
 

 

 

Kandidatuppsats 

Ex situ bevarande 
En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk 

mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Författare: Åsa Augustsson 

Handledare: Christer Foghagen 

Examinator: Hans Wessblad 

Termin: HT17 

Ämne: Turismvetenskap III 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2TR42E 



  
 

i 
 

Tack  
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter från de djurparker som medverkat i 

studien och som varit otroligt tillmötesgående med att ställa upp på intervjuer för att 

besvara mina frågor. Utan er tid och kunskap hade inte den här studien varit möjlig att 

genomföra på önskat vis. Ert engagemang har underlättat genomförandet av studien och 

framförallt också gjort processen roligare. Jag vill också rikta ett tack till min handledare 

Christer Foghagen som under arbetets gång varit tillgänglig för god rådgivning och som 

bidragit med användbar och värdefull feedback. Till sist vill jag också rikta ett tack till 

mina nära och kära för stöd och motivation under processen av studiens genomförande.  

 

♥ 

 

Åsa Augustsson, 2018-01-07 
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Sammanfattning 
Titel: Ex situ bevarande - En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk 

mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet 

 

Författare: Åsa Augustsson 

 

Handledare: Christer Foghagen 

 

Examinator: Hans Wessblad  

 

Kurs: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2TR42E 

Turismprogrammet, Linneuniversitetet, HT-17.  

 

Bakgrund: Medvetenhet om klimatförändringars påverkan som växt i takt med turismens 

ökade omfattning har utvecklat ett behov för hållbart resande och en ökad förståelse hos 

människor om mänskliga aktiviteters negativa miljöpåverkan. Som en utveckling av 

denna medvetenhet om klimatförändringars påverkan till miljöhot och förlust av 

biologisk mångfald har djurparker som turistattraktioner fått en allt mer betydelsefull roll. 

Djurparker, med sina samlingar av djur, har goda förutsättningar för att bevara biologisk 

mångfald. Djurparker behöver därför bidra till bevarande och djurparkers syfte anses just 

omfatta bevarande. Tidigare forskning belyser dock att det krävs mer förståelse för vilka 

bevarandeuppgifter djurparker tar sig an och bidrar med. 

 

Syfte och problemformulering: Studiens syfte är att utreda svenska djurparkers 

bevarandearbete för biologisk mångfald, och besvaras av frågan: 

 

På vilka sätt arbetar svenska djurparker med bevarande av biologisk mångfald? 

 

Metod: Studien har genomförts utifrån en deduktiv ansats där tidigare forskning har 

utgjort en grund för studiens forskningsområde. Teoretiska aspekter har testats gentemot 

studiens empiriska material. Data har samlats in genom telefonintervjuer som genomförts 

med 19 stycken djurparker belägna i Sverige.  

 

Slutsats: Svenska djurparker arbetar med olika bevarandeaktiviteter och i olika stor 

omfattande grad för att bidra till biologisk mångfald. I samtliga svenska djurparker är 

djuruppfödning samt information och utbildning de främsta bevarandeuppgifterna. I 

många djurparker förekommer även arbete med att stödja bevarande in situ, samt att 

bedriva eller möjliggöra forskningsstudier. Som en förutsättning för bevarandearbetet är 

turism en betydelsefull faktor eftersom turism bidrar till ekonomiskt stöd och 

finansiering. Likväl bidrar turism till att besökare kommer till djurparker, vilket är en 

förutsättning för att djurparker ska kunna sprida information och kunskap som anses vara 

det mest värdefulla arbetet för att bidra till bevarande av biologisk mångfald. 

 

Nyckelord: djurpark, bevarande, biologisk mångfald, turism, in situ, ex situ  
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1 Inledning 
Det första kapitlet introducerar läsaren för studiens valda forskningsområde. Det görs 

genom att presentera en bakgrund och en problemdiskussion som leder till den 

problemformulering och det syfte som studien avser att besvara. Inledningskapitlet 

belyser även studiens avgränsade område samt ger en översikt av studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

En grundläggande aspekt för hållbar turismutveckling är att på ett optimalt sätt 

använda miljömässiga resurser, bevara livsviktiga ekologiska processer och bidra till 

bevarande av biologisk mångfald (UNWTO 2017b). Biologisk mångfald syftar till 

variationen av alla levande organismer och de ekologiska systemen som organismerna 

är en del av och inkluderar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem (United 

Nations 1992). Turism och mänskliga aktiviteter kan ha katastrofala påverkningar för 

biologisk mångfald, genom att orsaka klimatförändringar, miljöförstöring och förlust 

av naturliga livsmiljöer, som äventyrar livet för världens arter (Olive & Jansen 2017).  

 

En ökad medvetenhet om jordens klimatförändringar och relationen mellan klimat och 

turismnäringen har bidragit till ett behov för turistindustrin att utvecklas. En turism 

som minskar påverkan på miljön och förändringar på klimatet, och som är hållbar för 

framtiden har blivit allt mer väsentligt (UNWTO 2017a) och utvecklingen mot en mer 

hållbar turism har inneburit att ny form av turism har vuxit fram. Den nya formen 

benämns alternativ turism, och omfattar bland annat ekoturism, naturturism och 

landsbygdsturism (Bac 2013). Ekoturismen som en växande trend har även innefattat 

ett växande intresse för djurturism (Frost 2011).  

 

Djurturism står för mellan 20-40 procent av all turism i världen, och förväntas öka 

ytterligare under kommande årtionden (Moorhouse et al. 2015). Djurturism inkluderar 

olika sätt att uppleva djur, och omfattar både djur som lever i det fria men också djur 

som hålls i fångenskap (Tisdell & Wilson 2012). Djurturism kan med andra ord både 

upplevas in situ och ex situ, varav in situ refererar till djurens naturliga livsmiljö och 

ex situ innefattar en uppbyggd artificiell miljö där djur hålls (Ballantyne et al. 2011), 

till exempel djurparker.  
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Djurturism anses kunna förse möjligheter för lokala samhällen, och framförallt också 

vara en viktig aspekt för att säkra långsiktigt bevarande av djurliv och djurens 

livsmiljöer. Djurturismattraktioner kan bidra med praktiska bevarandeinsatser och 

syftar i många fall till att utbilda turister för att skapa positiva attityder mot skyddandet 

av arter och att skapa välfärd för djur (Moorhouse et al. 2015). Den mest lönsamma 

strategin för att bevara biologisk mångfald på lång sikt har länge varit genom 

bevarande in situ, det vill säga i naturlig livsmiljö. In situ strategier anses dock inte 

längre vara lika lönsamma och möjliga på grund av förlust av livsmiljöer (Safont et al. 

2012). Omständigheter som råder, speciellt klimatförändringar, visar på att det finns 

en sårbarhet i att förlita sig på bevarande in situ för att upprätthålla naturliga ekologiska 

system och processer i specifika geografiska områden (Pritchard et al. 2011).  

 

Bevarande in situ behöver därmed kombineras med bevarande ex situ, speciellt för 

arter som lever i en livsmiljö som är allvarligt hotad (Conde et al. 2011). 

Bevarandeprogram ex situ, det vill säga bevarande av djur utanför deras naturliga 

livsmiljö (Valletta et al. 2016), kan komplettera bevarandeaktiviteter i naturlig miljö 

på flera sätt. Bevarande kan bland annat ske genom att upprätthålla livskraftiga 

genetiska och demografiska populationer medan hot i det vilda kan mildras (Brady et 

al. 2017). Bevarande ex situ anses allt mer vara ett effektivt sätt att förminska eller 

undvika att arter och livsmiljöer försvinner (Safont et al. 2012) och utgör en allt 

viktigare roll (Pritchard et al. 2011). 

 

Betydelsen av bevarande ex situ har inneburit att djurparker har kommit att bli en 

nyckelroll i att bibehålla populationer av hotade arter (Bowkett 2008). Djurparker är 

kollektioner av levande djur som hålls i fångenskap (Catibog-Sinha 2008) och världens 

djurparker förvarar uppskattningsvis över en miljon djur som till största del utgörs av 

utrotningshotade arter. Djurparkers samlingar av levande djur anses vara den 

grundläggande bevarandeuppgiften för att bevara biologisk mångfald. Djurparker kan 

direkt bidra till att förhindra att utrotningshotade arter dör ut och säkra överlevnaden 

för djurarter som, av olika orsaker, försvinner i naturen genom att förvara djuren från 

det vilda och istället förvara djuren i djurparker. Kollektionerna av levande djur kan 

dock endast bevaras genom att garantera att de individuella djuren får ett långt och 

välbefinnande liv, samt att djuren har möjlighet att fortplanta sig (IUDZG/CBSG 

1993).  
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Djurparker i dagens samhälle syftar framförallt till att bidra till biologisk mångfald 

genom att bevara och skydda utrotningshotade arter (Brandin 2010), men även till att 

utbilda och underhålla besökare. Djurparker är populära turistattraktioner som 

möjliggör att människor direkt kan interagera med djur som lever i fångenskap eller 

under partiellt fängslade förhållanden (Frost 2011) och världen över besöks djurparker 

av mer än 700 miljoner årligen (WAZA 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Djurparkers olika syften av bevarande, utbildning och underhållning kan på sätt och 

vis anses motstridiga, och djurparker som turistattraktioner kan tas ställning till på 

olika sätt (Catibog-Sinha 2008; Fennell 2012). Djurparker som turistattraktioner anses 

vara viktiga för att för att kunna bevara djurarter och deras livsmiljöer (Moorhouse et 

al. 2015) och är på så sätt nödvändiga för biologisk mångfald och hållbar utveckling. 

Kontroversiellt anses djurparker kunna orsaka negativa effekter både för bevarande 

och för individuella djur om de är felhanterade (Moorhouse et al. 2015). Det innebär 

att djurparker kan anses vara motstridiga till syftet att bevara och skydda djurarter, och 

istället anses vara till för människors nöje. Tidigare studier understryker att besökare 

kommer till djurparker för att bli underhållna (Brandin 2010) och redogör bland annat 

att djurparker är en plats för familjeorienterad underhållning (Hallman & Benbow 

2007) samt en plats där djur och natur är avskild ur sitt naturliga sammanhang och 

formad till en upplevelse av, och för, människor (Anderson 1995).  

 

Förekomsten av djurparker kan ifrågasättas och väcker etiska frågor som måste 

beaktas (Wickins-Drazilová 2006). Djurparker anses lida av en identitetskris där olika 

aktörer och intressenter inte är helt införstådda i huruvida djurparker är ett skyddande 

område för djur, en besöksattraktion eller en sammanslagning av dessa (Frost 2011). 

Vilken roll djurparker spelar och vad det är som lockar turister till att besöka djurparker 

är något som forskare under de senaste åren har intresserat sig av, vilket har bidragit 

till att det finns ett brett utbud av forskning kring djurparkers olika syften av 

bevarande, utbildning och underhållning.  

 

En studie som gjorts tidigare av Fennell (2013) tar ställning till huruvida djurparker 

utifrån ett djuretiskt perspektiv kan anses som en acceptabel form av ekoturism. 
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Studien visar på att människors intressen prioriteras högre än djurens, och menar på 

att djurparker som bevarar djur i fångenskap därför inte kan anses som en moraliskt 

accepterad form av ekoturism. Av studien skulle en vidare utveckling kunna redogöras 

för varför djur används för mänskligt nöje, och på vilka sätt (Fennell 2013). En vidare 

utveckling kan också omfatta vad det är som rättfärdigar mänskligt förvarande av djur. 

Såvida djurparker inte kan anses som en moraliskt accepterad form av ekoturism utan 

istället är en turistattraktion för mänskligt nöje, eftersom människors behov prioriteras 

före djuren, kan det ifrågasättas vad som rättfärdigar att hålla djur i fångenskap med 

påståendet att bidra till skyddande och bevarande. Tidigare forskning som belyses av 

Frost (2011) tyder på att djurparkers existerande inte kan rättfärdigas i förhållandet till 

att djur flyttas från det vilda och hålls i inhägnade och konstgjorda miljöer för 

människors nöje. Djurparkers existerande anses endast kunna rättfärdigas om 

underhållning anses som ett sekundärt syfte i förhållande till bevarande (Frost 2011).  

 

Det finns även forskning som stödjer att djurparker kan bidra till bevarande av 

biologisk mångfald, och att olika bevarandeuppgifter omfattar uppfödningsprogram 

för hotade arter, utbildning, forskning samt stödjande av bevarande in situ (IUDZG & 

CBSG 1993; Cohn 1988; Olney 2005; Catibog-Sinha 2008; Bowkett 2008; Conde et 

al. 2011; Leus 2011; Fennell 2013) Tidigare forskning menar dock att djurparker inte 

har tillägnat sina resurser tillräckligt för att bevara och skydda arter (Frost 2011) och 

forskning av Catibog-Sinha (2008) redogör vidare för att ytterligare undersökningar är 

nödvändiga för att fastställa vad djurparker som turistattraktioner bidrar med för att 

främja bevarande.  

 

En nyligen genomförd studie har till viss del belyst detta genom att undersöka 

djurparkers roll för att bevara arter som är utsatta för risk. I en studie av Olive och 

Jansen från år 2017 är fokus inriktat på att belysa djurparkers bevarandeaktiviteter 

samt att undersöka hur djurparker arbetar tillsammans för att skydda och återhämta 

biologisk mångfald. Studien redogör för att djurparker arbetar på olika sätt med 

bevarande av arter, och att djurparker har en viktig roll. Däremot behövs en bättre 

förståelse för olika bevarandeaktiviteter, och hur djurparker arbetar för att skydda och 

bevara den globala biologiska mångfalden. Författarna syftar på att studien endast 

belyser fyra olika djurparker i Kanada, och att fortsatt forskning är nödvändig för att 
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undersöka fler djurparker i Kanada, men också djurparker i övriga världen (Olive & 

Jansen 2017). 

 

Desto mer uppenbart det blir att djurparker har en viktig roll för global hållbar 

utveckling kan det framöver visa sig att besökare kräver att djurparker bevisar sina 

anspråk att de bidrar till en god gärning, utöver att erbjuda en upplevelse av vilda djur 

för människors nöje. Djurparker behöver på så sätt kunna visa sin roll i att hjälpa att 

bevara djur i det vilda (Gross 2015).   

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Tidigare forskning belyser att det finns ett behov av utvecklad förståelse för på vilka 

specifika sätt djurparker som turistattraktioner arbetar med bevarande och bidrar till 

biologisk mångfald. Syftet med studien är därmed att utreda svenska djurparkers 

bevarandearbete för biologisk mångfald. Studiens syfte besvaras genom följande 

frågeställning: 

 

 På vilka sätt arbetar svenska djurparker med bevarande av biologisk mångfald? 

 

1.4 Avgränsning  

I förhållande till studiens genomförande har vissa avgränsningar gjorts. En geografisk 

avgränsning råder då studien endast omfattar djurparker i Sverige, som en aspekt 

utifrån tillgänglighet. Vidare föreligger en avgränsning till de djurparker som har 

kontaktats för medverkan och som utgör grunden för studiens slutsatser. 

Avgränsningen för medverkande djurparker presenteras av urvalsprocessen som 

framgår under punkt 2.3 Urval. Studiens avgränsningar innebär att det redovisade 

resultatet i viss mån endast kan generera kunskap som förhålls till det avgränsade 

fältet.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Det första kapitlet har presenterat studiens bakgrund följt av en problemdiskussion 

som har redogjort för studiens syfte och problemformulering. Vidare har studiens 

avgränsning belysts. Disposition för följande kapitel presenteras nedan för att 

tillhandahålla läsaren en överblick av studiens upplägg och kommande delar. 
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Kapitel två utgör ett metodkapitel som redogör för de tillvägagångsätt som studien 

grundas på, samt en beskrivning av urvalsprocessen.  

 

Kapitel tre presenterar en övergripande introduktion av biologisk mångfald och vikten 

av bevarandearbete. Kapitlet redogör även för svenska djurparkers perspektiv av 

betydelsen för bevarande av biologisk mångfald. 

 

Kapitel fyra, fem, sex och sju presenterar de bevarandeuppgifter som är grundläggande 

för bevarande, som utgörs av uppfödning i fångenskap, stöd in situ, information och 

utbildning samt forskning. Kapitel fyra, fem, sex och sju presenterar även studiens 

insamlade empiriska material som avser svenska djurparkers arbete med 

bevarandeuppgifter.  

 

Kapitel åtta presenterar djurparkers roll som turistattraktioner och vilka förutsättningar 

turismen bidrar med för bevarandearbete. Kapitlet redogör även för vilka 

förutsättningar besökare medför till svenska djurparker i deras arbete med bevarande. 

 

Det sista kapitlet presenterar studiens slutsatser och besvarar studiens syfte och 

problemformulering.   
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2 Metod  
Det andra kapitlet redogör för de metodval som tillämpats för genomförandet av 

studien och inkluderar tillhörande motiveringar. Kapitlet besvarar frågorna för vad 

som gjorts, hur detta gjorts och varför det har gjorts. I kapitlet redogörs de 

tillvägagångssätt som studien grundas på, samt en beskrivning av urvalsprocessen. 

Vidare redogörs en reflektion av studiens kvalitet, och begrepp som giltighet och 

tillförlitlighet berörs. 

 

2.1 Studiens upplägg 

Studien utgör både en beskrivning av svenska djurparkers arbete med bevarande av 

biologisk mångfald, och en förklaring av turismens förutsättningar för 

bevarandearbetet. Den kunskap som studien redogör för är framställd genom att göra 

en utredning av svenska djurparkers arbete med bevarandeuppgifter. Studiens 

empiriska material har redogjorts av personal som arbetar på djurparker och studien 

grundar sig därmed utifrån ett producentperspektiv. Vidare riktar sig studien till 

allmänheten med avsikt att bidra med en inblick och förståelse av svenska djurparkers 

bidrag för bevarande av biologisk mångfald, samt vilka förutsättningar turismen bidrar 

med. En djupgående inblick presenteras med avsikt att fungera som en hjälpande hand 

för personer som av etiska skäl är i valet och kvalet i att välja att besöka eller avstå att 

besöka djurparker. 

 

Studiens grundläggande ansats 

Som grund för studiens genomförande har en deduktiv ansats följts. En deduktiv ansats 

innebär att ett eller flera teoretiska koncept eller modeller utgör någon form av 

antagande eller förutsägning. De föreslagna antagandena eller förutsägningarna 

föreslår något som kan testas i praktiken, för att ge ett resultat om hur förhållandet ser 

ut i verkligheten. Resultatet visar därpå om antagandena eller förutsägningarna 

antingen kan bekräftas eller förkastas (Smith 2010). I studien har svenska djurparkers 

bevarandearbete testats i förhållande till teoretiska koncept för på vilka sätt djurparker 

kan och bör arbeta med bevarande, för att kunna utgöra om det är likvärdigt. Det som 

utreds är om djurparker bidrar till bevarande av biologisk mångfald och på vilka sätt 

det sker.  
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I studien har först en litteraturöversikt gjorts för att undersöka grundläggande 

betydelsefulla bevarandeuppgifter för bevarande ex situ, samt framträdande 

förutsättningar som turismen bidrar med för att kunna arbeta med bevarande. Genom 

en litteraturöversikt har studiens olika kategorier kunnat definieras. Dessutom har ett 

underlag av frågor som ställts till studiens respondenter för att samla in empiriskt 

material även kunna tagits fram. Studien grundas i en deduktiv ansats i förhållande till 

att det finns omfattande tidigare forskning som belyser vilka sätt bevarandearbete kan 

tillämpas ex situ.  

 

Studiens insamlade data  

Data som har samlats in för studiens genomförande utgör både primär- och 

sekundärdata. Studien utgör både primär- och sekundärdata då viss data, den 

sekundära, har funnits tillgänglig att hämta via webbsidor medan annan data har varit 

nödvändig att samla in för studiens genomförande. Med sekundärdata avses data som 

har samlats in av någon annan men som kan användas för forskarens egna syfte, medan 

primärdata är original data som har samlats in av forskare för eget bruk (Smith 2010). 

I studien har både primär- och sekundärdata använts då nyttjandet av flera olika 

datakällor kan ge tillgång till ett rikare material att arbeta med. Användning av 

sekundärdata kan dessutom ge möjligheten att undersöka ett eller flera ämnen utan att 

själv behöva spendera tid och ansträngning för att samla in data (Smith 2010). 

Ingående förklaring hur primär- och sekundärdata har samlats in redogörs under punkt 

2.2 Datainsamlingsmetod.  

 

Studiens data som har samlats in kan vidare karaktäriseras som både kvantitativ och 

kvalitativ. Viss data är baserad på nummer och siffror, vilket karaktäriserar data som 

är kvantitativ, medan viss data är baserad på ord som förklaras utgöra kvalitativ data 

(Smith 2010). Data har exempelvis samlats in som anger hur många besökare 

djurparkerna har årligen och hur många dagar om året djurparkerna har öppet för 

besökare. Data har också samlats in som redogör för olika arbetssätt av 

bevarandearbete och turismens förutsättningar för arbetet. Data som har samlats in i 

studiens syfte kan därmed klassificeras som både kvantitativ och kvalitativ. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

I studien har telefonintervjuer använts som datainsamlingsmetod för att kunna besvara 

studiens syfte och problemformulering. Telefonintervjuer som datainsamlingsmetod 

för att samla in primärdata har använts för att kunna nå ut till många djurparker på ett 

effektivt sätt. Telefonintervjuer har också valts utifrån att få tillgång till rik och 

detaljerad data som har kunna bidragit med en djupgående inblick av djurparkers 

arbete med bevarande och turismens förutsättningar för bevarandearbetet. Enligt 

Smith (2010) är intervjuer en ofta förekommande metod för att samla in data som 

möjliggör insamling av utförlig och detaljerad data, som kan bidra till ett utförligt och 

detaljerat material att analysera och arbeta med. Intervjuer är därmed en användbar 

metod för att kunna få en djupgående förståelse och inblick av det som studeras (Smith 

2010).  

 

Intervjuer har skett via telefon med personer som arbetar på svenska djurparker. De 

olika djurparkerna har som ett första steg kontaktats via mail med information om 

studiens syfte samt en förfrågan om medverkan. De djurparker som inte varit möjliga 

att nå via mail har direkt kontaktats via telefon. Telefonintervjuer har därefter bokats 

in med respondenter från de olika djurparkerna. På önskemål har respondenterna fått 

intervjufrågorna bifogade för förberedelse innan intervjutillfället. Det har möjliggjort 

att intervjuerna har kunnat bokas in med lämpad personal som har god insikt och 

kunskap om djurparken, vilket har varit en förutsättning för genomförandet.  

 

Genomförandet av telefonintervjuer 

Telefonintervjuerna har genomförts under olika tider och dagar under en sammanlagd 

period av två veckor. Totalt har 19 stycken intervjuer genomförts. Varaktigheten för 

varje enskild intervju har varierat mellan 30 till 75 minuter. Under samtalens gång har 

anteckningar förts vid samtliga intervjuer. Telefonintervjuerna har introducerats med 

en kort presentation av studiens syfte. Intervjuerna har därefter följts med ett fåtal 

personliga frågor som bland annat berört respondentens befattning och hur länge 

respondenten varit anställd på djurparken. Intervjuerna har fortsatt med ett antal 

kortare opersonliga frågor om den enskilda djurparken, och följts av ett antal 

kärnfrågor som är direkt relaterade till studiens problemformulering och syfte.  
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Vid intervjuerna har en intervjuguide använts som har präglats av förbestämda frågor 

som respondenterna fått besvara. Intervjufrågorna har baserats utifrån det teoretiska 

materialet som utgör studiens framställda kategorier. Samtliga intervjuer har utgått 

från samma utgångsläge med en bestämd ordningsföljd men under intervjuerna har det 

lämnats utrymme för en ändrad ordningsföljd av frågor. Det har också lämnats 

utrymme för följdfrågor. En intervjuguide syftar just enligt Sirakaya-Turk (2011) till 

att inte vara för strikt begränsad till intervjufrågorna, utan att istället tillåta följdfrågor 

för att respondenten ska kunna utveckla sitt resonemang. Intervjuerna som har 

genomförts kan vidare klassificeras som semistrukturerade. Intervjuer som är 

semistrukturerade syftar till att följdfrågor tillåts utifrån respondentens svar, och att 

ordningsföljden inte behöver vara helt strikt. Semistrukturerade intervjuer skiljer sig 

på så sätt från strukturerade (Ledarna 2017). Semistrukturerade intervjuer har valts för 

att vara flexibel för vad respondenterna har kunnat dela med sig av avseende de 

enskilda djurparkerna, och på så sätt vara öppen för ett rikare och mer detaljerat 

material. Intervjuguiden som använts vid samtliga intervjuer finns bifogad som bilaga 

A.  

 

Sammanställning av telefonintervjuer 

Under samtliga telefonintervjuer har anteckningar förts, men inga intervjuer har blivit 

inspelade för återlyssning. Inspelning av intervjuer kan vara ett effektivt alternativ för 

att kunna sammanställa data och som, enligt Smith (2010), kan bidra till ett mer 

detaljerat material i förhållande till att endast föra anteckningar vid ett intervjutillfälle. 

Inspelningar vid studiens genomförande har dock inte varit möjligt, vilket har berott 

på brist av teknik av att kunna spela in telefonsamtal. Det faktum att inga inspelningar 

har genomförts kan anses som en svaghet för studien, eftersom det har medfört att viss 

ex-formation har gått miste om. Inspelade telefonintervjuer som hade kunna 

återlyssnats hade kunnat avse ett mer omfattande och detaljerat material. Att 

inspelningar inte förekommit anses dock inte ha utgjort en påverkan för studiens 

resultat. Inte heller anses det ha påverkat studiens giltighet och tillförlitlighet då syftet 

har varit möjligt att besvara med den information som antecknats och som funnits 

tillgänglig att analysera. 
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2.3 Urval  

Ett urval av vilka djurparker som omfattas i studien har skett som en process i olika 

steg. Ett första urval har gjorts till att endast inkludera svenska djurparker, vilket i 

studien syftar till djurparker som är geografiskt placerade i Sverige. Valet av att endast 

omfatta svenska djurparker har valts utifrån en aspekt av tillgänglighet och 

språkpreferens.   

 

Ett andra urval har därefter gjorts i förhållande till definitionen av begreppet djurpark. 

Olika definitioner behandlar begreppet djurpark på olika sätt, vilket innebär att olika 

typer av anläggningar kan definieras som djurparker. I relation till att studien har en 

geografisk inriktning mot djurparker i Sverige, har svensk lagstiftning legat till grund 

för valet av definitionsfråga att utgå ifrån. Sveriges Riksdag definierar genom 

Artskyddsförordningen (2007:845) en djurpark som:  

 

”Permanent anläggning, som inte är en cirkus eller djuraffär, där levande djur av vilda 

arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.” 

(SFS 2007:845) 

 

Urvalet baseras därigenom av kriterier som uppfyller att djurparkerna är permanenta 

anläggningar, förvarar levande djur av vilda arter och visar djur för allmänheten under 

minst sju dagar om året. Definitionen medför att exempelvis 4H-gårdar, som bland 

annat Jordbruksverket (2017) definierar som en djurpark, inte omfattas i studien. 

Djurparker som endast erhåller svenska lantraser, exempelvis gris, får och kor har i 

avseendet även valts att inte omfattas i studien. Det förhåller sig till att definitionen 

avser levande djur av vilda arter, och lantrasdjur kan betraktas som en typ av husdjur 

som anpassats till miljön (NE 2017).  

 

Som ett tredje steg i urvalsprocessen har en sökning gjorts för att identifiera svenska 

djurparker. Först har en Google-sökning gjorts med sökordet svenska djurparker där 

Svenska djurparksföreningen kommit upp som en första träff. Svenska 

djurparksföreningen, SDF, är en medlemsorganisation som representerar institutioner 

som omfattas inom myndighetsbegreppet djurparker, som bland annat djurparker, 

akvarier och tropikhus (Svenska djurparksföreningen 2013b). Organisationen har 21 
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medlemmar, varav 20 stycken avser djurparker som är placerade i Sverige (Svenska 

djurparksföreningen 2013b). Dessa medlemmar har valts ut för att omfattas i studien. 

 

Vidare har ytterligare en sökning gjorts på allabolag.se med sökordet djurpark, för att 

kunna identifiera fler svenska djurparker. De träffar som sökningen har resulterat i har 

genom observation undersökts för att kunna urskilja de träffar som faktiskt avser 

djurparker. För att kunna göra denna urskiljning har SNI-koder använts. SNI står för 

standarden för svensk näringsgrensindelning och används för att klassificera företag 

och arbetsställen utifrån vilken verksamhet som bedrivs (SCB 2017). Genom att 

använda SNI-koden för djurparker har olika verksamheter kunnat urskiljas från 

varandra, och det har varit möjligt att identifierat vilka träffar på allabolag.se som avser 

djurparker.  

 

Alla verksamheter på allabolag.se med SNI-koden för djurparker har därefter enskilts 

sökts upp på Internet för att kunna besöka verksamheternas webbsidor, och på så sätt 

kunna identifiera vilka djur som verksamheterna innehar. Djurparker som endast 

erhåller svenska lantraser har valts bort, med motivering som nämnts ovan. Vidare har 

också älgparker valts bort och omfattas inte av studien. Älgparker har valts att 

exkluderas i studien då älgparker förvarar älgar i deras naturliga miljö, även om de är 

inhägnade. Älgparkerna anses därmed i studiens mening förvara älgar in situ, och blir 

ett bortfall då studien redogör för bevarande ex situ.  

 

Bortfallen som gjorts medför att ytterligare sju djurparker i Sverige, utöver de 

djurparker som ingår i Svenska Djurparksföreningen, har kunna identifierats till 

studien. Totalt har därmed 27 stycken djurparken kontaktats för medverkan (se bilaga 

B). Av dessa har 19 stycken djurparker medverkat på intervjuer (se bilaga C) och utgör 

studiens empiriska material. 

 

2.4 Bortfallsanalys 
Studien omfattar sammanlagt 19 stycken olika djurparker av de sammanlagda 27 

stycken djurparker i Sverige som har identifierats genom urvalsprocessen. Det innebär 

ett totalt bortfall av åtta stycken djurparker, som studien inte innefattar. Av dessa åtta 

djurparker har två tackat nej till medverkan. Resterande sex stycken djurparker har, 

trots försök via mail och telefon, inte varit möjliga att få tag på inom studiens 

tidsbegränsning. Bortfallen av de åtta stycken djurparkerna innebär att studien inte kan 
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uttala sig om samtliga djurparker i Sverige. I studien uttalas det därmed inte om på 

vilka sätt alla djurparker i Sverige arbetar med bevarande av biologisk mångfald, utan 

resultatet avser endast de djurparker som har medverkat i studien.   

 

2.5 Analys- och tolkningsprocessen 
Studiens definierade kategorier som omfattar bevarande av biologisk mångfald, 

uppfödning i fångenskap, stöd in situ, information och utbildning, forskning samt 

djurparker som turistattraktioner har baserats utifrån tidigare forskning. Teoretiska 

resonemang har på så sätt utformat de kategorier som sedan har använts som en 

grundläggande mall för att framställa studiens intervjuguide. Den teoretiska 

referensramen har därigenom varit grundläggande för att formulera de intervjufrågor 

som har använts vid insamlingen av det empiriska materialet.  

 

Data som har samlats in via intervjuer har efter intervjutillfällena transkriberats. Data 

har därefter tolkats för att kunna sammanställas. Av studiens insamlade data har en 

innehållsanalys gjorts av det som kommunicerats för att utgöra vad det är som 

respondenterna uttrycker och förmedlar. En innehållsanalys är ett verktyg som kan 

användas just för att undersöka och förstå texter. Det som undersöks är vad som 

förmedlas, vad intentionen med som förmedlas är samt vem avsändaren är som uttalat 

budskapet (Smith 2010). Genom en innehållsanalys har data kunna sammanställts och 

därefter kunna sammankopplats till studiens olika kategorier. 

 

2.6 Metodanalys av studiens kvalitet  

I förhållande till studiens genomförande har olika medvetna val gjorts som kan ha en 

påverkan för studiens redovisade resultat och slutsatser. De medvetna val som har 

gjorts kan på så sätt också ha en inverkan på studiens tillförlitlighet och giltighet, som 

beskriver för hur väl datainsamling har fungerat (Gunnarsson 2002). Nedan 

presenteras grundläggande val som kan haft en avgörande inverkan för studiens 

giltighet och tillförlitlighet. 

 

Analys av definition av begrepp samt urval av djurparker 

Den definition av begreppet djurpark som har valts som utgångspunkt för studien 

medför att vissa anläggningar, som enligt andra definitioner inkluderas som 

djurparker, inte omfattas i studien. Det avser exempelvis 4H-gårdar och anläggningar 
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som endast förvarar djur av svenska lantraser. Vidare medför urvalsprocessen och 

tillvägagångssättet för hur den genomförda sökningen av svenska djurparker har gjorts 

att vissa djurparker som bedriver aktiv verksamhet möjligtvis kan ha uteslutits. 

Studiens olika urvalsmetoder kan på så sätt ha en påverkan på resultatet, och en 

inkludering av de uteslutande verksamheterna skulle kunna påvisa ett annorlunda 

resultat. Studien kan därmed inte göra en generaliserande slutsats om hur alla 

djurparker i Sverige arbetar med bevarande, utan resultatet kan med tillförlitlighet 

endast förhållas till de djurparker som medverkat i studien. 

 

Analys av datainsamlingsmetod och respondenter 

Valet av datainsamlingsmetod har också kunnat påverka studiens resultat och kvalitet 

samt hur tillförlitlig och giltig studien kan anses. Begreppen giltighet och 

tillförlitlighet hänvisas till den datainsamlingen som gjorts, den efterföljande analysen 

av insamlad data och att rätt sorts data är insamlad på ett tillförlitligt sätt (Gunnarsson 

2002). I studien har telefonintervjuer genomförts för att samla in data med hjälp av en 

intervjuguide. Intervjuguidens frågor har formulerats utifrån teoretiska resonemang 

kring studiens ämne och frågorna har ställts till personer som arbetar på svenska 

djurparker. Datainsamlingsmetoden anses giltig för studiens syfte då det som är 

relevant för sammanhanget har kunnat mätas, vilket begreppen giltighet syftar till 

(Gunnarsson 2002).  

 

Studiens datainsamlingsmetod har vidare medfört direkt access till respondenter som 

har haft möjlighet att besvara studiens intervjufrågor. Respondenterna har utgjorts av 

bland annat zoologer, utbildningsansvariga samt ägare på djurparker. Respondenternas 

olika befattningar inom djurparkerna medför ett antagande om att respondenterna 

innehar god kunskap och expertis, både om de enskilda djurparkerna men även om 

exempelvis djurhållning. De olika respondenterna som har intervjuats avses därmed 

också medföra en god tillförlitlighet för den datainsamling som skett, och de aspekter 

som behövts mätas för att besvara studiens syfte. Tillförlitlighet syftar just till hur 

mycket det går att lita på materialet, och hur trovärdigt materialet är för att kunna 

garantera god giltighet (Gunnarsson 2002).   

 

De telefonintervjuer som har gjorts för att samla in studiens primära andel av empirisk 

data har tagit lång tid att genomföra. Det är relaterat både utifrån ett perspektiv att 

komma i kontakt med personer som har haft möjlighet att besvara frågorna i 
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intervjuguiden och boka in intervjutillfällen, men också utifrån själva tiden för 

telefonintervjuerna. Samtalstiden för intervjuerna har varierat mellan 30-75 minuter, 

varav de flesta i snitt har tagit 45-50 minuter att genomföra. Därefter har det tagit tid 

att sammanställa svarsdokumenten efter varje intervjutillfälle. Att använda 

telefonintervjuer som datainsamlingsmetod har på så sätt varit tidskrävande. Ett 

tänkbart alternativ för att samla in data på ett mindre tidskrävande sätt hade kunna varit 

att genomföra enkätfrågor som hade kunnat mailats ut till olika djurparker. 

Datainsamling via telefonintervjuer istället för enkätfrågor har däremot valts trots att 

det är mer tidskrävande. Valet har grundats på att kan vara svårt att samla in detaljerad 

information genom enkäter samt då online-baserade enkäter medför en osäkerhet av 

hur giltig data är (Sirakaya-Turk et al. 2011).  
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3 Bevarande av biologisk mångfald 
Det tredje kapitlet introducerar läsaren för begreppet biologisk mångfald för att bidra 

till en förståelse om varför bevarande av biologisk mångfald anses viktigt. En 

introduktion ges också för att lyfta fram den teori som testas. Den kunskap som 

presenteras i kapitlet är nödvändig för att förstå på vilka sätt djurparker kan bidra till 

biologisk mångfald. Kapitlet avslutas med en kort presentation av huvudsakliga 

bevarandeaspekter. 

 
3.1 Hot mot biologisk mångfald  
Under de senaste årtiondena har det skett klimatförändringar och orsakats 

miljöförstöring som har bidragit till en värld med växande miljöhot och reducerad 

biologisk mångfald. En bakomliggande orsak är människors förbrukande av jordens 

naturresurser. Allt för många människor utnyttjar alldeles för stor andel naturresurser 

på ett sätt som inte är hållbart för att andra arter ska kunna ha tillräckligt med utrymme 

för att garanteras en framtid på jorden (Olney 2005). Människors aktiviteter och 

utnyttjande av naturresurser bidrar till förödande konsekvenser för världens biologiska 

mångfald (Olive & Jansen 2017) och orsakar att arter utrotas i en oroväckande fart 

(CBD 2017).  

 

Förlusten av biologisk mångfald, som syftar till variationen av levande individer 

(Olney 2005) och de ekologiska system som individerna är en del av (United Nations 

1992), är ett av de mest kritiska miljömässiga problemen för nuvarande som hotar både 

värdefulla ekosystem och mänskligt välbefinnande (Ceballos et al. 2015). Hotet mot 

biologisk mångfald har aldrig varit större (CBD 2017) och den nuvarande utrotningen 

av arter är högre än tidigare (Ceballos et al. 2015). På jorden upplevs för nuvarande en 

sjätte massutrotning, så kallad sixth mass extinction, som innebär att arter dör ut. 

Exempelvis har populationen av ryggradsdjur sedan 1970 förminskats med 52 procent 

(Brady et al. 2017). Hoten som råder kräver att det sker åtgärder för att motverka 

förlust av arter och ekologiska system. Att motverka förlusten är en nödvändighet då 

biologisk mångfald är en global tillgång med enormt värde för både nuvarande och 

kommande generationer. Motverkning av förlust utav biologisk mångfald är en 

nödvändighet eftersom jordens biologiska resurser är avgörande för mänsklighetens 

sociala och ekonomiska utveckling (CBD 2017).  
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3.2 Djurparkers åtagande för att skydda biologisk mångfald  
För att kunna motverka förlusten av biologisk mångfald och lindra den globala krisen 

av miljöförstöring och miljöhot behöver arter skyddas (Olive & Jansen 2017). En 

växande medvetenhet om behovet att skydda arter för att förminska förlust av 

biologisk mångfald har bidragit till att djurparker har uppmanats att förbättra sitt 

engagemang och åtagande för bevarande (Catibog-Sinha 2008).  

 

I alla svenska djurparker arbetas det idag med bevarande, vilket hänvisas till att 

djurparker måste bedriva bevarandeprojekt för att få benämnas som en djurpark 

(Therese Johansson 2017-12-06; Åke Netterström 2017-07-08; Roger Jansson 2017-

12-08). Enligt samtliga svenska djurparker som har medverkat i studien är djurparker 

viktiga turistattraktioner i samhället för att bevara biologisk mångfald. Djurparker 

anses som absolut nödvändiga för att bevara djur (Jonas Wahlström 2017-12-14) på 

grund av att världen ser ut som den gör med hot mot djur och natur (Emelie Davidsson 

2017-12-15). Djurparker är djurens sista anhalt för djur på jorden som hotas att utrotas, 

och det medför att bevarandet ligger på djurparkernas ansvar (Åke Netterström 2017-

12-08).  

 

Djurparker håller populationer av djurarter i djurparker som en försäkran för att djur 

inte ska försvinna helt och hållet (Marie de Colli 2017-12-13) och fungerar som en 

säkerhetsreserv för arter som kan komma att minska i framtiden (Jennie Westander 

2017-12-07) Om en djurart skulle komma att utrotas helt är det djurparkernas uppgift 

att se till att det finns en genetisk frisk population med individer som kan introduceras 

till det vilda (Marie de Colli 2017-12-13). Djurparker som har en sund djurhållning 

och ett välfungerande system kan på så sätt vara viktiga för att bevara biologisk 

mångfald (Jesper Flygare 2017-12-13).  

 

En förutsättning för att djurparker ska kunna bidra till biologisk mångfald är dock att 

arbete med bevarande sker på rätt sätt. Det är viktigt med en sund djurhållning och god 

kontroll eftersom bland annat misskött eller felaktig djuruppfödning kan leda till 

inavel, vilket kan leda till försämrad biologisk mångfald snarare än en förstärkning 

(Johannes Karlsson 2017-12-07). Djurparker måste därmed arbeta med bevarande på 

rätt sätt för att skydda biologisk mångfald, och det finns en mängd sätt att göra det på. 

Djurparker kan arbeta med en mängd olika bevarandeaktiviteter som främst innefattar 
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uppfödning av hotade arter, stöd för bevarande in situ för arter och deras livsmiljöer, 

utbildning samt forskning (Olney 2005; Catibog-Sinha 2008; Olive & Jansen 2017). I 

kommande kapitel redogörs mer ingående vikten av de olika bevarandeaktiviteterna 

och hur svenska djurparker arbetar med bevarande. 
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4 Bevarande genom uppfödning i fångenskap 
Det fjärde kapitlet presenterar bevarandearbete genom djuruppfödning i fångenskap 

som en insats för att bevara biologisk mångfald. I kapitlet redovisas teoretiska 

aspekter av uppfödning som vidare analyseras i förhållande till det empiriska 

materialet för på vilka sätt svenska djurparker arbetar. I kapitlet redogörs vidare 

djurparkers möjligheter för introduktion av djur till naturlig miljö och svenska 

djurparkers bidrag av introduktion. Kapitlet avslutas med en reflekterande slutsats av 

det berörda ämnet. 

 
4.1 Uppfödning som ett verktyg för bevarande 

Djuruppfödning i fångenskap, vanligtvis benämnt captive breeding enligt engelsk 

definition, är ett av många verktyg som kan användas för att bevara arter, underarter 

och populationer (Leus 2011) och en vanligt förekommande form av bevarande ex situ 

(Bowkett 2008; Witzenberger & Hochkirch 2011; Leus 2011; Olive & Jansen 2017). 

Uppfödning av djur i fångenskap medför potential att kunna försäkra bevarandet av 

djurarter som är hotade eller i riskzonen att dö ut (Conde et al. 2011) och används för 

att skapa försäkringspopulationer som upprätthåller genetisk mångfald (Olive & 

Jansen 2017). Djuruppfödning är på så sätt en betydelse bevarandeuppgift för att kunna 

bevara en god kollektion av hotade arter och genetisk mångfald, samt för att undvika 

att djur som är hotade dör ut (Catibog-Sinha 2008; Olive & Jansen 2017).  

 

Uppfödning av djur i fångenskap anses vara det enda kortsiktiga praktiska alternativet 

för att bevara arter som är isolerade till begränsade livsmiljöer (Conde et al. 2011). 

Uppfödning anses också vara det enda alternativet för att bevara artpopulationer som 

har förminskats eller splittrats till så stor del att de inte har möjlighet att överleva utan 

mänskligt ingripande (Catibog-Sinha 2008). Bevarandeuppgiften anses utgöra en 

integrerad del av en arts övergripande bevarandehandlingsplan, och anses vara en 

nödvändig uppgift som kan fylla ett flertal roller i utrotningsprocessen av en art (Leus 

2011).  

 

4.2 Djurparkers arbete med uppfödningsprogram  
Djurparker började med att föda upp djur i fångenskap som en medveten och 

samordnad insats under 1970-talet (Cohn 1988) och i dagens samhälle förekommer 

uppfödning i många djurparker (Olive & Jansen 2017). Av studiens genomförda 
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intervjuer framgår det att samtliga medverkande djurparker arbetar med uppfödning 

(se bilaga C). I vilken grad uppfödning sker och hur omfattande 

uppfödningsprogrammen är skiljer sig däremot från djurpark till djurpark. I vissa 

djurparker är uppfödning inriktat på ett fåtal specifika arter. Borås Tropikhus 

medverkar exempelvis i ett bevarandeprojekt av arten pannkakssköldpadda 

(Malocochersus tornieri) och arbetar enbart med medveten uppfödning av den hotade 

arten (Therese Johansson 2017-12-06). På Havets hus är uppfödning av arterna 

knaggrocka (Raja clavata) samt småfläckig rödhaj (Scyliorhinus caniculus) i fokus 

(Roger Jansson 2017-12-08) medan i Skånes djurpark omfattas arten berguv (Bubo 

bubo) främst av det uppfödningsarbete som sker (Carl Bratt 2017-12-12). Vidare 

arbetar Bleking Exotiska Värld främst med uppfödning av arten trubbnoskrokodil 

(Osteolaemus tetraspis) som är utrotningshotad, men i djurparken förekommer även 

uppfödning av andra djur (Johannes Karlsson 2017-12-07).  

 

I många av djurparkerna förekommer vidare uppfödning av ett flertal arter, och 

djurparkernas arbete med djuruppfödning sker främst genom olika bevarandeprogram 

som styrs av större organisationer. Gemensamt för många djurparker är således att 

uppfödning inte styrs av djurparkerna själva, utan påverkas av större organisationer 

och deras bevarandeprojekt. Frösö Zoo arbetar exempelvis med uppfödning genom att 

vara ansluta till CITES och ISIS (Åke Netterström 2017-12-08). CITES står för the 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

och är ett internationellt avtal vars syfte är att försäkra överlevnaden av vilda djur och 

växter och se till att dessa inte hotas av internationella byten, genom att reglera handeln 

av hotade djur och växter (CITES 2018). Vidare står ISIS för International Species 

Information System som är en medlemskapsbaserad organisation som syftar till att 

systematiskt samla och dela information om djur och arter (Species360 2018b). 

Organisationens mission är att underlätta internationellt samarbete genom att samla 

och dela information och kunskap till djurparker om djur och djurens miljö för att 

uppfylla bevarande (Species360 2018c). Genom att Frösö Zoo samarbetar med 

organisationerna CITES och ISIS kan djurparken få en insikt av vilka djurarter som är 

hotade och riskerar att dö ut. Frösö Zoo kan därigenom styra sitt arbete med 

uppfödning i djurparken efter informationen från organisationerna (Åke Netterström 

2017-12-08).  
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Uppfödningsprogram via SDF och EAZA 

Ett flertal djurparker samarbetar även med Svenska djurparksföreningen samt 

European Association of Zoos and Aquaria för uppfödning och är delaktiga i olika 

uppfödningsprojekt för bevarande. Svenska djurparksföreningen, SDF, är en 

medlemsorganisation för djurparker. Föreningen företräder sina medlemmar i 

övergripande frågor mot myndigheter och organisationer, och en del av föreningens 

syfte är att knyta samman djurparksmedlemmarna (Svenska djurparksföreningen 

2013b). Svenska djurparksföreningen bedriver olika bevarandeprojekt, så kallade 

SDF-projekt, som djurparker kan samverka i. SDF-projekten syftar till att samordna 

uppfödningsarbete för respektive djurarter, samt att bland annat samordna placering 

och förflyttning av individer (Svenska djurparksföreningen 2013c). Djurparker som 

bland annat Lycksele djurpark, Borås Djurpark och Järvzoo arbetar med uppfödning 

genom samarbete med Svenska Djurparksföreningen och föreningens 

bevarandeprojekt (Irene Sjögren 2017-12-07; Lina Jelk 2017-12-08; Madeleine Hjelm 

2017-12-15). Järvzoo är bland annat kopplade till SDF-projekt av brunbjörn (Ursus 

arctos), varg (Canis lupus) och fjälluggla (Bubo scandiacus) för uppfödning (Lina Jelk 

2017-12-08).  

 

Utöver Svenska djurparksföreningen samarbetar även ett flertal djurparker med 

European Association of Zoos and Aquaria, som främst benämns under förkortningen 

EAZA. Av samtliga djurparker som medverkat i studien är elva stycken av dessa 

medlemmar i EAZA. Medlemmarna utgörs av Lycksele Djurpark, Järvzoo, Orsa 

Rovdjurspark, Furuviksparken, Parken Zoo Eskilstuna, Skansen, Kolmårdens 

Djurpark, Nordens Ark, Borås Djurpark, Universeum samt Skånes Djurpark (EAZA 

2018c). EAZA är den ledande medlemskapsorganisationen för djurparker inom 

Europa och organisationens mission är att underlätta samarbete mellan europeiska 

djurparker för att uppnå mål av utbildning, forskning och bevarande (EAZA 2018a).  

 

EEP och ESP-program 

Inom EAZA arbetas det framförallt med två olika uppfödningsprogram. Det mest 

omfattande programmet heter European Endangered species Programme, EEP (EAZA 

2018b) som avser det europeiska uppfödningsprogrammet för hotade arter (Svenska 

djurparksföreningen 2013a). Uppfödningsprogrammet EEP utgörs av flera olika 

projekt som syftar till att samordna uppfödning av hotade arter som hålls inom 
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europeiska djurparker. Avsikten är att kunna upprätta och hålla sunda populationer av 

djur för bevarande av biologisk mångfald (Svenska djurparksföreningen 2013a). EEP-

programmet är därmed till för att bidra med en framtid för några av världens mest 

sårbara arter (EAZA 2018b).  

 

Ett flertal svenska djurparker är direkt kopplade till vissa EEP-projekt. Exempelvis är 

Universeum med i EEP-projekt för arterna gilaödla (Heloderma suspectum), 

goeldisapa (Callimico goeldii) samt tvåfärgad tamarin (Sagunius bicolor bicolor). 

Uppfödning i Universeum arbetas därmed genom olika projekt, och olika djurarter 

omfattas till olika stor del inom olika projekt (Daniel Roth 2017-12-12). Malmö 

Naturmuseum är också registrerade och medverkar i ett antal EEP-projekt, bland annat 

för egyptisk landsköldpadda (Testudo kleinmanni). Malmö Naturmuseum arbetar på 

så sätt med uppfödning även om de inte själva direkt arbetar med uppfödning av hotade 

arter, genom att medverka i EEP-projekt (Jesper Flygare 2017-12-13). Ytterligare är 

Furuviksparken en djurpark som bland annat arbetar med djuruppfödning genom EEP-

program. Furuviksparken är delaktig i uppfödningsprojekt för bomullshuvudtamarin 

(Saguinus oedipus), gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus chrysomelas), 

sumatraorangutang (Pongo abelii), vitkindad gibbon (Nomascus leucogenys) och röd 

vari (Varecia rubra). I Furuviksparken sker även uppfödning av djurarter som inte är 

kopplade till EEP-projekt. Uppfödning förekommer bland annat för svenska lantraser 

som är hotade i Sverige, men som inte är prioriterade inom EAZA och organisationens 

bevarandeprogram (Daniel Hansson 2017-12-08).  

 

Vidare arbetar även Järvzoo, Tropicarium och Tropikariet i Helsinborg med 

uppfödning av arter som omfattas av EEP-projekt. Järvzoo är bland annat delaktiga i 

uppfödningsprojekt för järv (Gulo gulo) och myskoxe (Ovibos moschatus) som är två 

arter som djurparken förvarar. I djurparken finns även ett projekt för fjällräv (Alopex 

lagopus) i uppfödningssyfte (Lina Jelk 2017-12-08). Tropicarium är med i EEP-

projekt för bland annat pinchéapa (Saguinus oedipus) som är en art som också 

benämnd bomullshuvudtamarin (Kalle Melkersson 2017-12-13) och på Tropikariet i 

Helsingborg arbetas det aktivt med uppfödning av trubbnoskrokodiler (Osteolaemus 

tetraspis) som tillhör projekt inom EAZA. På Tropikariet i Helsingborg sker även aktiv 

uppfödning av arten ormhalssköldpadda (Chelidae) och uppfödning förekommer även 

av andra arter (Johnny Möllerström 2017-12-08).  
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Det andra uppfödningsprogrammet inom EAZA kallas för ESB och står för European 

Studbook. ESB-programmet är mindre omfattande än EEP-programmet och utgör inte 

direkta uppfödningsprogram för arter, utan avser stamböcker med information om 

arter (EAZA 2018b). Till varje stambok för en enskild art finns det en ansvarig person 

som samlar in data om födslar, dödsfall, förflyttningar och liknande om arten i fråga 

från alla djurparker inom EAZA. Insamlad data läggs därefter in i ett program som 

medför att det går att genomföra analyser om artens population. Djurparker kan genom 

stamböckerna därmed få information om en enskild djurart, och se om det finns 

rekommendationer för uppfödning eller förflyttning för att behålla en frisk population 

på lång sikt. Information i stamböckerna är även det som styr om en viss art bör ingå 

i EEP-program för att det ska kunna hållas en livskraftig population (EAZA 2018b). 

Av svenska djurparker arbetar bland annat Järvzoo och Borås djurpark med 

uppfödning genom ESB (Lina Jelk 2017-12-08; Madeleine Jelk 2017-12-15). 

 

Uppfödning med hjälp av koordinator 

Till stamböckerna och till varje EEP-projekt finns det en koordinator som ansvarar för 

en enskild djurart och som ger rekommendationer om uppfödning (EAZA 2018b), 

vilket är nödvändigt för att hålla en sund population. Djuruppfödning i fångenskap 

som ett verktyg för att bevara och skydda arter från utrotning kräver kunskap av arters 

biologiska behov för att kunna fungera väl (Leus 2011). Uppfödning kräver att det 

finns kunskap om hur varje enskild art ska födas upp då uppfödningsmetoder som 

fungerar för en viss art inte nödvändigtvis fungerar för en annan (Cohn 1988). 

Framförallt krävs även kunskap för att ett tillräckligt antal avkommor tillförlitligt ska 

kunna födas upp ifrån en önskad kombination av föräldrar för att undvika inavel. För 

att kunna arbeta med djuruppfödning för bevarande är det också viktigt att se till att 

uppfödning sker innan en specifik art är kritiskt utsatt för fara och hotas att dö ut (Leus 

2011). Uppfödning av djur i fångenskap som bevarandearbete kan vara utmanande när 

det endast finns ett fåtal individer kvar av en art. Djuruppfödning ska därför inte 

användas som en akutbehandling, utan måste användas som ett verktyg innan en art 

har nått en punkt där det inte längre finns en återvändo från att dö ut för att ha möjlighet 

att vara framgångsrikt (Conde et al 2011). Uppfödningsprogram är inte direkt dömda 

att misslyckas när det finns färre individer kvar, men däremot innebär det att det finns 

en ökad risk för att det uppstår problem då den genetiska variationen kan vara låg och 
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risken för inavel kan vara hög (Leus 2011). Genom att det finns koordinatorer för olika 

arter kan djurparkers arbete med uppfödning underlättas eftersom koordinatorer bidrar 

med nödvändig information om djurarter.  

 

En koordinator utgörs av en person som arbetar på en djurpark som är medlem inom 

EAZA samt som har intresse och kunskap om den specifika arten i fråga. Koordinatorn 

har många uppgifter som bland annat omfattar att samla information om statusen av 

alla individer inom europeiska djurparker av djurarten som koordinatorn ansvarar för. 

Koordinatorns uppgift är bland annat också att genomföra demografiska och genetiska 

analyser och att ta fram en plan om fortsatt hantering och hållning av djurarten. 

Koordinatorn är i sitt arbete assisterad av en art-kommitté, och varje år ges 

rekommendationer från koordinatorn tillsammans med kommittén om vilka djur som 

bör födas upp eller inte (EAZA 2018b). Koordinatorn kan även ge instruktioner för 

när och hur uppfödning ska se, vilket kan innebära att rekommendationer kan ges om 

att djurparker bör väntar i ett eller flera år innan uppfödning ska påbörjas (Daniel 

Hansson 2017-12-08).  

 

Koordinatorn ger även rekommendationer om vilka individuella djur som bör 

förflyttas från en djurpark till en annan för att kunna föda upp nya individer (EAZA 

2018b). För varje djurart som är hotad finns därmed en koordinator som 

rekommenderar vart djur ska förflyttas för att passa lämpligast. Det kan exempelvis gå 

till att en koordinator för en djurart föreslår att individ ett, två, tre och fyra skulle passa 

i en viss djurpark och därefter föreslå en förflyttning av individerna för de djurparker 

som håller djuren. Om det blir tal om förflyttning är det därefter djurparkerna emellan 

som avgör när och hur djuren ska förflyttas (Daniel Hansson 2017-12-08). 

Koordinatorns rekommendationer om vilka individer som ska flyttas till vilken 

djurpark styrs av genetik. För en art som det bara finns några hundra individer kvar är 

det viktigt att koordinatorn bestämmer vilka djur som ska paras med vilka, för att 

behålla en sund population (Jennie Westander 2017-12-07).  

 

 

Uppfödning genom rekommendationer 

Många djurparker styr sitt arbete med uppfödning främst genom rekommendationer 

från EAZA, och följer rekommendationer från koordinator för vilka djurarter som 

anses bör födas upp och vilka djurarter som inte bör föröka sig. Parken Zoo är ett 
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exempel som följer rekommendationer. På Parken Zoo arbetas det med uppfödning av 

de flesta arter och djurparken är delaktiga i olika EEP-projekt. Djurparkens 

uppfödningsarbete styrs av koordinatorn för varje befintligt projekt, vilket innebär att 

fokus ligger på de djurarter som det finns rekommendationer av uppfödning för (Marie 

de Colli 2017-12-13). Även i Orsa Rovdjurspark följs rekommendationer från EAZA, 

och djurparken bedriver på så vis själva inte medveten uppfödning utan det är 

artkoordinatorer som avgör vilka djur som ska födas upp och inte. Även för Skansen-

Akvariet, Järvzoo, Borås Djurpark och Tropicarium är uppfödningsarbetet i 

djurparkerna inriktade utifrån efterfrågan och rekommendationer (Jonas Wahlström 

2017-12-14; Lina Jelk 2017-12-08; Madeleine Hjelm 2017-12-15; Kalle Melkersson 

2017-12-13).  

 

Enligt Madeleine Hjelm, zoologisk chef och utbildningsansvarig på Borås Djurpark, 

måste djurparker förhålla sig till de rekommendationer som finns för de djurarter som 

omfattas av bevarandeprojekt. Därutöver kan djurparker bestämma mer fritt över 

uppfödning för djurarter som inte är med i projekt (Madeleine Hjelm 2017-12-15). 

Enligt Emelie Davidsson, djurvårdare och utbildningsansvarig på Orsa Rovdjurspark, 

är det dock möjligt för djurparker att gå emot rekommendationer om uppfödning inte 

anses lämplig. Exempelvis kan djurparken vilja avstå av föda upp djur om djurparken 

inte har plats för fler avkommor eller om djurparken anser att det inte passar med 

uppfödning av en viss individ. Djurparken kan i liknande situationer samråda med 

EAZA för att avstyra uppfödning. Det är däremot EAZA som tar beslut om uppfödning 

ska ske oavsett, eller om det kan avstås på grund av omständigheterna som råder 

(Emelie Davidsson 2017-12-15). 

 

Vikten av samarbete för uppfödning  

Oavsett om djurparker är medlemmar inom EAZA och följer rekommendationer för 

uppfödning eller om djurparker är medlemmar inom SDF eller andra organisationer 

och föreningar så ligger grunden för många djurparkers uppfödningsarbete i samarbete 

med andra djurparker. Enligt respondenterna från Frösö Zoo, Tropicarium och 

Kolmårdens djurpark sker uppfödning framförallt i samarbete med andra djurparker, 

både inom Sverige men även internationellt (Åke Netterström 2017-12-08; Kalle 

Melkersson 2017-12-13; Jennie Westander 2017-12-07). Det råder pågående dialog 

mellan djurparker, och mellan djurparker sker byten av djur (Kalle Melkersson 2017-
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12-13; Johnny Möllerström 2017-12-08) som skapar möjligheter för uppfödning (Irene 

Sjögren 2017-12-07). Byten mellan djurparker sker framförallt inom medlemmar för 

Svenska djurparksföreningen, SDF, samt EAZA (Kalle Melkersson 2017-12-13). 

Genom medlemskap i EAZA samarbetar djurparker med ungefär 400 medlemmar 

(Daniel Hansson 2017-12-08), vilket ger goda förutsättningar för byten av individer 

som möjliggör god uppfödning av djurarter.  

 

Utöver samarbete utgörs vidare djurparkers förmåga att arbeta med uppfödning som 

en bevarandeuppgift i förhållande till att djurparker kan bidra med expertis, samt även 

har tillgång till platsutrymme (Olive & Jansen 2017). Att föda upp djur i djurparker 

kan medföra en viss säkerhet och tillgång till expertvård som inte kan förses i det vilda, 

vilket bidrar till att uppfödning i djurparker medför en försäkran mot att hotade arter 

dör ut (Leus 2011). Uppfödning som en betydelsefull bevarandeuppgift i djurparker 

kan dock vara utmanande och hur väl djurparker kan arbeta med uppfödning är 

begränsat till plats och resurser (Cohn 1988).  

 

4.3 Rekommendationer för stopp av uppfödning 
Enligt Jonas Wahlström, grundare och ägare av Skansen-Akvariet, lyckas djurparker 

väl med djuruppfödning. I vissa fall anses djurparker även lyckas för väl, vilket kan 

vara ett problem. Att lyckas för väl innebär att för många djur föds upp som det inte 

finns plats för, vilket kan leda till att djur måste avlivas för att det ska kunna behållas 

en frisk genetisk population av en art. För att undvika uppfödning av djurarter som det 

inte finns plats för i djurparker och som inte kan införas till naturlig miljö används p-

kapslar och p-stavar till djur (Jonas Wahlström 2017-12-14) och det blir 

uppfödningsstopp för arter (Marie de Collie 2017-12-13). I Skånes djurpark 

förekommer exempelvis uppfödning av bland annat berguv (Bubo bubo), men 

djurparken har även ovanligt många arter för tillfället som de har fått sluta föda upp 

och fått sätta p-stavar på. Avbrottet av uppfödning avser bland annat för lodjur (Lynx 

lynx) och järv (Gulo gulo). Skånes djurpark har fått rekommendationer av 

koordinatorer om att tillfälligt inte föda upp dessa arter eftersom det inte finns plats 

som djuren kan flyttas till och inte heller miljö att sätta ut djuren i. Rekommendationer 

av att stoppa uppfödning har även tillkommit för säl (Pinnipedia), björn (Ursidae) 

samt varg (Canis lupus) och djurparken har därmed tillfälligt gjort ett uppehåll i 
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uppfödningen av dessa arter för att undvika att behöva avlida djur (Carl Bratt 2017-

12-12).  

 

Avbrott i djuruppfödning på grund av platsbrist eller av överproduktion av arter kan 

förändras årligen. För många arter finns det dock otillräckligt många individer, och det 

skulle behövas fler djurparker för att skapa mer plats (Marie de Colli 2017-12-13). 

Uppfödning av djurarter sker till stor del i förhållande till om det finns plats och en 

väsentlig aspekt är att inte föda upp fler djur än vad det finns plats för. Överskott av 

djur innebär att vissa djur måste avlivas. Däremot behövs det samtidigt ett visst 

överskott av djur i djurparker för att hålla en frisk population. I huvudsak finns det 

inget syfte med djuruppfödning om det inte finns djurparker eller stabil miljö att sätta 

ut djur i. Däremot anses vissa djur nödvändigtvis fortplanta sig för djurens välfärd. 

Djuruppfödning blir på så vis en etisk fråga att förhålla sig till, och det är ingen enkel 

uppgift då alla djurparker blir missdrabbade vid misskötsel av djuruppfödning eller 

inavel (Daniel Hansson 2017-12-08).  

 

4.4 Introduktion till naturlig livsmiljö 
Gemensamt för många djurparker är att djuruppfödning anses vara en viktig aspekt 

och djurparker tillåter uppfödning till så stor grad som möjligt. En del av syftet med 

djurparker anses vara att djur ska få leva så länge och naturligt som möjligt, vilket 

också innebär att djur ska ha möjlighet att föröka sig (Lina Jelk 2017-12-08). Det anses 

som en berikning för djurens välfärd att få ungar (Daniel Hansson 2017-12-08) och 

djurparker vill därmed att djur ska få ungar för att kunna berika djurens liv (Lina Jelk 

2017-12-08). På Skansen tillåts exempelvis alla djur få ungar, och arbetet med 

uppfödning sker framförallt för att eventuellt sätta ut djur framöver vilket anses vara 

syftet (Linda Törngren 2017-12-14). Uppfödningsarbete sker därmed dels för att 

kunna hålla en långsiktig förvaltning av djuren som förvaras, men också för att hålla 

en reservpopulation. Målet med att föda upp många arter är således att genetiskt bättre 

på, samt att introducera arter i naturlig miljö (Madeleine Hjelm 2017-12-15). 

 

Det övergripande målet med att förvara och föda upp djur i fångenskap är att bevara 

sällsynta och hotade arter och förhindra utrotning, för att på sikt introducera avkommor 

till naturlig livsmiljö (Cohn 1988; Catibog-Sinha 2008, Bowkett 2008; Olive & Jansen 

2017), vilket många djurparker också avser. Huvudsyftet för många djurparker är att 
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se till att ha friska och sunda genetiska populationer inom djurparker. Dels för 

kunskapsspridning och forskning, men också ifall det skulle vara nödvändigt att 

introducera djur i den vilda naturliga miljön (Johnny Möllerström 2017-12-08; Linda 

Törngren 2017-12-14; Lina Jelk 2017-12-08).  

 

Introduktion genom bevarandeprogram  

I och med att syftet med uppfödning som sker i fångenskap är att introducera djur till 

naturlig miljö är uppfödning därmed ofta ihopkopplad med olika program som syftar 

just till introduktion av djur till naturen (Olive & Jansen 2017). Många svenska 

djurparker arbetar med introduktion (se bilaga C), vilket bland annat sker genom 

medlemskap i Svenska djurparksföreningen samt EAZA och genom 

bevarandeprojekten som djurparkerna stöttar. Exempelvis arbetar Parken Zoo med 

introduktion via de bevarandeprojekt de är en del av (Marie de Colli 2017-12-13) och 

Tropikariet i Helsingborg arbetar med introduktion av trubbnoskrokodil (Osteolaemus 

tetraspis) samt ormhalssköldpadda (Chelidae) genom de projekt de stöttar för 

uppfödning av arterna (Johnny Möllerström 2017-12-08). Vidare arbetar exempelvis 

Orsa Rovdjurspark med introduktion passivt genom bevarandeprogrammen som 

djurparken är med i samt genom att vara medlem i EAZA (Emelie Davidsson 2017-

12-15). På samma sätt arbetar även Kolmårdens Djurpark indirekt med introduktion, i 

och med att djurparken är medlem i EAZA och betalar medlemsavgift till 

organisationen (Jennie Westander 2017-12-07). Djurparker arbetar därmed inte med 

introduktion av djur på eget bevåg, utan det sker via bevarandeprojekt. Introduktion 

sker på så sätt inte direkt via enskilda djurparker, utan genom olika bevarandeprojekt 

och samarbeten som djurparkerna är delaktiga i (Jennie Westander 2017-12-07; Marie 

de Colli 2017-12-13). Alla djurparker som har en art kan därmed bidra i projekt för 

introduktion av djur i naturlig miljö (Jennie Westander 2017-12-07).  

 

Ett flertal djurparker arbetar med introduktion till naturlig miljö, och många djurparker 

har tidigare också infört olika djurarter till det vilda (Se bilaga C). Bland annat arbetar 

Havets hus med introduktion till naturlig miljö för arten småfläckig rödhaj 

(Scyliorhinus caniculus) och introduktion av arten har skett under varje år sedan 14 år 

tillbaka (Roger Jansson 2017-12-08). Skånes Djurpark introducerar visent (Bison 

bonasus) och vildhäst (Equus ferus) för introduktion i det vilda, och djurparken har 

tidigare satt ut berguv (Bubo bubo), vilket fortfarande är ett aktuellt 
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introduktionsarbete för djurparken (Carl Bratt 2017-12-12). Vidare arbetar även 

Skansen-Akvariet med introduktion. Skansen-Akvariet har tidigare varit med i projekt 

för introduktion av arten lejonapa (Leontopithecus) samt kubanska krokodiler, så 

kallade kubakrokodil (Crocodylus rhombifer), som har introducerats till skyddade 

områden från djurparken (Jonas Wahlström 2017-12-14).  

 

Djurparker som Nordens Ark, Järvzoo, Skansen, Borås Djurpark och Lycksele 

Djurpark arbetar även med introduktion av djur. Nordens Ark arbetar med ett flertal 

arter för introduktion till det vilda. Introduktion av djur är ett arbete som djurparken 

arbetat med i många år, och under årens gång har Nordens Ark introducerat ett antal 

djur till naturlig livsmiljö. Nordens Ark arbetar bland annat med att introducera fjällgås 

(Anser erythropus), vit stork (Ciconia ciconia), vitryggig hackspett (Dendrocopus 

leucoto), grönfläckig padda (Bufotes viridis), ekbock (Cerambyx cerdo), bredbandad 

ekbarkbock (Plagionotus detritus), utter (Lutra lutra), europeisk vildkatt (Felis 

silvestris silvestris) och skogsvildren (Rangifer tarandus fennicus). Djurparken arbetar 

därmed med insektsprojekt, fågelprojekt och deltar även i en del däggdjursprojekt 

(Ewa Wikberg 2017-12-12). 

 

Även Järvzoo arbetar med att introducera djur av olika arter till naturlig miljö. Järvzoo 

har bland annat introducerat myskoxe (Ovibos moschatus) tidigare vars status har 

hotats på grund av att människor jagat myskoxar. Järvzoo har även introducerat 

vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) samt berguv (Bubo bubo).  Djurparken 

har introducerat ett trettiotal berguvar under en period på 17 år. Järvzoo har även 

introducerat arten lappuggla (Strix nebulosa), ett projekt som inte sker längre på grund 

av att det stoppats av Jordbruksverket (Lina Jelk 2017-12-08). En annan djurpark som 

har introduktionsprogram för arter som Järvzoo arbetar med är Skansen som arbetar 

med introduktion av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos), berguv (Bubo bubo) 

och visent (Bison bonasus). Introduktion av vitryggig hackspett är ett arbete som 

Skansen nyligen påbörjat, men berguvar och visenter är arter som djurparken tidigare 

har introducerat. Skansen har introducerat berguvar till naturlig miljö varje år under 

en period av 30 år, och visenter har bland annat skickats från djurparken till 

naturreservat i Polen. Skansen har även tidigare introducerat enstaka individer av 

uttrar. Historiskt sett har Skansen även introducerat flera djurarter till naturlig miljö 

från djurparken, som bland annat omfattar örnar (Linda Törngren 2017-12-14).  
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Ytterligare arbetar även Borås med introduktion, bland annat för visenter, och 

djurparkens arbete med introduktion anses bli ännu mer aktuellt framöver. Det senaste 

projekten för introduktion som djurparken medverkade i var av visenter. Borås 

djurpark skickade under hösten 2017 två stycken visenter från djurparken till en 

nationalpark i Ryssland. Visenterna som skickades var en del av ett större projekt som 

totalt innebar att 40 stycken visenter skickades för introduktion i nationalparken som 

är ett skyddat område i Ryssland där visenter funnits tidigare (Madeleine Hjelm 2017-

12-15). 

 

Vidare arbetar även Lycksele Djurpark med att introducera djur. Djurparkens arbete 

avser i skillnad mot de andra djurparkerna dock främst om att introducera djur som 

tagits in till djurparken för rehabilitering. Djurparken tar vid tillfällen in djur från det 

vilda som rehabiliteras, bland annat fåglar och sälar, som kan släppas ut igen i det vilda 

efter rehabilitering. Djurparken har tidigare introducerat bland annat fåglar och sälar 

som kommit in skadade till djurparken (Irene Sjögren 2017-12-07). 

 

Svårigheter med introduktion 

Det finns framgångsrika exempel på arter som har fötts upp i fångenskap för att senare 

introducerats till det vilda (Pritchard et al. 2011), vilket även svenska djurparkers 

arbete med introduktion indikerar på. Bland annat påpekas det av Daniel Hansson, 

djurchef på Furuviksparken, att visenter är ett tydligt exempel på en djurart som inte 

hade funnits kvar om det inte var för djurparkers arbete med introduktion av arten till 

naturlig miljö (Daniel Hansson 2017-12-08). Trots att det finns exempel på 

framgångsrik introduktion av hotade arter anses dock introduktion vara den sannolikt 

svåraste utmaningen för djurparker. I många fall där arter har introducerats till sina 

naturliga livsmiljöer är det endast ett fåtal som haft möjlighet att etablera 

självförsörjande populationer (Catibog-Sinha 2008). 

 

Djurparker står inför en del utmaningar i förhållande till att introducera arter till 

naturlig livsmiljö. Arbete med uppfödning och introduktionsprogram är bland annat 

kostsamt (Conde et al 2011; Olive & Jansen 2017). Dessutom är introduktion en 

tidskrävande och komplex process som kan misslyckas trots noggrann planering och 

övervakning (Catibog-Sinha 2008). Vidare kan exempelvis sociopolitiska faktorer 
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avgöra hur framgångsrikt ett introduktionsprogram blir. Ett tydligt exempel relateras 

till introducering av antiliop-arten Arabisk Oryx i centrala Oman. 

Introduktionsasarbetet med antilop-arten hämmades av tjuvjakt, delvis för att det 

lokala samhället inte tillräckligt var involverat i bevarandeinsatsen (Conde et al. 2011). 

En ytterligare utmaning är att det inte alltid är möjligt att introducera arter till deras 

naturliga livsmiljö. Djurparker kan på så sätt inte alltid skydda arter genom 

introduktion som ett bevarandeprogram eftersom det inte finns tillräckligt skydd för 

den naturliga livsmiljön (Olive & Jansen 2017).  

  

För svenska djurparker råder olika orsaker till ett begränsat arbete med introduktion 

eller att ingen form av introduktion sker överhuvudtaget. Det kan bland annat bero på 

faktorer som tjuvskytte eller otillräcklig utbildning hos lokalbefolkning, men också på 

grund av miljöaspekter. Frösö Zoo arbetar exempelvis inte för tillfället med 

introduktion av djurparksdjur eftersom den biotop som krävs för djuren inte finns kvar 

(Åke Netterström 2017-12-08). Enligt Åke Netterström, ägare av Frösö Zoo, är dock 

introduktion till naturlig miljö det absolut optimala och introducering av djur är det 

som ska vara målet för djurparker. Även för Parken Zoo, som indirekt arbetar med 

introduktion via EAZA och som tidigare har introducerat arten kycklinggroda 

(Leptodactylus fallax), anses introduktion vara det långsiktiga målet för djurparkers 

projekt (Marie de Colli 2017-12-13). Enligt Marie de Colli, zoolärare på Parken Zoo, 

påpekas det dock att det för vissa arter är för illa ställt i det vilda vilket hindrar 

introduktion. Det är på så sätt miljön som till stor del avgör om djurarter kan 

introduceras eller inte. Exempelvis är det inte möjligt att introducera lemurer till 

Madagaskar som arten härstammar ifrån, eftersom Madagaskars regnskog är förstörd 

(Jonas Wahlström 2017-12-14). Innan djur kan introduceras behövs därmed djurens 

naturliga livsmiljö återställas (Ewa Wikberg 2017-12-12).  

 

Förutom miljöaspekter påverkar även mänskliga faktorer, bland annat tjuvskytte, 

introduktion av djur till naturlig miljö (Jonas Wahlström 2017-12-14). Om det råder 

problem med exempelvis tjuvjakt måste det väntas med insatser för introduktion. Det 

kan exempelvis krävas skogsvaktare för att avbryta tjuvskytte, och det kan även vara 

nödvändigt att befolkning utbildas om varför det är viktigt att undvika att skada djur 

och deras miljö (Ewa Wikberg 2017-12-12). En förutsättning för att kunna introducera 

djur är att det ska vara hållbart. Det är för riskabelt att introducera djur om det 
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exempelvis råder tjuvskytte eller miljöhot. Det krävs därmed ett förändrat beteende 

hos människor för att ta hand om miljön innan vissa arter kan introduceras. 

Anledningen till att fler djurarter inte har introducerats mer än vad som har gjorts är 

just för att arbetet inte har kommit lika långt för vissa djurarter som för andra 

(Madeleine Hjelm 2017-12-15). För att det ska vara möjligt att introducera fler arter 

krävs det att arbetet med utbildning och beteendeförändring hos människan har 

kommit längre så att de befintliga hoten som hindrar introduktion minskar. Dessutom 

kan det bland annat också krävas bättre politiskt eller ekonomiskt stöd, samt stöd från 

lokalbefolkningen. Det är viktigt att lokalbefolkningen i introduktionsområden är 

insatta i arbetet med introduktion för att det ska vara möjligt att genomföra (Marie de 

Colli 2017-12-13).   

 

För vissa djurparker som inte arbetar med introduktion av djur kan även andra orsaker 

ligga som grund. Bland annat arbetar inte Tropicarium samt Malmö Naturmuseum 

med introduktion av djurarter. Det beror på att introduktion anses extremt komplicerat 

och många myndigheter avråder introduktion för att det innebär stora risker (Kalle 

Melkersson 2017-12-13) samt för att det saknas resurser som krävs för uppfödning 

med avsikt för introduktion (Jesper Flygare 2017-12-13). Vidare arbetar inte heller 

Universeum med introduktion då djurparken varken har möjlighet för introduktion, 

och dessutom aldrig förvarat den typ av arter som har varit möjliga att introducera 

(Daniel Roth 2017-12-12). Ytterligare arbetar inte heller Borås Tropikhus samt 

Blekinge Exotiska Värld med introduktion av djurarter i nuläget. Däremot är det något 

som kan bli aktuellt framöver. För Borås Tropikhus kan ungar eventuellt komma att 

introduceras. Huruvida det kommer ske är inget som djurparken tar beslut om, utan 

det bestäms av en koordinator (Therese Johansson 2017-12-06). För Blekinge Exotiska 

Värld kan introduktion bli aktuellt när djurparken fått in nya avelsgrupper, men det är 

inget som arbetas med i nuläget (Johannes Karlsson 2017-12-07).  

 

Även fler orsaker kan ligga bakom att det kan vara svårt att introducera djur från 

djurparker till naturlig miljö. Exempelvis är det som gäller för introduktion hårt 

regelverksstyrt, och djurparker har flera olika förordningar att förhålla sig till som 

bland annat Artskyddsförordningen. Om introduktion är möjligt beror många gånger 

också på vad det är för typ av djurart som ska introduceras. Vissa djur i djurparker, 

som till exempel räv och älg blir ofta matade eller nappade av personal, vilket medför 
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att djuren blir präglade på människor (Irene Sjögren 2017-12-07). Många djur i 

djurparker kan därmed inte introduceras till det vilda eftersom djuren inte är skygga 

för människor (Carl Bratt 2017-12-12), vilket innebär att djuren med stor risk förflyttar 

sig allt mer centralt mot bostadsområden (Irene Sjögren 2017-12-07). Djur som ska 

introduceras bör därför arbetas annorlunda med, och djuren ska helst hållas ifrån 

besökare (Marie de Colli 2017-12-13). Generellt är de djur som visas för besökare inga 

djur som introduceras. Djuren fungerar istället som en representation för sin art och 

anses vara en resurs för framtiden. Det kan vara så att det inte är aktuellt för 

introduktion av en specifik art förrän efter flera generationers avkommor, men likväl 

kommer då arbetet med den första generationen ha varit viktigt (Daniel Hansson 2017-

12-08).  

 

Vidare krävs det en ordentligt stor stam i fångenskap för att det ska vara möjligt att 

introducera djur i naturlig miljö (Therese Johansson 2017-12-06), vilket innebär att en 

population måste säkras först så att arten är livskraftig (Daniel Roth 2017-12-12). För 

många djurparker handlar det därmed om att hålla genetiska populationer istället för 

att arbeta för att introducera djur, med syfte i att senare kunna introducera djur när det 

finns möjlighet eller behov av introduktion. Exempelvis är Borås Djurpark, 

Tropicarium och Furuviksparken redo att introducera djur när det finns möjlighet eller 

om det skulle bli så att introduktion kvarstår som det enda alternativet för att bevara 

en art (Madeleine Hjelm 2017-12-15; Kalle Melkersson 2017-12-13; Daniel Hansson 

2017-12-08). Djurparker kan just agera som en ark för att försäkra en arts överlevnad 

i situationer när en art hotas av utrotning i det vilda (Gross 2015).  

 

Om det exempelvis skulle inträffa att en art påverkas av en sjukdomsepidemi, kan djur 

från djurparkspopulationer komma att introduceras till naturlig miljö. Det är då viktigt 

att det finns en stor population av arten för att undvika inavel. Om djur med samma 

gener introduceras till ett område innebär det att arten fortfarande är utsatt för risk att 

antingen förminska eller hotas. En stor population med individer av olika gener behövs 

därmed för att kunna skapa bättre förutsättningar för artens fortlevnad (Daniel Hansson 

2017-12-08). Ytterligare kan det även behövas mer information om vissa arter innan 

de är tal om introduktion. Det anses därmed inte alltid som det bästa att föda upp arter 

och introducera djur till naturlig miljö om det inte finns tillräcklig information om hur 
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hotad miljön är och vilken räddningsinsats som är mest lämpad för att behålla en sund 

population av en viss djurart (Ewa Wikberg 2017-12-12).  

 

Betydelsen av uppfödningsprogram  

Det finns flera aspekter som innebär att arbete med introduktion för djurparker kan 

vara utmanande. Trots att det finns begränsningar med uppfödning för introduktion till 

det vilda är det dock en nödvändig och användbar metod för djurparker att kunna 

arbeta med bevarande, och en metod som anses avgörande för att bevara arter. 

Svårigheter med introduktion är exempelvis till viss del praktiska. För dessa praktiska 

hinder kan lösningar komma att uppstå med tiden i förhållande till ökade resurser och 

förbättrade metoder (Bowkett 2008), vilket medför att det är nödvändigt att fortsätta 

arbetet. I och med att djurparker står för ett antal olika utmaningar i förhållande till att 

introducera djur till det vilda kan dock bevarandearbete inte bara ägnas åt 

introduktionsprogram. Det är av lika stor vikt att bevarandearbete dessutom fokuseras 

på att skydda naturlig miljö för att bevarandearbete ska vara framgångsrikt på lång sikt 

(Olive & Jansen 2017). Djurparker bör därmed även stödja bevarande in situ, som 

syftar till djurens naturliga miljö (Ballantyne et al. 2011).  

 

4.5 Delslutsats av djurparkers arbete med uppfödning  

Uppfödning i fångenskap är ett betydelsefullt verktyg som kan användas för att 

försäkra bevarandet av hotade djurarter och för att bidra till populationer som 

upprätthåller en genetisk mångfald. I svenska djurparker är uppfödning av djur ett 

framträdande bevarandearbete som förekommer i varje enskild djurpark. På vilka sätt 

och med vilka förutsättningar uppfödning sker skiljer sig däremot för olika djurparker, 

och uppfödning av djur sker i olika stor omfattning. Ett antal djurparker inriktar sig 

mot ett fåtal specifika arter vars status är hotad, medan andra djurparker arbetar med 

uppfödning av ett flertal arter genom omfattande uppfödningsprogram. Framträdande 

för majoriteten av djurparkerna är att uppfödning främst sker genom samarbete med 

olika föreningar och organisationer, och i relation till bevarandeprojekt. Vidare 

tillämpas många djurparkers arbete med uppfödning i förhållande till 

rekommendationer som ges, framförallt från koordinatorer. 

 

Gemensamt för många djurparker är också att djurparker försöker tillåta uppfödning i 

så stor grad som möjligt. Uppfödning sker för att berika djurparksdjurens liv, men även 

för att på sikt kunna introducera djur till naturlig livsmiljö. Bevarandearbetet sker på 
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så vis dels för att kunna hålla en långsiktig förvaltning av djuren som hålls i 

djurparkerna, och dels för att hålla en reservpopulation att på sikt kunna introducera 

till naturen. Att introducera djur till naturlig livsmiljö är just det övergripande målet 

med att hålla och föda upp djur i djurparker. Uppfödning för introduktion av djur sker 

i ett flertal djurparker, och ett antal djurparker har även tidigare introducerat djur till 

naturen för att kunna förstärka eller återetablera populationer. Dessa 

introduktionsprojekt sker inte direkt via de enskilda djurparkerna, utan genom 

bevarandeprojekt och samarbeten med föreningar och organisationer. 

 

Trots att ett flertal djurparker arbetar med introduktionsprogram och tidigare har 

kunnat återetablera djurarter till naturlig miljö finns det dock svårigheter med 

introduktion, vilket gör arbetet utmanande. Olika svårigheter med introduktion medför 

att alla djurparker inte har möjlighet att arbeta med introduktion för bevarande av 

djurarter. För många djurparker är däremot målet framöver att kunna introducera djur 

till naturlig miljö och en del av djurparkerna står redo för att kunna bidra till 

introduktion i händelse av kritiska situationer. 
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5 Bevarande genom stöd in situ 
Det femte kapitlet presenterar vikten av att stödja bevarande av naturlig miljö, in situ, 

som en insats för att bevara biologisk mångfald. I kapitlet redovisas teoretiska 

aspekter av att stödja bevarande in situ. Aspekterna analyseras vidare i förhållande 

till hur svenska djurparker arbetar med bevarandearbetet. Kapitlet avslutas med en 

reflekterande slutsats av det berörda ämnet. 

 

5.1 Bevarande ex situ som ett stöd in situ 

Bevarande av djurarter i naturlig miljö, in situ, är centralt för att skydda global 

biologisk mångfald. Bevarande av naturlig miljö anses dock inte tillräckligt för att 

kunna säkerhetsställa existensen av arter och deras livsmiljö. Det innebär att bevarande 

i en uppbyggd miljö som djurparker måste tillämpas som en biträdande roll (Pritchard 

et al. 2011). Bevarande i djurparker är därmed inte ett alternativ för bevarande i 

naturlig miljö, utan snarare en kompletterande faktor för att bevara utrotningshotade 

arter och deras naturliga livsmiljö. Bevarande som sker ex situ, det vill säga i 

djurparker, bör därmed hanteras på ett sätt att det samtidigt stödjer bevarande in situ, 

som syftar till den naturliga miljön (IUDZG/CBSG 1993).  

 

Djurparker kan stödja bevarande av djur i naturlig miljö genom att rädda arter som är 

i riskzonen att dö ut i naturen (Olney 2005) och kan direkt stödja överlevnaden av vissa 

arter genom att förvara populationer och ta hand om arter på ett ordentligt sätt. 

Ordentligt skötta populationer kan agera värdefulla genetiska behållare 

(IUDZG/CGSG 1993) som kan fungera som en reserv för hotade vilda arter (Olney 

2005). Djurparker stödjer bland annat djurarter genom att förvara djur i sina djurparker 

och sköta om djuren, och djurparker tillhandahåller därmed själva kärnorna för att 

kunna introducera eller förstärka vilda populationer i naturen (IUDZG/CGSG 1993).  

 

Av de intervjuade djurparkerna stödjer ett flertal bevarande in situ genom sina 

arbetsinsatser och uppfödningsprogram (Linda Törngren 2017-12-14; Carl Bratt 2017-

12-12; Emelie Davidsson 2017-12-15; Lina Jelk 2017-12-08; Irene Sjögren 2017-12-

07). Något som påpekas av både Irene Sjögren som är VD för Lycksele djurpark samt 

Lina Jelk som är djuransvarig på Järvzoo så bidrar inte Lycksele Djurpark eller Järvzoo 

med bevarande in situ genom exempelvis finansiellt stöd. Däremot bidrar både 

Lycksele djurpark och Järvzoo med arbetsinsatser som omfattar att de tar in skadade 
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djur till djurparken som rehabiliteras och sedan återigen kan placeras i det vilda (Iréne 

Sjögren 2017-12-07; Lina Jelk 2017-12-08).   

 

5.2 Stöd genom information och utbildning 

Djurparker kan också stödja bevarande in situ genom exempelvis undervisning och 

forskning som stödjer populationer av djur i naturlig miljö (Olney 2005). Utbildning 

och information till besökare är framförallt något som bland annat Havets hus, Malmö 

Naturmuseum och Frösö Zoo hänvisar att bevarande in situ stöds genom (Roger 

Jansson 2017-12-08; Jesper Flygare 2017-12-13; Åke Netterström 2017-12-08). På 

Havets Hus bidras det exempel informativt till stödjande av bevarande in situ genom 

att förändra människors beteende. Havets Hus, som är inriktade främst på djur från 

västerhavet och vars mission är att lära om livet i havet och västerhavet, arbetar 

exempelvis med aktiviteter som handlar om att hålla Sverige rent samt med att 

förmedla om hur situationen för haven ser ut och vilka problem som finns (Roger 

Jansson 2017-12-08).  

 

Malmö Naturmuseum bidrar också främst till stödjande av bevarande in situ genom 

spridning av kunskap och information. För Malmö Naturmuseum har det även varit på 

tal om tidigare att stödja bevarandeprogram i naturlig miljö genom finansiella bidrag. 

Ekonomiskt stöd har dock inte kunnat genomföras i förhållande till att Malmö 

Naturmuseum är en kommunal verksamhet som är offentligt driven. Malmö 

Naturmuseum bidrar därmed inte med finansiellt bidrag till direkta projekt (Jesper 

Flygare 2017-12-13), vilket annars kan vara ett ytterligare sätt att stödja bevarande in 

situ. 

 

5.3 Stöd genom bevarandeprojekt och finansiella bidrag  
Ett flertal djurparker bidrar både kontinuerligt och oregelbundet med ekonomiskt stöd 

till bevarandeprojekt. På Frösö Zoo kan besökare bidra finansiellt genom 

insamlingsbössor som finns i djurparken, och Frösö Zoo stödjer på så vis 

bevarandeprojekt indirekt (Åke Netterström 2017-12-08). Finansiella bidrag sker 

också till olika organisationer från Skansen-Akvariet, Tropikariet i Helsingborg, 

Blekinge Exotiska Värld och Borås Tropikhus. För Skansen-Akvariet sker finansiella 

bidrag vid överskott, och djurparken hjälper då projekt som djurparken anser gör god 

nytta. Bland annat stödjer djurparken projekt för lejonapor i Brasilien, geparder i 
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Namibia samt ett schimpansreservat i Kenya (Jonas Wahlström 2017-12-14). För 

Tropikariet i Helsingborg samt Blekinge Exotiska Värld sker finansiella bidrag till 

diverse projekt spontant och oregelbundet, vilket innebär att en valfri summa skänks 

vid tillfällen då djurparkerna hittar något specifikt projekt de vill stötta (Johnny 

Möllerström 2017-12-08; Johannes Karlsson 2017-12-07). Vidare är Borås Tropikhus 

med i olika föreningar, exempelvis Amazonas, som stödjer bevarande in situ. 

Tropikhuset som medlem i olika föreningar bidrar på så sätt indirekt genom att betala 

medlemsavgift som går till bevarandeprogram (Therese Johansson 2017-12-06).  

 

Ett antal djurparker stödjer direkt också vissa bevarandeprojekt in situ. Det gäller för 

exempelvis Parken Zoo, Orsa Rovdjurspark, Tropicarium, Kolmårdens Djurpark, 

Nordens Ark, Furuviksparken, Borås Djurpark och Universeum (se bilaga C). På vilket 

sätt stöd för bevarandeprogram i naturlig livsmiljö sker är något som skiljer sig på 

olika sätt från djurpark till djurpark. För Parken Zoo stöds bevarandeprogram in situ 

indirekt genom att djurparken är medlem i EAZA och medverkar i EEP-projekt. På 

vilka sätt djurparken stödjer program ser olika ut beroende på vad det är för projekt, 

men majoriteten av projekten är kopplade till in situ-organisationer som Parken Zoo 

samarbetar med. Djurparken kan exempelvis stödja bevarandeprojekt in situ genom att 

bidra med forskning, utbildning, kunskap och informationsspridning. Parken Zoo kan 

också bidra med ekonomiskt stöd, och under år 2017 bidrog djurparken med finansiellt 

stöd till sex olika in situ-organisationer. För Parken Zoo handlar stöd för bevarande in 

situ om att välja några få projekt som det bidras till finansiellt, istället för att donera 

en liten summa till flera olika. Projekten som djurparken väljer att stödja väljs i 

förhållande till vilka projekt som anses fungera väl och som har störst möjlighet för 

bevarande. Projekten väljs även utifrån möjlighet att kunna bevara ett helt område som 

bevarar flera arter snarare än att samla in pengar till en specifik art (Marie de Colli 

2017-12-13).  

 

Vidare stödjer Orsa Rovdjurspark fyra olika projekt, som omfattas av Snow Leopard 

Trust, Polarbear International, ALTA samt Berguv Nord. De tre förstnämnda projekten 

stödjer djurparken med regelbundna finansiella bidrag genom fasta summor som 

årligen doneras till projekten. För projektet Snow Leopard Trust, som är ett projekt för 

snöleoparder, säljs även souvenirer som bidrar till finansiellt stöd för projektet. För 

Polarbear International, ett projekt för isbjörn, samt ALTA, ett projekt för tiger i 
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Amurområdet, kan djurparken också stödja genom avelsavkommor. Orsa 

Rovdjurspark stödjer ytterligare också Berguv Nord som är ett projekt för berguvar i 

Sverige. Projektet stöds genom att djurparken föder upp berguvar som sedan 

introduceras till det vilda. Djurparken bidrar också indirekt till bevarande in situ 

genom insamlingskärl som besökare kan donera pengar i. I djurparken finns även en 

pantstation där pantflaskor samlas in och där pengar från pantflaskorna doneras vidare 

till bevarandeprojekt. Orsa Rovdjurspark stödjer ytterligare också projekt i samband 

med att de är medlemmar och betalar medlemsavgift till Svenska djurparksföreningen 

samt EAZA (Emelie Davidsson 2017-12-15).   

 

Även på Furuviksparken arbetas det med olika projekt som djurparken stödjer 

ekonomiskt med en specifik summa årligen. Projekten som stöds är Wild Chimpanzee 

Foundation som är ett projekt för schimpanser i Afrika, Proyecto Tití för 

bomullshuvudtamarin i Colombia samt SOCP som är ett projekt för 

sumatraorangutang. För Furuviksparken är det viktigt att projekten som stöds är 

holistiska. Projekten ska inte bara vara till för återinsättning, utan ska också kunna 

skapa en förståelse hos människor samt kunna bidra till jobbmöjligheter för befolkning 

i lokalsamhällena och liknande (Daniel Hansson 2017-12-08). 

 

Vidare arbetar även Borås Djurpark med bevarande in situ genom projekt. Djurparken 

stödjer projekten Forest Guardian för röd panda, Mara Elephant Project (MEP) för 

elefanter samt Cheetah Conservation Fund (CCF) för geparder. Djurparken har också 

en insamlings- och bevarandefond. För bevarandeprojektet CCF för geparder sker 

finansiellt stöd genom att Borås Djurpark donerar pengar till projektet. Djurparken 

säljer också saker som besökare kan köpa i syfte för organisationen. Projektet MEP 

för elefanter stödjer djurparken också finansiellt. Borås Djurpark samlar in pengar till 

projektet som går till att hålla en helikopter patrullerande vid elefanternas område för 

att avskräcka tjuvskyttar. Borås djurpark har tidigare även ingått i andra 

bevarandeprojekt som djurparken donerat pengar till. Projekten har omfattat stöd för 

arterna gepard (Acinonyx jubatus), afrikansk elefant (Loxodonta), lejon (Panthera 

leo), schimpans (Pan troglodytes), borneo orangutang (Pongo pygmaeus), afrikansk 

vildhund (Lycaon pictus), bomullshuvudtamarin (Saguinus oedipus), trubbnoshörning 

(Ceratotherium) och röd panda (Ailurus fulgens) som några exempel. Vidare tillhör 

även Borås djurpark de två stora organisationerna European Association of Zoos and 
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Aquariums, EAZA, samt World Association of Zoos and Aquariums, WAZA, som 

djurparken betalar pengar till genom bland annat kampanjer. Genom medlemskap i 

organisationerna är djurparken skyldiga att bidra till bevarande i det vilda, och att stötta 

olika in situ-projekt (Madeleine Hjelm 2017-12-15).  

 

Nordens Ark stödjer också ett antal projekt för bevarande in situ. Nordens Ark stödjer 

bland annat projekt för Amurtiger (Panthera tigris altaica) i Amuski nationalpark, 

grönfläckig padda (Bufo viridis) på Öland, samt ett för djurparken nytt projekt för 

fjärilar. Nordens Ark stödjer projekten genom finansiella bidrag och med 

expertkunskap på plats (Ewa Wikberg 2017-12-12). Vidare arbetar även Universum 

med projekt som bland annat avser ett fältprojekt för arten tvåfärgad tamarin (Saguinus 

bicolor). Universeum har även planer på att engagera sig mer för fältprojekt framöver, 

främst med inriktning på de djur som finns på Universeum. Tanken är att de djur som 

finns i djurparken ska kunna fungera som ambassadörer för de djurarter som stöds in 

situ. Enligt Daniel Roth, zoolog på Universeum, är inställningen att lägga mer 

strategiarbete för vilka projekt djurparken deltar i på ett långsiktigt sätt. Det omfattar 

bland annat att donera mindre summor under en längre period (Daniel Roth 2017-12-

12). 

 

För Kolmårdens Djurpark sker stöd för bevarande in situ genom djurparkens egen 

insamlingsstiftelse benämnd Kolmårdens Insamlingsstiftelse, KIS. I 

insamlingsstiftelsen finns en styrelse som samlar in bidrag bland annat från besökare, 

och styrelsen beslutar även om vilka in situ-projekt som ska stödjas. Projekten kan 

variera från år till år, och omfatta olika djurarter. Exempelvis kan projekt vara inriktade 

för att bevara arten röd panda (Ailurus fulgens) eller vara inriktade mot tjuvjakt. 

Djurparken får ofta information om vilka projekt som fungerar väl för bevarande in 

situ, som underlättar för att veta vilka projekt som ska stödjas. Informationen får 

djurparken främst från internationella kontakter som EAZA. Insamlingsstiftelsen är 

djurparkens huvudsakliga bevarandearbete in situ, men i djurparken bidras det även 

med verktyg till besökare för att besökare ska kunna veta hur de kan hjälpa till (Jennie 

Westander 2017-12-07).  

 

Förutom Kolmårdens Djurpark är även Tropicarium med i Kolmårdens 

insamlingsstiftelse. Tropicarium bidrar via insamlingsstiftelsen med direkt finansiellt 
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bidrag till bevarandeprojekt in situ, i och med att djurparken genomför regelbundna 

insättningar till insamlingen. Tropicarium arbetar dessutom med två olika 

insamlingsprojekt, Sharktrust och EAST. Sharktrust är ett projekt för fiskar, hajar och 

rockor och ett projekt som arbetar mot allmänheten men också politiker. Tropicarium 

stödjer projektet finansiellt genom insamlingar. Djurparkens besökare kan donera 

pengar i en insamlingsbössa som går till projektet. Det andra projektet Tropicarium 

stödjer heter EAST och står för Endangered Asian Species Trust. EAST är ett 

rehabiliteringscenter i Vietnam och projektet omfattar att försöka omprogrammera 

apor som har blivit misskötta. Aporna kan exempelvis ha behandlats under hemska 

förhållanden på cirkus, och projektet innefattar att försöka få tillbaka apornas naturliga 

beteende. Tropicarium har stöttat projektet under många år, bland annat finansiellt, 

och djurparken använder sig av både text och film för att informera djurparkens 

besökare om projektet (Kalle Melkersson 2017-12-13).  

 

Ett flertal svenska djurparker arbetar enligt ovanstående med bevarande in situ, vilket 

även sker för ett flertal europeiska djurparker. Flera djurparker i Europa har långvariga 

relationer med länder i utlandet, och spelar en viktig roll för de ländernas nationella 

bevarandestrategier (Gippoliti 2012). Djurparkers potential för bevarande in situ är 

inte ett nytt koncept utan har pågått under en längre period. Djurparker som är 

medlemmar i World Association of Zoos and Aquariums, WAZA, spenderar 

exempelvis gemensamt omkring 350 miljoner amerikanska dollar per år för bevarande 

in situ (Conde et al. 2011). År 2017 bidrog även medlemmar i EAZA, European 

Association of Zoos and Aquariums, med 42 miljoner euro till bevarandeinitiativ. Det 

finns därmed en tydlig koppling av djurparkers bidrag för att stödja bevarande in situ 

(Madeleine Hjelm 2017-12-15), och in situ-program som djurparker är involverade i 

skulle inte vara lika framgångsrika utan det stöd som tillkommer genom exempelvis 

uppfödning och finansiella bidrag från djurparker (Beri et al. 2010).    

 

5.4 Delslutsats av djurparkers stöd för bevarande in situ 

Djurparkers arbete med att stödja bevarande för djur och deras livsmiljö i det vilda, in 

situ, är en betydelsefull roll som djurparker har för att skydda global biologisk 

mångfald. Det omfattar att arbetet som sker med djurhållning i djurparker måste 

hanteras på ett gott sätt, eftersom ordentligt skötta populationer kan agera värdefulla 

genetiska behållare. Vidare innebär arbetet också andra sätt att stödja bevarande in 
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situ, vilket bland annat kan ske genom utbildning, finansiella bidrag eller genom 

medverkan i bevarandeprojekt. 

 

Djurparker bidrar på olika sätt med att stödja bevarande in situ. Vissa djurparker 

framhäver arbetsinsatser som främsta bidragande faktorn, medan andra påvisar att 

bidrag sker genom information och utbildning. För ett flertal djurparker sker 

framförallt finansiering för att stödja bevarande in situ. I aspekten av finansiering 

skiljer sig dock djurparkers olika nivåer av stöd. En del djurparker bidrar finansiellt 

vid oregelbundna och/eller spontana tillfällen, när det anses finnas en möjlighet för 

finansiering eller när det framstår ett specifikt projekt som eftersträvas att stödja. 

Huruvida finansiella bidrag är möjliga eller inte kan till viss del bero på djurparkens 

egna ekonomiska situation. För somliga djurparker finns det endast möjlighet för 

ekonomiskt stöd när djurparkerna erhåller ett överskott.  

 

För ett flertal djurparker sker vidare finansiella bidrag mer regelbundet, och till 

specifika projekt som djurparkerna oftast har ett långvarigt samarbete med. Förutom 

finansiering stödjer många av dessa djurparker även projekten genom att bidra med 

information, utbildning, forskning eller expertkunskap. Djurparkers olika bidrag för 

att stödja bevarande in situ visar på att det finns en tydlig koppling mellan bevarande 

ex situ och in situ. Det visar också på att djurparker genom sina insatser till in situ-

program bidrar till en förutsättning för bevarande av biologisk mångfald.  
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6 Bevarande genom information och utbildning 
Det sjätte kapitlet presenterar information och utbildning som en insats för att bevara 

biologisk mångfald. I kapitlet redovisas teoretiska aspekter av vikten med information 

och utbildning. Teoretiska aspekter analyseras vidare i förhållande till vilka sätt 

svenska djurparker arbetar med bevarandearbetet. Kapitlet avslutas med en 

reflekterande slutsats av det berörda ämnet. 

   

6.1 Djurparker som en utbildningsplattform  

Djurparkers potential att utbilda besökare och på så sätt främja bevarande anses vara 

det mest betydelsefulla bevarandearbete för djurparker (Olive & Jansen 2017). Med 

fler än 700 miljoner personer som varje år besöker djurparker världen över (WAZA 

2017) är djurparker utmärkta institutioner för att kunna öka medvetenhet och utbilda 

allmänheten om djurliv och naturens oersättliga värden (IUDZG/CBSG 1993). 

Djurparker kan generera kunskap som inte bara är väsentligt för bevarande ex situ, 

utan som också är relevant för bevarande in situ och har därmed en central roll. 

Djurparker som erbjuder ett välplanerat utbildningsprogram för besökare anses kunna 

öka uppskattning för djurlivet, och samtidigt kunna berika besökarens nöjesupplevelse 

(Catibog-Sinha 2008).  

 

Genom olika utbildningsprogram kan en obegränsad mängd av biologiska aspekter 

förklaras i djurparker. Utbildning kan exempelvis omfatta djurbeteende, fortplantning 

och föda, samt även mer komplexa ämnen som berör evolution och ekologi. 

Utbildningsprogram kan också förklara hur de subtila balanserna i naturliga 

livsmiljöer och ekosystem enkelt kan störas av mänskligt ingripande, och förklara 

sambandet mellan människors konsumtion och livsstil och överlevnaden av arter och 

biologiska system. Djurparkers olika utbildningsprogram kan bilda direkta länkar till 

bevarande (IUDZG/CBSG 1993) och utbildningsprogram som är 

bevarandefokuserade och som både är till för att utbilda men också för att underhålla 

besökare kan främja allmän medvetenhet om biologisk mångfald och dess värde 

(Catibog-Sinha 2008).  

 

6.2 Användning av informationsskyltar  
Av de medverkande svenska djurparkerna arbetar samtliga med att utbilda besökare 

(se bilaga C). På vilka sätt djurparker arbetar med utbildning och information sker på 
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olika sätt och i olika grad. Något samtliga djurparker har gemensamt är att 

djurparkerna har informationsskyltar med artfakta om djuren som hålls i djurparkerna. 

Skyltarna är placerade i anslutning till djurens hägn där djuren hålls, och ger 

grundläggande basinformation om djuren (Emelie Davidsson 2017-12-15; Jennie 

Westander 2017-12-07; Johannes Karlsson 2017-12-07; Ewa Wikberg 2017-12-12). 

Information ges exempelvis om djurens föda, djurens livsbetingelser och olika hot som 

de är utsatta för, samt om det är något särskilt intressant eller specifikt för en enskild 

djurart (Daniel Hansson 2017-12-08; Jonas Wahlström 2017-12-14; Therese 

Johansson 2017-12-06; Carl Bratt 2017-12-12). Djurparker måste enligt lag ha 

information om de djurarter som hålls i djurparken (Madeleine Hjelm 2017-12-15) och 

informationsskyltarna måste vara godkända av både Länsstyrelsen såväl som av 

zoolog (Åke Netterström 2017-12-08).  

 

Utöver information om djurarter kan besökare också ta del av information som är 

fokuserad på miljö och hållbarhet. Besökare kan bland annat läsa om biotoper och 

biotopmiljöer samt människans påverkan på miljön (Kalle Melkersson 2017-12-13; 

Lina Jelk 2017-12-08). Information ges också avseende hot mot mångfald och 

regnskog (Johnny Möllerström 2017-12-08) samt vilka effekter användningen av 

exempelvis palmolja leder till och information om vad enskilda personer kan göra för 

att undvika att använda palmolja (Madeleine Hjelm 2017-12-15).  

 

Informationsskyltar i djurparker kan vara både långa och mer omfattade men även 

korta och enkla. Något som påpekas av bland annat Kalle Melkersson, förman och 

reptilansvarig på Tropicarium, samt Marie de Colli, zoolärare på Parken Zoo, är att det 

är viktigt att inte ha för mycket eller för mastig information (Kalle Melkersson 2017-

12-13; Marie de Colli 2017-12-13). Personer vill gärna ha kort och konkret 

information (Jonas Wahlström 2017-12-14) och risken med för mycket information är 

att personer stänger personer av och tar inte in informationen. Parken Zoo som ett 

exempel använder därefter många skyltar med korta texter, och använder sig även av 

symboler för att presentera information om djurarter, djurens livssituation samt 

hotstatus (Marie de Colli 2017-12-13). 
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6.3 Tillämpning av interaktiv information  
Tidigare studier som har gjorts visar på att personer inte läser skyltar, utan istället vill 

ha interaktion (Marie de Colli 2017-12-13). Genom tolkbara meddelanden som 

tillhandahålls på varierande sätt och med varierande metoder kan en större och bredare 

besökargrupp lockas (Catibog-Sinha 2008), vilket är något som vissa djurparker har 

tagit hänsyn till i utbildningen och information till besökare. Djurparker som bland 

annat Borås djurpark, Orsa Rovdjurspark samt Malmö Naturmuseum tillämpar 

utbildning på ett mer interaktivt sätt. På Malmö Naturmuseum används exempelvis 

digitala informationsskyltar där besökare har möjlighet trycka på vilket ämne de vill 

ha information om (Jesper Flygare 2017-12-13).  

 

I Borås Djurpark och Orsa Rovdjurspark arbetas det ytterligare med interaktivt 

lärande. Besökare i Borås Djurpark kan exempelvis spela, leka och använda 

touchscreens (Madeleine Hjelm 2017-12-15) och i Orsa Rovdjurspark kan besökare 

delta i lek- och lär stationer och aktivt göra saker. Besökare kan bland annat få uppleva 

hur det känns att jaga säl som isbjörnar gör, samt att hoppa mellan isblock. I djurparken 

erbjuds därmed mer interagerande utbildningsformer som kan få besökare medvetna 

om miljö och människans påverkan av exempelvis tjuvjakt eller skövling av regnskog 

(Emelie Davidsson 2017-12-15). Användning av interaktiva aktiviteter kan leda till att 

besökare blir mer engagerade till att delta i fler interaktiva aktiviteter, och därigenom 

också mer intresserade att ta del av kunskap och att tolka informationsmaterial 

(Catibog-Sinha 2008). Möjlighet till interaktivt lärande kan på så sätt vara en viktig 

aspekt i djurparker. 

 

6.4 Genomförande av informativa visningar och guidade turer 

Utbildning i djurparker tillämpas bland annat också genom informativa visningar och 

djurprat, publika matningar samt guidade turer (Carl Bratt 2017-12-12; Lina Jelk 2017-

12-08; Johnny Möllerström 2017-12-08; Daniel Roth 2017-12-12; Madeleine Hjelm 

2017-12-15; Emelie Davidsson 2017-12-15; Marie de Colli 2017-12-13; Ewa Wikberg 

2017-12-12). Utbildning kan vidare också förekomma genom att personal går runt och 

pratar med besökare (Marie de Colli 2017-12-13; Johannes Karlsson 2017-12-07). 

Majoriteten av svenska djurparker har informativa visningar och djurprat för besökare. 

Skansen erbjuder exempelvis dagliga visningar samt djurvårdare som håller 

informativa djurprat. Visningar och djurprat är inriktade på olika teman, och kan bland 



  
 

46 

annat omfatta information om situationen för Östersjön när de informerar om sälar. 

Alla informativa djurprat som Skansen genomför berör djurarten i fråga som uppvisas, 

samt djurens miljö. Visningar och djurprat berör på så sätt både djur och natur, men 

kan beröras i olika hög grad för olika publika djurprat och visningar (Linda Törngren 

2017-12-14).  

 

Visningar och djurprat som berör både djurarter samt miljöaspekter, miljöhot och 

biologisk mångfald förekommer även på exempelvis Parken Zoo och Universeum 

(Marie de Colli 2017-12-13; Daniel Roth 2017-12-12). Ytterligare erbjuder 

Kolmården informativa djurvisningar, som exempelvis fågelshower, som fokuserar på 

att skapa en upplevelse för besökare för att kunna bidra med information. I djurparken 

försöks utbildning inte mixas med underhållning, men däremot med upplevelse för att 

väcka känslor hos besökare som kan skapa ett djupare engagemang (Jennie Westander 

2017-12-07). Vidare erbjuds det i Orsa Rovdjurspark dagliga informationsstunder som 

antingen innefattar berikning eller matning av djur (Emelie Davidsson 2017-12-15). 

Många djurparker använder publika matningar som en utbildningsform. Skånes 

Djurpark genomför framförallt publika matningar som omfattar att informera besökare 

om djurarten och den aktuella rådande situationen (Carl Bratt 2017-12-12).  

 

Vidare erbjuder även många djurparker guidade turer för sina besökare, som besökarna 

själva får boka in i förväg (Emelie Davidsson 2017-12-15; Daniel Roth 2017-12-12; 

Johnny Möllerström 2017-12-08). I Skånes djurpark kan besökare exempelvis köpa 

till guidade turer som omfattar information om djurparkens historia och guidning och 

information om djurparkens rovdjur (Carl Bratt 2017-12-12). Guidningar i djurparker 

kan vara av olika slag och kan även hållas för skolelever, vilket bland annat 

förekommer på Tropicarium. På Tropicarium sker guidningar för djurvårdsgymnasium 

och för universitetsklasser. För de olika klasserna ges skräddarsydda program efter 

speciella önskemål om ämnen, och kan bland annat vara inriktat mot etologi (Kalle 

Melkersson 2017-12-13).  

 

6.5 Samarbete med skolelever 

Besökare som kommer till djurparker utgörs av en bred och varierad grupp och 

inkluderar olika nivåer och sektioner av samhället. Utbildning som ges i djurparker 

bör därefter också vara riktad mot en bred varierad grupp, och inte bara inriktas mot 
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barn och unga (IUDZG/CBSG 1993). I vissa svenska djurparker försöks det främst 

arbetas mot tidiga åldrar eftersom barn oftast är de som lämpligast kan ta till sig 

information (Marie de Colli 2017-12-13) och eftersom barnfamiljer framförallt är de 

som besöker djurparker (Daniel Roth 2017-12-12; Therese Johansson 2017-12-06). I 

många djurpark är däremot utbildningsprogram även inriktade till olika åldrar. Vidare 

arbetar djurparker inte endast med utbildning för besökare, utan även andra (Daniel 

Roth 2017-12-12) som bland annat skolelever. Av studiens 19 stycken djurparker 

arbetar 15 stycken med att utbilda skolelever. Utbildningen sker framförallt genom 

kurser och föreläsningar. Utbildning för skolelever sker både för elever i grundskola 

men också för gymnasieelever och universitetsstudenter (Emelie Davidsson 2017-12-

15; Madeleine Hjelm 2017-12-15).  

 

Exempelvis föreläser Therese Johansson, ägare för Borås Tropikhus, för skolor cirka 

två gånger i veckan. Skolelever kommer oftast till Borås Tropikhus för undervisning 

eftersom det är där djuren på lämpligast sätt kan visas. Vidare ges föreläsningar också 

på Naturbruksgymnasium vid ett par tillfällen om året (Therese Johansson 2017-12-

06). Vidare samarbetar exempelvis Skånes Djurpark med Realgymnasiet där elever på 

Djurvårdslinjen är på djurparken som lärlingselever tre dagar i veckan för att eleverna 

ska få pröva på praktiska arbetsmoment (Carl Bratt 2017-12-12) och Borås Djurpark 

samarbetar med förskolor som besöker djurparken en dag i veckan varje termin. Borås 

djurpark samarbetar även med gymnasieskolor och framförallt yrkesprogram inom 

naturvård, som besöker djurparken två dagar i veckan under en period av tre år. Till 

djurparken kommer också gymnasieklasser för biologilektioner samt högskolor och 

universitet för information om exempelvis djurskyddskontroll. I djurparken arbetar sex 

stycken heltidsanställda pedagoger med utbildning (Madeleine Hjelm 2017-12-15), 

vilket ger goda förutsättningar för utbildning för både besökare och skolelever. Parken 

Zoo erhåller också ett samarbete med kommunen de tillhör. Samarbetet innefattar att 

alla elever i grundskolans årkurs två, fyra och sex kommer på regelbundna besök till 

djurparken (Marie de Colli 2017-12-13). 

 

Även på Nordens Ark arbetas det med utbildning för skolelever. Nordens Ark har en 

ur-och-skur skola för barn mellan ett till fem år. Djurparken har också 

utbildningsprogram mot skolor där varje årskull besöker djurparken minst en gång per 

termin (Ewa Wikberg 2017-12-12). Havets Hus informerar och utbildar även 
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skolelever, som omfattar barn från ungefär två års ålder upp till ungdomar i 

gymnasieskolor. På Havets hus har de även utbildning för lärare (Roger Jansson 2017-

12-08). I ett flertal av djurparkerna erbjuds inte bara utbildning utan också praktik för 

skolelever samt djurvårdare. Exempelvis har Lycksele djurpark många praktikanter 

från naturbrukslinjer som gör sin praktik på djurparken (Irene Sjögren 2017-12-07) 

och skolelever och djurvårdare gör även praktik på Malmö Naturmuseum (Jesper 

Flygare 2017-12-13).   

 

Ytterligare arbetar även Orsa Rovdjurspark och Järvzoo med utbildning av 

skolverksamhet. De två djurparkerna har tillgång till rovdjurscentret De fem stora som 

är en stiftelse som bedrivs av Naturvårdsverket. Rovdjurscentret har sina lokaler i Orsa 

Rovdjurspark och tillhör därmed djurparken. I rovdjurscentrumet förekommer olika 

utställningar och både Orsa Rovdjurspark och Järvzoo utnyttjar Rovdjursverket för 

kunskapsspridning till djurparkernas besökare (Emelie Davidsson 2017-12-15; Lina 

Jelk 2017-12-08). 

 

6.6 Information genom sociala medier  
Som en ytterligare utbildningsform använder Furuviksparken, Tropicarium och Parken 

Zoo media och sociala medier för att få ut information. Enligt Daniel Hansson, 

djurchef på Furuviksparken, försöker djurparken göra media genom att prata med TV 

och tidningar om aspekter som de på djurparken tycker är viktiga att förmedla. 

Furuviksparkens personal försöker även svara på insändare, både i tidningar och 

sociala medier, för att förklara vad djurparken gör och varför deras arbete är viktigt 

(Daniel Hansson 2017-12-08). Vidare använder Tropicarium sig av sin hemsida samt 

Facebook för att nå ut med information och nyheter. Sociala medier fungerar som ett 

verktyg för att få fler besökare till djurparken, och genom olika kanaler kan 

Tropicarium uppdatera om vad som händer i djurparken (Kalle Melkersson 2017-12-

13).  

 

6.7 Delslutsats av djurparkers information- och utbildningsarbete 
Utbildning är det mest betydelsefulla bevarandearbetet för djurparker och i och med 

det stora antalet årliga besökare som djurparker har är djurparker utmärkta institutioner 

för utbildning. Djurparker som erbjuder välplanerade utbildningsprogram kan öka 

besökares uppskattning och förståelse för djur och natur, och samtidigt kunna berika 
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besökarens nöjesupplevelse. Utbildningsprogram kan omfatta olika biologiska 

aspekter som bland annat kan avse djurs beteende, föda och fortplantningsprocess samt 

förklara sambandet mellan människor, djur och natur och balansen som kan rubbas av 

mänskliga handlingar. 

 

I svenska djurparker anses utbildning vara ett viktigt arbete för att kunna bevara 

biologisk mångfald, och samtliga djurparker arbetar med att informera och utbilda 

besökare. Från djurpark till djurpark skiljer sig arbetet med utbildning. I vissa 

djurparker förekommer ganska grundläggande utbildning för besökare, varav mycket 

av den information som förmedlas sker via informationsskyltar. I andra djurparker 

förekommer ett mer omfattande arbete genom olika typer av utbildningsprogram som 

förmedlas genom informativa visningar, publika matningar eller guidade turer. 

 

I svenska djurparker arbetas det dock inte bara med att informera och utbilda besökare, 

utan ett gediget arbete med information och utbildning är också inriktat mot skolelever. 

I majoriteten av djurparkerna förekommer utbildning för skolelever i olika åldrar, som 

avser alltifrån barn i förskoleklasser upp till universitets- och högskolestudenter. Den 

utbildning som ges i djurparker är därmed både bred och varierande, både sett till olika 

utbildningsprogram samt de personer som utbildningen är inriktad mot. Såväl unga 

som vuxna kan få information och kunskap i djurparker som kan leda till en bättre 

förståelse och ett ökat engagemang för bevarandet av djur och natur. Arbetet med 

utbildning kan på så sätt vara ett sätt att berika miljö och bevara biologisk mångfald. 
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7 Bevarande genom forskning  
Det sjunde kapitlet presenterar bevarandearbete genom forskning som en insats för 

att bevara biologisk mångfald. I kapitlet redovisas teoretiska aspekter av bevarande 

genom forskning som vidare analyseras i förhållande till vilka sätt svenska djurparker 

arbetar. Kapitlet avslutas med en reflekterande slutsats av det berörda ämnet. 

 

7.1 Djurparkers förutsättningar för forskningsstudier 
Den kritiska situation som råder för bevarande medför att det finns behov att kunna 

hjälpa till att identifiera och bemöta de utmaningar som existerar. För att kunna 

identifiera och bemöta utmaningar är vetenskaplig forskning av central betydelse. Det 

är endast via konsekvent genomförda forskningsprogram som det går att nå framgång 

av bevarande. För att kunna genomföra ett effektivt bevarandearbete och rädda 

populationer av djur och livsmiljöer i naturen måste därmed forskning prioriteras 

(Olney 2005).  

 

Forskning kan fungera som en förutsättning för miljöanrikning (Herrelko et al. 2012) 

och djurparker med sina levande samlingar av djur kan bidra med unika möjligheter 

och resurser för att bidra till bevarandeinriktad forskning (Olney 2005). I djurparker 

finns resurser som ger tillgång till en mängd olika arter som ofta är tillgängliga i 

tillräckligt stora antal för att förse med en god samplingsstorlek (Herrelko et al. 2012). 

I djurparker kan det på så sätt tillhandahållas resurser som är nödvändiga för att kunna 

genomföra studier som representerar populationer av olika delar av världen. Dessutom 

tillhandahåller djurparker också ett forum där forskare och allmänheten kan mötas och 

kommunicera, vilket kan öka allmänhetens förståelse och medvetenhet för 

forskningens betydelse för bevarandearbete (Olney 2005). 

 

Djurparker kan bedriva forskning av egna syften, men även för att gynna andra. Vidare 

kan djurparker själva bedriva forskning, eller samarbeta med andra i forskningssyfte. 

Djurparker kan bland annat samarbeta med universitet som exempelvis kan göra 

forskningsstudier om småpopulationers biologi, beteende och nutrition samt 

genomföra fältforskning om bevarande. Djurparker kan genom samarbete med 

universitet utveckla sin egen forskningskapacitet och bidra till en ökad tillgänglighet 

för forskning som bidrar till resultat. Genom att samarbeta med universitet och tillåta 

andra få tillgång till djurparkers djursamlingar och andra resurser kan djurparker också 
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få fram framtidens forskare. Det finns på så sätt flera anledningar för djurparker att 

arbeta med vetenskaplig forskning. Både för att få information om djurparkernas egna 

samlingar av djur, men också för att bidra till bevarandearbete på plats i djurens 

naturliga miljö (Olney 2005). 

 

7.2 Samarbeten i forskningssyfte 

Djurparker har på senare tid blivit alltmer involverade i forskning av djurbeteende, och 

djurparkers forskning sker ofta i samarbete med universitet och forskningsinstitutioner 

(Bowler et al. 2012). Det är även något som gäller för svenska djurparker. Av samtliga 

djurparker som intervjuats framgår det att nio stycken aktivt arbetar med forskning (se 

bilaga C). Av dessa nio stycken djurparker är det få som har egna forskare på plats och 

det främsta forskningsarbetet sker genom samarbeten med olika universitet.  

 

En av få svenska djurparker som har egna forskare på plats i djurparken är Kolmårdens 

djurpark. I djurparken arbetar två personer som har forskningsutbildning, varav en av 

dem bland annat har bedrivit forskning om tumlare i Östersjön. Utöver den egna 

forskningen som bedrivs arbetar även djurparken med forskning genom samarbete 

med universitet. Kolmårdens djurpark är kopplade till Linköpingsuniversitet och 

universitetets mastersprogram och mastersutbildningar, och bidrar på så sätt till 

forskning (Jennie Westander 2017-12-07).  

 

Vidare samarbetar även Borås djurpark med olika universitet och en rad olika forskare 

som har fokus på beteendestudier och välfärd. Borås djurpark upplåter hela djurparken 

för samarbeten med forskningsprogram och bidrar till 18 stycken olika 

forskningsprojekt, som sker i samarbete med totalt 14 stycken olika universitet. Ett 

universitet som djurparken bland annat samarbetar med är Lunds Universitet. Genom 

universitetet bedrivs bland annat forskningsprojekt som omfattar ögats uppbyggnad 

och anpassning hos olika djurarter samt luktorganens uppbyggnad och anpassning hos 

olika djurarter (Madeleine Hjelm 2017-12-15). 

 

Ett antal andra djurparker samarbetar ytterligare med Lunds Universitet i 

forskningssyfte. En av dessa är Frösö Zoo som bland annat förser universitetet med 

forskningsmaterial (Åke Netterström 2017-12-08). Vidare samarbetar Skånes 

Djurpark med Lunds Universitet för forskning, och djurparken får ofta in förfrågningar 
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om forskningsstudier. Djurparken försöker ta emot alla som frågar och exempelvis vill 

göra beteendesstudier, vilket även innebär att det vid tillfällen även sker enklare 

beteendestudier av gymnasieelever (Carl Bratt 2017-12-12). Vidare samarbetar även 

Furuviksparken med Lunds Universitet för forskning, och studier görs bland annat på 

djurparkens schimpanser och orangutanger. Forskning avser främst kognitionsstudier 

som försöks kopplas till människans utveckling för att skapa en högre intelligens 

(Daniel Hansson 2017-12-08). Kognitiv forskning anses som ett effektivt medel för 

miljöberikning, även om det inte sker systematiskt, då miljöberikning innefattar att 

förbättra psykologisk välmående. Kognitiv forskning kan därmed bidra till att 

djurparker uppnår mål för bevarande. Vidare kan kognitiva utmaningar också vara 

fördelaktiga för djuren, framförallt när djur själva har möjlighet att välja i att delta, 

eftersom ett liv i fångenskap kan leda till uttråkning (Herrelko et al. 2012). 

 

Svenska djurparker samarbetar även med andra universitet för forskning. Skansen tar 

vid tillfällen bland annat emot studenter från Sveriges lantbruksuniversitet och 

Stockholms Universitet som gör olika studier, främst beteendestudier, i djurparken. 

Vidare tar även Parken Zoo bland annat emot studenter från olika universitet och 

utbildningsinstanser (Marie de Colli 2017-12-13) och på Skansen-Akvariet genomförs 

vid tillfällen beteendestudier av studenter från universitet och högskolor (Jonas 

Wahlström 2017-12-14).  

 

7.3 Forskningsarbete på olika sätt   
De tre djurparkerna, Skansen, Skansen-Akvariet och Parken Zoo arbetar även på andra 

sätt för att bidra med forskning. Parken Zoo arbetar framförallt mer studier som är 

fokuserade på djurvälfärd, som bland annat omfattar hur djur påverkas av besökare 

samt hur hägn utnyttjas, och med beteendestudier. Djurparken har även en veterinär 

som obducerar alla djur som avlider, vilket sker i forskningssyfte (Marie de Colli 2017-

12-13). Forskning av avlidna djur sker även för döda djur från Skansen och Skansen-

Akvariet. Från Skansen-Akvariet förflyttas exempelvis avlidna djur till Uppsala 

Universitet för forskning (Jonas Wahlström 2017-12-14) och Skansen bidrar med 

forskning bland annat genom att Naturhistoriska Riksmuseet kan ta del av olika 

kroppsdelar av döda djur (Linda Törngren 2017-12-14). 
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Parken Zoos arbete med forskning omfattas ytterligare av att djurparken dokumenterar 

i programmet ZIMS, som är en källa som används globalt för att samla information 

om djur (Marie de Colli 2017-12-13). ZIMS står för Zoological Information 

Management System och är en omfattande global informationskälla om olika djur och 

djurens miljö. Informationen i ZIMS är uppdaterad i real-tid och riktad till djurparker 

och andra relaterade organisationer i syfte för att hjälpa med djurhantering och 

bevarandemål (Species360 2018a). ZIMS kan beskrivas fungera som en läkarjournal 

där djurparker kan dokumentera om individer (Marie de Colli 2017-12-13) och som 

samlar värdefull information om djur som kan användas för forskning (Lina Jelk 2017-

12-08).  

 

Även Järvzoo är anslutna och dokumenterar i ZIMS. Bland annat kan det registreras 

om ett djur micro-märks, eller annan information som kan vara till nytta. Djurparken 

arbetar vidare med forskning genom Svenska djurparksföreningen, SDF, för de 

djurarter som finns i djurparken och som är föremål inom forskningsprojekt. I 

djurparken förekommer det även en del beteendestudier genom forskare som kommer 

till djurparken och studerar djur (Lina Jelk 2017-12-08).  

 

Djurparkerna Orsa Rovdjurspark och Nordens Ark är ytterligare två djurparker som 

arbetar med forskning. Orsa Rovdjurspark bidrar främst med medicinsk forskning, 

bland annat genom att titta på benstruktur på björnar. Djurparken genomför även 

forskning av vinter- och sommar fysiologi och skillnaden mellan dessa. Vidare har 

även Orsa Rovdjurspark varit del av teknisk forskning, där bland annat tekniska institut 

har testat halsband med transponders på djurparkens djur. Halsbandens funktion är till 

för att kunna följa djur i det vilda, genom att bland annat se hjärtrytm och hur djur rör 

sig. Halsbanden har testats på djurparkens djur för att sedan användas på djur i fält. 

Orsa Rovdjurspark kan även bidra med organprover för djur som avlidit i djurparken. 

Djurparken skickar organprover för avlidna djur dit det behövs ett behov, vilket kan 

vara både inom Sverige och internationellt. Vidare tar Orsa Rovdjurspark även emot 

kandidat- och mastersstudenter som forskar i djurparken (Emelie Davidsson 2017-12-

15). Från Nordens Ark bidras det med blodprover och hudprover, samt olika djurdelar 

för forskning, vilket dels sker genom samarbete inom Europa där alla djurparksdjur 

ska provtas för att samlas i en gemensam DNA-bank. Nordens Ark arbetar även med 

forskning genom bland annat kartläggning, släktskapsanalyser samt spermainsamling 
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och den forskning som sker i djurparken är alltid kopplat till ett visst projekt (Ewa 

Wikberg 2017-12-12). 

 

7.4 Eftersträvan av forskningsarbete 

Något som påpekas av bland annat Madeleine Hjelm, zoologisk chef och 

utbildningsansvarig på Borås djurpark, och Marie de Colli, zoolärare på Parken Zoo, 

är att forskning är viktigt. I både Borås Djurpark och Parken Zoo vill det därför arbetas 

mer med forskning (Madeleine Hjelm 2017-12-15; Marie de Colli 2017-12-13). Mer 

forskningsarbete eftersträvas även i Orsa Rovdjurspark (Emelie Davidsson 2017-12-

15) likväl som i många av de djurparker som för nuvarande inte bidrar aktivt med 

forskning. 

 

Av de tio djurparkerna som inte arbetar aktivt med forskning har vissa 

forskningsstudier tidigare genomförts i ett antal av djurparkerna, som bland annat för 

Universeum, Lycksele Djurpark och Tropicarium (Daniel Roth 2017-12-12; Irene 

Sjögren 2017-12-07; Kalle Melkersson 2017-12-13). Många av de tio djurparkerna är 

också öppna för forskningsmöjligheter och samarbeten i forskningssyfte (Daniel Roth 

2017-12-12; Irene Sjögren 2017-12-07; Kalle Melkersson 2017-12-13; Jesper Flygare 

2017-12-13; Johnny Möllerström 2017-12-08). Exempelvis arbetas det i Malmö 

Naturmuseum inte med forskning i den utsträckning att djurparken själva bedriver 

forskning, men däremot erbjuds det forskningsmöjligheter för universitetsstudenter 

som vill göra avhandlingar och forskningsstudier (Jesper Flygare 2017-12-13).  

 

Motsvarande gäller även för Tropikariet i Helsingborg och Borås Tropikhus. 

Tropikariet i Helsingborg arbetar inte själva med forskning, men tillåter forskare till 

djurparken för studier eller för att kunna få fältutbildning. Forskare kan exempelvis 

komma till djurparken för att lära sig att hantera djur och lära sig ta prover, för att 

sedan kunna tillämpa sina kunskaper och ta prover på djur i det vilda (Johnny 

Möllerström 2017-12-08). Inte heller i Borås Tropikhus förekommer eget 

forskningsarbete, men däremot kan exempelvis forskare bistås med ormgift i 

forskningssyfte (Therese Johansson 2017-12-06). Djurparker bidrar på så sätt, trots att 

de inte själva aktivt genomför forskningsarbete, med forskningsmöjligheter. En 

förutsättning för att ställa upp i forskningsstudier är dock att djurparkens djur inte 
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skadas eller påverkas negativt av studierna som genomförs (Daniel Roth 2017-12-12; 

Kalle Melkersson 2017-12-13). 

 

7.5 Delslutsats av djurparkers forskningsarbete 

Forskning anses vara av central betydelse för bevarande av djurpopulationer och 

livsmiljöer i naturen. Den levande samlingen av djur i djurparker kan bidra med unika 

möjligheter och resurser för forskning som inte kan bidras av andra institutioner. 

Dessutom kan djurparker som turistattraktioner skapa ett möte mellan forskare och 

allmänheten som kan bidra till en ökad förståelse av vilken betydelse forskning 

innebär. Djurparker kan både bedriva egen forskning av egna syften men också 

samarbeta med andra institutioner. För de svenska djurparker som aktivt arbetar med 

forskning förekommer framförallt samarbeten mellan djurparkerna och olika 

universitet. I samarbete mellan djurparker och universitet förekommer framförallt 

beteende- och kognitionsstudier samt studier inriktade på djurvälfärd. 

 

Djurparkers forskningsarbete sker vidare genom att bidra med forskningsmaterial till 

andra institutioner och organisationer. Bland annat sker det genom att förflytta avlidna 

djur, eller delar av djur, för forskning eller genom att dokumentera i program som 

ZIMS där värdefull information samlas som kan användas i forskningssyfte. 

 

Något som är gemensamt för djurparker, både de som aktivt bidrar till forskning och 

de som inte bidrar i lika stor grad eller överhuvudtaget, är att mer 

forskningsmöjligheter eftersträvas. Oavsett i vilken utsträckning djurparker deltar i 

forskningsstudier kan forskning på så sätt antas vara en viktig aspekt för majoriteten 

av djurparker, och något som kan komma att bli mer aktuellt framöver. 
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8 Djurparker som turistattraktioner 
Det åttonde kapitlet presenterar djurparkers roll som turistattraktioner samt turismens 

förutsättningar för att djurparker ska kunna vara verksamma och bedriva 

bevarandearbete. I kapitlet redovisas teoretiska aspekter som analyseras i förhållande 

till vilka sätt turismen är en förutsättning för svenska djurparkers bevarandearbete. 

Kapitlet avslutas med en reflekterande slutsats av det berörda ämnet. 

 

8.1 Besökare som en finansieringskälla 
Djurparker är populära turistattraktioner (Frost 2011) som varje år besöks av fler än 

700 miljoner personer världen över (WAZA 2017). Det enorma allmänna intresset för 

djurparker möjliggör stor potential för bevarande (IUDZG/CBSG 1993) och 

djurparkers roll som turistattraktioner kan innebära ett flertal olika aspekter som 

påverkar djurparkers bevarandearbete av biologisk mångfald. Framförallt anses turism 

fungera, som Catibog-Sinha (2008) redogör, som en viktig finansieringskälla.  

 

Djurparker utmanas ständigt av en brist på stabil finansiering (Olive & Jansen 2017) 

och för att djurparker ska vara ekonomiskt livskraftiga och samtidigt kunna bedriva 

bevarandearbete krävs det kontinuerligt stöd från både offentlig och privat sektor 

(Catibog-Sinha 2008). Djurparker är därmed alltmer beroende av inkomster från 

besökare för att kunna försörja sig (Gippoliti 2012) och turismen har följaktligen en 

betydelsefull roll. Inkomster från besökare, som genereras exempelvis genom 

inträdesavgifter och/eller parkeringsavgifter, innebär också att djurparker finansieras 

med bidrag som krävs för att djurparker ska kunna bidra med arbete för bevarande 

(Catibog-Sinha 2008). Bevarandearbete, som exempelvis uppfödning- och 

introduktionsprogram, är kostsamt. Djurparkers arbete med bevarande kan därmed 

vara en svårighet om det råder brist på stabil finansiering (Olive & Jansen 2017).  

 

För majoriteten av svenska djurparker är finansiering från besökare en viktig aspekt. 

Det är kostsamt att driva en djurpark, och utan besökare skulle inte djurparker kunna 

förvara och ta hand om djuren som hålls (Jennie Westander 2017-12-07). Besökare 

behövs därför för att kunna få verksamheten att gå runt (Irene Sjögren 2017-12-07; 

Marie de Colli 2017-12-13; Jennie Westander 2017-12-07). Vissa djurparker är helt 

beroende av besökare för att få tillgång till finansiellt bidrag som krävs för att bedriva 

djurparksverksamhet (Åke Netterström 2017-12-08). För majoriteten av svenska 
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djurparker anses besökare även innebära en finansiell förutsättning för att kunna arbeta 

med olika bevarandeuppgifter. Även bevarandearbete av biologisk mångfald är 

kostsamt och förutsätter att det finns ekonomi. Besökare anses som en förutsättning 

för att få in finansiering som behövs för att djurparker ska kunna arbeta med 

bevarandeuppgifter (Daniel Roth 2017-12-12; Emelie Davidsson 2017-12-15). Det är 

därmed besökare som, genom att bidra med inkomster, möjliggör djurparkers 

bevarandearbete (Daniel Roth 2017-12-12; Jonas Wahlström 2017-12-14).  

 

Olika finansieringskällor 

För ett flertal svenska djurparker, framförallt de som är privatägda, är besökare den 

viktigaste inkomstkällan för att kunna bedriva djurparken samt för att kunna bidra med 

bevarandearbete. Exempelvis får Skånes Djurpark, Tropikariet i Helsingborg och 

Skansen-Akvariet endast inkomst från besökare, och erhåller inga finansiella bidrag 

utifrån (Carl Bratt 2017-12-12; Jonas Wahlström 2017-12-14). Det gäller även för 

Tropicarium, Orsa Rovdjurspark och Kolmårdens Djurpark som inte får några statliga 

eller andra bidrag till djurparkerna, vilket innebär att de är beroende av besökare för 

att få finansiering till verksamheten (Kalle Melkersson 2017-12-13; Emelie Davidsson 

2017-12-15; Jennie Westander 2017-12-07). Även för Järvzoo och Universeum är 

besökare den främsta inkomstkällan (Lina Jelk 2017-12-08; Daniel Roth 2017-12-12) 

och för Frösö Zoo, Havets Hus och Furuviksparken är besökare en förutsättning för 

djurparkernas verksamhet och bevarandearbete (Åke Netterström 2017-12-08; Roger 

Jansson 2017-12-08; Daniel Hansson 2017-12-08). Exempelvis hade inte Havets Hus 

haft någon verksamhet utan besökare då det innebär en viktig inkomstkälla. Besökare 

bidrar till att Havets Hus har en ekonomi för att kunna bedriva verksamheten, samt för 

att kunna genomföra bevarandearbete. Utan besökare hade exempelvis inte djurparken 

kunnat arbeta med uppfödning och återinsättning av småfläckig rödhaj (Scyliorhinus 

caniculus) som djurparken aktivt arbetar med som en bevarandeinsats (Roger Jansson 

2017-12-08). 

 

För djurparker som Järvzoo, Frösö Zoo, Tropicarium, Tropikariet i Helsingborg och 

Furuviksparken bidrar besökare med inkomster genom framförallt entréavgifter (Lina 

Jelk 2017-12-08; Åke Netterström 2017-12-08; Kalle Melkersson 2017-12-13; Johnny 

Möllerström 2017-12-08; Daniel Hansson 2017-12-08). Inkomster från besökare 

kommer även bland annat genom souvenirförsäljning (Kalle Melkersson 2017-12-13) 
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samt genom exempelvis cafeteriaförsäljning (Johnny Möllerström 2017-12-08; Åke 

Netterström 2017-12-08). Vissa djurparker, som bland annat Järvzoo och 

Furuviksparken, får även inkomster genom konferenser, hotell- och 

restaurangverksamhet samt djurparkernas nöjesfält (Lina Jelk 2017-12-08; Daniel 

Hansson 2017-12-08). För Furuviksparken är bland annat hotellverksamhet ett sätt för 

djurparken att få in intäkter även under dagar då djurparker inte är välbesökt, vilket 

kan vara dagar då det regnar. Hotellverksamhet är på så vis en inkomstkälla som gör 

att djurparken inte blir sårbar finansieringsmässigt. Furuviksparken har bara 

djurparken öppen omkring 90 dagar om året, vilket innebär att det endast är 90 dagar 

som djurparken kan få in inkomst från besökare. Finansiering på annat sätt behövs 

därmed eftersom djuren som hålls i djurparken behöver mat och vård 365 dagar året 

runt (Daniel Hansson 2017-12-08). 

 

För Furuviksparken är besökare en förutsättning för att kunna arbeta med bevarande 

utifrån djurparkens sätt att arbeta och utifrån djurparkens budget. Djurparken skulle 

dock kunna försöka skaffa sponsorer, stipendier och donationer för att försöka vara 

livskraftiga utan att vara beroende av besökare, som bland annat Nordens Ark gör 

(Daniel Hansson 2017-12-08). Nordens Ark, som är ett 90-konto, får främst finansiellt 

bidrag genom bland annat gåvodonationer, engångsbidrag, forskningsanslag, och 

bidrag för projekt. Besökare för Nordens Ark står därmed endast för ungefär 25 

procent av intäkterna som bland annat bidras genom entréavgifter (Ewa Wikberg 

2017-12-12). Djurparken är därmed, likväl som för kommunalägda djurparker, inte 

lika beroende av finansiering från besökare som privatägda djurparker är. 

 

För varje besökare som besöker en djurpark bidras pengar till att bevara djur och bara 

genom att betala inträdesavgift eller boka en konferens på en djurpark kan besökare 

på så sätt göra skillnad (Ewa Wikberg 2017-12-12). Ju fler besökare och inkomst en 

djurpark får in, desto bättre är det för djurparkens verksamhet och bevarandearbete 

(Lina Jelk 2017-12-08). Ett lönsamt år med många besökare innebär därmed att en 

djurpark kan utvecklas ännu mer (Jennie Westander 2017-12-07), vilket också kan 

bidra till ett utvecklat bevarandearbete.  
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8.2 Besökare som en förutsättning för utbildning  
Utöver att turism fungerar som en viktig finansieringskälla för djurparkers 

bevarandearbete fungerar turism också som en väsentlig aspekt för djurparkers arbete 

med utbildning som en bevarandeuppgift. Djurparkers arbete med att utbilda besökare 

anses, som tidigare nämnt, vara det mest betydelsefulla bevarandearbetet (Olive & 

Jansen 2017) och besökare medför att djurparker kan fungera som en arena för lärande.  

 

Den främsta förutsättningen, för svenska djurparker, med att vara är öppna för 

allmänheten är att besökare bidrar till möjlighet att kunna förmedla information och 

kunna utbilda (Irene Sjögren 2017-12-07; Johannes Karlsson 2017-12-07; Roger 

Jansson 2017-12-08; Daniel Roth 2017-12-12). Som tidigare nämnt i kapitel sex 

arbetar samtliga djurparker med utbildning. Utav dessa 19 stycken djurparker är 

utbildning dessutom antingen den främsta målsättningen eller en väsentlig del av 

målsättningen för 16 stycken av djurparkerna. Av tolv av dessa djurparker framhävs 

också att besökare är den viktigaste förutsättningen för att kunna uppnå sina 

målsättningar och arbeta med utbildning. Utan besökare skulle djurparker därmed inte 

kunna uppfylla sina syften med att utbilda (Linda Törngren 2017-12-14; Marie de Colli 

2017-12-13; Jesper Flygare 2017-12-13; Daniel Roth 2017-12-12; Emelie Davidsson 

2017-12-15; Carl Bratt 2017-12-12; Madeleine Hjelm 2017-12-15; Åke Netterström 

2017-12-08; Irene Sjögren 2017-12-07; Johnny Möllerström 2017-12-08; Ewa 

Wikberg 2017-12-12; Jennie Westander 2017-12-07) eller kunna arbeta med 

utbildning eftersom det är besökare som medför att utbildningsarbetet kan genomföras 

(Irene Sjögren 2017-12-07; Ewa Wikberg 2017-12-12; Linda Törngren 2017-12-14). 

 

Djurparker som en plattform för utbildning  

Svenska djurparker besöks sammanlagt av flera miljoner besökare varje år, varav 

medlemmar i Svenska djurparksföreningen står för ungefär åtta miljoner besökare 

årligen (Svenska djurparksföreningen 2013d). Djurparker kan, i och med sitt stora 

besökarantal, därmed nå ut till många människor och förmedla ett sammanhang om 

människor, djur och miljö (Jennie Westander 2017-12-07). Genom att ha öppet för 

besökare samt samarbeta med skolor, vilket många djurparker gör, kan människor som 

inte annars nås av information också bli tillgängliga. De personer som annars är svåra 

att nå är just de personer som är viktiga att nå ut till med information. Det beror på att 

personer som inte är insatta är de personer som behövs göras medvetna, för att 
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beteendeförändring ska kunna ske hos dessa personer. De personer som redan är 

intresserade och välmedvetna har redan den kunskap som är nödvändig för att kunna 

värna om miljöaspekter (Marie de Colli 2017-12-13).  

 

Genom besökare har djurparker en stor möjlighet till att påverka till ett ändrat beteende 

som behövs för bevarande av biologisk mångfald, samt för att kunna belysa vikten av 

bevarande (Marie de Colli 2017-12-13). För varje besökare som kommer till 

exempelvis Nordens Ark, eller någon annan djurpark, finns möjligheten att utbilda och 

informera besökare om djur och natur. Den utbildning och information som ges kan 

bidra till att besökare blir mer medvetna om att värna om biologisk mångfald, samt bli 

bättre på att leva miljövänligt (Ewa Wikberg 2017-12-12). Den kunskap som besökare 

tar med sig från djurparker kan på så sätt bidra till ett ändrat beteende och även leda 

till att det blir lättare att finansiera olika organisationer för bevarande (Johannes 

Karlsson 2017-12-07). 

 

Utbildning i djurparker kan bidra just till att besökare får ett ökat intresse och fördjupad 

kunskap om olika djurarter. Besökares intresse och kunskap som tillförs i djurparker 

kan påvisa positiva effekter för bevarande även utanför djurparkers gränser. Djurarter 

som involveras i utbildningsprogram i djurparker kan därmed fungera som så kallade 

flaggskepp, vilket syftar till att djurarter på ett betydelsefullt sätt kan öka intresset för 

bevarande av naturområden som djuren härstammar ifrån (IUDZG/CBSG 1993). Även 

om besökare på så sätt inte kommer till en djurpark för utbildning, utan snarare för 

nöjes skull eller för att se en specifik djurart, kan besökare ändå komma att ta till sig 

information som bidrar till ett ändrat beteende (Madeleine Hjelm 2015-12-15). 

Exempelvis kan det vara så att besökare befinner sig i en djurpark för nöjes skull, men 

av en händelse exempelvis deltar vid ett djurprat eller upplever en publik matning av 

en specifik djurart. Det kan då leda till att en person tar till sig information som bidrar 

till att personen blir mer intresserad och insatt (Linda Törngren 2017-12-14). 

 

Djurparker har en viktig roll för att upplysa om biologisk mångfald (Carl Bratt 2017-

12-12) och den kunskap som finns i djurparker inom området för djur och natur, och 

sambandet däremellan (Marie de Colli 2017-12-13) gör att djurparker är ett användbart 

verktyg för att förmedla information och utbildning (Johnny Möllerström 2017-12-

08). Tidigare forskning som gjorts har visat på att djurparker kan bidra till god 
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utbildning och bidra till en bättre förståelse för bevarande och biologisk mångfald. 

Resultat visar bland annat på att djurparker kan bidra positivt för biologisk mångfald 

genom att öka antalet personer som förstår biologisk mångfald (Gross 2015). 

Information och utbildning kan dock även ges på andra sätt och andra institutioner, 

och behöver nödvändigtvis inte ske i djurparker. Exempelvis är det möjligt att lära sig 

om djur och natur och sambandet däremellan i skolor (Jennie Westander 2017-12-07). 

Djurparker anses dock vara en bättre plattform för utbildning eftersom lärandet 

innefattar interaktion (Carl Bratt 2017-12-12), vilket även resultat från tidigare 

forskning som redovisas av Gross (2015) visar på.  

 

Det är interaktion och kontakt med djur som gör skillnad för utbildningen som sker i 

djurparker (Daniel Roth 2017-12-12) och som bidrar till en bättre plattform för 

lärande. Själva upplevelsen av att se djur och hur djur beter sig bidrar till att 

information kan tas in på ett annat sätt i jämförelse till att enbart lyssna på information 

genom exempelvis en föreläsning (Jesper Flygare 2017-12-13). Genom en upplevelse 

kan människor bli känslomässigt berörda och mer engagerade än att bara få 

information till sig (Jennie Westander 2017-12-07). En upplevelse kan också leda till 

en bättre förståelse, och att komma nära eller få fysisk kontakt kan leda till ett växande 

intresse för djur och natur (Madeleine Hjelm 2017-12-15; Daniel Hansson 2017-12-

08; Carl Bratt 2017-12-12; Linda Törngren 2017-12-14). Det anses på så sätt lättare 

att lära besökare i en djurpark istället för att visa bilder, filmer eller genom att se på 

TV eftersom det ger en annan emotionell kraft att kunna relatera till en upplevelse 

(Emelie Davidsson 2017-12-15; Daniel Hansson 2017-12-08). En upplevelse som 

inkluderar flera sinnen kan vara en effekt på långsiktigt lärande och leda till medvetna 

val som inte kan jämföras med information som ges på andra mindre interaktiva sätt 

(Madeleine Hjelm 2017-12-15; Lina Jelk 2017-12-08). Informationsvärdet blir på så 

sätt större när levande djur visas och det anses svårare att få samma engagemang och 

intresse om djur inte visas (Kalle Melkersson 2017-12-13; Johnny Möllerström 2017-

12-08).  

 

Djurparker anses även som en god och viktig plattform för utbildning i förhållande till 

att många människor inte har upplevt djur och natur (Roger Jansson 2017-12-08). 

Människor i dagens samhälle bor främst i urbana miljöer, och har därmed kommit ifrån 

upplevelsen av djur och natur. En djurpark kan vara en människas första möte med 
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djur, vilket även omfattar domesticerade djurarter (Madeleine Hjelm 2017-12-15). 

Djur i djurparker är därmed viktiga att visa upp för att människor ska kunna få empati 

för djur och för att öka förståelsen av vikten av biologisk mångfald (Roger Jansson 

2017-12-08; Irene Sjögren 2017-12-07) I vissa djurparker, som exempelvis Borås 

Djurpark, har det utvecklats tamdjursavdelningar där besökare kan komma i kontakt 

med domesticerade djur. Besökare har möjlighet att klappa dessa djur för att kunna 

skapa empati hos människor (Madeleine Hjelm 2017-12-15). Om människor inte har 

kunskap eller empati för djur kommer de inte heller anses av värde att bevara djur 

(Johnny Möllerström 2017-12-08) och om information inte finns tillgänglig kommer 

människor inte kunna ta till sig varför det är viktigt att vara medveten och göra sunda 

miljövänliga val.  

 

Som informationsflödet är idag behövs det ett möte och en koppling till verkligheten 

för att kunna ta in värdefull information (Lina Jelk 2017-12-08). En viktig aspekt i 

sammanhanget är att djurparker måste se till vad det finns för information till besökare 

(Åke Netterström 2017-12-08), vilket omfattar att informationen som förmedlas måste 

vara aktuell och värdefull. Det är också viktigt med information som förmedlar varför 

djur exponeras för besökare (Jesper Flygare 2017-12-13). Det är viktigt att hela tiden 

förbättra informationsvärdet och det är också viktigt att det finns ett informationsvärde 

som är korrekt och som inte är förfinat. Exempelvis är det är viktigt att människor ska 

kunna ta till sig att det inte finns så många arter kvar av en art även om det kan skapa 

en känsla av obehag. Ett korrekt informationsvärde är viktigt då det anses bättre att 

besökare kan inse sanningen och kunna göra något åt situationen innan det är för sent 

(Åke Netterström 2017-12-08).  

 

8.3 Delslutsats av djurparker som turistattraktioner 
Djurparker är till stor del beroende av besökare för att kunna bedriva sin verksamhet 

och sitt bevarandearbete. Besökare innebär framförallt att djurparker har det 

ekonomiska stöd som krävs för att försörja sin verksamhet, samt för att kunna 

genomföra arbete som är bevarandeinriktat. För majoriteten av svenska djurparker 

hade det inte varit möjligt att bedriva djurparksverksamhet överhuvudtaget utan 

finansiering från besökare, och ännu mindre bedriva arbete för bevarande. Gemensamt 

för många djurparker är att de inte får några statliga eller kommunala bidrag, vilket 

innebär att besökare är den enda inkomstkällan. 
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Den främsta finansieringen från besökare sker genom entréavgifter, men även andra 

metoder för finansiella bidrag sker. I djurparker förekommer bland annat 

souvenirförsäljning och cafeteriaförsäljning som ger inkomster. Vidare bedriver en del 

djurparker även restaurang- och/eller hotellverksamhet som kan bidra till finansiering. 

Besökare kan på så sätt, bara genom att besöka en djurpark, bidra till att möjliggöra att 

djurparker kan vara livskraftiga och ta bättre hand om djurpopulationer. Fler besökare 

kan också leda till bättre möjligheter för djurparkers bidrag till bevarande av biologisk 

mångfald. 

 

Vidare är besökare också en förutsättning för att djurparker ska kunna arbeta med 

utbildning, vilket anses vara det viktigaste bevarandearbetet för djurparker. Djurparker 

besöks årligen av miljontals besökare och det stora antalet besökare medför att det 

finns en publik att utbilda. Besökare är centralt för att kunna förmedla information och 

kunskap, som i sig kan bidra till att besökare blir mer medvetna om vikten av biologisk 

mångfald. Den kunskap som besökare kan ta med sig från djurparker kan leda till ett 

ändrat beteende, vilket är en förutsättning för att förminska mänskliga orsakande hot 

som bidrar till förlust av biologisk mångfald. Genom olika utbildningsprogram kan 

besökare få nödvändig information och kunskap för att själva kunna bidra till 

bevarande.  

 

Det som gör djurparker till en god plattform för information och utbildning är 

möjligheten till interaktion mellan djur och människor och upplevelsen av att möta 

djur. Att vara med om en upplevelse och komma nära djur kan skapa empati och leda 

till ett växande intresse för djur och natur. Utan empati och kunskap kommer 

människor inte anse att det är värdefullt att bevara djur, och det kommer inte heller 

finnas en förståelse för vikten av biologisk mångfald. För att mänskligt orsakade hot, 

som orsakar förlust av biologisk mångfald, ska förminska krävs det utbildning. 

Eftersom djurparker är en god plattform som kan bidra med resurser för att öka 

människors förståelse och kunskap är det därför viktigt att djurparker är öppna för 

besökare.   
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9 Slutsats 
Det nionde och avslutande kapitlet presenterar studiens slutsatser och anser besvara 

studiens syfte och problemformulering. Kapitlet redogör för på vilka sätt svenska 

djurparker arbetar med bevarande av biologisk mångfald och turismens 

förutsättningar för djurparkernas bevarandearbete. 

 

9.1 Behovet av att bevara biologisk mångfald  
De senaste årtiondenas klimatförändringar och miljöförstöring har orsakat en värld 

med växande miljöhot och förminskning av biologisk mångfald. En orsakande faktor 

är människors aktiviteter och ohållbara utnyttjande av naturresurser. Mänskliga 

aktiviteter bidrar till förödande konsekvenser för global biologisk mångfald och 

orsakar utrotning av djurarter i en oroväxande fart. Förlusten av biologisk mångfald är 

ett av jordens mest kritiska problem sett till miljön och hotet mot biologisk mångfald 

har aldrig varit större. 

 

Den rådande situationen kräver nödvändiga åtgärder av att motverka förlust av arter 

och ekologiska system för att säkra överlevnaden för både nuvarande och kommande 

generationer. En viktig del för att motverka förlusten av biologisk mångfald omfattar 

att skydda och bevara djurarter, vilket har lett till att djurparker har fått en allt viktigare 

betydelse och behöver förbättra sitt engagemang och åtagande för bevarande.  

 

Bevarande av djurs naturliga livsmiljö, in situ, som länge har varit den mest lönsamma 

strategin för att bevara biologisk mångfald anses inte tillräcklig i den rådande 

situationen och behöver därför kombineras med bevarande i djurparker. Den 

grundläggande bevarandeuppgiften för djurparker är att förvara kollektioner av 

levande djur då djurparker direkt kan förhindra att utrotningshotade arter dör ut genom 

att förvara dessa arter i djurparker. Utöver att ha kollektioner av olika djurarter kan 

djurparker även arbeta med en mängd olika bevarandeaktiviteter. De främsta 

bevarandeaktiviteterna innefattar uppfödning av hotade arter, stöd för bevarande in 

situ av arter och deras livsmiljöer, utbildning och forskning. 

 

9.2 Svenska djurparkers arbete med bevarande  
I svenska djurparker arbetas det med samtliga ovanstående bevarandeaktiviteter. I 

vilken utsträckning arbetet sker och vilka bevarandeaspekter som är i fokus skiljer sig 
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emellan djurparker. Hänvisat till bilaga C går det att utmärka att fem stycken 

djurparker arbetar aktivt med uppfödning i fångenskap, introduktion till det vilda, 

stödjande av bevarande in situ¸ information och utbildning samt forskning. Dessa 

djurparker är Borås Djurpark, Kolmårdens Djurpark, Nordens Ark, Orsa Rovdjurspark 

och Parken Zoo. Vidare arbetar även djurparkerna Järvzoo, Lycksele Djurpark, 

Skansen, Skansen-Akvariet, Skånes Djurpark och Tropikariet i Helsingborg med 

samtliga bevarandeuppgifter i någon grad, även om arbetet inte sker aktivt. Borträknat 

från introduktion av djur till det vilda, som kan vara en utmaning för samtliga 

djurparker på grund av förlorad livsmiljö, arbetar även Borås Tropikhus, Frösö Zoo, 

Furuviksparken, Malmö Naturmuseum, Tropicarium och Universeum också till viss 

grad med bevarande genom uppfödning, stöd in situ, information och utbildning samt 

forskning.  

 

Bevarande genom uppfödning i fångenskap och utbildning  

Det alla djurparkerna har gemensamt är att samtliga arbetar med djuruppfödning och 

utbildning, och bevarandeuppgifterna anses vara de viktigaste för att bevara biologisk 

mångfald. På vilka sätt djurparker arbetar med de två bevarandeaktiviteterna skiljer 

sig från djurpark till djurpark och sker med olika förutsättningar samt i olika stor 

omfattning.  

 

Arbetet med djuruppfödning är både inriktat mot ett fåtal specifika arter som är hotade 

samt ett flertal olika arter som är del av uppfödningsprogram som styrs av större 

nationella och internationella organisationer. Gemensamt för många djurparker är 

däremot att uppfödning styrs av rekommendationer, från organisationer eller 

koordinatorer. Gemensamt är också att djuruppfödning försöks tillämpas i så stor grad 

som möjligt för att berika djurens liv, men också i syfte för att på sikt kunna introducera 

djur till naturlig livsmiljö som är det huvudsakliga målet med uppfödning i 

fångenskap. Som framgår i bilaga C arbetar tolv av djurparkerna med introduktion av 

djur, varav tio av dessa också tidigare har introducerat djur till naturlig livsmiljö. 

Introduktion sker främst genom bevarandeprogram som organiseras och styrs av större 

organisationer, som bland annat Svenska djurparksföreningen eller EAZA.  

 

Även arbetet med utbildning sker i olika grad i svenska djurparker och genom olika 

utbildningsprogram. Samtliga djurparker använder sig av informationsskyltar för att 
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bidra med kunskap till besökare. Informationsskyltar i djurparker avser både 

information om djur och natur, och kan fungera som ett medel för att bidra till 

förståelse för sambandet mellan djur och natur och vikten av biologisk mångfald. Då 

informationsskyltar dock kan anses som ett ineffektivt medel för kunskapsspridning 

tillämpar även majoriteten av djurparkerna också mer interaktiv utbildning. Det är 

vanligt förekommande att djurparker håller informativa visningar, publika matningar 

samt guidade turer. Samtliga interaktiva utbildningsformer kan bidra till en bättre 

förståelse och ett djupare engagemang hos människor för att leva mer miljövänligt och 

hållbart sätt som gynnar biologisk mångfald. Majoriteten av djurparkerna arbetar 

vidare med att utbilda skolelever som innefattar alltifrån förskoleklasser till 

universitet- och högskolestudenter utöver med att utbilda besökare. Djurparker kan på 

så vis nå ut med information och kunskap till en bred och varierad målgrupp. 

Framförallt innebär djurparkers samarbete med att utbilda skolelever också till att 

djurparker kan utbilda människor året runt, och inte bara under de tider på året som 

djurparkerna är öppna för besökare.  

 

Bevarande genom stöd in situ  

Utöver djurparkers arbete med uppfödning och utbildning arbetar alla djurparker också 

med någon form av att stödja bevarande in situ. För djurparkerna Borås Djurpark, 

Furuviksparken, Kolmårdens Djurpark, Nordens Ark, Orsa Rovdjurspark, Parken Zoo, 

Tropicarium och Universeum innebär arbetet direkt stöd till bevarandeprojekt in situ. 

Djurparkerna är kopplade till vissa specifika projekt som de stödjer, framförallt genom 

finansiella bidrag. För resterande djurparker förekommer stöd för bevarande in situ 

bland annat genom djurparkernas arbetsinsatser, förmåga att förmedla information 

eller genom tillfällesvis ekonomiskt stöd.  

 

Bevarande genom forskning 

Vidare arbetar majoriteten av djurparkerna, bortsett från Blekinges Exotiska Värld och 

Havets hus, med någon form av forskning eller bidragande till forskning. För Borås 

Djurpark, Frösö Zoo, Furuviksparken, Järvzoo, Kolmårdens Djurpark, Nordens Ark, 

Orsa Rovdjurspark, Parken Zoo samt Skånes Djurpark sker aktivt forskningsarbete, 

vilket framförallt tillämpas genom samarbeten med universitet. För de resterande åtta 

djurparkerna sker forskning i den mån som är möjlig. Forskningsarbete för dessa 

djurparker kan också ske genom universitetssamarbeten, eller genom forskare som 
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efterfrågar möjlighet för forskningsstudier. Gemensamt för djurparkerna är att 

forskning anses som en viktig del för att kunna bidra till biologisk mångfald, och 

efterfrågar därefter fler möjligheter för forskning. Arbete med forskning anses därefter 

vara det som många djurparker framförallt kommer utveckla framöver.   

 

9.3 Avslutande sammanställning  
Avslutningsvis, för att besvara studiens syfte och problemformulering, kan en 

sammanfattning ges av att svenska djurparker arbetar med bevarande på olika sätt och 

i olika grad. Samtliga djurparker arbetar med bevarande genom uppfödning och 

utbildning. Majoriteten arbetar även med att stödja bevarande in situ, och vissa 

djurparker bedriver aktivt forskningsarbete genom samarbeten med andra institutioner 

som en bevarandeaktivitet.  

 

Som en grundläggande förutsättning för att djurparker ska kunna arbeta med olika 

bevarandeuppgifter, och i många fall överhuvudtaget kunna bedriva sina 

verksamheter, är turism av central aspekt. De miljontals besökare som årligen besöker 

svenska djurparker medför framförallt att djurparker kan arbeta med information och 

utbildning, som är den mest betydelsefulla bevarandeuppgiften. Utan besökare hade 

inte djurparker kunnat vara en arena för information- och kunskapsspridning utan 

snarare ansetts som ett avelscenter för djur. Utöver är besökare framförallt också en 

betydelsefull finansieringskälla för djurparker. Finansiering från besökare, som bland 

annat sker genom entréavgifter, möjliggör att det överhuvudtaget finns möjlighet att 

förvara djur i djurparker. Finansiering från besökare medför också att djurparker har 

möjlighet att arbeta med olika bevarandeuppgifter för att bidra till biologisk mångfald.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Följande intervjuguide har använts vid genomförandet av studiens intervjuer.  

Intervjuguiden omfattar några få introducerande personliga frågor om respondenten och 

följs sedan av ett fåtal frågor kring djurparken. Intervjuguiden fokuserar därefter på 

frågor utformade av studiens teoretiska kategorier som berör att besvara studiens syfte 

och problemformulering.  

 

Introduktion 

Vad är ditt namn? 

Vilken befattning och vilket ansvarsområde har du? 

Hur länge har du arbetat på djurparken? 

 

Allmänt om djurparken 

Hur många besökare har djurparken årligen? 

Hur stor del av året är djurparken öppen för besökare? 

Hur många olika djurarter finns det i djurparken? 

Hur många individuella djur finns det i djurparken? 

Vilka länder/världsdelar härstammar djurparkens djur ifrån? 

Är djurparkens djur ansedda som utrotningshotade? 

Vad är djurparkens huvudsakliga mål? 

Är det möjligt för djurparken att uppnå sina mål utan att vara öppen och tillgänglig för 

besökare? 

Hur bestäms det vilka djur/djurarter som ska förvaras i djurparken?  

 

Bevarandeuppgifter och turismens påverkan 

Arbetar djurparken med bevarande av biologisk mångfald?  

Anses besökare vara en förutsättning för arbetet med bevarande?  

Arbetar djurparken med avel och uppfödning? 

Arbetar djurparken med att introducera djur till sin naturliga miljö? 

Har några djur från djurparken tidigare introducerats till sin naturliga miljö? 

Arbetar djurparken med att stödja bevarande av djur och natur i djurens naturliga 

livsmiljö (in situ) genom olika program? Om ja, på vilka sätt sker detta? 

Arbetar djurparken med att utbilda besökare? Om ja, på vilka sätt sker detta?  

Arbetar djurparken med forskning? Om ja, på vilka sätt sker detta? 

Anser du personligen att djurparker är viktiga turistattraktioner för att bevara biologisk 

mångfald? 

Vad anser du är det viktigaste turismen bidrar med, och varför är det viktigt att 

djurparker är öppna för allmänheten?  

Har du något övrigt du vill tillägga som kan vara relevant? 
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Bilaga B Djurparker 

Följande djurparker har identifieras och kontaktats för en medverkan i studien. Totalt 

har 27 djurparker kontaktats, varav 19 stycken har medverkat för intervjuer. De 

djurparker som inte omfattas av studien är nedanför skrivna i kursiverad stil, för att dessa 

ska kunna urskiljas från de djurparker som medverkat i studien.  

 

Svenska djurparksföreningen, SDF  

1. Borås Djurpark 

2. Furuviksparken  

3. Havets Hus   

4. Järvzoo Järvsö  

5. Kolmårdens Djurpark  

6. Kungsbyns Djurpark  

7. Lycksele Djurpark  

8. Malmö Naturmuseum  

9. Nordens Ark  

10. Orsa Rovdjurspark  

11. Parken Zoo Eskilstuna  

12. Skansen  

13. Skansen-Akvariet  

14. Skånes Djurpark  

15. Slottsskogen Djurpark  

16. Tropikariet i Helsingborg  

17. Tropicarium Kolmården  

18. Universeum  

19. Ystad Djurpark  

20. Ölands Djurpark  

Alla.bolag.se med SNI-kod 91.040. 

1. Blekinge Exotiska Värld  

2. Frösö Zoo  

3. Helsingborgs Djur- och Lekpark  

4. Borås Tropikhus  

5. Junsele Djurpark  

6. Ölandsoasen  

7. B&M Gård   

http://www.boraszoo.se/
http://www.furuvik.se/
http://www.havetshus.se/
http://www.jarvzoo.se/swe/index.php
http://www.kolmarden.com/
http://www.kungsbyn.se/
http://www.lyckseledjurpark.com/
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer.html
http://www.nordensark.se/
file:///C:/Users/Åsa/Downloads/Orsa%20Rovdjurspark
http://parkenzoo.se/
http://www.skansen.se/
http://www.skansen-akvariet.se/
http://www.skanesdjurpark.se/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/slottsskogen/djurpark/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q0MLAwcQ4JdnPy9zQ0tDMz1wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQA0Y-5_Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.tropikariet.com/
http://www.tropicarium.se/
http://www.universeum.se/
http://www.ystad-djurpark.se/
http://www.olandsdjurpark.com/


  
 

VIII 

Bilaga C Sammanställning av djurparkers bevarandearbete 
Följande tabell visar en sammanställning av vilka bevarandeuppgifter de svenska 

djurparkerna, som omfattas i studien, arbetar med. Djurparker som beskrivs arbeta delvis 

med en form av bevarandeuppgift syftar till att djurparkerna till vis del, men inte aktivt, 

arbetar med bevarandearbetet.  

 

 


