVA vittnar om 

en bongoantilop som svultit till döds. Vittnesmålen kontrasterar starkt till Parken Zoo:s 

version av vad som hänt. Deras trovärdighet som djuparken som räddar världens djur sänks, 

något som uppmärksammas av SVF som uppmanar till en granskning. Det faktum att vittnena 

är ett flertal personer stärker anklagelsernas sanningshalt, något som stärker Kalla faktas ethos 
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men sänker djurparkens. De många vittnesmålen är av samma karaktär och fungerar som 

bevisning för Parken Zoo:s – och därmed Eskilstuna kommuns – skuld. 

 I en fryscontainer visar tidigare och nuvarande anställda hur döda djurkroppar förvaras. 

Många av djuren är utrotningshotade och fridlysta. Bland annat återfinner de pumorna, de 

afrikanska vildhundarna och styckade kroppsdelar från bongoantiloperna. Utöver de tidigare 

presenterade djuren ligger kubakrokodiler, vita tigrar och höns i utrymmet. Bilderna bevisar 

att vittnenas uppgifter stämmer och styrker även Parken Zoo:s osanna kommunikation vilket 

sänker deras trovärdighet. När Kalla fakta frågar djurparkschefen om de döda djuren i 

fryscontainern nekar hon till att de finns där. Detta sänker hennes ethos då en tydlig 

sanningskontrast uppstår: Olssons ord mot bildbeviset och vittnena. Genom kontrasten till 

framlagda bevis ges en tolkning av informationen som innebär att Parken Zoo vanvårdar djur, 

dödar dem och sedan ljuger om det. En kraftig ethossänkning blir resultatet – både för 

djurparken och för kommunen, men även för Olsson. 

 Parken Zoo:s slogan (Parken Zoo) räddar världens djur återfinns på hemsidan och i 

djurparkens logotyp. Kalla faktas tes Parken Zoo dödar världens djur byggs upp av argument 

i form av vittnesmål och bildbevis som kontrasterar starkt emot Parken Zoo:s beskrivning av 

sig själva. Således marknadsför de sig osant – det de påstår sig göra visar sig innebära den 

direkta motsatsen. Detta leder till en stark förtroendekris och sänker djurparkens trovärdighet. 

Eskilstuna kommun låter djurparkschefen och zooläraren stå som avsändare för sin 

kriskommunikation. Det resulterar i att de blir syndabockar och personligen får stå till svars 

för anklagelserna. Syndabockarna isoleras från varandra då zooläraren skuldbelägger 

djurparkschefen i pressmeddelandet. Den systematiska vanvård som uppdagats kan enbart ha 

fortlöpt med beslutsfattarnas, det vill säga ägarnas, godkännande; Olsson och de Colli kan 

inte själva ha styrt över den. Således ligger det inom kommunens ansvar att upprätthålla en 

god levnadsstandard för djuren. I Parken Zoo:s ägardirektiv kräver kommunen även en 

ledande roll inom bevarandearbetet av utrotningshotade djur. Eftersom de bevisligen 

vanvårdat och dödat hotade individer lever de inte upp till kraven. Eskilstuna kommun har 

därmed inte fått sina direktiv utförda, vilket de utom rimligt tvivel bör känna till. Inga 

åtgärder har vidtagits utan Parken Zoo fortsätter med sin marknadsföring som djurens 

räddare; och när krisen anländer till flyr kommunen fältet. Vidare låter de syndabockarna, 

vars kompetens troligen inte innefattar kriskommunikation, motta kritiken på egen hand. 

Sammanfattningsvis distanserar sig kommunen från skulden som kan tillskrivas dem och låter 

Olsson och de Colli vara syndabockar. Parken Zoo:s ledning har tidigare kommunicerat att 

deras ekonomiska situation förbättrats, men att de behöver generera ännu högre inkomster 
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genom att locka fler besökare. I sin kriskommunikation upprepar de den förbättrade 

ekonomin. Dock skapar informationen en ethossänkning; för om Parken Zoo inte prioriterar 

pengar framför djurens välmående – skulle kriskommunikationen då inte fokusera kring hur 

de ska förbättra sin djurhållning? Istället understryker de vikten av vinst, vilket ger känslan av 

att anklagelserna emot dem stämmer. Parken Zoo framhåller sin kompetens inom artrikedom 

och variation, vilket signalerar att de är duktiga på att göra sig av med djur för att ta in nya. I 

kriskommunikationen understryker djurparken att de fokuserar på levande djur. Det ger en 

förstärkt bild av deras slit-och-släng-inställning till djurens liv, där individer kasseras till 

förmån för nya och fräscha turistattraktioner. Sammanfattningsvis skapas en 

trovärdighetsförlust då mottagarna kan uppleva att de lurats av djurparkens marknadsföring 

till att tro att Parken Zoo räddar världens djur – när de egentligen räddar sin ekonomi.  

 Anklagelserna emot Parken Zoo är följande: hanteringen är felaktig, Olsson har ljugit, 

bongoantiloperna dödades, pumorna dödades, de afrikanska vildhundarna dödades, 

trädleoparderna vanvårdas, kubakrokodilen dödades samt djuren vanvårdas och svälts ihjäl. 

Parken Zoo syftar till att besvara de påstådda missförhållandena, men förstärker istället 

anklagelserna. Genom att inte erkänna vanvården ges en indikation på att djurparken inte 

tänker medge vanvården. Detta skadar deras ethos eftersom de framstår som ignorant, oärliga 

och intransparanta. De förminskar samtidigt mottagarens förmåga att lägga ihop ett och ett, 

vilket sänker deras ethos ytterligare. De uppger att pumorna, de afrikanska vildhundarna, 

bongoantiloperna och kubakrokodilen avlivats. Funktionen blir att de, samtidigt som de nekar 

till anklagelserna, bekräftar dem. De nekar inte heller till att de flått kubakrokodilen utan 

skriver att de inte minns det, vilket skapar ett intryck av att flåning av utrotningshotade djur 

förekommer. Genom att beskriva hur djur drabbats av hälsoproblem, sjukdomar, 

beteendestörningar och aggressivitet bygger de upp helhetsbilden av vanvårdssituationen på 

djurparken. De medger att de förvarar trädleoparderna inomhus året om och isolerar två av 

dem i en liten bur. Utöver det skriver de att det är svårt för djurvårdarna att hinna med fler 

saker än foderberedning. Parken Zoo uppger att de döda djuren i fryscontainern ska skickas 

iväg till utbildningssyften; men en stor hållbarhetsbrist finns i argumentet då flera av djuren 

var styckade. Vilket museum tar emot avhuggna bongoantilopshovar? 

 Djurparkschefen använder pronomenet vi i sitt facebookinlägg, utöver den del där hon i 

jagform tar på sig skulden för att ha ljugit i tv. Hennes ursäkt har dock förbehållningar då hon 

problematiserar den stressiga situation som medverkandet i Kalla fakta innebar. Det finns en 

tydlig förtroendeproblematik i att Parken Zoo:s enda ursäkt inte berör den uppenbara 

vanvården och slakten av utrotningshotade och fridlysta djur. Genom Olssons ursäkt 



 43  

 

understryks djurparkens inställning – vanvården och dödandet av utrotningshotade och 

fridlysta djur problematiseras inte; däremot är det allvarligt att ljuga i tv. Det ger en tolkning 

av att Olsson egentligen ber sin arbetsgivare om ursäkt för att ha skadat dess ethos genom att 

svara fel. Olssons erkännande distanserar kommunen från ansvar – en funktion som räddar 

delar av deras ethos, men som även innebär att djurparkschefen personifieras som syndabock.  

 En funktion av tidspressen, de belägg som tog lång tid att hitta, är att Parken Zoo:s 

trovärdighet sänks. Det kan vara svårt att hitta belägg för lögner, likväl som det kan vara 

tidskrävande att sopa bevis under mattan inför en granskning. Hon hänvisar till pumornas 

journaler, vilka som ska fungera rättfärdigande för pumornas död. Men journalerna ger ingen 

bakgrund till avlivning – däremot vittnar de om vanvårdade och djupt olyckliga djur. 

Gällande de afrikanska vildhundarna skriver djurparkschefen att de tidigare uppgett att de, 

efter att ha flyttats, avlidit vid sövning för att sedan ha blivit avlivade. Vad Olsson menar har 

hänt är oklart, eftersom varelser vanligen enbart dör en gång, men hon framhåller att 

sanningen är att de avlivades på grund av problem vid flytten. Vidare skriver hon att de inte 

beordrar veterinärer att vanvårda djur, utan att vanvård istället anmäls till veterinären när det 

händer. Detta ger en trovärdighetssänkning till deras ethos som djurens räddare då innebörden 

tyder på en vetskap om den förekommande vanvården. Djurparkschefen framhåller även att 

Parken Zoo:s anställda aldrig skulle acceptera vanvård. Argumentet är inte hållbart då de 

tidigare anställda uppgett att de sade upp sig på grund av just vanvård. 

 Nio procent av orden som djurparkschefen använder är minusord som starkt konterar till 

Kalla faktas anklagelser. Den semiotiska funktionen av att Parken Zoo själva yppar de 

anklagandes ord blir att en ytterligare koppling sker mellan djurparkens namn och ord som 

djurplågare, vanvårda och lögner. Djurparkschefen bidrar även med tidigare onämnda och 

värdeladdade ord såsom usel, inkompetent, skumrask samt stöddig. Parken Zoo håller sig, 

genom status coniectuare, till samma strategi. 

  

9. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kriskommunikationen i sig kan leda till en dubbelkris, 

med Parken Zoo som specifikt exempel. Studien ämnar att se hur anklagelser och svar ser ut 

samt vilka språkliga medel som kan påverka företagets trovärdighet. Utgångspunkten är att 

Parken Zoo:s kriskommunikation utlöste en kris av andra graden genom att de via status 

coniectuare konsekvent nekade till anklagelserna. Trots framlagda vittnesmål, bildbevis och 

reaktioner från allmänheten behåller djurparken strategin. Det leder till en stor 
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trovärdighetsskada. Parken Zoo:s ägare låter djurparkschefen och zooläraren skuldbeläggas. 

Det sänker kommunens trovärdighet i längden eftersom huvudansvaret är deras.De 

utmärkande tendenserna i resultatet är den kontrasterande informationen hos de anklagande 

respektive Parken Zoo. Trots att bilder kan sägas tala sitt tydliga språk motsätter sig 

djurparken uppgifterna, precis som Olsson nekar till sina uttalanden. Kontrasten återfinns 

även i ursäkten, då den förväntade ursäkten borde ha handlat om vanvården, avlivningarna 

och slakten men istället enbart berörde Olssons kommunikation.  

 Trovärdighetsskadorna syns i vittnesmålen om hur Parken Zoo:s vinstintresse resulterar i 

avlivning av utrotningshotade djur till förmån för nya turistmagneter såsom pumornas död 

inför jaguarens ankomst. De bevis på vanvård som återfinns, även i journalerna som de själva 

hänvisar till, bemöts aldrig av djurparken. Parken Zoo gör inte heller några större ansatser till 

att friskriva sig ifrån anklagelserna i och med sina ordval, minusorden. Genom att bekräfta 

anklagelserna helt eller delvis fungerar kriskommunikationen som en förstärkning av dem. 

Ändå nekar de till anklagelserna. Avsaknaden av argumentens uppbyggnad ger djurparkens 

nekande låg trovärdighet och kan tolkas som ytterligare en lögn. 

 En konsekvens av resultatet är en ethosskada för Parken Zoo och Eskilstuna kommun. 

Deras trovärdighet har sänkts så mycket att skadans läkande kan bli tidsomfattande. Genom 

att ha underskattat mottagarnas möjlighet att skuldbelägga rätt aktör kan verksamheten 

komma att missgynnas – om besökarna känt sig dumförklarade och lämnade utan svar 

kommer de kanske inte besöka djurparken. Detta kan komma att drabba kommunen, vilket 

innebär att deras tidigare ansvarsfriskrivning slår tillbaka mot dem själva. Slutligen kan 

skattebetalarna få betala för krisen då Parken Zoo har en historia av ekonomisk instabilitet. 

Det finns dock möjlighet för en ny ägare att kliva fram, något som kommunen tidigare inte 

varit främmande för. Krisen kan leda kommunen till en försäljning, där den nya ägaren har 

möjlighet att skapa och kommunicera en förändrad djurpark med ett nytt namn. Detta kunde 

locka tillbaka besökarna till djurparken om den nya regin var övertygande nog. 

 Diskursen om djurens rättigheter och avvecklandet av djurparker är aktuell. Debatten kan 

komma att fortsätta, både på medborgarnivå och inom politiken. MP:s ståndpunkt har fått 

ytterligare bevis till sina argument och möjligen kan förändringar ske på lagnivå. Gällande 

resultatens generaliseringsbarhet anser jag att de till viss del kan gå att applicera på andra 

krissituationer. Mönstret i Parken Zoo:s kriskommunikation är tydligt, varför den kan fungera 

som ett exempel för kriser av andra graden. Dock är alla kriser unika och det går därför inte 

att fastslå att en liknande kris skulle följa samma struktur. 
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Analysen behandlar kort frågan om huruvida djurparkerna arbetar i maskopi gällande 

djurhållningen; och om de har en gemensam mediestrategi. För att närmre undersöka 

ovissheten vore det intressant att göra en komparativ analys av kriskommunikationen från de 

tidigare nämnda djurparkerna som finns med i samma kontext. Om de använder samma 

strategi som Parken Zoo kan det tyda på ett samarbete. Även svaren på anklagelserna bör 

undersökas, exempelvis Lycksele djurpark som precis som Parken Zoo angav 

generationsskifte som orsaken till avlivning. Tillsammans med Olssons uttalande åldersskifte, 

eller vad säger man, generationsskifte finns ett incitament till vidare analys. 

 Dubbelkriser, kriser av andra graden, är ett fenomen som är relativt lite omskrivet. 

Dubbelkriser följer dock samma mönster och kan därför upptäckas, varför begreppet är 

intressant att vidareutveckla. Ju fler dubbelkriser som uppmärksammas inom 

retorikvetenskapen, deso mer ingående beskrivningar kan skrivas. Dubbelkriser är ett allmänt 

fenomen eftersom de ursprunger från en kris och kriser är allmänna fenomen som berör 

många vetenskapsområden. Fenomenet är intressant för retorikvetenskapen då retoriken har 

en viktig roll för kriskommunikationens utformning. Om kriskommunikationen utformas 

retorisk korrekt, enligt gällande förutsättningar, minskar risken för en dubbelkris. Parken Zoo 

fungerar som exempel eftersom det är tydligt att kriskommunikationen ledde krisen vidare. 

Vidare finns intressanta öppningar gällande vidare forskning om retorikens roll i kriser av 

andra graden. Tillsammans med områden som socilologi och ekonomi kunde komparativa 

studier nå intressanta resultat; hur skiljer sig reaktionerna på den retoriskt professionellt 

utformade kriskommunikationen emot den sociologiskt utformade informationen?  

 Retorisk kritik innebär en viss grad godtycklighet eftersom analytikern själv avgör vilka 

aspekter som är relevanta att undersöka. Detta är fördelaktigt ur en hermeneutisk ståndpunkt 

eftersom materialet får möjlighet att tala till analytikern; hen har möjlighet att fokusera på 

texten som individ istället för att vara underställd en allmängiltig mall. Dock finns en 

problematik i godtyckligheten och valfriheten som berör validiteten. Torde en andra person 

genomföra samma analys av materialet kan andra avgöranden av olika aspekter samt 

kritikpunkter upptäckas och prioriteras. Det är därmed svårt att fastställa huruvida mina 

resultat skulle återuppstå i en annan analytikers version – även om hen använde samma 

metod. I och med tolkningarna och värderingarnas godtycklighet anser jag ändå att retorisk 

kritik är rätt metod för materialet. Skulle en annan analytiker finna andra resultat anser jag 

detta enbart innebära en vetenskaplig påbyggnad; ju fler tolkningar och slutsatser som kan 

dras ifrån analysen, desto bredare blir vetskapen om krisens funktion och konsekvenser. I 

efterhand kvarstår jag vid metodens relevans för uppsatsen. Uppsatsens analys är djupgående, 
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varför metodens ramar och uppdelningar fungerar som ett staket för studien. Dock kräver 

metodens analyser mycket plats, vilket kritikern bör vara medveten om. 

  Statusläran och Benoits teori är lika. Det kan vara problematiskt då en av dem kan 

uppfattas som överflödig. Dock visar analysen att Benoits begrepp återkommer; när 

statusläran inte erbjuder en passande status kan Benoits modell appliceras på uttalandet. Den 

kan därför fungera som komplement till statusläran i uppsatsen. I vissa fall sker upprepningar, 

såsom när aktören intar status coniectuare respektive simple denial. I dessa fall ter sig teorin 

överflödig. Dock bidrar Benoit med fler exempel på svar som ingår i de olika fenomenen, 

vilket ger en större säkerhet vid fastställandet av strategi än vad statusläran ger. Bitzers teori 

har under analysen verkat som utgångspunkt. För uppsatsens valda ämne ger teorin en 

möjlighet att synliggöra situationens perspektiv och problematik, vilket – för uppsatsen – är 

den retoriska situationens styrka. Dock är teorin svår att avgränsa; det kan upplevas svårt för 

analytikern att avgöra vilka analysresultat som är relevanta. Därför anser jag att uppsatsens 

användning av teorin, efter behov, fungerar optimerande för informationen. 

 Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att en kris av andra graden kan skapas 

genom kriskommunikation som skadar företagets trovärdighet. Skadorna kan ske genom att 

neka till anklagelser trots offentligt förmedlad bevisning, då en tydlig kontrast mellan 

verkligheter uppstår. Genom att distansera sig från krisen och låta anställda sköta 

kriskommunikationen kan ytterligare moraliska skador uppstå eftersom företagets ägare alltid 

innehar huvudansvaret. 
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11. Bilagor 

 
11.1 Transkribering Kalla fakta 

 

Lennart Ekdahl: Kalla fakta inleder hösten från Parken Zoo i Eskilstuna, ett av våra mest 

populära utflyktsmål – inte minst för barnen. Och här skryter ledningen om hur man värnar, ja 

faktiskt till och med räddar, världens djur. Men vackra ord är en sak, handling nåt helt annat. 

Vi ska ikväll öppna dörrarna till en verklighet som parkens ledning definitivt inte vill att vi 

ska se. Här följer Sara Recabarrens och Alexander Vujanovics reportage. 

 

Reporter Sara Recabarren: -Men räddar Parken Zoo världens djur? 

Marika Eknöland Kindstrand, djurvårdare: -Nä, snarare tvärtom. 

 

Marika Eknöland Kindstrand: -Åh, fy fan! 

 

R: Parken Zoo är ett av Sveriges mest populära utflyktsmål och hade över 260 000 besökare 

förra året. Här har man många hotade djurarter att visa sina besökare, och man marknadsför 

sig som djurparken som räddar världens djur.  

 

Waldemar Johansson: -Jag ser lejon! 

R: -Du har sett lejon? 

WS: -Med vassa klor! 

R: -Hade den vassa klor? 

WS: -Den kommer bita med mig! 

 

Anna Sundqvist: -Det är en fin djurpark tycker jag. De har fina hägn, och det ser trevlig ut för 

djuren och för besökarna också.  

 

R: Det här är Helena Olsson. Hon är Parken Zoo:s djurparkschef sedan fem år tillbaka, och 

ger intrycket av att vara en engagerad djurvän.   

 

Helena Olsson: -Vi får kommentarerna, eh, av alla som ser våra djur, att dom har en glimt i 

ögat – de är levande i blicken. Annars så kan man se djurparksdjur, som är, det är som att 

någon har dragit ned rullgardinen, det är liksom helt tomt i blicken, dom är.. Ja, men som 

riktigt psykiskt sjuka människor faktiskt, det är liksom släckt i ögonen på dom, och det är det 

inte hos våra djur.  

 

R: Men om Parken Zoo:s djur är mer levande i blicken än andra djurparksdjur råder det 

delade meningar om. Vi kommer i kontakt med flera personer som arbetat eller arbetar på 

djurparken, och som vittnar om missförhållanden.  

 

R: -Men räddar Parken Zoo världens djur? 

Marika Eknöland Kindstrand, djurvårdare: -Nä, snarare tvärtom. 

R: -Varför tror du att man har bestämt sig för att marknadsföra sig som en park som räddar 

världens djur då? 

MEK: -Ja, för att dra publik. Få in mer pengar. Eh, det ska låta fint.  

 

R: För att ta reda på vad som egentligen sker på djurparken behöver vi göra flera besök. I 

mötet med djurparkschefen uppger vi att vi gör ett program om utrotningshotade djur. Vi ber 



 54  

 

henne berätta om parkens arbete, och om några av de hotade djurarter som vi läst om på 

parkens hemsida. Till exempel bongoantilopen, ett djur som nästan dött ut i det vilda.  

 

HO: -Bongon är inte kvar.  

R: -Är den inte kvar? 

HO: -Nej. Den är inte kvar. 

 

R: Varje utrotningshotad djurart har en internationell koordinator, som samordnar djur mellan 

olika parker. Enligt djurparkschefen Helena Olsson är det den internationella koordinatorn 

som förflyttat Parken Zoo:s bongantiloper till en annan djurpark.  

 

HO: -Vi hade en hangrupp, och när nån avelsgrupp nånstans i världen förlorar sin avelstjur, 

då har hon liksom en park som har en... Bunt hannar, så då plockar hon, ja, har hon plockat 

våra hannar och skickat så dom har fått... Flytta till andra djurparker och bli pappor istället då. 

Så vi har inte kvar dom just nu.  

 

R: Men att parkens alla bongoantiloper skulle ha skickats iväg stämmer inte. Det här är Alan 

och Storm, Parken Zoo:s två sista bongoantiloper som levde här tidigare i år. Vad som hänt 

dem återkommer vi till. Ute i det vilda finns det ett par hundra bongoantiloper kvar. Parken 

Zoo hade fyra stycken fram till sommaren 2010. En dag kallades veterinären Göran Sjöström 

akut till jobbet för att undersöka en av antiloperna.  

 

Göran Sjöström, veterinär: -Ja, jag blev uppringd och åkte akut för att titta på den här och då 

var det ju... Det tog mig väl en halvtimme att ta mig dit då, eftersom jag bor en bit ifrån. Och 

den var ju död när jag kom fram, och det visade sig att den var utmärglad som det heter, att 

den då hade så lite fett att den helt enkelt inte hade klarat av att leva vidare. Den obducerades 

ju sen efteråt och fanns inga direkta sjukliga förändringar som kunde förklara det, så 

förmodligen fick den inte tillräckligt – eller rätt sorts – mat.  

 

R: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterade att bongoantilopen helt saknade 

fettreserver.  

 

GS: -De betade ju gräs, och de ska ju ha en stor del sly. Eh, och det är mycket möjligt, eh, att 

det var så att de fick en felaktigt konstruerad matsedel.  

 

Klipp från parkenzoo.se (HO): -Den afrikanska vildhunden är ett väldigt vackert hunddjur, 

som lever på den afrikanska savannen.  

 

R: Parken Zoo hade tidigare en flock av afrikanska vildhundar. Men när vi tar en promenad 

genom djurparken tillsammans med Helena Olsson upptäcker vi att det bara finns två 

afrikanska vildhundar kvar på parken. Vi frågar djurparkschefen var resten av djuren har tagit 

vägen.  

 

HO: -Vi har haft två kastrerade hanar tillsammans med våra honor, och nu så vill vi ha en 

avelshanne. Så att vi har skickat iväg de kastrerade hannarna och så väntar vi på en, eh... En 

hanne med lite krut i. Som har lite bläck i pennan! (Skratt) Så vi får bebisar! (Skratt) 

R: -Då får nån annan djurpark som inte vill ha ungar ta emot... 

HO: -Precis. 

R: -...de andra hannarna? 

HO:- Ja. 
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R: När vi bestämmer oss för att kontrollera uppgifterna om att parken skickat iväg de 

afrikanska vildhundarna upptäcker vi åter igen att det djurparkschefen sagt till oss inte 

stämmer. Är det verkligen så att Parken Zoo räddar världens djur? 

 

R: Under de senaste tio åren har Parken Zoo gjort en förlust på över 249 miljoner kronor, nära 

en kvarts miljard. Och eftersom parken ägs av kommunen har skattebetalarna fått bidra för att 

täcka förlusterna. Men det kostar att ta in nya djur och bygga anläggningar där djuren kan bo. 

Jaguarerna är parkens stora djurnyhet, men när de anlände byggdes ingen ny, kostsam 

anläggning. Istället fick de ta över pumornas.  

 

HO: -Pumor är mycket mindre, och smidigare, så att vi behövde förstärka anläggningen 

ordentligt innan jaguarerna kom.  

 

R: Besökare betyder mycket för en djurpark med ekonomiska bekymmer. Och ett nytt djur 

lockar till sig en större publik. Dagarna före den svarta jaguarhanens ankomst bodde tre 

pumor på Parken Zoo. Syskonen Pima och Yuchi, som var födda på parken och som bara var 

några veckor ifrån att fylla tio år, bodde här tillsammans med deras mor Yiga.  

 

R: -Var har ni pumorna då, som var här förut? 

HO: -Ja de är, de blev gamla och dog av ålder. Så att det var ett naturligt åldersskifte, eller 

vad säger man, generationsskifte.  

 

R: Men de som har arbetat med djuren har en helt annan uppfattning om vad som hänt 

pumorna.  

 

MEK: -Pumorna de var ju ett av mina favoritdjur där, och, det var absolut inget fel på de här 

individerna.  

 

Michelle Lamm: -Jag har djur i samma hus som pumorna går i, och kom då på morgonen och 

undrade varför veterinären var där.  

 

MEK: -Åh, fy fan! 

 

LE: Kalla fakta handlar ikväll om Parken Zoo i Eskilstuna, ett av Sveriges mest populära 

utflyktsställen. Men vad händer egentligen med flera av de utrotningshotade djur som 

försvinner härifrån? Svaret finns – delvis – innanför såna där, containerdörrar.  

 

R: Hösten 2001 föddes fyra pumaungar på Parken Zoo. Två av dem skickades iväg till en 

annan djurpark. Men syskonen Pima och Yuchi var till i fjol kvar här, tillsammans med deras 

mor Yiga. Bara några dagar innan parken skaffade sig ett större kattdjur försvann de fridlysta 

pumorna från sin anläggning.   

 

Michelle Lamm, djurvårdare: -Jag har djur i samma hus som pumorna går i, och kom då på 

morgonen och undrade varför veterinären var där. Och frågade då en av mina kolleger, vad 

som händer, om de vaccinerade pumorna eller nåt? Och då säger han liksom till mig, ja lite 

tyst [visar ett finger framför munnen], att det ska komma nya djur. Pumorna blev avlivat på 

måndagen och torsdag kom jaguarhanen.  

 

R: -Var har ni pumorna då, som var här förut? 



 56  

 

HO: -Ja de är, de blev gamla och dog av ålder. Så att det var ett naturligt åldersskifte, eller 

vad säger man, generationsskifte.  

 

R: Kalla fakta besöker djurparken utan djurparkchefens vetskap. Personer som har tillgång till 

parkens alla områden vägleder oss. Några av dem som följer med arbetar inte längre på 

djurparken. I en stor frys, som placerats i en undanskymd del av djurparken, möts vi av en 

makaber syn.  

 

MEK: -Åh, fy fan! Herregud! Pumorna ligger här! Gud jag blir helt skakis, mina älskade 

pumor! Jag kan börja gråta alltså. 

 

MEK: -Här har vi flera pumor. Och längst in ligger det också afrikanska vildhundar, flera 

stycken. Pumorna var födda hösten 2001, och var inte gamla.  

 

R: Djurparken som säger sig rädda världens djur har i själva verket frysen full av kadaver från 

fridlysta och utrotningshotade djur. Djurliken ligger huller om buller. Marika Kindstrand har 

inte varit på Parken Zoo på två år. För henne väcker besöket i djurparksfrysen otäcka minnen 

till liv.  

 

MEK: -Den här krokodilen var väldigt aggressiv mot dem andra, vilket krokodiler ofta är, och 

istället för att omplacera den, eh, så avlivade vi den, och så skulle den flås.  

 

Klipp från Parken Zoo:s hemsida. HO: -Kubakrokodilen är en av världens allra mest hotade 

krokodilarter. De finns bara på två platser på Kuba.  

 

MEK: -Så här är skinnet efter den då.  

R: -Du blev beordrad att flå den? Djuret? 

MEK: -Ja, det blev jag. Och det känns ju väldigt tragiskt när det är hotade djurarter.  

 

Klipp från Parken Zoo:s hemsida. HO: -Vildhundarna är väldigt utrotningshotade, och vi i 

Parken Zoo arbetar för att bevara de afrikanska vildhundarna.  

 

R: I djurparksfrysen ser vi kvarlevor av flera afrikanska vildhundar på ett berg av frysta höns. 

Enligt våra källor kommer hönsen från en hönsfarm och används som foder åt rovdjuren. Här 

blandas de med kadaver från hotade djurarter.  

 

R: Vi låter veterinären Johan Beck-Friis ta del av det inspelade materialet.  

 

Johan Beck Friis, veterinär och informationschef SVF: -Det här ser ju ut att vara en enda röra, 

och man har inte skött det här på ett snyggt sätt. När man har djur på det här sättet, som legat 

under ett antal månader – och kanske till och med år verkar det som – så är det inte 

acceptabelt utan, de ska destrueras. Det här ska ju skötas på ett professionellt sätt. Är det så att 

de här hönsen också används som foder så är det ju fullständigt oacceptabelt. För man får ju 

inte ha djur som är döda, antingen om de är avlivade eller självdöda av någon sjukdom, i 

samma utrymme som djur som används som foder.  

 

R: Minns ni Alan och Storm? De var Parken Zoo:s sista bongoantiloper, och var kvar här 

fram till i somras. Men ögonvittnen berättar att djuren en dag förflyttades från sitt hägn till 

små stallboxar.  
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ML: -Ja, jag fick ju ont i magen. Jag tycker inte alls att det var kul att se så här stora djur i en 

liten box. Det var tydligt att känna att de misstrivs, de var stressade. Eh, ja. De inte kunde 

komma ut, de fick inte uppfyllt de behov som de har.  

 

R: När en djurpark vill ta bort ett djur från sin samling kan det ta månader eller år att hitta en 

ny djurpark som vill ta emot djuret. Bongoantilopernas internationella samordnare skriver till 

oss att Parken Zoo i början av året meddelade att man inte längre ville ha kvar Alan och 

Storm. Samordnaren försökte hitta ett nytt hem åt djuren, men inget dök upp, och strax före 

sommarsäsongen rann tiden ut för Alan och Storm.  

 

ML: -Jag såg ju bara när de var döda och de höll på att slakta dem, i Tigergården. Det känns 

väldigt tråkig att man ska avliva värdefulla djur på grund av vi inte har plats, plötslig, för 

dem.  

 

R: I en sopcontainer, i närheten av djurparkspersonalens kontor och lunchrum, hittar vi 

resterna av bongoantiloperna.  

 

MEK: -Det här är en klöv från en bongoantilop. Och det här är skinnet – det ser man de 

typiska ränderna som bongoantiloperna har.  

 

R: Skinn och klövar ligger fastfrusna i botten av sopkärlet. Bongoantilopernas kroppar har 

styckats för att användas som foder åt rovdjuren, berättar flera tidigare anställda för oss.  

 

ML: -Jag tycker ju att man borde ha fått bongoantiloperna skickat till en annan djurpark 

förrän man tar in nya djur. Om det kommer ta ett år eller två så får man ta det, för det är det 

ansvar som vi har, och det är en skyldighet vi har när vi jobbar i en djurpark och jobbar med 

hotade djurarter.  

 

R: Djurvårdaren Michelle Lamm har precis avslutat sin anställning på Parken Zoo. 

Djurvårdaren Marika Kindstrand och veterinären Göran Sjöström arbetar heller inte kvar.  

 

GS: -Jag gjorde på alla sätt så mycket jag kunde för att få en ändring till stånd, och när jag 

märkte att... Eh, jag inte blev lyssnad på så valde jag att säga upp mig.  

 

JBF: Jag tycker man bör granska den här verksamheten, diskutera med ledningen, hur de 

egentligen... Vad de har för upplägg på sin djurhantering, det är ju det handlar om. Och se till 

att man uppfyller de löften som faktiskt ges till allmänheten här – att det här är en park som 

värnar om de utrotningshotade djuren.  

 

LE: -Du talar väldigt tjusigt om hur ni kämpar för utrotningshotade, fridlysta djur, du säger att 

ni har skickat iväg djur som ni i själva verket har avlivat.  

HO: -Näe... 

LE: -Du har gett oss en hel del uppgifter som inte är sanna, helt enkelt.  

HO: -Näe. 

LE: -Du talar om pumor som avlivas av åldersskäl när de är tio år. 

HO: -Näe.  

LE: -Jo. 

HO: -De är inte tio år... 

LE: -Jo. 

HO: -Näe. [Skratt] 
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LE: -Det har du gjort. 

HO: -Näe, det har jag inte gjort. 

[Telefon ringer] 

HO: -Det där stämmer inte, [plockar fram sin mobiltelefon] jag kan utan problem redogöra för 

allt, alla de sakerna som du påstår. Nu ska jag ta det här samtalet först.  

LE: -Det kanske är viktigare än det här, eller? 

HO: -Ja, det är det.  

HO [i telefon]: -Hej, Hannes. 

 

R: Helena Olsson går iväg. Och efter ett tag kommer Parken Zoo:s VD.  

 

Torbjörn Bergvall, VD: -Hej, Torbjörn Bergvall heter jag... 

R: -Hej, Sara Recabarren. 

TB: -...VD för Parken Zoo. Eh, jag har förstått att ni är här för att göra en intervju.  

R: -Med Helena Olsson. 

TB: -Med Helena Olsson. Jag kommer att vara med där också.  

 

R: När djurparkschefen Helena Olsson och VD:n Torbjörn Bergvall svarar på våra frågor 

ändrar Helena Olsson sin historia. Nu hävdar hon att pumorna avlivades för att de var sjuka, 

och att det fanns omständigheter som gjorde att bongoantiloperna och de afrikanska 

vildhundarna inte kunde skickas iväg.  

 

LE: -En sak som, som vi tycker är, är lite knepigt här, det är att du sa en sak till, till Sara för 

ett antal veckor sedan, och att du inte säger samma sak nu.  

HO: -Vilket är det då? 

LE: -Ja, till exempel att pumorna dog av åldersskäl, till exempel att du skickar iväg flera 

bongoantiloper. 

LE: -Som du uppgav. 

LE: -Vilket ju inte är sant. 

HO: -Eh... Finns det nån chans att du kan ha missuppfattat vad jag sa eller att jag uttryckte 

mig lite för svepande?  

 

R: Vi lyssnar på vad Helena Olsson sa tidigare.  

Klipp från tidigare. HO: -Då plockar hon, ja, har hon plockat våra hannar och skickat så dom 

har fått... Flytta till andra djurparker och bli pappor istället då. Så vi har inte kvar dom just nu.  

 

LE: -Man säger ju inte av misstag att man har skickat iväg flera djur när det bara handlar om 

ett djur, till exempel. 

HO: -Har jag sagt att vi skickade iväg fyra bongoantiloper, så kan jag hålla med om att det är 

fel, fast jag... Alltså, det har vi ju inte gjort. Och jag har inte, jag har aldrig nånsin haft, 

minsta... Önskan eller vilja att föra nån bakom ljuset eller ljuga om nånting, överhuvudtaget, 

det måste du... 

LE: -Ligger det kvar bongorester borta i den här, containern här? 

HO: -Vi har.. Näe. [Skratt]. Nej.  

 

Klipp från tidigare. MEK: -Det här är en klöv från en bongoantilop. Och det här är skinnet – 

det ser man de här typiska ränderna som bongoantiloperna har.  

 

R: -Afrikanska vildhundar då, som du sa att du hade skickat iväg?  

HO: -... 
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HO: -Ehm... Vi har ju haft flera afrikanska vildhundar. Och (vänder sig om), nu får ni hjälpa 

mig och komma ihåg. Eh, nån dog under sövning, nån var skadad så den har avlivats, ja...  

 

R: För några veckor sedan sa Helena Olsson såhär.  

Klipp från tidigare. HO: - Så att vi har skickat iväg de kastrerade hannarna och så väntar vi på 

en, eh... En hanne med lite krut i. Som har lite bläck i pennan! [Skratt] Så vi får bebisar! 

[Skratt] 

 

LE: -Så i själva verket så skickades de aldrig iväg.  

TB: -De skulle skickas iväg. 

HO: -Ja, precis...  

TB: -Men det gick fel så man gjorde visst inte det. 

HO: -Ja... Så var det.  

HO: -Och det här var...  

LE: -Men varför sa du inte det när vi frågade dig för ett antal veckor sedan? 

TB: -När kan det vara då, ett år? 

LE: -...för bara ett antal veckor sedan? 

HO: -Ja, kan det ha varit... Nåt år sen. Ja, nä, men det är bara att erkänna. Jag kan säkert ha 

uttryckt mig svepande, eh, vad det gäller en del saker.  

 

LE: Därmed var kvällens Kalla fakta-reportage över.  

 

11.2 Pressmeddelande från Parken Zoo  

18 oktober 2012, kl. 01:06 

Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten  

Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten hittar 

ni här! 

Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten 

2012-10-17 22:25 

Under de senaste dagarna har svenska medier, i synnerhet Kalla Fakta, riktat mycket 

uppmärksamhet åt påstådda missförhållanden i Parken Zoo. Före detta anställda har i TV 

vittnat om förhållanden som vi inte kan känna igen. Vi har därför gjort en genomgång av alla 

de exempel som används i medier och redogör utförligt för dem i detta dokument. 

Vad är Parken Zoo 

Parken Zoo ägs och drivs av Eskilstuna kommun. Parken har blivit en viktig del av 

Eskilstuna, inte minst genom parkens långsiktiga arbete med artrikedom och variation. I 

parkens ägardirektiv framgår det till och med att vi skall vara ledande i bevarandearbetet för 

utrotningshotade djur. Vi arbetar med Parken Zoo för att vi älskar djur och för att vi har en 

viktig uppgift att skydda hotade arter. 

I det följande har vi för överskådlighetens skull valt att behandla all exempel under samlande 

rubriker. I förekommande fall hänvisar vi till dokumentation som finns tillgänglig på vår sida 

på MyNewsdesk, se förteckning längt bak. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410
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HANTERING AV AVLIDNA ELLER AVLIVADE DJUR 

Kalla Fakta visade bilder från döda djur som ligger huller och buller om varandra tillsammans 

med djurfoder i ett frysrum.  

Parken Zoo har sammanlagt tre frysrum. I två av dem förvarar vi tjänligt foder och i det tredje 

avlidna djur samt foder som inte är tjänligt som föda. När ett vanligt parkdjur dör, exempelvis 

en get eller liknande, så gör vi oss av med kroppen direkt. När det gäller djuren i vårt 

bevarandeprogram så tvingas vi ibland förvara deras kroppar under en längre tid. Ofta skall de 

vidare till något forskningsprogram, museum eller utbildning. 

Vi har ju ett enormt fokus på våra levande djur – av förklarliga skäl men de reaktioner vi nu 

fått på hanteringen av döda djur gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, 

SDF, skall se över om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur.  

Dok: Intyg från CITES samt protokoll Jordbruksverkets inspektion. 

DJURHÅLLNING 

Bongoantiloper som sålts eller avlivats 

Vår djurparkschef Helena Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens 

bongoantiloper överförts till en annan djurpark. Så var endast fallet med en av de fyra 

antiloperna. En antilop dog redan 2010 och de resterande två avlivades då de avförts från 

bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl. 

Vår djurparkschef har ansvaret över en omfattande verksamhet med många anställda och 

omkring 1 000 djur i parken. Det är ibland svårt att ha överblick över alla enskilda djur. 

Dok: Utlåtande från EAZA-koordinator. 

Avlivning av pumor till förmån för jaguar 

I media har hävdats att parken avlivat tre pumor för att ge utrymme för inkommande jaguarer. 

Den äldre puman var 18 år gammal och vid mycket dålig hälsa. Hennes två ungar var 10 år 

gamla och mycket sjukliga. En rad försök hade gjorts att behandla dem och parkens skötare 

ville i det längsta försöka. Men i slutändan återstod inget annat än att låta dem slippa lida 

genom avlivning. 

Dok: ARKS-rapport för pumorna med veterinärhistorik. 

Vildhundar 

Två kastrerade hanhundar skulle skickas till en annan djurpark. De sövdes för att genomgå 

veterinärundersökning. Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar och fick avlivas. 

Trädleoparderna vistas inomhus 

Anläggningen är godkänd sedan 2008 för trädleoparder. Godkännandet tillkom då den gamla 

förordningen gällde och trädleoparder fick säsongsförvaras inomhus året om. Enligt nya 

förordningen skall djur inte säsongsförvaras året om, men Parken Zoos beslut kom till under 

gamla förordningen. Vi har en diskussion med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen om 

förvaringen. Dock är anläggningen så pass bra för djuren att under de senaste årens besiktning 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410
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från Länsstyrelsen har inga anmärkningar kommit fram. Lagkravet är att djuren skall ha minst 

50 kvadratmeter stort hägn, i Parken Zoo är hägnet drygt 500 kvadratmeter. Taket i huset kan 

dras ifrån så djuren har öppen himmel. Taket är tillverkat av UV-genomsläppligt material. 

Trädleoparderna förvaras i liten bur 

Två trädleopardhonor sitter i isolering då de nyligen kommit. Krav på inomhusutrymmet är 25 

kvadratmeter, de går i tre rum som tillsammans blir drygt 40 kvadratmeter. När det gäller 

isolering avgör platsveterinären, parkens veterinär, hur länge och i vilka utrymmen 

isoleringen skall genomföras. Isolering görs alltid när nya djur anländer för att bland annat se 

så transporten inte utlöser någon sjukdom. Det kan vara olika länge för olika djurslag. 

Trädleopardhona har bitits ihjäl på grund av vantrivsel 

Trädleoparder är en erkänt svår art och djurparksvärlden arbetar ständigt med forskning för att 

ta fram bättre riktlinjer för hur man ska hålla djuren. Det finns ju inget facit att tillgå Hitintills 

har rekommendationen varit att etablera par i så tidig ålder som möjligt hos djuren, men olika 

händelser kan rubba paret och utlösa aggression såsom transport, tillfällig sjukdom hos någon 

av individerna eller ändrade rutiner. I detta fall bets honan ihjäl av en aggressiv hanne. Parken 

Zoo är erkänt duktiga med kattdjur och är med och forskar fram bättre 

skötselrekommendationer. Det är gängse rutin att obducera våra djur när dödsorsaken inte är 

helt klar. Vid obduktion skiljs huvudet från kroppen. Dessa sparas av samma orsak som våra 

andra vilda djur: utbildning eller forskning. 

Den vita tigern Brahma 

Enligt uppgift från en f d veterinär skulle tigern Brahma överförts till en dansk djurpark i strid 

med dennes rekommendationer samt att tigern avlivats snart efter ankomsten till Danmark. Vi 

kan inte erinra oss dessa rekommendationer men den danska parken har samma typ av 

tillstånd och godkännande som vi har. De upplysningar vi har säger att tigern levde i den 

danska parken under en längre tid. 

Avlivad kubakrokodil 

Parken hade en aggressiv kubakrokodil som vi tvingades avliva. Ingen kan erinra sig att den 

skulle flås som uppgivits av en f d anställd. 

Allmänt om avlivning 

Alla avlivningar sker i samråd med veterinär. Veterinär eller specialutbildad personal sköter 

avlivningarna. Veterinär tillsammans med djurvårdare och djurparkschef bedömer när 

avlivning skall ske eller inte. Den europeiska djurparksorganisationen EAZA har utfärdat 

tydliga rekommendationer för avlivning. 

Dok: EAZA:s avlivningspolicy. 

PARKEN OCH VÅR PERSONAL 

Personalen har inte tid att sköta djurens foder och vatten 

Våra medarbetarundersökningar visar mycket gott resultat och inga sådana synpunkter har 

framkommit. Att vara djurvårdare är ett fritt arbete, men i grunden ligger alltid djurens bästa 

och som djurvårdare måste man naturligtvis alltid prioritera basbehoven hos djuren först. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410
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Djurvårdarna börjar alltid med att gå runt och göra morgonronden med det mest angelägna: 

mat och vatten. Är man lite personal, hinner man kanske inte göra så många andra 

arbetsuppgifter under dagen, utan den mesta tiden går åt till foderberedning. I djurparken är vi 

omkring 20 heltidsanställda och då ingår djurvårdare, zoo-lärare, forskare och servicetekniker. 

Under semesterperioder tas semestervikarier in så personalstyrkan alltid är samma antal 

personer. 

Ökar vi antalet djur ökas förstås antalet djurvårdare.  

Parken Zoo har under de senaste åren successivt förbättrat sin ekonomi. Men alla indikatorer 

pekar också på att våra djur mår bättre. Det har aldrig fötts så många ungar – och vilda djur 

får inte ungar om de mår dåligt. 

INSAMLING AV MEDEL FÖR OLIKA ÄNDAMÅL 

Parken Zoo har under en följd av år samlat in medel till olika ändamål och organisationer, 

varav det innevarande året till ALTA som arbetar för att bevara amurleoparder. Dessa medel 

redovisas och överförs på olika sätt till olika organisationer. 

DOK: Sammanställning av mottagare samt inskickade medel 

KONTAKTUPPGIFTER TILL NYCKELPERSONER 

Torbjörn Bergvall, VD, 070-5747774 

Helena Olsson, Djurparkschef, 070-9584333 

Tommy Hamberg, Styrelseordförande, 070-2632305 

DOKUMENTATION OCH LÄNKAR (se under rubriken Dokument på Mynewsdesk) 

1. CITES-konventionen, utdrag 

2. Jordbruksverkets, beslut, foderhantering 

3. Utlåtande från EAZA-koordinator, bongoantiloper 

4. ARKS-rapport/veterinärhistorik, pumor 

5. EAZA, beskrivning av träleopard 

6. Sammanställning av inskickade medel från insamlingar 

7. EAZA:s avlivningspolicy 

8. EAZA, brev om Parken Zoo:s bevarandearbete 

9. EAZA, etiska riktlinjer 

10. IUCN.s direktiv för bevarandeavel 

Länksamling 

- Handbok artskyddsförordningen med CITES-förordningen 
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http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0161-2.pdf 

- Artskyddsförordningen med kompl 

paragraferhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm 

- SDF:s etiska riktlinjer http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/SDFs-ETISKA-

REGLER-2010-04-15.pdf 

- EU:s zoodirektiv 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:094:0024:0026:EN:PDF 

- EAZA: eaza.net 

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. 

Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning i världsklass för att 

rädda utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och 

uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och 

ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. 

Skrivet av: Marie de Colli, Zoolärare 

 

(Pressmeddelande från Parken Zoo publicerat på MyNewsDesk, min anmärkning) 

 

Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten 

2012-10-17 22:25  

Under de senaste dagarna har svenska medier, i synnerhet Kalla Fakta, riktat mycket 

uppmärksamhet åt påstådda missförhållanden i Parken Zoo. Före detta anställda har i TV 

vittnat om förhållanden som vi inte kan känna igen. Vi har därför gjort en genomgång av alla 

de exempel som används i medier och redogör utförligt för dem i detta dokument. 

 

Vad är Parken Zoo 
Parken Zoo ägs och drivs av Eskilstuna kommun. Parken har blivit en viktig del av 

Eskilstuna, inte minst genom parkens långsiktiga arbete med artrikedom och variation. I 

parkens ägardirektiv framgår det till och med att vi skall vara ledande i bevarandearbetet för 

utrotningshotade djur. Vi arbetar med Parken Zoo för att vi älskar djur och för att vi har en 

viktig uppgift att skydda hotade arter. 

I det följande har vi för överskådlighetens skull valt att behandla all exempel under samlande 

rubriker. I förekommande fall hänvisar vi till dokumentation som finns tillgänglig på vår sida 

på MyNewsdesk, se förteckning längt bak. 

 

HANTERING AV AVLIDNA ELLER AVLIVADE DJUR 
Kalla Fakta visade bilder från döda djur som ligger huller och buller om varandra tillsammans 

med djurfoder i ett frysrum.  

Parken Zoo har sammanlagt tre frysrum. I två av dem förvarar vi tjänligt foder och i det tredje 

avlidna djur samt foder som inte är tjänligt som föda. När ett vanligt parkdjur dör, exempelvis 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0161-2.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/SDFs-ETISKA-REGLER-2010-04-15.pdf
http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/SDFs-ETISKA-REGLER-2010-04-15.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:094:0024:0026:EN:PDF
http://eaza.net/
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en get eller liknande, så gör vi oss av med kroppen direkt. När det gäller djuren i vårt 

bevarandeprogram så tvingas vi ibland förvara deras kroppar under en längre tid. Ofta skall de 

vidare till något forskningsprogram, museum eller utbildning. 

Vi har ju ett enormt fokus på våra levande djur – av förklarliga skäl men de reaktioner vi nu 

fått på hanteringen av döda djur gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, 

SDF, skall se över om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur.  

Dok: Intyg från CITES samt protokoll Jordbruksverkets inspektion. 

 

DJURHÅLLNING 

Bongoantiloper som sålts eller avlivats 

Vår djurparkschef Helena Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens 

bongoantiloper överförts till en annan djurpark. Så var endast fallet med en av de fyra 

antiloperna. En antilop dog redan 2010 och de resterande två avlivades då de avförts från 

bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl. 

Vår djurparkschef har ansvaret över en omfattande verksamhet med många anställda och 

omkring 1 000 djur i parken. Det är ibland svårt att ha överblick över alla enskilda djur. 

Dok: Utlåtande från EAZA-koordinator. 

 

Avlivning av pumor till förmån för jaguar 
I media har hävdats att parken avlivat tre pumor för att ge utrymme för inkommande jaguarer. 

Den äldre puman var 18 år gammal och vid mycket dålig hälsa. Hennes två ungar var 10 år 

gamla och mycket sjukliga. En rad försök hade gjorts att behandla dem och parkens skötare 

ville i det längsta försöka. Men i slutändan återstod inget annat än att låta dem slippa lida 

genom avlivning. 

Dok: ARKS-rapport för pumorna med veterinärhistorik. 

 

Vildhundar 
Två kastrerade hanhundar skulle skickas till en annan djurpark. De sövdes för att genomgå 

veterinärundersökning. Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar och fick avlivas. 

 

Trädleoparderna vistas inomhus 
Anläggningen är godkänd sedan 2008 för trädleoparder. Godkännandet tillkom då den gamla 

förordningen gällde och trädleoparder fick säsongsförvaras inomhus året om. Enligt nya 

förordningen skall djur inte säsongsförvaras året om, men Parken Zoos beslut kom till under 

gamla förordningen. Vi har en diskussion med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen om 

förvaringen. Dock är anläggningen så pass bra för djuren att under de senaste årens besiktning 

från Länsstyrelsen har inga anmärkningar kommit fram. Taket i huset kan dras ifrån så djuren 

har öppen himmel. Taket är tillverkat av UV-genomsläppligt material. 

 

Trädleoparderna förvaras i liten bur 
Två trädleopardhonor sitter i isolering då de nyligen kommit. När det gäller isolering avgör 

platsveterinären, parkens veterinär, hur länge och i vilka utrymmen isoleringen skall 

genomföras. Isolering görs alltid när nya djur anländer för att bland annat se så transporten 

inte utlöser någon sjukdom. Det kan vara olika länge för olika djurslag. 

 

Trädleopardhona har bitits ihjäl på grund av vantrivsel 
Trädleoparder är en erkänt svår art och djurparksvärlden arbetar ständigt med forskning för att 
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ta fram bättre riktlinjer för hur man ska hålla djuren. Det finns ju inget facit att tillgå Hitintills 

har rekommendationen varit att etablera par i så tidig ålder som möjligt hos djuren, men olika 

händelser kan rubba paret och utlösa aggression såsom transport, tillfällig sjukdom hos någon 

av individerna eller ändrade rutiner. I detta fall bets honan ihjäl av en aggressiv hanne. Parken 

Zoo är erkänt duktiga med kattdjur och är med och forskar fram bättre 

skötselrekommendationer. Det är gängse rutin att obducera våra djur när dödsorsaken inte är 

helt klar. Vid obduktion skiljs huvudet från kroppen. Dessa sparas av samma orsak som våra 

andra vilda djur: utbildning eller forskning. 

 

Den vita tigern Brahma 
Enligt uppgift från en f d veterinär skulle tigern Brahma överförts till en dansk djurpark i strid 

med dennes rekommendationer samt att tigern avlivats snart efter ankomsten till Danmark. Vi 

kan inte erinra oss dessa rekommendationer men den danska parken har samma typ av 

tillstånd och godkännande som vi har. De upplysningar vi har säger att tigern levde i den 

danska parken under en längre tid. 

 

Avlivad kubakrokodil 
Parken hade en aggressiv kubakrokodil som vi tvingades avliva. Ingen kan erinra sig att den 

skulle flås som uppgivits av en f d anställd. 

Allmänt om avlivning 
Alla avlivningar sker i samråd med veterinär. Veterinär eller specialutbildad personal sköter 

avlivningarna. Veterinär tillsammans med djurvårdare och djurparkschef bedömer när 

avlivning skall ske eller inte. Den europeiska djurparksorganisationen EAZA har utfärdat 

tydliga rekommendationer för avlivning. 

Dok: EAZA:s avlivningspolicy. 

 

PARKEN OCH VÅR PERSONAL 

Personalen har inte tid att sköta djurens foder och vatten 
Våra medarbetarundersökningar visar mycket gott resultat och inga sådana synpunkter har 

framkommit. Att vara djurvårdare är ett fritt arbete, men i grunden ligger alltid djurens bästa 

och som djurvårdare måste man naturligtvis alltid prioritera basbehoven hos djuren först. 

Djurvårdarna börjar alltid med att gå runt och göra morgonronden med det mest angelägna: 

mat och vatten. Är man lite personal, hinner man kanske inte göra så många andra 

arbetsuppgifter under dagen, utan den mesta tiden går åt till foderberedning. I djurparken är vi 

omkring 20 heltidsanställda och då ingår djurvårdare, zoo-lärare, forskare och servicetekniker. 

Under semesterperioder tas semestervikarier in så personalstyrkan alltid är samma antal 

personer. 

Ökar vi antalet djur ökas förstås antalet djurvårdare.  

Parken Zoo har under de senaste åren successivt förbättrat sin ekonomi. Men alla indikatorer 

pekar också på att våra djur mår bättre. Det har aldrig fötts så många ungar – och vilda djur 

får inte ungar om de mår dåligt. 

 

INSAMLING AV MEDEL FÖR OLIKA ÄNDAMÅL 
Parken Zoo har under en följd av år samlat in medel till olika ändamål och organisationer, 

varav det innevarande året till ALTA som arbetar för att bevara amurleoparder. Dessa medel 

redovisas och överförs på olika sätt till olika organisationer. 

DOK: Sammanställning av mottagare samt inskickade medel 
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KONTAKTUPPGIFTER TILL NYCKELPERSONER 
Torbjörn Bergvall, VD, 070-5747774 

Helena Olsson, Djurparkschef, 070-9584333 

Tommy Hamberg, Styrelseordförande, 070-2632305 

 

DOKUMENTATION OCH LÄNKAR (se under rubriken Dokument på Mynewsdesk) 
1. CITES-konventionen, utdrag 

2. Jordbruksverkets, beslut, foderhantering 

3. Utlåtande från EAZA-koordinator, bongoantiloper 

4. ARKS-rapport/veterinärhistorik, pumor 

5. EAZA, beskrivning av träleopard 

6. Sammanställning av inskickade medel från insamlingar 

7. EAZA:s avlivningspolicy 

8. EAZA, brev om Parken Zoo:s bevarandearbete 

9. EAZA, etiska riktlinjer 

10. IUCN.s direktiv för bevarandeavel 

 

Länksamling 
- Handbok artskyddsförordningen med CITES-förordningen 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0161-2.pdf 

- Artskyddsförordningen med kompl paragrafer 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm 

- SDF:s etiska riktlinjer http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/SDFs-ETISKA-

REGLER-2010-04-15.pdf 

- EU:s zoodirektiv  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:094:0024:0026:EN:PDF 

- EAZA: eaza.net 

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. 

Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning i världsklass för att 

rädda utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och 

uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och 

ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. 

 

11.3 Parken Zoo:s facebookinlägg under perioden 16 oktober 2012-8 november 2012 

Parken Zoo 

Oktober 16, 2012 

TV4:s Kalla Fakta kommer på onsdag kväll att sända ett reportage om påstått felaktig 

djurhållning hos oss på Parken Zoo. Ett reportage sändes ikväll i TV4 Nyheterna och vi 

förstår att det väcker intresse. Kalla Fakta-reportaget bygger på uppgifter från före detta 

anställda som inte delar vår uppfattning om djurparkernas betydelse för att bevara 

utrotningshotade arter. Den bygger också på en olycklig intervju med felaktiga uppgifter från 

vår djurparkschef Helena Olsson. Vi välkomnar granskning av vår och andra djurparkers 

verksamhet och kommer att bemöta innehållet och påståendena i programmet här och i media 

efter sändningen på onsdag. 

 



 67  

 

Parken Zoo 

Oktober 16, 2012 

Hej, 

Vi förstår reaktionerna. Före detta anställda som oemotsagt berättar sin historia, starka bilder 

och Kalla Fakta-redaktionens påannonsering i morgon-TV för att skapa intresse för kvällens 

program. Det är klart att det berör och att många bildar sin uppfattning utifrån detta. Våra 

egna klumpiga och felaktiga uttalanden får vi stå för. Vi kommer tyvärr inte få tillräcklig tid 

att bemöta detta i...See More 

 

Parken Zoo 

Oktober 17, 2012 

Hej,  

Vi kommer att svara på samtliga påståenden efter sändningen ikväll, eftersom vi först vill se 

innehållet. Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt vis en ensidig skildring i 

programmet, men vi kommer självklart redogöra för svar här och vara med i den efterföljande 

debatten i TV4 News, i TV4 Nyhetsmorgon, i andra riksmedier samt i lokala medier. 

 

Parken Zoo 

Oktober 17, 2012 

Eftersom vi fått så många kommentarer kommer vi försöka svara på dem efter teman så vi får 

lite struktur. Låt oss börja med att säga att vi tar reaktionerna på största allvar och tar åt oss, 

avsikten är inte att skylla ifrån oss utan att försöka förtydliga de områden som vi känner har 

varit mest ilska eller frågetecken kring. Generellt lovar vi att bli mycket mer transparenta 

inom saker som rör djuren, exempelvis det veterinära. Ilskan rör framförallt sex områden, 

Helenas lögner, frysutrymmet, pumorna som avlivades, att vi bara skyller ifrån oss på en 

massa olika sätt som inte stämmer, den usla ledningen av Parken Zoo och att vi är 

djurplågare. 

Helenas lögner. Här finns inga ursäkter, naturligtvis inte, men jag vill ändå (för det är Helena 

som skriver) försöka förklara varför det blev som det blev. När jag blir ombedd att göra arbete 

med media så läser jag alltid in mig först på de djur det ska handla om, jag har en ganska god 

koll på alla arter men inte nödvändigtvis alla individer så för att det ska bli rätt läser jag 

igenom före. I det här fallet bad man om ett (fejkat) reportage på fyra arter, pallaskatt, 

fiskarkatt, jaguar och amurleopard. Jag hoppas och tror att de ungefär två timmar vi gjorde på 

dem stämmer väl överens med sanningen. Före och efter den intervjun ställdes ett antal frågor 

- jag tror att "intervjun" drog iväg ytterligare någon timme ungefär. På minst två av de 

frågorna svarade jag fel. Avsikten var inte att ljuga för att skyla över utan jag hade en 

minnesbild som bara delvis stämde med verkligheten. Även om man inte får göra så ber jag er 

att förstå hela syftet med intervjun. 

Allt som sker vid konfrontationen ett antal veckor senare är omöjligt att förklara för den som 

inte varit med om det. Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller något annat ut så 

beror det på en extrem adrenalinreaktion. Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) 

kommit springande och avkrävt mig svar nu, nu, nu. Alla flyktbeteenden slår till för fullt men 

jag var tvungen att vara kvar och svara på frågor både om detaljer och om varför jag ljuger.  

Efter det tillfället har den senaste veckan varit ett ständigt ifrågasättande av mig själv. Är det 

som jag precis tänker säga sant? Eller bara en felaktig minnesbild som kommer att befästa 

bilden av mig som någon som inte är särskilt noga med sanningen?  

Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber alla 

våra besökare om ursäkt!  
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Frysutrymmet ser för djävligt ut, inslaget i Kalla Fakta gjordes för maximal effekt men det tar 

inte bort faktum. Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut och lovar att 

återkomma med beslutet även här på vår Facebooksida.  

 

Pumorna som avlivades presenteras i inslaget som fullt friska. I själva verket var vi tvungna 

att söva dem väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte ord som står mot ord 

utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk.  

 

En allmän känsla här på Facebook är att vi bara skyller ifrån oss på olika sätt som inte 

stämmer. Ett exempel är vildhundarna som först hade flyttat och sedan avlidit vid sövning för 

att till slut ha blivit avlivade. Sanningen är att de skulle flytta men sövningen i samband med 

flytten skapade problem som gjorde att vår veterinär tog beslutet att avliva dem.  

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att tveksamheter leder till förtydliganden för att 

båda parter ska förstå varandra. Vid en händelse som den vi just varit med om ställs ungefär 

samma fråga på olika sätt många gånger till olika personer, svaren jämförs och presenteras 

ibland för en tredje part som ska kommentera utifrån speciella förutsättningar. Dessutom är 

tiden en viktig faktor, ändå sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i Kalla Fakta har 

vi varit under enorm tidspress. Vi har varit tvungna att på punkt efter punkt hitta belägg i form 

av dokument för våra svar, innan vi hunnit klart med en del har nästa fråga dykt upp. Att våra 

svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende beror inte på att vi vill dölja diverse 

skumrask.  

När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt eftersom så många inlägg bara innehållit 

omdömen om oss som är svåra att kommentera. Om du har en konkret fråga så tveka inte att 

ställa den, vi ska göra vårt bästa för att svara.  

 

Många inlägg pekar på usel och inkompetent ledning och att människor inte kan säga ifrån för 

de är rädda om sina jobb. Vi hoppas under dagen kunna lägga upp resultatet av årets anonyma 

medarbetarundersökning, var snälla och läs den. Vi tar gärna frågor om hur det är att jobba på 

Parken Zoo. Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta emot order från chef eller 

någon annan på Parken Zoo som leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall anmälas till 

länsveterinären n-ä-r det händer.  

 

Att vi skulle vara djurplågare som bara bryr oss om pengarna vi kan få ihop genom att visa 

ständigt nya arter är inte sant. Anledningen till att vi var så intressanta att granska är att vi har 

så "hög svansföring" när det gäller djur- och bevarandefrågor. A-l-l-a som jobbar på 

djurparken är stora djurvänner, det är därför vi jobbar där och skulle aldrig gå med på en 

djurhantering som medvetet går emot djurens bästa. Det goda resultat vi har när det gäller 

ungar på dokumenterat svåra arter anser vi är ett bevis på det. Ställ gärna konkreta frågor till 

oss inom detta eftersom vi upplever det svårt att svara på de bredare och väldigt laddade 

omdömen om oss som hittills kommit in. 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 17, 2012 

Allvarliga beskyllningar om missförhållanden har riktats mot Parken Zoo i media. Vi har gått  

igenom alla uppgifter och har sammanställt en redogörelse över hur vi på parken hanterat 

frågorna. Se vidare på Mynewsdesk: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-

parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410 
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Parken Zoo 

Oktober 17, 2012 

Det är många som kommenterar just nu. Vi kommer fortsätta svara på alla frågor under 

morgondagen också. 

 

Parken Zoo 

Oktober 18, 2012 

Vi förstår reaktionerna. När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, 

synpunkter och kritik. Däremot accepterar vi inte personangrepp, hot eller kränkningar. Vare 

sig mot vår personal eller mot våra besökare. Denna typ av inlägg tas bort. 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 18, 2012 

Parken Zoo:s VD Torbjörn Bergvall ringde igår kväll upp expressen.se för att kommentera 

Expressens läsarundersökning. 

http://www.expressen.se/nyheter/expressens-lasare-nu-bojkottar-vi-djurparker/ 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 18, 2012 

En webb-TV-intervju för Expressen sent igår kväll med Parken Zoo:s VD. 

http://www.expressen.se/nyheter/besokare-till-angrepp---kraver-chefens-avgang/ 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 19, 2012 

Uttalande från styrelse och VD angående åtgärder för djurparksverksamheten 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-

styrelse-och-vd-i-parken-zoo-angaaende-aatgaerder-foer-djurparksverksamheten-805050 

 

Parken Zoo 

Oktober 29, 2012 

Tack till alla våra besökare som kom till Parken Zoo idag trots det kalla vädret. Tack även för 

värmande ord och mycket bra frågor. Vi har öppet hela veckan mellan kl 10-15! 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 30, 2012 

Parken Zoo håller höstlovsöppet hela v. 44. Vi har öppet kl. 10-15. Entré 110:- vuxna barn 3-

16 år 70:-. Säsongskortet gäller.  

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1593310-ek-tv-avslojandena-om-parken-stoppar-inte-

besokarna 
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Parken Zoo shared a link. 

November 6, 2012 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/parken-zoo-

granskningsgrupp-presenterad-809766 

 

Parken Zoo shared a link. 

November 8, 2012 

Mitt i den senaste tidens rådande situation så fortsätter livet för djurparkens invånare som 

vanligt. Den 31 oktober var vi väldigt glada och stolta över att kunna hälsa Alfons 

välkommen till världen. Alfons är fjällkorna Rut och Labans första kalv och det har gått så 

bra så. Han har redan börjat ta små busiga glädjeskutt bland halmen. 

http://parkenzoo.se/djuren/blogg/Alfons/  

 

Parken Zoo 

Oktober 17, 2012 

Hej,  

Vi kommer att svara på samtliga påståenden efter sändningen ikväll, eftersom vi först vill se 

innehållet. Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt vis en ensidig skildring i 

programmet, men vi kommer självklart redogöra för svar här och vara med i den efterföljande 

debatten i TV4 News, i TV4 Nyhetsmorgon, i andra riksmedier samt i lokala medier. 

 

 

(Ovanstående inlägg byttes senare ut till följande, min anmärkning) 

 

Parken Zoo 

Oktober 17, 2012 

Eftersom vi fått så många kommentarer kommer vi försöka svara på dem efter teman så vi får 

lite struktur. Låt oss börja med att säga att vi tar reaktionerna på största allvar och tar åt oss, 

avsikten är inte att skylla ifrån oss utan att försöka förtydliga de områden som vi känner har 

varit mest ilska eller frågetecken kring. Generellt lovar vi att bli mycket mer transparenta 

inom saker som rör djuren, exempelvis det veterinära. Ilskan rör framförallt sex områden, 

Helenas lögner, frysutrymmet, pumorna som avlivades, att vi bara skyller ifrån oss på en 

massa olika sätt som inte stämmer, den usla ledningen av Parken Zoo och att vi är 

djurplågare. 

Helenas lögner. Här finns inga ursäkter, naturligtvis inte, men jag vill ändå (för det är Helena 

som skriver) försöka förklara varför det blev som det blev. När jag blir ombedd att göra arbete 

med media så läser jag alltid in mig först på de djur det ska handla om, jag har en ganska god 

koll på alla arter men inte nödvändigtvis alla individer så för att det ska bli rätt läser jag 

igenom före. I det här fallet bad man om ett (fejkat) reportage på fyra arter, pallaskatt, 

fiskarkatt, jaguar och amurleopard. Jag hoppas och tror att de ungefär två timmar vi gjorde på 

dem stämmer väl överens med sanningen. Före och efter den intervjun ställdes ett antal frågor 

- jag tror att "intervjun" drog iväg ytterligare någon timme ungefär. På minst två av de 

frågorna svarade jag fel. Avsikten var inte att ljuga för att skyla över utan jag hade en 

minnesbild som bara delvis stämde med verkligheten. Även om man inte får göra så ber jag er 

att förstå hela syftet med intervjun. 

Allt som sker vid konfrontationen ett antal veckor senare är omöjligt att förklara för den som 
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inte varit med om det. Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller något annat ut så 

beror det på en extrem adrenalinreaktion. Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) 

kommit springande och avkrävt mig svar nu, nu, nu. Alla flyktbeteenden slår till för fullt men 

jag var tvungen att vara kvar och svara på frågor både om detaljer och om varför jag ljuger.  

Efter det tillfället har den senaste veckan varit ett ständigt ifrågasättande av mig själv. Är det 

som jag precis tänker säga sant? Eller bara en felaktig minnesbild som kommer att befästa 

bilden av mig som någon som inte är särskilt noga med sanningen?  

Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber alla 

våra besökare om ursäkt!  

 

Frysutrymmet ser för djävligt ut, inslaget i Kalla Fakta gjordes för maximal effekt men det tar 

inte bort faktum. Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut och lovar att 

återkomma med beslutet även här på vår Facebooksida.  

 

Pumorna som avlivades presenteras i inslaget som fullt friska. I själva verket var vi tvungna 

att söva dem väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte ord som står mot ord 

utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk.  

 

En allmän känsla här på Facebook är att vi bara skyller ifrån oss på olika sätt som inte 

stämmer. Ett exempel är vildhundarna som först hade flyttat och sedan avlidit vid sövning för 

att till slut ha blivit avlivade. Sanningen är att de skulle flytta men sövningen i samband med 

flytten skapade problem som gjorde att vår veterinär tog beslutet att avliva dem.  

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att tveksamheter leder till förtydliganden för att 

båda parter ska förstå varandra. Vid en händelse som den vi just varit med om ställs ungefär 

samma fråga på olika sätt många gånger till olika personer, svaren jämförs och presenteras 

ibland för en tredje part som ska kommentera utifrån speciella förutsättningar. Dessutom är 

tiden en viktig faktor, ändå sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i Kalla Fakta har 

vi varit under enorm tidspress. Vi har varit tvungna att på punkt efter punkt hitta belägg i form 

av dokument för våra svar, innan vi hunnit klart med en del har nästa fråga dykt upp. Att våra 

svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende beror inte på att vi vill dölja diverse 

skumrask.  

När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt eftersom så många inlägg bara innehållit 

omdömen om oss som är svåra att kommentera. Om du har en konkret fråga så tveka inte att 

ställa den, vi ska göra vårt bästa för att svara.  

 

Många inlägg pekar på usel och inkompetent ledning och att människor inte kan säga ifrån för 

de är rädda om sina jobb. Vi hoppas under dagen kunna lägga upp resultatet av årets anonyma 

medarbetarundersökning, var snälla och läs den. Vi tar gärna frågor om hur det är att jobba på 

Parken Zoo. Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta emot order från chef eller 

någon annan på Parken Zoo som leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall anmälas till 

länsveterinären n-ä-r det händer.  

 

Att vi skulle vara djurplågare som bara bryr oss om pengarna vi kan få ihop genom att visa 

ständigt nya arter är inte sant. Anledningen till att vi var så intressanta att granska är att vi har 

så "hög svansföring" när det gäller djur- och bevarandefrågor. A-l-l-a som jobbar på 

djurparken är stora djurvänner, det är därför vi jobbar där och skulle aldrig gå med på en 

djurhantering som medvetet går emot djurens bästa. Det goda resultat vi har när det gäller 

ungar på dokumenterat svåra arter anser vi är ett bevis på det. Ställ gärna konkreta frågor till 

oss inom detta eftersom vi upplever det svårt att svara på de bredare och väldigt laddade 

omdömen om oss som hittills kommit in. 
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Parken Zoo 

Oktober 18, 2012 

Vi förstår reaktionerna. När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, 

synpunkter och kritik. Däremot accepterar vi inte personangrepp, hot eller kränkningar. Vare 

sig mot vår personal eller mot våra besökare. Denna typ av inlägg tas bort. 

 

Parken Zoo 

Oktober 29, 2012 

Tack till alla våra besökare som kom till Parken Zoo idag trots det kalla vädret. Tack även för 

värmande ord och mycket bra frågor. Vi har öppet hela veckan mellan kl 10-15! 

 

Parken Zoo shared a link. 

Oktober 30, 2012 

Parken Zoo håller höstlovsöppet hela v. 44. Vi har öppet kl. 10-15. Entré 110:- vuxna barn 3-

16 år 70:-. Säsongskortet gäller.  

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1593310-ek-tv-avslojandena-om-parken-stoppar-inte-

besokarna 

 

Parken Zoo 

November 6, 2012 

Nu är gruppen för den oberoende granskningen av Parken Zoo’s djurhållning utsedd och 

presenterad (se pressmeddelandet nedan). Senast 10 dec ska gruppen presentera resultatet av 

sin granskning. I väntan på detta kommer vi inte att vidare kommentera frågor som väckts 

efter Kalla Fakta-inslaget utan hänvisar till tidigare pressutskick.  

När det gäller övrig dialog på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, synpunkter och 

kritik. Däremot accepterar vi inte personangrepp, hot eller kränkningar. Vare sig mot vår 

personal eller mot våra besökare och facebookanhängare. Denna typ av inlägg tas bort. 

 

Parken Zoo shared a link. 

November 8, 2012 

Mitt i den senaste tidens rådande situation så fortsätter livet för djurparkens invånare som 

vanligt. Den 31 oktober var vi väldigt glada och stolta över att kunna hälsa Alfons 

välkommen till världen. Alfons är fjällkorna Rut och Labans första kalv och det har gått så 

bra så. Han har redan börjat ta små busiga glädjeskutt bland halmen. 

http://parkenzoo.se/djuren/blogg/Alfons/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://parkenzoo.se/djuren/blogg/Alfons/
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11.4 Parken Zoo:s logotyp 

 

 
 

Logotypen är hämtad från Parken Zoo:s hemsida parkenzoo.se, under rubriken Nyheter och 

press. Datum: 2013-02-20. 

 
 

11.5 Argumentation i Kalla fakta 
 

 Anklagelse: Bongoantiloperna svalt och dödades  

 Göran Sjöström, tidigare veterinär på Parken Zoo: ”...den var ju död när jag kom fram, och det visade sig 

  att den var utmärglad som det heter, att den hade så lite fett att den helt enkelt inte hade klarat av att 

  leva vidare. Den obducerades ju sen efteråt och fanns inga direkta sjukliga förändringar som kunde  

  förklara det, så förmodligen fick den inte tillräckligt – eller rätt sorts – mat.” 

  ”...de fick en felaktigt konstruerad matsedel.” 

  SVA konstaterade enligt reportern att bongoantilopen helt saknade fettreserver.  

  Michelle Lamm, tidigare djurvårdare på Parken Zoo: ”... så här stora djur i en liten box. Det var tydligt att 

   känna att de misstrivs, de var stressade ... De kunde inte komma ut, de fick inte uppfyllt de behov som  

   de har.” 
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   ”Jag såg ju bara när de var döda och de höll på att slakta dem, i Tigergården ... att man ska avliva  

   värdefulla djur på grund att vi inte har plats, plötslig, för dem.” 

  Den internationella samordnaren skriver till Kalla fakta att hen ”försökte hitta ett nytt hem åt djuren, men 

   inget dök upp”. 

  Marika Eknöland Kindstrand, tidigare djurvårdare på Parken Zoo: ”Det här är en klöv från en 

   bongoantilop. Och det här är skinnet – det ser man de typiska ränderna som bongoantiloper har.” 

  Tidigare anställda berättar för Kalla fakta att ”Bongoantilopernas kroppar har styckats för att användas  

   som foder åt rovdjuren...” 

 

 Anklagelse: pumorna dödades 

  Marika Eknöland Kindstrand: ”...det var absolut inget fel på de här individerna.” 

   ”Pumorna ligger här!” 

   ”Här har vi fler pumor ... Pumorna var födda hösten 2001, och var inte gamla.” 

  Michelle Lamm: ”Pumorna blev avlivat på måndagen och på torsdag kom jaguarhannen.” 

 

 Anklagelse: de afrikanska vildhundarna dödades 

  MEK: ”... Och längst in ligger det också afrikanska vildhundar, flera stycken.” 

 

 Anklagelse: kubakrokodilen dödades och flåddes 

  MEK: ”... Istället för att omplacera den, eh, så avlivade vi den, och så skulle den flås.” 

   ”Så här är skinnet efter den då.” 

   (Svar på frågan ”Du blev beordrad att flå den? Djuret?”) ”Ja, det blev jag. Och det känns ju väldigt  

   tragiskt när det är hotade djurarter.” 

 

 Anklagelse: hanteringen av djuren var felaktig 

  Johan Beck-Friis, veterinär och informationschef SVF: ”... Man har inte skött detta på ett snyggt sätt ...  

   inte acceptabelt ... Det här ska ju skötas på ett professionellt sätt ... Är det så att de här hönsen  

   används som foder är det ju fullständigt oacceptabelt.” 

   ”Jag tycker att man bör granska den här verksamheten...”  

 

 Konfrontationens samlade anklagelser och svar 

Anklagelse: ”... Du säger att ni har skickat iväg djur som ni i själva verket har avlivat.” 

 Svar, HO: ”Näe...” 

Anklagelse: ”Du har gett oss en hel del uppgifter som inte är sanna...” 

 Svar, HO: ”Näe.” 

Anklagelse: ”Du talar om pumor som avlivats av åldersskäl när de är tio år.” 

 Svar, HO: ”Näe.” 

Anklagelse: ”Jo.” (Jag tolkar detta som en upprepning av föregående påstående) 

 Svar, HO: ”De är inte tio år...” 

Anklagelse: ”Jo.” 

 Svar, HO: ”Näe. (Skratt)” 

Anklagelse: ”Det har du gjort.” 

 Svar, HO: ”Näe, det har jag inte gjort.”  

 Svar, HO: ”Det där stämmer inte, jag kan utan problem redogöra för allt, alla de sakerna som du  

  påstår.” 

Anklagelse: ”Du sa en sak ... och att du inte säger samma sak nu.” 

 Svar, HO: ”Vilket är det då?” 

Anklagelse: ”Ja, till exempel att pumorna dog av åldersskäl, till exempel att du skickar iväg flera 

 bongoantiloper.” 

Anklagelse: ”Som du uppgav.” 

Anklagelse: ”Vilket ju inte är sant.” 

 Svar, HO: ”Finns det någon chans att du kan ha missuppfattat vad jag sa eller att jag uttryckte mig för 

 svepande?” 

 Anklagelse ”Man säger ju inte av misstag att man har skickat iväg flera djur när det bara handlar om ett  

 djur, till exempel.” 

 Svar, HO: ”Har jag sagt att vi skickade iväg fyra bongoantiloper, så kan jag hålla med om att det är fel,  

  fast jag... Alltså, det har vi ju inte gjort. Och jag har inte, jag har aldrig nånsin haft, minsta...  

  Önskan eller vilja att föra någon bakom ljuset eller ljuga om någonting, överhuvudtaget, det måste  

  du...” 

 Anklagelse: ”Ligger det kvar bongorester borta i den här, containern här?” 
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 Svar, HO: ”Vi har... Näe. (Skratt) Nej.” 

  Anklagelse: ”Afrikanska vildhundar då, som du sa att du hade skickat iväg?” 

   Svar, HO: ... (tystnad) 

 Svar, HO: ”Ehm... Vi har ju haft flera afrikanska vildhundar. Och, nu får ni hjälpa mig och komma  

  ihåg. Eh, nån dog under sövning, nån var skadad så den har avlivats, ja...” 

 Anklagelse: ”Så i själva verket så skickades de aldrig iväg.” 

  Svar, TB: ”De skulle skickas iväg.” 

 Svar, HO: ”Ja, precis...” 

 Svar, TB: ”Men det gick fel så man gjorde visst inte det.” 

 Svar, HO: ”Ja... Så var det.” 

 Svar, HO: ”Och det här var...” 

 Anklagelse: ”Men varför sa du inte det när vi frågade dig för ett antal veckor sedan?” 

  Svar, TB: ”När kan det vara då, ett år?” 

 Anklagelse: ”...för bara ett antal veckor sedan?” 

  Svar, HO: ”Ja, kan det ha varit... Nåt år sen. Ja, nä, men det är bara att erkänna. Jag kan säkert ha  

   uttryckt mig svepande, eh, vad det gäller en del saker.” 

 

11.6 Argumentation i pressmeddelande 

 
 Angående anklagelsen om felaktig hantering av döda djur 

 Svar: ”...så tvingas vi ibland förvara deras kroppar under en längre tid.” 

  ”...de reaktioner vi nu fått ... gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, SDF, skall  

  se över om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur.” 

 

 Angående anklagelsen om att bongoantiloperna avlivats 

 Svar: ”...Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens bongoantiloper överförts till en  

  annan djurpark. Så var endast fallet med en av de fyra antiloperna. En antilop dog redan 2010 och  

  de resterande två avlivades då de avförts från bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl.” 

 ”Vår djurparkschef har ansvaret ... Det är ibland svårt att ha överblick över alla enskilda djur.”  

 

 Angående anklagelsen om att pumorna avlivats till förmån av jaguarerna 

 Svar: ”Den äldre puman var 18 år gammal och vid mycket dålig hälsa. Hennes två ungar var 10 år och  

  mycket sjukliga. En rad försök hade gjorts att behandla dem och parkens skötare ville i det längsta  

  försöka. Men i slutändan återstod inget annat än att låta dem slippa lida genom avlivning. 

 

 Angående anklagelsen om att de afrikanska vildhundarna avlivats 

 Svar: ”Två kastrerade hanhundar skulle skickas till en annan djurpark. De sövdes för att genomgå  

  veterinärundersökning. Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar och fick avlivas.” 

 

 Angående anklagelsen om att trädleoparderna vistas inomhus 

Svar: ”Anläggningen är godkänd sedan 2008 för trädleoparder ... Enligt nya förordningen skall djur inte  

 säsongsförvaras året om, men Parken Zoos beslut kom till under den gamla förordningen.” 

  

 Angående anklagelsen om att trädleoparderna förvaras i för liten bur 

 Svar: ”När det gäller isolering avgör platsveterinären, parkens veterinär, hur länge och i vilka  

  utrymmen isoleringen ska genomföras.” 

 

 Angående anklagelsen om att en trädleopardhona bitits ihjäl på grund av vantrivsel 

 Svar: ”Trädleoparder är en erkänt svår art ... I detta fall bets honan ihjäl av en aggressiv hanne.” 

 

 Angående anklagelsen om att den vita tigern Brahma, mot veterinärens rekommendationer, flyttats till 

Danmark och avlivats  

 Svar: ”Vi kan inte erinra oss dessa rekommendationer ...De upplysningar vi har säger att tigern levde i  

  den danska parken under en längre tid.” 

 

 Angående anklagelsen om att kubakrokodilen avlivats och blivit flådd 

 Svar: ”Parken hade en aggressiv kubakrokodil som vi tvingades avliva. Ingen kan erinra sig att den  

 skulle flås...” 
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 Angående anklagelsen om att personalen inte hinner utfodra djuren 

  Svar: ”Att vara djurvårdare är ett fritt arbete... Är man lite personal, hinner man kanske inte gå och  

   göra så många andra arbetsuppgifter under dagen, utan den mesta av tiden går åt till  

   foderberedning.” 

 ”Det har aldrig fötts så många ungar – och vilda djur får inte ungar om de mår dåligt.” 

 

11.7 Argumentation i facebookinlägg 
 

 Angående anklagelsen om att Olsson har ljugit 

  Svar: ”Här finns inga ursäkter...” 

  ”...jag har en ganska god koll på alla arter men inte nödvändigtvis alla individer...” 

  ”I det här fallet bad man om ett (fejkat) reportage på fyra arter, pallaskatt, fiskarkatt, jaguar och  

   amurleopard.” 

  ”...jag tror att ”intervjun” drog iväg ytterligare någon timme ungefär. På minst två av de frågorna  

   svarade jag fel. Avsikten var inte att ljuga för att skyla över utan jag hade en minnesbild som bara  

   delvis stämde med verkligheten. Även om man inte får göra så ber jag er att förstå hela syftet med  

   intervjun.” 

  ”Allt som sker vid konfrontationen ... är omöjligt att förklara för den som inte varit med om det.” 

  ”Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller något annat ut så beror det på en extrem  

   adrenalinreaktion. Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) kommit springande och avkrävt  

   mig svar nu, nu, nu. Alla flyktbeteenden slår till för fullt men jag var tvungen att vara kvar och svara  

   på frågor både om detaljer och om varför jag ljuger.” 

  ”Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber alla våra  

   besökare om ursäkt!” 

 

 Angående anklagelsen om att hanteringen av döda djur är oacceptabel 

 Svar: ”Frysutrymmet ser för djävligt ut...” 

 ”Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut...” 

 

 Angående anklagelsen om att pumorna avlivats utan orsak 

 Svar: ”I själva verket var vi tvungna att söva dem väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte  

  ord som står mot ord utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk.” 

 

 Angående anklagelsen om att vildhundarna avlivats 

 Svar: ”Sanningen är att de skulle flytta men sövningen i samband med flytten skapade problem som  

  gjorde att vår veterinär tog beslutet att avliva dem.” 

 

 Angående anklagelsen om att de ljugit 

 Svar: ”...ändå sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i Kalla Fakta har vi varit under enorm  

  tidspress ... Att våra svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende beror inte på att vi vill dölja  

  diverse skumrask.” 

 

 Angående påståendet att de är djurplågare med enbart ekonomiska intressen 

 Svar: ”A-l-l-a som jobbar på djurparken är stora djurvänner, det är därför vi jobbar där och skulle aldrig  

  gå med på en djurhantering som medvetet går emot djurens bästa. Det goda resultat vi har när det  

  gäller ungar på dokumenterat svåra arter anser vi är ett bevis på det.”  

 ”Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta emot order från chef eller någon annan på Parken  

  Zoo som leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall anmälas till länsveterinären n-ä-r det  

  händer.” 

 

 

 


