
Kriskommunikation när 

konsekvenserna av djurparker 
drabbar människan 
En fallstudie av de tragiska olyckorna som drabbade Kolmården 

Djurpark och Orsa Rovdjurspark 

Sanna Olin 

JMK – Institutionen för mediestudier 

Examensarbete 15 hp  

Examensämne/Subject  

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkus 30 hp 

Höstterminen 2018 

Handledare: Jonas Jonsson 

 



 

 

Kriskommunikation när 

konsekvenserna av djurparker 
drabbar människan 

En fallstudie av de tragiska olyckorna som drabbade Kolmården Djurpark 

och Orsa Rovdjurspark 

Sanna Olin 

Sammanfattning 

2012 respektive 2017 mister två djurskötare sina liv på två olika djurparker i Sverige, den ena efter ett 

rutinmässigt arbete inne hos vargarna på Kolmården och den andra i inhägnaden för björnar på Orsa 

Rovdjurspark. De båda djurparkerna står mitt i offentlighetens insyn och kan inte ge information om 

hur detta kunde ske, något som väcker känslor bland allmänheten.  

 

Denna uppsats kommer att studera de två händelser som skett på Kolmården Djurpark och Orsa 

Rovdjurspark där två anställda miste sina liv i samband med rutinmässiga besök inne hos vargarna på 

Kolmården Djurpark respektive björnarna på Orsa Rovdjurspark. Studien går ut på att undersöka de 

båda djurparkernas kriskommunikation efter händelserna med hjälp av pressmeddelanden från 

respektive organisation samt artiklar i nyhetsmedier. Vad skiljer kommunikationen åt mellan dessa 

djurparker och vad förmedlar medier? 

 

Genom kritisk diskursanalys har pressmeddelanden samt artiklar granskas i syfte att studera 

kommunikationen kring händelserna, där bland annat Faircloughs tredimensionella kritiska 

diskursanalys tas upp för att grunda den data som samlats in och senare även resultatet. 

 

Uppsatsen har, som tidigare nämnt, fokuserat på pressmeddelanden och nyhetsartiklar men ett antal 

intervjuer har även blivit genomförda för att ge en bild av de vilda djuren jämfört med de instängda 

djuren. Dessa intervjuer har genomförts med forskare och organisationer som specialiserar sig på 

studier av vilda björnar och vargar. Både Kolmårdens djurpark och Orsa Rovdjurspark kontaktades för 

att delta i intervjuer men de båda djurparkerna valde att avstå från deltagande i denna studie.  
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Kapitel 1: Inledning 

1965 startades Kolmården djurpark med målet att rädda en kommun i kris. Till en början var 

konceptet att inte stänga in djuren i burar utan låta dem gå fritt över vissa områden, en tanke 

var att ge besökare en annan sorts kontakt med djuren som var hämtade från olika delar av 

världen. Idag, 53 år senare, är Kolmården välbesökt och varje år besöker ungefär 700 000 

personer parken (kolmarden.se, 2018).  

Året 1985 startades ännu en djurpark upp, denna gång i Orsa, som får namnet Orsa Björnpark 

men har idag bytt namn till Orsa Rovdjurspark då man under åren utökat variationen på 

djuren i parken (orsagronklitt.se, 2018). 

2012 respektive 2017 inträffar det som inte får ske, två djurskötare mister sina liv efter 

kontakt med djuren och frågorna blir många kring vad som inträffat. 2012 mister en ung 

kvinna sitt liv efter att ha gått in i inhägnaden där vargarna fanns på Kolmården Djurpark, 

ingen kan säga vad som skett då kvinnan befann sig själv inne hos vargarna och man hade 

ingen kameraövervakning i buren (orsarovdjurspark.se, kolmarden.se, 2017 respektive 2012).  

2017 mister en djurskötare på Orsa Rovdjurspark sitt liv efter att han tagit in en familj 

innanför en del av inhägnaden där parkens björnar fanns, den ena björnen lyckades ta sig 

igenom det ena stängslet och på så sätt komma i kontakt med den 18-åriga mannen som 

lyckades få ut familjen i säkerhet. Mannen avled senare på sjukhus på grund av sina skador 

(expressen.se, 2017).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera kris- och olyckskommunikationen kring de händelser 

som drabbade de båda djurparkerna med avseende att få en djupare bild av hur media och 

djurparkerna valde att kommunicera kring det inträffade. Genom att jämföra de olika artiklar 

och uttalanden som gjordes av både media och djurparkerna kommer en jämförelse att kunna 

göras med avsikten att se hur kommunikationen skiljer beroende på den kommer från källor 

utanför djurparkerna eller från insidan. Arbetet kommer även att analysera skillnaden på hur 

de båda djurparkerna hanterade situationen och kommunikationen kring de inträffade 

händelserna.  
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur agerade och kommunicerade respektive djurpark direkt efter händelserna? 

 1.2 Vilka skillnader och likheter hade djurparkerna i sin kommunikation? 

2. Hur kommunicerade media ut händelserna till allmänheten? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats har använts sig av litteratur inom metod, teori och kommunikation för att 

styrka den analys som görs i kapitel 5. Utöver det kommer även medier som Expressen, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att studeras då dessa medier har skrivit om de 

aktuella händelserna som denna uppsats tar upp. Sedan kommer även organisationernas 

pressmeddelanden och Facebook sidor att granskas för att under analysen gå in djupare på 

deras kriskommunikation. Då ämnet som denna uppsats tar upp är mycket känsligt har både 

Kolmården Djurpark och Orsa Djurpark valt att avstå att delta genom intervjuer. 

Avslutningsvis har även tre stycken intervjuer utförts, varav den ena är med en vargforskare, 

den andra med organisationen De 5 Stora samt en fotograf som besökt ett antal djurparker 

runt om i världen. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med att ta upp bakgrunden till det valda ämnet och tar här upp de två 

tragedierna som drabbat Kolmården Djurpark samt Orsa Djurpark som ligger till grund för 

detta arbete. Sedan följer ett teoretiskt avsnitt där en djupare inblick i de teoretiska ramarna 

ges, här kommer kris- och olyckskommunikation att beskrivas och förklaras. Därefter går 

uppsatsen in på ett avsnitt för metod där kritisk diskursanalys kommer att diskuteras, utöver 

det kommer även att det valda materialet att framföras i samma avsnitt. I efterföljande avsnitt 

kommer analysen av det insamlade arbetet att presenteras för att därefter gå över på uppsatsen 

diskussion för att sedan avsluta med studiens slutsats. 
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Kapitel 2: Bakgrund 

Den 17 juli 2012 kliver en 30-årig kvinnlig djurskötare ensam in bland vargarna på 

Kolmården Djurpark, något hon har gjort flera gånger tidigare men denna gången gick något 

snett och kvinnan avled efter en attack från vargarna. Kvinnan sågs som flockens ”mamma” 

då hon varit med under stora delen av deras uppväxt och även varit en av de djurskötare som 

matat vargarna med flaska under deras yngre dagar (arbetsskydd, 2016). Vad som hände i 

inhägnaden den dagen har man aldrig kunnat bevisa då kvinnan, vid tiden för attacken, befann 

sig ensam med vargarna och det fanns ingen kameraövervakning vid händelsen. En utredning 

påbörjas dock kort efter händelsen för att utreda om något fel skett vid hanteringen av 

vargarna.  

 Under 2016, 4 år efter olyckan, väcks åtal med en utredning på 1 400 sidor och över 50 

förhör. Utredningen leder till att åtalet riktas mot den zoologiske chef, Mats Höggren, som vid 

händelsen var ansvarig för bland annat djurparkens arbetsmiljö. Höggren står då bland annat 

åtalad för arbetsmiljöbrott som även innefattar vållande till annans död, något Höggren även 

fälls för senare samma år och för detta får han villkorlig dom samt dagsböter. Kolmården 

Djurpark får även de betala böter, företagsböter, på 3,5 miljon kronor (norrkopingstingsratt.se, 

2016) 

Några år senare, 2017, drabbas även Orsa Rovdjurspark av en tragisk händelse då en 18-

årig djurskötare tar med sig en familj in, efter att ha flyttat björnarna till en annan instängd 

del, för att utföra rutinarbete samt fylla på mat. En av björnarna lyckas då ta sig in till den del 

där djurskötaren och familjen befann sig och gick till attack mot den unge djurskötaren. 

Familjen lyckades ta sig ut ur inhägnaden oskadda genom att klättra över det höga elstängslet. 

I samband med attacken skjuts björnen i ett försök att rädda djurskötaren, man lyckas få ut 

mannen som avlider senare samma dag på sjukhus.  

Åtal har väckts mot Orsa Rovdjurspark, eller Grönklittsgruppen som äger Orsa 

Rovdjurspark, för arbetsmiljöbrott (Svergies Radio, 2018) men domen är inte klar då besked 

om åtal kom under de första månaderna av 2018.  

 

2.1 Organisationerna 
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Kolmården Djurpark öppnade, som tidigare nämnt, 1956, och drevs av kommunen fram till 

1997 då djurparken gick över i privat ägo och får idag inga bidrag eller stöd från kommunen. 

Sedan 2001 ägs Kolmården Djurpark av Park & Resorts Scandinavia AB, ett företag som 

även driver bland annat Gröna Lund och Skara Sommarland. Anläggningarna inom koncernen 

besöks av ungefär 3 miljoner människor varje år och de olika djur- och nöjesparkerna har 

tillsammans en omsättning på omkring 900 miljoner kronor (Kolmården.se, 2018). 

 Orsa Rovdjurspark öppnade 1986 med namnet Orsa Björnpark och ligger under koncernen 

Grönklittsgruppen AB. Bolaget äger även anläggningar som bland annat Gränna Camping, 

Orsa Camping och Mora Parken. Tillsammans har alla anläggningar en omsättning på 

omkring 352 miljoner kronor. Orsa Rovdjurspark öppnade under 2009 Polar World som 

räknas som världens största isbjörnsanläggning (grönklittsgruppen.se, 2018). Rovdjursparken 

har ungefär 100 000 besökare per år (Orsarovdjurspark.se, 2018) 

 

2.2 Den första moderna djurparken 

Det har länge funnits platser där djur bor instängt men det var först 1907 som den första 

moderna djurparken öppnade. Carl Hagenbeck och hans pappa, Gottfried Claes Carl 

Hagenbeck, bestämde sig att öppna det som de kallade för ett modernt zoo. Detta efter att 

sonen och hans far under en längre tid sålt exotiska djur. Man menade att det moderna 

gällande deras djurpark var att istället för att ha djur förvarade i burar så lät man dem nu gå 

mer frigående (Kolmården, 2018). Carl Hagenbeck byggde upp inhägnader med inspiration 

från det vilda, beroende på vilket djur det gällde så anpassades miljön efter just det djuret 

(Berge, 2015). 

 

 2.3 De vilda djuren 

 2.3.1 Vargen 

Inte allt för sällan hör man historier om vargen där den starkaste utmanar ledaren för att ta 

dennes plats i flocken. Enligt Olof Lidberg, vargforskare, är det ovanligt att vargar attackerar 

en annan varg inom samma flock och säger också att vargar inte har någon ledare, de har 

föräldrar. En varg lämnar oftast sin familj när den är ca 1 år gammal men kan ibland, i vissa 

fall, stanna i två års tid efter födseln.  På frågan om vad Lidberg tror hände i inhägnaden på 
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Kolmården så hänvisar han återigen till att vargar egentligen ska lämna sina föräldrar efter ett 

till två år, i detta fall sågs den kvinnliga djurskötaren som flockens mamma, vilket kan ha 

utlöst attacken. Han menar också att vargarna var i den åldern där de vill testa sina föräldrar, 

hade det skett i det vilda hade den unga vargen fått lämna familjen vilket inte skedde på 

Kolmården. Han avlutar med att säga att vargar är mobbare, han fortsätter genom att förklara 

att om en varg ger sig på någon följer de andra efter (intervju med Olof Lidberg, 2018) 

 2.3.2 Björnen 

Björnar lever i något som organisationen De 5 Stora kallar för hemområden där den rör sig 

och skaffar föda. Hemområden skiljer sig mot revir på det sättet att björnars hemområden kan 

överlappa vandra utan några problem, vid revir försvarar djuret sitt område mot inkräktare. 

Enligt organisationen är det mycket ovanligt att en vild björn attackerar en människa, om 

mötet skulle ske är det oftast björnen som lugnt avlägsnar sig från platsen (de5stora.se, 2018). 

Linda, som jobbar på De 5 Stora, berättar för mig att björnen kan bli över 30 år om den 

överlever sitt första år. Hon fortsätter att förklara att 40% dör innan 1 års ålder och 80% av 

dessa dödsfall tror man beror på att björnungen dödas av en annan vuxen hane (Intervju med 

Linda, De 5 Stora. 2018) 

 På frågan om vad de tror hände på Orsa Rovdjurspark svarar Linda att organisationen har 

för lite information för att kunna ge en åsikt om det.  

 

Kapitel 3:  Tidigare forskning 

Tidigare forskning som har gjorts på det valda området i denna studie är främst fallstudier där 

fallen används för att studera organisationers förmåga att hantera en kris efter att den har 

inträffat. I denna uppsats kommer jag att fokusera på tre olika studier under detta kapitel och 

genom detta se vad andra författare har kommit fram till inom liknande område. 

 3.1 Instagram-oroligheterna – en fallstudie av Odén, Djerf-Pierre, 

Ghersetti och Jonasson 

 3.1.1 Bakgrund 

Året 2012 skapas ett instagram-konto med namnet ”Gbgorroz” där avsikten är att 

användare ska skicka in tips på andras unga individers sexliv. Detta ledde till att ett antal av 
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de ungdomar som blev uthängda går ihop, tillsammans med vänner och andra utsatta, och 

bestämmer sig att agera. Ett stort antal ungdomar samlas därför utanför ett gymnasium i 

Göteborg där stenar kastas och ungdomar blir utsatta för våld.  

 

 3.1.2 Fallstudiens resultat 

Studien visar att kriser kommer snabbt och ofta utan varningstecken. I detta fall ledde ett 

konto på en populär social plattform till oro, ilska och rädsla vilket ledde till att polis fick 

ingripa och försöka stoppa det upplopp som utvecklades utanför en gymnasieskola i 

Göteborg. Studien visar den ökade användningen av sociala medier och på vilket sätt det kan 

påverka till skillnad från traditionella medier, såsom tidningar och radio. Användningen av 

sociala medier ligger främst hos den yngre generationen medan äldre individer fortfarande 

vänder sig till nyhetsmedier.  

 Studien kan möjligtvis visa att i och med att denna kris startade via sociala medier 

upptäcktes den inte av äldre förrän händelsen redan eskalerat till våld, det kan därför tolkas 

som dolt. Dock visar studien att när upploppet är ett faktum vänder sig flest till 

nyhetstidningar via nätet för att få mer information kring händelsen medan mer än hälften av 

den siffran vände sig till sociala medier, något som visar nyhetsmedier fortfarande är den 

främsta källan för allmänheten att få information (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 

2016).  

 

 3.2 Kriskommunikation i sociala medier – en fallstudie av 

Wiaderny, 2012 

3.2.1 Bakgrund 

Wiaderna skriver en fallstudie om kriskommunikation inom sociala medier med fokus på 

organisationen Parken Zoo.  

 Parken Zoo anklagas 2012 av Kalla Fakta för vanvård av deras djur samt avlivning av 

utrotningshotade djur. Detta avslöjande leder till en hysteri bland samhället vilket i sin tur 

leder till att djurparken måste stänga ner sin Facebook. I samband med att Parken Zoo stänger 

sin Facebook startas andra sidor på plattformen i syfte att kritisera och stänga djurparken efter 

avslöjandet gjort av Kalla Fakta (Wiaderny, 2012). 
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 3.2.2 Fallstudiens resultat 

Fallstudien visar, i detta fall, att organisationen inte arbetar med kriskommunikation inom 

sociala medier. Det leder i sin tur att krisen som drabbat företaget växer och utvecklas inom 

plattformar där djurparken inte kan kontrollera och släcka bränder.   

 Vid hantering av krisen kan man se att organisationen inte hade någon plan vid eventuell 

kris utan står handfallna när situationen uppstår. På grund av detta lyckas man inte helt 

hantera kriskommunikationen och stoppa att kritik uppstår på nytt efter det att man tror sig ha 

fått kontroll på det hela.  

 Det främsta studien visar är att sociala medier, i detta fall Facebook, är en stor del av 

krishantering. När samhället vänder sig till parken med frågor genom plattformen finns där 

ingen aktiv aktör för att ge svar, vilket i sin tur leder till att individer startar egna sidor och 

därigenom riktar negativ kritik mot parken. Något som parken inte kan kontrollera eller 

besvara i och med att organisationen valt att stänga ner Facebook för tillfället.  

 Tydligt är det att organisationen i detta fall valde att koncentrera sig på traditionella medier 

och inte sociala plattformar där man hade kunnat besvara kritik till dem med de riktiga 

frågorna, besökarna (Wiaderny, 2012). 

 

3.3 Stormen Simone – en fallstudie av Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti 

och Jonasson 

 3.3.1 Bakgrund 

SMHI skickar under hösten 2013 ut en klass 3-varning, den högsta, då hela västkusten har 

drabbats av hårda vindar. Stormen Simone hade drabbat delar av Sverige och varningen som 

SMHI skickade ut fick andra organisationer att agera, tåg ställdes in och broar stängdes. 

Kommuner uppmanade även samhället att lämna sina jobb och gå hem tidigare med tanke på 

den vindstyrka som stormen kunde nå upp till. Stormen drog med sig skog och förstörde hus i 

sin framfart genom Skåne (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). 

 

3.3.1 Fallstudiens resultat 

Studien fokuserar på hur nyhetsmedier samlar in information vid en kris. I detta fall 

framkommer det att man först och främst vänder sig till myndigheter och andra organisationer 

som jobbar med krisen. Till exempel räddningstjänsten. En källa till information visar studien 

även vara sociala medier, genom att söka på specifika hashtags, #, kan nyhetsmedier få mer 
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information om en stundande händelse genom allmänheten. Det nämns också att bilder är 

viktiga i ett första skede för att få en bild över krisen, det får ofta nyhetsmedier, även i detta 

fall, genom allmänheten som uppmanas att ta bilder och skicka till organisationen.  

 

Kapitel 4: Teoretisk ram 

Arbetet kommer att fokusera på kris- och olyckskommunikation kring händelserna på Orsa 

Rovdjurspark samt Kolmården Djurpark. I syfte att styrka de teoretiska ramar som jag har valt 

att använda i detta arbete kommer jag att utgå från den litteratur som beskriver och studerar 

kriskommunikation. Bland annat kommer Létanges tolkning av kriskommunikation studeras 

och även Falkheimer och Heide kommer att användas för att stödja teoridelen. Utöver detta så 

kommer kris, kris- och olyckskommunikation, medier och kriskommunikation, 

kriskommunikation och sociala medier samt kriskommunikation och allmänheten att 

beskrivas för att få en djupare förståelse i uppsatsen syfte (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & 

Johansson, 2016). 

4.1 Kris 

När en oförutseddbar händelse eller förändring som till synes, men inte nödvändigtvis alltid, 

kan påverka en organisation negativt kallar man detta för en kris (Coombs, 2012) 

 

4.2 Kriskommunikation 

När en organisation drabbas av en oförutsägbar händelse eller förändring används 

kriskommunikation för att minska eller avvärja eventuella negativa efterföljder (Coombs, 

2014). L´Etang nämner krishantering, crisis management, kort och förklarar vad en 

organisation bör undvika mer än hur den bör hantera förändringen. Här beskrivs de 

aktivisterna, motståndarna, som det stora problemet och att menar även att man bör samarbeta 

med andra organisationer med samma intresse för att nå sina mål (L´Etang, 82-87). Om en 

organisation drabbas av en kris, en förändring, krävs det att företaget och de anställda 

tillsammans kan hantera den stundande händelsen. Detta är något som kallas för krishantering 

och det behöver inte innebära att det leder till någon negativ påverkan för företaget utan 

begreppet i sig handlar som tidigare nämnt hur organisationen hanterar det (Falkheimer & 

Heide, 172). De personer inom och runt omkring en kris, även olyckor och tragedier, är viktig 
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inom kommunikationen då de svarar och informerar för organisationen (Hayes, Waddell & 

Smudde, 2017). Falkheimer och Heide delar upp organisationer i tre olika kategorier där de 

antingen är anpassningsbara eller icke anpassningsbara. De delade även in krishanteringen i 

strategisk anpassningsförmåga och organisatorisk anpassningsförmåga vilket innebär att man 

delar upp anpassningsförmågan och hanteringen externt och internt, på ledningsnivå och 

operativ nivå (Falkheimer & Heide, 2011).  

 

4.2.1 Helt anpassningsbara  

En organisation som är helt anpassningsbar hanterar den strategiska anpassningsförmågan 

effektivt, man lägger snabbt märke till när en förändring måste ske och arbetar tillsammans 

mot det utsatta målet att ta sig an förändringen. Organisationens organisatoriska 

anpassningsförmåga innebär att ledningen till en början ser vilka förändringar som krävs för 

att hantera krisen och sedan med hjälp av den operativa nivån, anställda, aktivt jobba mot 

deras gemensamma mål (Falkheimer & Heide, 2011).  

 

4.2.2 Delvis anpassningsbara  

En delvis anpassningsbar organisation kommunicerar tydligt ut den pågående förändringen till 

anställda och hanterar krisen genom att strukturera upp hanteringen internt och externt för en 

hållbar strategi. Organisationen har inga större problem att ta fram en ny strategi utan det är 

den organisatoriska anpassningsförmågan som gör att de är delvis, och inte helt, 

anpassningsbara. Här menar Falkheimer och Heide att organisationens anställda var dem som 

hade svårare till förändring då det kan leda till förändrad ledarstil, arbetstimmar och uppgifter 

(Falkheimer & Heide, 2011).  

 

4.2.3 Icke anpassningsbara  

En icke anpassningsbar organisation lägger inte om sin strategi och kommunikationen utåt 

uteblir eller prioriteras inte vilket kan skada relationen med utomstående, till exempel kunder. 

Internt är det ledningens förmåga att organisera arbetet och tilldela uppgifter som är den 

bristande länken då man ofta väljer att fokusera på händelsen internt och hur denna ska lösas 

och sätter därför den externa kommunikationen åt sidan (Falkheimer & Heide, 2011). 

 

4.3 Tragedi och kriskommunikation 
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När en individ mister sitt liv är det en tragedi för familj och vänner. Om den berörde i fallet är 

känd eller om dödsfallet, som i detta fall, sker under uppseendeväckande omständigheter så 

blir oftast tragedin offentlig vilket möjligen leder till en försvårad kommunikation kring 

händelsen.  

 Vid en offentlig tragedi krävs det en respekt kring kommunikationen i hänsyn till 

individens anhöriga (Cegielski, 2014). Det är därför viktigt att ett företag som hanterar en 

tragedi gentemot ett företag som hanterar en förändring skiljer på sin kommunikation, detta 

eftersom att vid en förändring försöker man hitta finna det positiva vid kriskommunikation 

och att jobba tillsammans (Falkheimer & Heide, 178-181) medan en tragedi inte får användas 

i ändamål till att få positiv PR (Cegielski, 2014). Vid en händelse som ses som en tragedi 

krävs det mer kunskap, respekt och hantering av kriskommunikationen än vid en 

oförutseddbar förändring då, det trotts ses som en kris inom organisationen att jobba på, måste 

hanteras utöver det vanliga och med stor respekt (Hayes, 2017).  

 Något som ses som en kris hos en organisation kan mycket väl vara en tragedi för andra 

individer. Ett försvårat arbete för en organisation som drabbas av en tragedi kan bland annat 

innebära att krishanteringen måste fokusera på att både förhindra att drabbas ekonomiskt men 

under samma arbete visa respekt för anhöriga med flera under arbetets gång (Hayes, 2017). 

 

4.4 Kris- och olyckskommunikation 

Om en organisation drabbas av en olycka leder det i sin tur att den hamnar i en kris, en icke 

väntad händelse (Coombs, 2012). Coombs (2012) menar att en kris som drabbar en 

organisation inte behöver vara en olycka, eller rentav en katastrof, medan en olycka alltid 

kommer att vara en kris (Hayes, Wadell & Smudde, 2017).  

 Genom att ständigt förändra, förbättra och förnya riktlinjer, både innan, under tiden och 

efter olyckan, inom en organisation kan man möjligen dämpa ett negativt utfall. Det är tydligt 

att kommunikation inom, och utåt, en organisation är viktigt oavsett om det gäller en mindre 

förändring eller katastrof (Coombs, 2012). 

 

4.5 Allmänheten och kriskommunikation 

När, exempelvis, en organisation drabbas av en händelse eller förändring är allmänheten 

angelägen om att bli informerad om den rådande situationen. I krishanteringen bör därför 

organisationen presentera information som är väsentlig, tydlig och pålitlig. Det väger också 
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tungt att ta ansvar under krishanteringen och ge förslag på förbättringsarbete och lösningar. 

Hur kommunikationen kring en kris hanteras och förmedlas är avgörande för hur allmänheten 

och medier uppfattar händelsen och situationen. När en kris, tragedi eller förändring blir 

offentlig så börjar allmänheten att reflektera över den rådande situationen vilket i sin tur leder 

till meningsskapande. Det är alltså viktigt att kunna besvara mycket av allmänhetens frågor 

för att kunna hantera de meningar som skapas (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 

2016). 

 

4.6 Kriskommunikation och medier 

Nyhetsmedier är en viktig del för att allmänheten att få information om en pågående kris, 

händelse eller förändring. Vilket medieval en individ gör beror på olika faktorer men oftast är 

det webbaserade medier individer vänder sig till, så som radio, tv eller tidningar på internet 

via dator eller telefon. Sociala medier används i stor utsträckning av allmänheten vid större 

kriser, som t.ex. vid stormen Simone, men detta speglar även användningen av sociala medier 

vid mindre händelser. Allmänheten vänder sig till sociala medier för att få snabb information 

samt uttrycka sina känslor, upplevelser och erfarenheter under en pågående kris. Trots att 

sociala medier idag används mer än någonsin är det fortfarande de traditionella medierna, så 

som tv och radio, som främst förmedlar information om den stundande händelsen och att det 

fortfarande är till de traditionella medierna som samhället väljer att vända sig till. Samhället 

värderar händelser beroende på hur snabbt nyhetsmedierna får ut information samt hur 

trovärdig informationen är (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016).  

 

4.7 Kriskommunikation och sociala medier 

Sociala medier, i detta fall Facebook, är ett viktigt verktyg för organisationer att få ut 

information om kriser och även kunna besvara eventuella frågor och funderingar kring det 

inträffade. I användandet av sociala medier ger man även nyhetsmedier chansen att få ta del 

av informationen och allmänhetens funderingar som de sedan kan använda i deras arbete att 

rapportera om händelsen. Det är dock viktigt att organisationen vet hur sociala medier kan 

påverka dem om man inte besvarar och informerar kring det inträffade på ett korrekt sätt. En 

organisation som till exempel väljer att stänga sin Facebook under krisen kan mycket väl 

missa kritik, vilket leder till att krisen blossar upp igen efter det att man tror att man har den 

under kontroll. Det kan även vara så att kritiken sprider sig genom andra sidor vilket man inte 
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kan styra över om man väljer att inte hantera krisen via sociala medier utan enbart 

nyhetsmedier och pressmeddelanden. (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). 

 

 

Kapitel 5: Metod och material 

Uppsatsen kommer att använda sig av kritisk diskursanalys då materialet som används till 

detta arbete främst är artiklar, uttalanden och publiceringar som lägger grunden för hur de två 

djurparkerna har hanterat sin kris- och olyckskommunikation. Valet av denna metod grundas i 

att den data som har samlats in är text vilket gör att metoden är passande till denna studie då 

kritisk diskursanalys stegvis kan analysera och bryta ner texter och dess innebörd. Utöver 

detta har ett par intervjuer utförts med bland annat en vargforskare samt en fotograf som har 

fotograferat och sett många djurparker i sitt arbete. Till en början kommer att diskurs att 

förklaras, för att sedan övergå till diskursanalys och avslutningsvis kritisk diskursanalys. 

 

5.1 Diskurs 

Berglez beskriver begreppet diskurs som det som sker när två eller flera individer 

kommunicerar, genom bland annat tal eller skrift. Sociala faktorer, så som bakgrund, påverkar 

i sin tur vad som sägs och hur detta uttrycks. De menar vidare att 

begreppet handlar om att strukturer emellanåt är dolda på grund av olika situationer och 

intuitioner (Ekström och Larsson, 2010). Enligt Fairclough hjälper diskurser till att forma det 

sociala samhället men formas i sin tur av andra sociala faktorer (Winther Jörgensen och 

Phillips, 2000). Boréus nämner att diskurs kan ses som regler för hur man talar men även hur 

man väljer att placera det mesta i olika fack (Boréus). 

  

  

5.2 Diskursanalys 

Det finns olika faktorer som spelar in på diskursanalys. Det är tydligt att beroende på hur en 

individ uppfattar omvärlden så utgår dennes analys från det men de ska även nämnas att 

språket kanske trots allt har den största påverkan på hur olika saker tolkas från individ till 

individ (Boreús). Boreús nämner också att det viktigt att i sin analys att avgränsa diskursen 
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genom att bland annat välja ut enstaka frågor (se avsnitt; mikro- och makroanalys) för att på 

ett bättre sätt lyckas binda ihop den aktuella analysen (Boréus). En diskursanalys går ut på att 

granska, tolka och förstå en text för att sedan se vilken struktur den aktuella texten har 

(Jorgensen Winther & Phillips 2010 s. 28). 

  

 

5.3 Kritisk diskursanalys 

Fairclough menade att för en lyckad textanalys borde fokusen läggas på textens uppbyggnad, 

form och sammanhang (Bergström och Boréus, 2005). Han menade också att det var viktigt 

att försöka förstå varför texten är som den är för att kunna utföra en vettig och korrekt analys. 

Man måste försöka förstå varför texten är uppbyggd så som den är, hur den är uppbyggd och 

om man möjligtvis hade kunnat bygga upp texten annorlunda (Ekström och Larsson, 2010)? 

 Fairclough anser att diskurser har en inverkan på hur individer registrerar det som är 

verkligt och på så sätt påverkar det hur en individs syn är på samhället (Boréus).  

Vid kritisk diskursanalys kan man möjligen dela upp analysen i tre delar där man i första 

anblick av texten studeras dess språk. Har författaren några speciella ordval eller grammatiska 

mönster där tillexempel vissa ord följer varandra? Därefter tittar man närmare på diskurserna i 

texten för att se om dessa möjligtvis påverkar varandra. Avslutningsvis tittar man på den 

sociala faktorn för att se om diskursen sätts in i ett, på något sätt, social kontext (Boréus).  

Genom kritisk diskursanalys vill man analysera diskursen genom att kritiskt granska såväl 

ordval som meningsbyggnader för att på detta sätt se ett samband mellan språk och hur det 

kan påverka läsare (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

5.3.1 Ideologier 

Berglez anser att begreppet ideologi är det som ligger till grund för kritisk diskursanalys 

(Ekström och Larsson, s. 265 2010). Ideologi kan variera i betydelse då det bland annat kan 

vara idéer till gemensamt bildar en tro om någonting men även relationen mellan människor i 

olika miljöer genom regler och riktlinjer (Zizek, 1994).  

 Ideologier kopplas till makt vilket innebär olika individers och sällskaps avsikt att komma 

åt och påverka omgivning. Detta kopplas till kritisk diskursanalys genom att när individer tar 

emot information, via till exempel text, leder det inte direkt till att mottagaren är skeptisk utan 

mer eller mindre accepterar informationen som sändaren förmedlar (Ekström och Larsson, s. 

265 2010). 
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5.3.2 Tredimensionella modellen 

Faircloughs tredimensionella modell som går ut på text, diskursiv praktik och social praktik är 

något som kan hjälp till vid en textanalys och ska studeras separat (Fairclough, 2010).  

Text visar hur författaren framställer händelser och diskurser i texten, vilket i sin tur 

refererar till relationen mellan händelse, subjekt och objekt. Detta kallas för modalitet och 

visar författarens förmåga att uttrycka sig i text.  

Med diskursiv praktik analyseras texten genom att visa hur den är producerad, och även hur 

den i vissa fall tas del av.  

Social praktik är den sista delen som knyter samman analysen. Genom de andra stegen har 

diskurserna redan hittats och i social praktik placeras dessa i ordning. Fairclough menar att 

social praktik bör ses i ett språkligt sammanhang där de olika sammanhangen sedan kopplas 

samman (Fairclough, 2010). 

 

 

5.3.3 Mikro- och makroanalys 

Ekström och Larsson tar upp mikro- och makroanalyser där makroanalys tittar 

på textens olika delar, bland annat hur huvudtemat framställs gentemot deltemat. Det kan 

tolkas som att man tittat närmare på hur stor fokus som läggs på olika delar för att sedan 

koppla ihop det till det huvudtema som finns i texten (Ekström och Larsson, s. 265 2010). 

I mikroanalys menar Ekström och Larsson att man tittar på textens mening och 

vad den egentligen handlar om, detta genom att koppla de uppdelade textpartierna som hänger 

samman till den huvudsakliga meningen (Ekström och Larsson, s. 265 2010). 

 

Ibland kan det krävas fler artiklar, eller liknande, av samma händelse för att 

kunna utföra analysen mer ingående då man får olika tolkningar och syner från olika individer 

med varierande personligheter. Det gör att man sätter samman flera olika artiklar för, något 

som inte alltid är möjligt men vid andra tillfällen nödvändigt (Ekström och Larsson, s. 265 

2010). 

Studentlitteraturen använd i denna uppsats har liknande syn på kritisk diskursanalys 

även om det beskrivs på olika sätt i de båda böckerna. De ger en bra inblick på hur man på 

bästa sätt använder metoden för att analysera texter och bryta ned dem för att få en förståelse. 

Enligt Berglez finns det fem stycken sett till en lyckad analys: 
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1. Få ett grepp om vad texten handlar om. 

2. Hur lägger man fram händelser i texten? – textens tematiska struktur. 

3. Vad vill man säga med rubriken? Vilka olika personer/organisationer finner man i 

texten och vilken roll spelar de? Hur speglar man deras kommentarer gentemot andra 

aktörer i texten? – textens schematiska struktur. 

4. Detaljerad analys av texten. – mikroorienterad analys 

5. Ovanstående punkter måste göras i förhållande till den sociokulturella kontexten. 

(Ekström och Larsson, s. 265 2010). 

Man kan tolka det som att genom ovanstående punkter kan man analysera texten genom att 

bryta ned den i flera steg, på så sätt blir det enklare att arbeta sig igenom texten och i olika 

delar analysera partierna som man finner i den. 

Varje person som läser en text har olika bakgrunder, åsikter och förståelse för 

saker. Det leder till att texter även analyseras olika beroende på vem det är som läser den, 

samma sak gäller med personen som skriver texten vilket gör att texten kan skrivas efter den 

personens åsikter (Ekström och Larsson, s. 265 2010). 

 

5.4 Material 

Det material som använts i denna uppsats har valts ut med stor eftertanke för att på bästa 

möjliga sätt ge en djupare förståelse för kris- och olyckskommunikation när en tragedi 

drabbar en organisation. Först och främst har pressmeddelanden från de båda organisationer 

granskats och undersökt utifrån kritisk diskursanalys för att möjligtvis kunna tolka dessa i 

avseende för att få en djupare analys. De pressmeddelanden som används i detta arbete har 

publicerats på mynewsdesk som är en online plattform för organisationer som ger möjligheten 

att genom text kommunicera till bland annat allmänheten och media (mynewsdesk.se, 2018). 

Sedan har även respektive djurparks Facebook sida använts i detta arbete i syfte att bidra till 

den kommunikation som de båda parkerna förmedlade. 

Sedan har även artiklar från Expressen och Svenska Dagbladet valts ut. Dessa artiklar valdes i 

och med att den ena tidningen, Expressen, är en kvällstidning (expressen, 2017) och den andra 

en morgontidning, Svenska Dagbladet, som skickas ut till invånare som prenumererar på den 

(SvD, 2018). En orsak till att studien valt att granska artiklar har varit för att på ett effektivt 

sätt kunna jämföra dessa med uppgifter från djurparkerna och sedan från medierna.  

 

 5.4.1 Intervjuer 



16 

 

Utöver det har även en forskare, inom vilda vargar, en stiftelse vid namn De 5 Stora som är 

ett rovdjurscenter. Dessa intervjuer har utförts för att få en bild över de vilda djuren och hur 

man möjligtvis kan få en bild över hur dessa djur agerar oavsett om de befinner sig på en 

djurpark eller i det fria.  

 

Kapitel 6: Analys 

De både händelserna kan helt klart ses som tragedier av så väl djurparkerna, anhöriga och 

samhället som följt det som skett vilket i sin tur har lett till att krishanteringen kring det 

inträffade måste hanteras med stor varsamhet (Hayes, 2017). I detta kapitel följer en analys av 

det insamlade materialet där både metod och teori kopplas till de utvalda artiklarna och 

pressmeddelanden.  

 

 6.1 Den första kommunikationen 

Innan Kolmården Djurpark som organisation givit någon information om händelsen skriver 

SVD en artikel om det inträffade där man kan läsa att Kolmården ännu inte valt att gå ut med 

någon information till varken besökare, allmänheten eller media av respekt till den avlidnes 

anhöriga (SVD, 2012). Till skillnad från Orsa Rovdjurspark som direkt väljer att kommentera 

vad som skett vid olyckan på djurparken via media (Svd, 2017). Genom denna artikel kan vi 

tydligt se en koppling mellan det Hayes (2017) nämner angående en tragedi och hur 

Kolmården väljer att hantera den första kommunikationen kring det inträffade av respekt till 

anhöriga. 

Via Mynewsdesk går sedan Kolmårdens Djurpark samma dag ut med två 

pressmeddelanden, i det första väljer man att kortfattat berätta om att en olycka har skett på 

parken. I det pressmeddelande som släpps senare samma dag förmedlar man den sorg som 

parken känner efter att deras kvinnliga kollega har mist sitt liv efter att ett rutinbesök inne hos 

vargarna. Rubriken i pressmeddelandet vill förtälja att djurparken är i sorg, en stark rubrik för 

att möjligtvis få läsaren att känna sympati för organisationen vid första anblick (Ekström och 

Larsson, 2010). I pressmeddelandets inledning beklagar man direkt det inträffade och att 

deras tankar går till djurskötarens anhöriga. Man nämner också att en första åtgärd efter 

händelsen är att gå igenom rutinerna på Kolmården Djurpark, detta för att förändra från 

grunden (mynewsdesk.se, 2012). Genom att analysera texten enligt Berglez (2010) kan man 

tydligt utläsa av pressmeddelandet att djurparken är försiktig med att gå in på detaljer kring 
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händelsen vilket kan tolkas som en respekt för anhöriga vid detta tillfälle samtidigt som man 

kan tolka det som att de samtidigt försöker avvärja den kritik som kan komma genom att 

påpeka att man ska se igenom rutinerna i sitt arbete med djuren (Hayes, 2017). Vid första 

anblick kan det tolkas som att Kolmården djurpark är helt anpassningsbara genom deras första 

uttalande att en förändring inom organisationen kommer att utföras, något som kan kopplas 

till Falkheimer och Heides syn på kriskommunikation (Falkheimer & Heide, 2011). 

Kolmården Djurpark väljer också att skriva ett kortare inlägg på Facebook (bilaga 1) där de 

går ut med att en av deras djurskötare har förolyckats (Facebook, 2012). Att man väljer att 

även gå ut med informationen via Facebook visar att Kolmården vet att sociala medier är en 

viktig plattform för besökare och allmänheten att söka information samt även få chansen att få 

svar på eventuella frågor eller funderingar (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). 

Samma dag, något innan Kolmården släpper sitt första pressmeddelande, skriver Expressen 

om händelsen, i artikeln kan man bland annat se information från polisen där man uppger att 

man till en början inte kunde ta sig in i inhägnaden för att få ut djurskötaren då vargarna inte 

tillät dem (expressen.se, 2012). Denna information var något som Kolmården Djurpark tydligt 

valde att lämna utanför deras pressmeddelande och tidigare uttalanden till media, något som 

man även här kan koppla till Hayes text om tragedi och kriskommunikation (Hayes, 2017). 

Det kan tänkas vara en skillnad på kommunikationen från Kolmården Djurpark och medier, i 

detta fall expressen, då medier inte har någon direkt koppling till händelsen.  

 

Orsa Rovdjurspark går även de ut med ett pressmeddelande samma dag som olyckan 

inträffar i parken. De väljer att inledningsvis att förklara att en djurskötare omkommit efter en 

rutinmässig aktivitet inne hos björnarna och väljer även att gå ut med att olyckan är rubricerad 

som arbetsplatsolycka1. Till skillnad från Kolmården Djurpark som i ett första läge valde att 

inte nämna hur olyckan rubriceras utan hänvisar till att utredningen kring händelsen kommer 

att ge mer ingående information om olyckan och vad den kommer att rubriceras som. Först 

längre ner i pressmeddelandet skickar organisationen skickar sina tankar till anhöriga till 

skillnad från Kolmården Djurpark som väljer att placera detta i början av deras 

pressmeddelande (Mynewsdesk, 2017).  

 

”Vi valde i ett första läge att stänga delar av parken, där olyckan skedde, för att sen, på eftermiddagen, stänga hela 

parken” – Orsa Rovdjurpark 

                                                      
1 Arbetsolycka är när en anställs skadas lindrigt i samband med en olycka på arbetsplatsen eller annan 

plats (anmalarbetsskada.se, 2018) 
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 Citatet ovan är taget ur tidigare nämnt pressmeddelande från den 4 augusti 2017, under 

samma uttalande har en, förmodligen, utomstående person ställt en fråga där individen har fått 

uppgifter från media att det i själva verket var räddningstjänsten som valt att stänga parken. 

Informationen bekräftas dagen efter av marknadsavdelningen på djurparken (Mynewsdesk.se, 

2017). Detta kan möjligtvis visa att Orsa Rovdjurspark är delvis anpassningsbara då man 

relativt snabbt kommunicerar ut vad som skett till allmänheten men lyckas i sin tur inte 

förmedla helt korrekt information vilket gör att organisationen möjligtvis kan tappa förtroende 

(Falkheimer & Heide, 2011).  

 

”Närmare detaljer om hur olyckan kunnat ske, trots alla säkerhetsföreskrifter, kommer även att bli föremål för intern 

utredning” – Orsa Rovdjurspark, 2017 

 

 Med hjälp av Berglez steg i kritisk diskursanalys skulle möjligen citat ovan kunna tolkas 

med blotta ögat att Orsa Rovdjurspark kommer att starta en intern utredning efter händelsen 

och tar därmed på sig ansvaret. Men vid djupare analys kan man tolka att genom att placera 

meningen, ”trots alla säkerhetsföreskrifter”, tar man inte på sig ansvaret för olyckan som 

inträffat då säkerheten inte brustit (Ekström och Larsson, 2010) 

 I en artikel som Svenska Dagbladet (4 augusti 2017) publicerar efter en presskonferens 

med parkens chef, Sven Brunberg, är parkens första kommentar gällande att tankarna går till 

de anhöriga vilket här även kan kopplas till Hayes text om tragedi (Hayes, 2017). I samma 

artikel kan man även läsa att djurskötaren inte var ensam med björnen i inhägnaden utan med 

en familj, något som Orsa Rovdjurpark inte väljer att förmedla själva, via text, förrän den 17 

september 2017 (orsarovdjurpark.se, 2017).  

Expressen publicerar även de en artikel om händelsen där det framkommer, på en 

presskonferens med parkchefen Sven Brundberg, att en anställd på Orsa Rovdjurspark 

beväpnad med gevär sköt björnen (Expressen, 17 juni 2017). Även här har Orsa Rovdjurspark 

valt att inte skriva med det i de första pressmeddelanden man går ut med utan först i 

september (Orsarovdjurspark.se, 2017).  

Något de båda djurparkerna har gemensamt i den första kommunikationen till allmänheten 

är att de båda organisationerna klargör att de under nästa dag kommer att ha sina djurparker 

öppna (Kolmården Djurpark, 2012 & Orsa Rovdjurspark, 2017).  

 

6.2 Dagen efter 
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Kolmården Djurpark publicerar ett pressmeddelande som man väljer att beskriva som en 

uppföljning av olyckan där man börjar att beskriva vad som skett för att sedan gå in på hur 

parken kommer att följa upp detta, till skillnad från Orsa Rovdjurspark som valde att gå ut 

med liknande information samma dag som olyckan inträffade (Mynewsdesk.se, 2017). Här 

väljer Kolmården att först och främst förklara att parken är öppen men med vissa inställda 

aktiviteter, för att sedan gå över till att fokusen ligger på att ge parkens anställda stöd 

(mynewsdesk.se, 2012). Genom att använda Boréus syn på ordval och placering av meningar 

kan det möjligen tolkas som att man väljer att framhäva att Kolmården inte kommer att vara 

stängd för besökare samtidigt som man placerar starka ord, i detta fall ”fokus ligger nu först 

och främst”, för att få läsaren att känna att djurparken gör rätt prioriteringar (Boréus). 

I Orsa Rovdjursparks pressmeddelande dagen efter olyckan väljer man att inledningsvis att 

framföra att parkens personal tillsammans kommer att bearbeta händelsen och under den 

närmsta tiden arbeta tillsammans två och två. Man förklarar även att en inspektion på samtliga 

inhägnader genomfördes den morgonen för att säkerställa säkerheten. De väljer även att 

berätta att parken har ordinarie öppningstider och avslutningsvis informera om den planerade 

minnestund som kom att hållas (Mynewsdesk.se, 2017).  Informationen som går ut till 

samhället kan tänkas kopplas till Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti och Johanssons ide om hur 

allmänheten bör informeras vid en kris då Orsa Rovdjurspark informerar om hur de ska 

förbättra efter den inträffade olyckan.  

 

6.3 Facebook 

Här kan vi se att Kolmården Djurpark väljer att publicera kortare inlägg för att hantera deras 

kriskommunikation som liknar de pressmeddelanden som man publicerat via Mynewsdesk till 

skillnad från Orsa Rovdjurspark som skriver på deras Facebook-sida dagen efter 

olyckshändelsen att parken är öppen som vanlig och hänvisar till information om olyckan till 

de pressmeddelanden som de tidigare gått ut med (Se bilaga 2). De ber även Facebook-

användarna att hålla en god ton i kommentarsfältet som de, precis som Kolmården Djurpark, 

valt att hålla öppet (Facebook, 2017). Dagen efter (Se bilaga 1) publiceras ett inlägg där man 

tackar för det stöd man har fått efter den tragiska händelsen, genom att tillåta Facebook-

användare att kommentera på inlägget kan man möjligen se ett försök till att låta allmänheten 

ställa sina frågor (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016).  

Viktigt att tänka på vid publicering där man tillåter kommentarer är att ta med risken för 

offentlig kritik som kan uppstå bland kommentarerna i kriskommunikationen. Det kan man 
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möjligtvis koppla till Falkheimer & Heides syn på kriskommunikation genom att ständigt 

jobba tillsammans för förändring, kritik behöver inte betyda att det är negativt om man väljer 

att bemöta den på rätt sätt (Falkheimer & Heide, 172). Om man väljer att stänga sin Facebook 

eller inte bemöta kritik på sociala plattformar har organisationen inte kontroll över om 

kritiken sprider sig eller fortsätter på kanaler man inte har koll på. Kolmården Djurpark 

besvarar dock inte de frågor som uppkommer i kommentarerna trots att en viktig del av 

kriskommunikation är att hela tiden besvara och kommentera eventuella frågor eller 

påståenden (Hayes, Waddell & Smudde, 2017). 

  Ett par dagar senare, 11 augusti, publiceras ytterligare ett inlägg från Orsa Rovdjurspark 

där man tackar de inblandade samt nämner att det är tid för att minnas och blicka framåt 

(Facebook, 2017), till skillnad från Kolmården djurpark som väljer att endast publicera ett 

inlägg på Facebook efter händelsen. Inlägget kan möjligen vara organisationen sätt att 

fokusera på de inblandade genom att tacka för allt stöd, dock kan man tydligt se att de väljer 

att använda sin Facebook som en-vägs-kommunikation. De publicerar inlägg där användare 

och besökare ställer frågor som Orsa Rovdjurspark sedan väljer att inte besvara. Detta kan 

mycket väl leda till att kritiken sprider sig då man väljer att inte kommunicera med 

allmänheten genom att besvara deras frågor utan enbart ge information via nyhetsmedier och 

pressuttalanden (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). 

 

 6.4 Medierna 

Som tidigare nämnt valde nyhetsmedier att gå ut med mer information kring händelserna än 

vad de båda djurparkerna valde att göra, det kan möjligtvis tolkas som att medierna inte har 

någon personlig koppling till händelserna samt vill informera allmänheten först angående det 

inträffade. Direkt kopplat till händelsen agerar medier med inställningen att vara först med 

nyheterna och uttalande. Något vi kan se här är hur viktigt det är att vara försiktig med vad 

organisationen säger till medier då de kan tolka orden så som de själva vinklar det och inte 

alls vad orden egentligen menade. Ett exempel på att samhället vänder sig till nyhetsmedier 

vid en kris är, det som tidigare nämnts, när Orsa Djurpark gick ut med i sitt pressmeddelande 

att de valde att stänga parken efter händelsen. Något som nyhetsmedier sedan rapporterar var 

ett beslut från räddningstjänsten (expressen och SvD, 2017) och inte från Orsa djurpark som 

deras pressmeddelande kan tolkas, Orsa Djurpark bekräftar sedan att det var räddningstjänst 

tillsammans med parken som tog beslutet (mynewsdesk, 2017). Möjligtvis går det att koppla 

till Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti och Johanssons teori om att allmänheten väljer nyhetsmedier 
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men även Faircloughs tankar om kritisk diskursanalys där man kan tolka det som att 

nyhetsmedier enbart vill få ut information till allmänheten så snart som möjligt medan Orsa 

Djurpark publicerar ett pressmeddelande där man via text, och ordval, möjligtvis vill att 

individer ska tolka det som att det var djurparken som tog det avgörande beslutet (Fairclough, 

2010). 

  

 

Kapitel 7: Diskussion 

7.1 Organisationernas kommunikation 

Som inledning kan det konstateras från denna studie är att när ett dödsfall drabbar en 

organisation så är kommunikationen kring och angående händelsen mycket känslig, det är 

viktigt att respektera de anhöriga samtidigt som samhället och nyhetsmedier är i behov av 

information och svar om vad som inträffat och hur organisationen kan tänkas agera för att 

förbättra och förändra. Efter denna studie kan man se att de båda organisationerna, Orsa 

Rovdjurspark och Kolmården Djurpark, valt att agera olika i sin krishantering.  

Orsa Rovdjurspark väljer att i första pressmeddelandet gå ut med att olyckan ses som 

arbetsplatsolycka och att en utredning kommer att påbörjas. Här kan man tydligt se att Orsa 

Rovdjurspark inte kontrollerat informationen man går ut med i och med att en arbetsolycka 

räknas som en lindrig skada i samband med arbete (anmalarbetsskada.se, 2018). I och med att 

Kolmården Djurpark 2016 dömdes för arbetsmiljöbrott efter olyckan kan Orsa Rovdjurspark 

möjligtvis ansett att om de direkt informerar om att det gäller en arbetsolycka, som inte räknas 

som lika allvarligt, så kan man minska synpunkterna och kritiken mot parken. De var, enligt 

mig, något som inte var viktigt att fokusera på vid första anblick utan det vore bättre att man 

direkt fokuserat på en avlidne, dess anhöriga och anställda samt att informera allmänheten om 

vad som skett vid olyckan. Att Orsa Rovdjurspark väljer att utlämna information leder till att 

nyhetsmedier ses som mer trovärdig källa, det leder i sin tur till att parken tappar ett 

förtroende. Det märks tydligt att parken försöker att styra bort kritik, synpunkter och negativ 

feedback genom att, även om det inte är helt tydligt, fokusera på allt bra som parken gjort i 

direkt samband till olyckan.  

I och med de pressmeddelanden som har analyserat anser jag att Orsa Rovdjurspark inte tar 

på sig ansvaret för olyckan direkt utan vid första anblick menar de att man följt alla 

säkerhetsrutiner (se citat under analys) vilket kan tolkas, vid djupare analys, att man väljer att 
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lägga över det inträffade på den avlidne djurskötaren alternativt på orsaker som ligger utanför 

djurparkens ansvar. Man kan trots allt säga att om man väljer att placera ett djur på en 

instängd yta ligger ansvaret hos dem och inte hos varken djuret eller de anställda som följer 

rutinerna. Oavsett vilka säkerhetsrutiner som en djurpark har kan jag våga påstå, utan 

grundande källor, att om människan fortsätter att se instänga djur som ofarliga eftersom de är 

vana vid människor så kommer olyckor att fortsätta att ske.  

Orsa Rovdjurspark väljer att ge information till Nyhetsmedier, bland annat om att björnen 

skjutits till döds, som de sedan inte informerar om sina pressmeddelanden. Detta är något som 

kan påverka organisationens trovärdighet men även risken för att ord som uttalas tolkas olika 

och på så sätt förvrängs eller missuppfattas. Det är viktigt att en organisation i kris informerar 

genom egna kanaler för att krisen ska kunna kontrolleras då informationen i medier är svår att 

hantera och förändra när den väl är ute. 

Orsa Rovdjurspark nämner, som nämnt i citat under analysen, att de valt att stänga parken. 

Denna information som, enligt nyhetsmedier, inte stämmer då det var räddningstjänst som tog 

det första beslutet att stänga parken tillsammans med Orsa Rovdjurspark, denna information 

bekräftas även av Orsa Rovdjurspark via en kommentar på deras pressmeddelande. Denna 

misskommunikation eller kommunikationsstrategi gör att Orsa Rovdjurspark förlorar tillit och 

trovärdighet i den informationen som man kommunicerar ut, oavsett om parken inte hade för 

avseende att ge missvisande information är skadan redan skedd och krisen leder till 

frågetecken bland allmänheten, vilket man kan tyda från kommentarerna från Facebook och 

Mynewsdesk (skriv in bilaga). Det tolkas, enligt mig, som att djurparken möjligtvis försöker 

lyfta sin insats vid olyckan för att genom detta skapa en känsla av att det inträffade var utom 

deras kontroll men att man valde säkerheten framför organisationen och förlusterna som en 

stängd park kan ge.  

Kolmården Djurpark valde att ge snarlik information vid presskonferensen som i deras 

pressmeddelanden, möjligtvis för att inte förvirra de läsare som hämtar information både från 

dem och från nyhetsmedier. Det leder till att mottagaren av informationen känner att de får 

svar på eventuella svar och frågor samtidigt som de möjligtvis inte leder till nya funderingar. 

Genom att Kolmården snabbt går ut med information undviker organisationen förvirring kring 

det inträffade och skapar möjligtvis ett förtroende hos allmänheten. Djurparken kunde dock 

inte direkt ge svar på vad som, efter olyckan, skulle ske med vargarna vilket ledde till att 

individerna som krävde denna information upplevde en frustration. Liknande frustration 

uppstod när Kolmården inte kunde ge svar på vad som faktisk skett i inhägnaden den dagen, 

något som kan försvaras med att djurskötaren gick in själv till dessa djur.  
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Kolmården fokuserar genom hela kriskommunikationen på att skicka tankar till den 

avlidnes anhöriga samt att deras främsta prioritet är att de anställda ska känna sig trygga. En 

organisation i kris, speciellt vid en tragedi, har en svår tid framför sig gällande sin 

kriskommunikation med tanke på att den avlidna miste sitt liv på sin arbetsplats. Men jag 

anser att Kolmården ändå gick ut med lämplig information kring olyckan för att hela tiden 

respektera anhöriga, vänner och kollegor. Vi kan också se att djurparken var noga med att 

kommunicera kring olyckan då de släppte flera pressmeddelanden med information om hur 

läget förändrades och vad som skedde i arbetet kring olyckan (Mynewsdesk, 2012).  

 

7.2 Skillnader och likheter 

Från ovanstående diskussion kan man utläsa från denna studie att de båda organisationerna 

skötte sin kriskommunikation på olika sätt men det finns även likheter djurparkerna emellan 

som kommer att tas upp nedan.  

-Kolmården väljer att gå ut med liknande information som nyhetsmedier, vilket gör att 

allmänheten inte bli förvirrad, medan Orsa Rovdjurspark väljer att inte gå ut med egen 

information om att björnen sköts i samband med räddningsaktionen samt att det var en familj 

inne i inhägnande när händelsen inträffade utan denna information kommer från 

nyhetsmedier. 

-Orsa Rovdjurspark väljer att inte gå ut med information via Facebook utan hänvisar till 

pressmeddelanden vilket leder till ilska och synpunkter om att parken är osympatisk. 

Kolmården lägger upp ett inlägg dagen efter där man uttrycker sin sorg, detta inlägg får mer 

positiva kommentarer och feedback.  

-Kolmården Djurpark väljer att snabbt ta på sig ansvaret för olyckan medan Orsa 

Rovdjurspark menar att olyckan skett trots att man följt alla säkerhetsrutiner, något som visar 

att djurparken som organisation är rädd för konsekvenserna om det tar på sig ansvaret.  

 

Denna studie visar att trots skillnader i kriskommunikationen kan man även finna likheter i 

deras hantering av kommunikationen. Bland annat ser vi att de båda djurparkerna väljer att 

informera besökare om att de båda parkerna kommer att hålla öppet dagen efter olyckorna. De 

båda organisationerna valde också att hålla i varsin presskonferens i samband med 

händelserna för att kunna besvara journalisters frågor och funderingar som sedan publicerades 

i form av artiklar i olika nyhetsmedier.  
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Man kan inte tyda någon specifik plan i de båda djurparkernas kriskommunikation, ett 

tecken på att det inte fanns någon krisplan vid sådana händelser. De båda organisationerna 

informerade att i och med olyckorna skulle man se över sina rutiner kring arbetet med djuren, 

något som borde ha gjorts innan en eventuell olycka sker.  

Vargforskaren Olof Lidberg berättade att vargar inte bör stanna med sina föräldrar i mer än 

2 år, något som kan tyda på att Kolmården Djurpark inte har den kunskap kring de vilda 

djuren som krävs då de vargar som djurskötaren var inne hos vid tidpunkten för olyckan var 

äldre. Detta kan leda till djupare studier inom frågan om hur djur på djurparker hanteras i 

kontakt med människor, i dagsläget ses djur på djurparker som att de är vana vid människor 

men, som vi tydligt kan se efter dessa två händelser, vi kan aldrig förutse hur ett instängt djur 

kan tänkas agera vid stress eller liknande. 

 

7.3 Mediernas kommunikation 

Avslutningsvis kan vi se att medierna valde att direkt publicera information kring händelsen 

och kommunicerade ut till allmänheten om vad som hade skett. Genom att kontakta, besöka 

och närvara på presskonferensen fick nyhetsmedier den information de behövde för att kunna 

publicera artiklar. Till en början, av egna erfarenhet kring händelserna, gick man snabbt ut 

med information om att en olycka hade skett på respektive djurpark. Detta för att vara först 

med informationen och genom att snabbt skriva en artikel kan man sedan fylla på med 

innehåll ju mer information som tillkommer.  

Man publicerade bilder från djurparken och försökte hela tiden informera allmänheten om 

vad som skett. Det är ingen hemlighet att nyhetsmedier, i detta fall tidningar, tjänar pengar på 

att allmänheten läser deras artiklar och köper deras tidningar. Det är därför viktigt för dem att 

vara först med informationen men även att förmedla korrekt information kring händelserna de 

skriver om. Dock är det viktigt att nämna att vikten av korrekt information inte alls är lika 

betydande som för en organisation i kris då nyhetsmedier inte är direkt påverkade av krisen. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på två händelser på svenska djurparker, detta då bredare studie 

hade blivit svårt att hinna med tidsmässigt.  

Vid vidare forskning skulle man möjligtvis kunna fokusera på en av världens mest omtalade 

djurparker när det kommer till att stänga in djur, SeaWorld. På denna park skedde en olycka 
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där en djurskötare förolyckades i samband med att kvinnan hade kontakt med en av parken 

späckhuggare. Resultatet från en sådan studie skulle då kunna sammanfogas med resultat från 

denna för att se hur SeaWorld hanterade kriskommunikationen vid dödsfallet av en 

djurskötare.  

 

 

Kapitel 8: Slutsats 

Kommunikationen som de båda djurparkerna förmedlade innebar att de informerade 

allmänheten om vad som skett men att ingen av organisationerna var redo att hantera en kris 

som dessa olyckor. De båda hade kunnat informera mer ingående om vilket arbete som 

väntade dem efter det som skett och hur man i framtiden skulle fokusera på säkerheten. Orsa 

Rovdjurspark nämner kort att man under den närmaste tiden kommer att arbeta två och två i 

kontakt med djuren men det framgår tydligt att man efter en tid kan komma att arbeta ensam 

med djuren igen. Kolmården i sin tur nämner ingenting om hur tanken kring arbetet med 

djuren kommer att fortskrida utan hänvisar till att arbetet med säkerheten och rutinerna 

kommer att fortskrida för att förbättra för de anställda inom organisationen.  

 Vidare måste de båda djurparkerna fokusera på frågan kring hur djuren i parkerna agerar 

i inhägnader där de har direkt kontakt med människor, dessa händelser visar att oavsett vilken 

erfarenhet de anställda har med djuren så kan man inte förutse hur rovdjur beter sig mot 

människan.  

Vid kontakt med Orsa Rovdjurspark, där de väljer att avstå från att delta i denna studie, 

meddelar man att rutiner kring kriskommunikation är under arbete, något som visar att 

krishanteringen innan olyckan mycket möjligt inte var utarbetad. Denna studie visar tyligt hur 

viktigt det är att redan innan en kris ha en utarbetad plan för hur kriskommunikationen ska 

utföras för att under den stundande krisen kunna gå efter dessa rutiner. 

Avslutningsvis kan det konstateras att djurparker, trots att de trycker på erfarenhet, inte till 

100% säkerhet vet hur ett djur beter sig vilket kan leda till olyckor som dessa, det är därför 

viktigt att vidare studier görs på det berörda området då olyckor kommer att fortsätta att ske 

vid sådan hantering av rovdjur. 
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Bilaga 3 – kommentar på Kolmården Facebookinlägg 

 
 

 

Bilaga 4 – kommentarer från Orsas Facebookinlägg 

 

 

 

Bilaga 5 – pressmeddelanden Kolmården Djurpark 
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Bilaga 6 – Pressmeddelande Orsa Rovdjurspark 

 

 

Bilaga 7 – Intervju med Olof Lidberg 
 

Berätta lite om din forskning kring vargar.  
 

Jobbar bara med vilda vargar och ingår I ett forskningnätverk, skandun. Sammarbetar med Norge då 

vargarna tar sig mellan våra länderna.  

 

Genetisk forskning – viktigast.  Biologer.  

 

Får hjälp av länsstyrelsen som ger dem cellföränfringen hos vargen, växer eller minskar vargarna? 

Tar vargens spil som de kan saga exakt vilken varg det kommer ifrån. Detta gör att man kan spåra och 

hålla koll på stamen. Ett problem är inaveln, de kommer från samma 3 vargar men man håller koll på 

dem och de är  

 

Vargar är monogoma. Valparna stannar ungefär 1 år men visa kan stanna 1-2 år.  

 

Fältarbete, snöspårning, radiomärkning (10-20%) 10-30 vargar.  

 

Vargar har ganska skarpa revir, ganska stora revir som sträcker sig I några mil. På våren tar vargen 

oftast kalv men på vinter tar dem de stora älgarna.  

 

Vi kan lära oss mycket om vargarnas kroppsspråk genom att titta på hundarna.  
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Löpande honor kan göra att pappan blir lite intresserar pappan, det tänder modern som går på 

dottern och då hakar resterande på. 

 

 

 

Hur beter sig vargar gentemot sin ledare i det fria?  

 

Vargar har inga ledare, de har föräldrar. De utmanar inte sina föräldrar om de inte stannar längre 

för då kan en vuxen valp utmana sina föräldrar. Om de utmanar sina föräldrar åker de ut. Men enligt 

studier är det väldigt lite aggretioner familjen och vargar emellan.  Fridsam familjesituationer.  

 

 

Vad tror du hände på Kolmården när djurskötaren miste sitt liv?  

 

Hanvargar i olika åldrar, ingen vanlig vargfamilj. Vid 3 års ålder är det väldigt få som är kvar med 

sina föräldrar. Alla hade olika föräldrar och i åldrar där de verkligen vill testa sina föräldrar, vilket 

kolmårdens djurskötare ses som.  

 

Vargar är mobbare, börjar en varg så hänger resterande på. Så en eller två utmanade henne och 

resterande hängde på.  

 

Bilaga 8 – Intervju med organisationen De 3 Stora 
 
Hur många brunbjörnar finns det idag i Sverige och ser ni att det finns en risk att de dör ut i 
framtiden? 

Enligt den senaste uppskattningen finns det cirka 2800 björnar i Sverige. Det är en nedåtgående trend men 
björnens antal ligger idag ändå en bit över det som anses vara gynnsam bevarandestatus, dvs en 
miniminivå för att teoretiskt kunna säkerställa dess fortlevnad. Förändringar i miljön, populationsdynamiken 
eller förvaltningen kan göra att björnen, som är en art som fortplantar sig långsamt och därmed är relativt 
känslig, kan komma att minska. Sådana eventuella förändringar är svåra att sia om så i dagsläget vet vi inte 
hur eventuell hotbild mot björn kommer se ut i framtiden. Eftersom björnen väcker en del konflikter med 
människa så är det inte en orimlig tanke att antalet björnar kan komma att minska på grund av rena 
förvaltningsåtgärder som väljs för att minska den socioekonomiska påverkan, till exempel om man skulle 
välja att minska björnstammen i renskötselområdet för att minska predationen på ren eller för att minska 
rädsla. 

 
Hur länge lever en björn i det fria? 

Många björnar i det vilda dör unga då 40 % av alla ungar dör under sitt första år. 80 % av den dödligheten 
antas bero på infanticid dvs hanar som dödar andra hanars ungar. Den vanligaste dödsorsaken för vuxna 
björnar är legal jakt. 
Vet inte om det finns någon beräknad snittålder för vilda björnar. Björnar (både vilda och i park) kan dock bli 
rätt gamla. Över 30 år. 
  
Vart är det vanligast med björn i Sverige? 
Björnen finns i mellersta och norra Sverige. Du kan se fördelningen länsvis i rapporten ”Björnstammens 
storlek i Sverige 2013” (Kindberg 2014). Det kommer en ny uppskattning under året tror jag. Du kan också 
kolla de spillningsinventeringar som gjorts på rullande schema de senaste åren. 
Den länsvisa fördelningen visar dock inte på någon relativ björntäthet (län är olika stora). Den tätaste 
björnstammen i Sverige finns i kärnområdena för reproduktion. 
 
Har ni någon uppfattning om hur björnar ses av allmänheten? Är många negativt inställda? 

Den senaste undersökningen gällande attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning (Sandström m.fl. 2014) 
visar att en majoritet av svenskarna tycker om att ha 
björn i Sverige. Mest positiv till björn är invånarna i Stockholms län. I län där det finns en reproducerande 
stam av björn är majoriteten också positiv till björn. Några av dessa län visar dock en statistiskt säkerställd 
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minskning av acceptansen för björn mellan 2004 och 2009 års undersökningar. Undersökningen år 2014 
visar att acceptansen för de nya antalsmålen för björn är hög i de tillfrågade länen. Högst är acceptansen i 
Stockholms län. Nedan finns en bild från ovan nämnda undersökning och den visar fördelningen av åsikt 
kring nuvarande målsättningar för de olika arterna av rovdjur (per län). Exempelvis kan man se att 69 % i 
Norrbotten tycker att de nationella målen är bra eller ska ökas. 
  
 
Även om acceptansen för björn är relativt hög så är björn och vildsvin är de djur som svenskarna uppger sig 
vara mest rädda för. Enligt den attitydundersökningen som genomfördes 2009 uppger 44 % av de svarande 
att de är rädda för björn. Rädslan är kopplad till förekomsten av björn i närmiljön (Ericsson m.fl. 2010). 
Enligt en annan studie om människors rädsla för rovdjur skiljer sig rädslan för björn från rädslan för varg. 
Rädslan för björn är starkare kopplad till hur man uppfattar björnen som art medan rädslan för varg har en 
starkare koppling till bristande tilltro till myndigheternas agerande (Johansson och Karlsson 2011). Trots 
skillnaderna visade studien att oavsett om personen i fråga är rädd för björn eller varg så störs hen lika 
mycket av sin rädsla i sin vardag. 
 
 
Har ni någon uppfattning om hur länge en björn lever på en djurpark? 

Säkert mycket olika, men se svar ovan om vilda björnar. 

 
Hur ser ni på att man väljer att stänga in björnar? 
Att hålla djur, såväl domesticerade som odomesticerade, kan förstås väcka etiska frågeställningar. 

Vi tror dock att kunskap, reflektion och en egen erfarenhet och känsla av koppling till naturen är viktigt för 
att lyckas med bevarandet av biologisk mångfald och annat miljöarbete, tex minskad klimatpåverkan. 

Vi tycker att svenska djurparker som träffar omkring 8 miljoner människor varje år har en stor potential då 
det kommer till att sprida kunskap, väcka tankar och ge en upplevelse som skapar egna erfarenheter och 
kopplingar till djur och natur. 

Utan de djur som hålls i parkerna skulle djurparkernas verksamhet utebli och därför tycker vi att det kan 
vara motiverat att ha djur i djurpark under förutsättning att  djurvälfärden är god. Djurhållning (oavsett om 
det handlar om domesticerade eller icke domesticerade djur) kan se mycket olika ut och vi lägger inte 
någon värdering i själva ”fångenskapen” i sig. 

 
Kolmården har bland annat sagt att man använder djurparken för att värna och bevara djurarter, hur 
ser ni på det? 

Se ovan 

Som tillägg kan jag nämna att det finns olika sätt att bevara och värna en art. Ett exempel om just björn är 
att en nyligen utförd studie från bland annat Lunds universitet visar att möten med björn i djurpark kan 
minska människors rädsla för björn. Ur ett bevarandeperspektiv är det förstås bra om rädslan för arten inte 
är för stor bland allmänheten (i Sverige är 44 % rädda för björn) och det är också ett konkret mål för 
förvaltningen att minska rädslan (se tex Nationell förvaltningsplan för björn, Naturvårdsverket). 

Tror ni att det skulle vara möjligt att släppa en ut en instängd björn i det fria? 
Nej, av den anledningen att björnar som vant sig vid människor brukar orsaka situationer som inte är 
uppskattade av de flesta människor, tex att de söker mat i närheten av samhällen mm. Detta gäller även 
vilda björnar som av en eller annan anledning blivit van vid människor. 
 
Förra året drabbades Orsa Vilddjurpark av en tragisk händelse där en ung djurskötare miste sitt liv i 
samband med att han skulle utföra rutinarbete hos björnarna, de separerades från skötaren men en 
lyckades ta sig igenom staketet. Den björnen sköts i möjlighet att rädda mannen men man valde 
senare att avliva även den andra björnen, anser ni att det var nödvändigt eller la man över ansvaret 
för händelsen på björnarna? 
  
Vi är alldeles för dåligt insatt i vad som egentligen hände och vilka beslut som togs på vilka grunder så det 
kan vi inte uttrycka några åsikter om.
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