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On October 17, 2012, TV4 broadcasted an episode of the documentary series Kalla 
fakta. The episode received a lot of attention when it revealed that Parken Zoo, a 
very popular destination for families, was not as well maintained beneath the surface 
as it gave the impression of being. The case attracted attention in all possible media 
for a long time, which led to a beginning of an extensive investigation of the Zoo.  
 
The purpose of this study is to examine how Parken Zoo handled the media after the 
examination of TV4’s Kalla fakta, and how it affected people’s confidence in the 
Zoo. This paper consists of an overall case study of Parken Zoo that can be divided 
into two different methods. One qualitative content analysis where the outcome has 
been developed by analyzing articles and television clips in four news media in 
Sweden and one quantitative survey in the form of a questionnaire study to 
investigate the confidence of the Zoo. Our main theories are the agenda setting 
theory, the principle of symmetry and Thompson theory of what a scandal is. 
Our theses are: 

• How did Parken Zoo manage media after the examination of TV4’s Kalla 
fakta? 

• How did this affect people’s confidence in the Zoo? 
 
The revelation by Kalla fakta and Parken Zoo's media management both created a 
temporary loss of confidence for the Zoo in the public opinion. This loss of 
confidence may be rebuilt in the next few years on condition that Parken Zoo play 
their cards right. 
 
Keywords: Parken Zoo, förtroende, Kalla fakta, skandal, mediehantering, 
förtroendeförlust 
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1. Inledning  
 

Den 17 oktober 2012 sände TV4:s Kalla fakta ett uppmärksammat avsnitt där Parken Zoo i 

Eskilstuna, ett mycket populärt besöksmål för barnfamiljer, granskades. Programmet visade att 

djurparken inte var lika välskött under ytan som den gav sken av att vara. Fallet 

uppmärksammades i alla tänkbara medier under en lång tid och ledde till att ett omfattande 

utredningsarbete om djurparken påbörjades.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

För en del företag kan ett samtal från Janne Josefsson i Uppdrag granskning eller ett besök av 

Kalla faktas Lennart Ekdahl innebära ett stort nederlag och i värsta fall konkurs. Oavsett om det 

beror på det journalistiska tillvägagångssättet eller vinklingen på storyn kan det granskade 

företaget lida förluster till följd av det som visas i tv-rutan eller trycks i tidningarna.  

 

Om en kritisk situation uppstår för ett företag kan mediehanteringen innebära en 

riskfylld situation.  Hur ett företags kris hanteras medialt kan vara avgörande för ett 

friande eller ett fällande i samhällets ögon och en negativ omskrivning kan vara 

skillnaden mellan vinst och förlust (Larsson, 2008). Ett fall som liknar Parken Zoo i 

mån av förtroendekris och mediehantering är Findus och skandalen med hästkött som 

upptäcktes i deras lasagne under början av 2013 (se bl.a. ”Hästkött i Findus lasagne”, 

Dagens Nyheter, 2013-02-08). Detta skulle också kunna ses som ett typexempel inom 

området för förtroendekriser genom medier. Då Parken Zoos förtroendekris inträffade ett 

par månader tidigare än Findus, hade Findus kunnat dra nytta och lärdom genom Parkens 

Zoos förtroendekris och mediehantering.  

 

Vi anser att man alltid bör kunna utvinna ny kunskap av en kris. En viktig del av forskningen 

inom förtroendekriser och kriskommunikation är att dra lärdomar av inträffade kriser. Övning 

samt erfarenheter från tidigare kriser är enligt Larsåke Larssons studie Kris och lärdom – 



 

  6 (69) 
 

kriskommunikation från Tjernobyl till tsunamin (2008) receptet till framgångsrik och 

framåtsträvande kriskommunikation.  

 

Trots att många företag idag ofta tar hjälp av konsulter eller PR-byråer för att minimera skador 

på varumärket i samband med mediedrev finns det fortfarande mycket kvar att lära för många. I 

dagens samhälle handlar det om hur man förhåller sig till det samhälle man ämnar vara verksam 

i (Heath, 1997).  

 

Parken Zoo ägs av Eskilstuna kommun och har i flera årtionden varit ett populärt besöksmål för 

främst barnfamiljer. 2012 var de Sveriges mest granskade djurpark och har som ett led i det 

gjort en åtgärdslista som i dagsläget (2013-05-01) är uppfylld till 13 av 20 punkter (Parken Zoo, 

2013). 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur medierna hanterades av Parken Zoo efter 

granskningen av TV4:s Kalla fakta och hur granskningen påverkade förtroendet för Parken Zoo, 

vars slogan är ”Vi räddar världens djur”. Med detta i åtanke undersöker vi i den här uppsatsen 

vilka konsekvenser Kalla faktas granskning och Parken Zoos mediehantering under och efter 

krisen fick för förtroendet för djurparken. I tillägg till detta undersöker vi även hur stort 

förtroendet är för Kalla faktas granskande journalistik. 

 

Syftet är även att ta reda på hur granskningen av Parken Zoo kan ha påverkat framtidens 

besökare och således företagets kundkrets. Detta har vi valt att göra genom att undersöka hur 

personer i åldrarna 18-30 ställer sig till att besöka djurparken om fem till tio år, det vill säga när 

de med stor sannolikhet är Parken Zoos primära målgrupp, barnfamiljer (Parken Zoo, 2013). 

 

En viktig infallsvinkel på vår studie är förtroende utifrån ett medie- och 

kommunikationsperspektiv. Utöver förtroendet för Parken Zoo undersöker vi också hur stor 

tilliten är och vilket förtroende som finns för granskande journalistik och speciellt det program 

Kalla fakta sände om Parken Zoo.  
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur hanterade Parken Zoo medier under och efter granskningen av TV4:s Kalla fakta? 

• Hur påverkade Kalla faktas granskning, och det mediedrev som följde, förtroendet för 

Parken Zoo?    

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Vårt intresse låg från början i att studera mediehantering och kriskommunikation. Då detta är ett 

brett ämne inom vilket det finns mycket bra forskning, valde vi att studera mediehantering 

utifrån ett specifikt fall, Parken Zoo, och få fördjupade kunskaper inom det. Således har vi 

också kunnat komplettera vår studie genom att undersöka förtroendet för Parken Zoo i relation 

till förtroendet för Kalla faktas granskande journalistik. 

Då vi valde att göra en fallstudie innebär det en avgränsning i sig, vilket medför att vi har gjort 

en djup studie istället för en bred. 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts ett flertal studier på hur företag kan gå tillväga för att både proaktivt och reaktivt 

bevara och upprätthålla ett högt förtroende. Studier om förtroendekriser utifrån ett medie- och 

kommunikationsperspektiv har bland annat gjorts av Jesper Falkheimer och Lars Palm och 

utgetts av krisberedskapsmyndigheten (2005).  

 

Det har även gjorts forskning om hur ett företag kan göra för att minimera skadorna vid en 

förtroendekris och reparera ett redan skadat förtroende. Mycket av den forskningen faller inom 

ramen för kriskommunikation och krishantering. Kommunikationens betydelse ökar i takt med 

att en kris uppstår (se bl.a. Larsson, 2008). William Benoit (1997) har till exempel tagit fram 

fem strategier för att reparera ett företags image och således stärka förtroendet för företaget.  
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För att kriskommunikation ska fungera har erfarenhet en stor betydelse (Larsson, 2008). Då den 

här uppsatsen är en fallstudie placerar vi oss mellan studiet om kriskommunikation och att dra 

erfarenheter av inträffade krissituationer.  

 

 

1.6 Utmaningar 
 

En utmaning för vår studie är att tillföra någonting nytt till forskningen, det vill säga göra den 

kumulativ. Vi anser att forskning om mediehantering, kriskommunikation och PR tenderar att 

uppfinna hjulet om och om igen. Genom att kombinera en fallstudie med omfattande 

undersökningar (enkätundersökning och kvalitativ innehållsanalys) är vår intention att dra 

värdefulla lärdomar om det här fallet, applicera det på existerande forskning och locka till 

vidare studier inom ämnet kris och lärdom.  

 

Vår egen förkunskap inom medierapporteringen om Parken Zoo gör att det blir svårare för oss 

att genomföra studien helt objektivt, något vi har behövt ha i åtanke genom hela 

uppsatsprocessen. Detta har vi särskilt haft i åtanke under den kvalitativa delen av uppsatsen, då 

subjektivitet är en risk. Vi motverkar subjektiviteten genom förankringar till våra valda teorier. 

Även tid, eller snarare bristen på tid, har varit en utmaning för oss. Hade vi haft mer tid till vårt 

förfogande hade vi gärna gjort studien nationell, men till följd av begränsningen har vi valt att 

göra vår enkätstudie lokalt, alltså i Kalmar. Vår målgrupp för en av våra undersökningar har 

varit personer i åldrarna 18-30 från olika delar av Sverige och därför anser vi att vi hanterade 

denna utmaning på bästa sätt.  

 

Vi utför vår studie lite drygt ett halvår efter att Kalla fakta sände sitt program. Detta innebär att 

förhållandena på djurparken under skrivandets tid varit under omstrukturering som en direkt 

följd av medierapporteringen av deras kritiserade djurhållning. I och med att vår studie av 

mediehanteringen avser tidsperioden 16 oktober 2012 till 31 december 2012 har det inte 

påverkat oss nämnvärt, men när vi däremot försökt nå pressansvariga på djurparken har detta 

varit ett problem. Då det har skett förändringar inom personalstaben under uppsatsens gång 

benämns en del personer med olika titlar vid olika tillfällen i den här uppsatsen, som till 

exempel djurparkschef och före detta djurparkschef Helena Olsson. 
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1.7 Definition av begrepp 

 

I vår studie har vi konsekvent använt oss av begrepp som skandal, moral, tillit/förtroende och 

image. Dessa begrepp figurerar som grundpelare i vår undersökning. För att inte skapa några 

oklarheter har vi valt definiera dem utifrån vad svenska nationalencyklopedin, det vill säga de 

betydelser vi har använt, avser att dess betydelse är. 

 

Skandal: en allmän (moralisk) upprördhet (över någon anstötlig eller 

uppseendeväckande händelse); upprörande faktum eller händelse (Nationalencyklopedin, 2013). 

Moral: en individs eller en grupps moral visar i sig vad de gör eller underlåter att 

göra, medan deras etik är deras reflexioner över det berättigande i vad de gör eller underlåter att 

göra (Nationalencyklopedin, 2013).  

Etik: Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral 

människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. 

En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses 

den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund (Nationalencyklopedin, 2013). 

Tillit och förtroende: förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 

riktad till en viss person (Nationalencyklopedin, 2013). 

Image: det som inom marknadsföring är den bild av sig själv, företag eller 

produkt som man vill visa upp inför andra. (Nationalencyklopedin, 2013).  
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2. Teori och tidigare forskning 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera teorierna vi har lutat vår studie mot. Teorierna vi 

har använt är The Agenda Setting Theory, Asymmetriprincipen, Theory of Image Restoration 

Discourse samt Thompsons teori om vad en skandal är. Vi kommer även att diskutera relevant 

tidigare forskning om förtroende, förtroendekriser, mediehantering och kriskommunikation. 

Rubrikerna 2.1-2.5 behandlar teorierna och rubrikerna 2.6-2.8 diskuterar tidigare forskning. 
 

 

2.1 The Agenda Setting Theory  

 

Vi har i våra analyser haft stor nytta av The Agenda Setting Theory (dagordningsteorin) av 

Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972). Teorin beskriver mediernas effekt på vad 

människor tänker på och hur de uppfattar världen, då medierna bestämmer vilka frågor som är 

viktiga att uppmärksamma. Däremot påverkas inte människors attityder till ämnet av detta. 

Kärnan i teorin består av skapandet av allmänhetens medvetenhet och oro för framträdande 

frågor som syns i nyhetsmedia.  

 

Det finns två grundläggande antaganden bakom den mesta forskningen rörande agenda setting. 

Det första är att press och medier inte speglar verkligheten, utan verkligheten är filtrerad och 

formad av medierna. Det andra antagandet syftar till den existerande mediekoncentrationen på 

utvalda frågor och ämnen som leder till en uppfattning om att dessa frågor har en större 

signifikans än andra frågor. Kort sagt kan det förklaras genom att påpeka att massmedia inte är 

framgångsrika i att berätta för samhället hur eller vad de ska tänka, men däremot resultatrika i 

att berätta vad de ska tänka på. (McCombs & Shaw, 1972)  

 

Ett annat vanligt förekommande antagande gällande agenda setting är dess inverkan på mediers 

möjlighet att påverka synligheten av diverse händelser i det allmänna medvetandet (McCombs 

& Shaw, 1972).  
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Vilken nyhet som helst blir heller inte uppmärksammad i medierna. Håkan Hvitfelt (2003) har 

tagit fram en formel för sannolikheten att en nyhetsartikel ska produceras, presenteras och 

placeras på förstasidan. Sannolikheten ökar ju mer den behandlar: 

 

Politik, ekonomi samt brott och olyckor 
Och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 
Till händelser och förhållanden 
Som är sensationella eller överraskande, 
Handlar om enskilda elitpersoner  
Och beskrivs tillräckligt enkelt 
Men är viktiga och relevanta, utspelas under kort tid men som del av ett tema, 
Har negativa inslag och har elitpersoner som källor.  

(Hvitfelt 2003, s. 20) 
 

 
Nyheten om missförhållandena på Parken Zoo uppfyller kraven och blev väl omskriven på 

mediernas agendor. Fallet uppmärksammades av ett medium (Kalla fakta) och ansågs av både 

lokal och nationell press och stannade på dagordningen ett bra tag fram över. Vad medierna 

gjorde var att rapportera om missförhållandena på Parken Zoo under en lång tid och således 

satte de händelsen på agendan, vilket i sin tur ledde till att nyhetskonsumenterna skapade en 

egen åsikt om rapporteringen. McCombs och Shaw (1972) menar att de nyheter som 

nyhetskonsumenterna blir uppmanade att uppmärksamma är selektivt utvalda ur mediernas 

agendor och publiken blir följaktligen manipulerade till att ha en personlig åsikt om den redan 

på förhand bestämda frågan.  

 

 

2.2 Asymmetriprincipen  

 

När ett företag eller en organisation befinner sig i en situation där kriskommunikation anses 

nödvändigt är det av yttersta vikt för framgång att dem inblandade parterna känner tillit för 

varandra. Det är även viktigt att det finns ett förtroende sinsemellan gentemot det som sägs och 

det som görs, enligt asymmetriprincipen. Ett sådant förtroende är oftast något som inte 

ifrågasätts förrän en händelse sker eller en specifik situation uppstår, det är först då som 

osäkerheten och förtroenderubbningen blir en påtaglig komplikation för företaget. (Slovic, 

1993)  
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I Perceived Risk, Trust and Democracy (1993) myntar Paul Slovic begreppet 

asymmetriprincipen.  Slovic (1993) menar att det är betydligt lättare för ett företag att förlora 

tillit och trovärdighet än vad det är att vinna det. Slovic skriver om fyra faktorer som han 

utpekar som nyckeltalen i asymmetriprincipen:  

 

1. Negativa händelser i form av olyckor, mänskliga felhandlingar, katastrofer eller lögner 

har en hög effekt på trovärdigheten för organisationer och myndigheter. Slovic (1993) 

menar att det är betydligt lättare för samhället att märka och komma ihåg händelser med 

en negativ inverkan på förtroendet och trovärdigheten gentemot ett företag, än vad det 

är att komma ihåg positiva händelser. Medierna spelar en väsentlig roll i spridningen av 

den negativa bilden av företaget i fråga.  

2. Slovic menar att negativa händelser antas ha en större mening för samhällets 

upplevelser i utformning av attityder.   

3. Individer tenderar att känna större tillförlitlighet till källor som bär fram negativa 

budskap gentemot källor med positiva budskap.  

4. I den mån det finns missnöje och misstroende för organisationen i samhället kommer 

detta troligtvis att fortsätta att växa av sig själv, då människor väldigt sällan är benägna 

att söka efter information som skulle kunna förändra den misstroende bilden de har 

anammat.  

 

Asymmetriprincipen är relevant för vår studie då den berör frågan som vi vill undersöka, 

nämligen förtroende och tillit i den organisatoriska kommunikationen vid en krissituation. Det 

ligger svårigheter för ett företag att bygga upp ett skadat förtroende som de själva har förorsakat 

(Sandberg, 2009). Problematiken ligger i att den stora massan har lättare att tro på det negativa 

som skrivs eller sägs om ett företag och också att det är lättare att ta till sig en negativ händelse 

än att intressera sig för en positiv (Slovic, 1993).  

 

När rapporten om Parken Zoos opassliga djurhållning blev publik blev det aktuellt för 

djurparken att se över vem som skulle vara ansiktet utåt, och hur man kommunicerade inom 

företaget. Eftersom att den första nyheten varit negativ fanns det en stor risk att allmänheten 

uppfattade detta som sanning, den enda sanningen. Att i det läget försöka minimera skadan kan 

vara en påfrestande och kostsam procedur för hela företaget (Slovic, 1993). Parken Zoo 

bestämde vilka personer som skulle ha kontakt med medier. Genom att fokusera på att berätta 



 

  13 (69) 
 

för allmänheten om vilka djurlivsfrämjande insatser Parken Zoo jobbar med försökte man att 

bromsa in den spiral av negativa nyheter som uppstod (Parken Zoo, 2013). 

 

 

2.3 Thompsons skandalteori 
 

I boken ”Political Scandal – power and visibility in the media age” (2000) har John B. 

Thompson definierat vad en skandal är och hur den yttrar sig. Han redovisar en lista över fem 

karaktärsdrag som erfordras för att en händelse eller företeelse ska kunna benämnas som en 

skandal:  

1. En företeelse som involverar en överträdelse på samhällets värderingar, normer eller moraliska 
koder.  
2. En företeelse vars existens involverar en viss mån av sekretess eller ett döljande. Men den är 
starkt misstänkt att existera eller till och med känd hos individer som inte borde vara direkt 
involverade eller inneha denna kännedom.  
3. Dessa icke-deltagare, som Thompson väljer att kalla de personer som inte är direkt involverade i 
företeelsens existens, ogillar de händelser som skett och kan bli upprörda över den överträdelse 
som faktor ett nämner.  
4. Icke-deltagare uttrycker sitt ogillande genom att offentligt fördöma händelsen eller situationen.  
5. Avslöjandet och fördömandet av en händelse kan skada ryktet för de inblandade individer som 
är ansvariga för händelsen. 

(Thompson, 2000, s. 13-14)  
 
 

Figur 1.1 (Fritt översatt efter Thompson, 2000, s.24)  

 

Thompsons teori om vad en skandal är, är applicerbar på vår studie då den visar hur en skandal 

yttrar sig och hur faktorer utifrån spelar lika stor roll som faktorer från insidan. Genom att 

applicera modellen på Parken Zoo-situationen ser vi hur Parken Zoo har gjort en överträdelse ur 

ett norm- och värderingsperspektiv. Efter Kalla faktas program blev djurparken överträdelse 

offentliggjord och anklagelser i nationell massmedia yttrades. Dessa offentliga anklagelser som 

Kalla fakta påvisade bidrog till ett offentligt ogillande mot djurparken som utvecklades till en 

ÖVERTRÄDELSE OFFENTLIGGÖRANDE 
 
        +                 +           OFFENTLIGT OGILLANDE 
 
DÖLJANDE  OFFENTLIGA ANKLAGELSER 
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mediebevakad skandal. Vi kan i Kalla fakta se hur djurparkschef Helena Olsson väljer att inte 

berätta sanningen när hon blir tillfrågad om vad som hände exempelvis pumorna som tidigare 

fanns på Parken Zoo och som bevisligen bevarades döda huller om buller i ett frysrum. I och 

med att detta offentliggjordes när avsnittet sänds i nationell TV skapades en rad offentliga 

anklagelser i diverse medier som Parken Zoo var tvungna att hantera. Deras mediehantering 

följdes av en mängd intervjuer som öppnade upp för en offentlig dom i medierna.  

 

 

2.4 Theory of Image Restoration Discourse   
 

William Benoit (1997) menar att för att förstå strategier för Image Repair måste man förstå 

naturen av attacker och klagomål som kan inleda ett företags kris. En attack består av två 

komponenter: den anklagade hålls ansvarig för en händelse och händelsen anses stötande. 

Oavsett vad som hände är det inte rimligt att bilda en ogynnsam bild av företaget om det inte 

anses ansvarig för händelsen. Benoit påpekar att det viktiga inte är om händelsen företaget står 

anklagat för är stötande eller inte, utan hur den upplevs av den mottagande publiken. Upplevs 

den stötande står företagets image på spel. Enligt Image Repair Theory finns det fem strategier 

för försvar: förnekande, bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och att 

ta på sig hela skulden. 

 

En mer defensiv strategi är att minska händelsens anstötlighet, en strategi som ofta endast finns 

till buds. Organisationen medger det felaktiga beteendet men försöker kompensera detta genom 

att visa prov på positiva egenskaper och handlingar. Organisationen kan också lyfta fram sådant 

som anses värre än dem egna misstagen. Att ta på sig hela skulden, eller att göra en pudel, är 

kanske den effektivaste försvarslinjen egentligen (Palm, 2006).  

 

Den här teorin tillåter oss att analysera Parken Zoos handlande under och efter granskningen av 

Kalla fakta. Den ger oss även ett verktyg för analysen av uttalandena som ansvariga på Parken 

Zoo gav från skandalens uppdagande till årets slut. Vilken väg valde ledningen, varför och vad 

innebar det? Det är några av frågorna Image Repair Theory kan vara behjälplig i att svara på.  
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Teorin är ett bra komplement till asymmetriprincipen och Thompsons (2000) skandalteori, då 

Image Repair-teorin syftar till att förklara den lösning på problemet som Parken Zoo 

eftersträvade vid ifrågasättandet av deras moraliska agerande.  

 

 

2.5 Issues Management  
 

Teorin issues management syftar till att förklara hur en skada som redan skett kan repareras. 

Robert L. Heath (1997) har skrivit boken Strategic Issues Management, där han har skrivit om 

bland annat issues management och kriskommunikation. Han menar bland annat att företag ofta 

är uppmanade att förändra hur de arbetar för att möta olika gruppers förväntningar. Issues 

management innebär för organisationer att göra de anpassningar som behövs för att främja 

gemensamma intressen med det samhälle där dem verkar för att uppnå maximal vinst för alla. 

Den här teorin är av mer proaktiv karaktär. Det innebär att dess principer bygger på att förklara 

hur ett företag ska förhålla sig till det samhälle det önskar att verka i och hur man bygger 

relationer till omgivningen. Heath (1997) menar även att issues management är en process för 

att etablera ett företags gemensamma värderingar och policys både internt och för 

kommunikation utåt med målgrupperna.  

 

När en förtroendeförlust för ett företag är ett faktum handlar det om att på bästa möjliga sätt 

minska skadan, något som kallas Reputation Management (Palm, 2006).   

 
Den vanligaste rekommendationen till organisationer som upplever en förtroendeförlust är att tala 
sanning. Dels därför det är det moraliskt rätta, dels för att risken är stor att lögner avslöjas. 

(Palm, 2006, s.113)  
 
Sammanfattat innebär ovanstående citat att agera med total öppenhet. Det kan vara en 

avgörande faktor för hur stort efterskalvet blir om företaget är öppna med om de skulle ha mer 

att dölja (Palm, 2006). När Parken Zoo blev granskade av Kalla fakta försökte de först dölja 

lögnerna som visats i tv-programmet, men valde sedan att vara öppna med vilka ändringar man 

skulle komma att göra. Issues management påpekar även att det är viktigt att inte välja fel 

tidpunkt att gå ut med information på, utan i så lång utsträckning som möjligt välja en tidpunkt 

som är lämpad för att, om det är möjligt, kunna begränsa förtroendeförluster. Om man som 

Parken Zoo inte har möjlighet att välja tillfälle att gå ut med fullständig information kan detta 
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appliceras på hur och när man som företag bör vara öppen mot allmänheten efteråt. Till 

exempelvis kan det innebära hur, när och med vem man bör profilera sig utåt. När ett företag 

upplever en allvarlig förtroendekris är det svårt för dem att vara avsändare, informationen som 

förmedlas kan lätt tolkas som negativ och illasinnad oavsett i vilket medium de syns eller vad 

deras budskap är (Palm, 2006).   

 

Issues management genererar många konklusioner om hur ett företag kan eller bör gå tillväga 

för att leva i symbios med samhället och jobba med sin målgrupp istället för emot. Teorin är 

därför applicerbar på ett företag som upplever en förtroendekris och är i en situation där det 

behöver agera sig på ett sätt som inte förargar någon. Således är den även hjälpsam för vår 

analys om hur Parken Zoo hanterade medierna efter Kalla faktas granskning  

 

 
2.6 Förtroendekriser - Falkheimer & Palm  

 

Som vi tidigare påpekat finns det relativt mycket forskning om kriskommunikation, 

förtroendekriser och varumärkesbyggande. Jesper Falkheimer och Lars Palm har gjort studien 

Förtroendekriser – kommunikationsstrategier före, under och efter som utgavs av 

Krisberedskapsmyndigheten 2005. Studien behandlar vad som händer när förtroendet brister för 

samhälleliga institutioner hos allmänheten. Syftet med studien är att undersöka hur olika 

myndigheter, organisationer och företag arbetar med att förebygga och reparera 

förtroendeförluster med hjälp av kommunikation (Falkheimer & Palm, 2005).  

 

Förtroende, tillit och trovärdighet är viktiga begrepp i Falkheimer och Palms studie. För att 

demokrati ska fungera behövs förtroende. Om inte människor litar på myndigheter eller företag 

riskerar samhällets fundament att raseras. Ett närbesläktat begrepp till förtroende är tillit, som 

innebär att mottagaren i kommunikationsprocessen är övertygad om sändarens goda avsikter. 

Begreppet trovärdighet är beroende av olika faktorer: avsändarens förmåga att kommunicera 

retoriskt samt tolkarens förförståelse och kunskap (Falkheimer & Palm, 2005). 

 

Forskarna har genom kvalitativa intervjustudier sammanställt information om vad en 

förtroendekris är samt hur man förebygger förtroendekriser och reparerar förtroendekriser. En 

förtroendekris uppstår i regel av att en händelse som objektivt har inträffat, och är en subjektiv 
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företeelse som definieras av målgrupper och intressenter och som vanligen proklameras av 

medierna (Falkheimer & Palm, 2005). Det finns enligt studien tre olika sorters förtroendekriser; 

moralisk förtroendekris, kompetensförtroendekris och fysisk och ekonomisk förtroendekris. 

Enligt Falkheimer och Palm (2005) skulle fallet Parken Zoo klassificerats som en moralisk 

förtroendekris. Detta ger bra bakgrundsinformation av förtroendekriser för vår studie och är en 

viktig grund för våra analyser. I enlighet med Falkheimer och Palms studie kan vi säkerställa att 

händelsen på Parken Zoo ledde till en så kallad förtroendekris.  

 

Falkheimer och Palm (2005) menar att ett varumärke bör innefatta förtroende och att företag bör 

”Living the brand”. Parken Zoos slogan är ”Vi räddar världens djur”, och när Kalla fakta 

avslöjade att behandlingen av utrotningshotade djur var bristfällig ifrågasattes det om 

djurparken levde som de lärde. 

 

Falkheimer och Palm (2005) går igenom olika strategier som kan användas för att förebygga 

och reparera förtroendeförluster och förtroendekriser. Två av strategierna för förebyggande är 

sanning och öppenhet. Att tala sanning är den vanligaste rekommendationen i såväl svensk som 

internationell litteratur baserad på beprövad erfarenhet. Många informatörer tar det för givet och 

det står därför inte skrivet i många policys. Det behöver dock inte betyda att alla informatörer 

alltid talar sanning. Öppenhet är ett värde som nämns i de flesta styrdokument för landsting och 

kommuner, men endast i undantagsfall stryker man under att öppenhet också ska gälla negativa 

händelser. (Falkheimer & Palm, 2005) 

 

Falkheimer och Palm redovisar konkreta och fullständiga kommunikationsstrategier som är 

användbara i vår analys. Författarna har även bra beskrivning på förtroendekriser som ger både 

bakgrund och föreslår lösningar.  

 

 

2.7 Trovärdighet – så bygger du förtroende.  
 

I Trovärdighet – så bygger du förtroende menar Sandberg (2009) att förtroende är något som tar 

lång tid att bygga upp, kort tid att rasera och är beroende av den retorik man använder sig av.  

Om en kris har uppstått är förtroendeskapande kommunikation väldigt angelägen. För att 

förhindra att krisen förvärras krävs oftast handling och en förklaring till åtgärder istället för 
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passivitet. En kris definierar Sandberg (2009) som en oväntad händelse som innebär ett hot eller 

utmaning som kan få allvarliga konsekvenser om man inte agerar snabbt och som ofta bevakas 

av medier. Sandbergs definition av en kris är användbar för vår studie då vi kan fastställa vad 

för situation som uppstod vid mediebevakningen av granskningen av Parken Zoo. 

 

Både krisens ursprung och krisens resultat präglas av att de som är ansvariga har begränsade 

möjligheter att kontrollera den. Enligt Sandberg (2009) är att ljuga det säkraste sättet att förlora 

all trovärdighet i betraktarnas ögon, då en lögn kan förvandla ett enkelt misstag till trovärdighet 

i andras ögon. Det krävs ofta att ansvariga bakom en skandal lägger alla korten på bordet i en 

misstroendesituation. Djurparkschef Helena Ohlsson ljög om djurhållningen på Parken Zoo i 

Kalla faktas program och planterade alltså fröet av misstroende i samhällets ögon.  

 

Sandberg (2009) beskriver hela processen från att bygga ett förtroende till att förlora och 

återvinna ett förtroende. För vår studie är detta användbart för att förklara vad det var som 

gjorde att Parken Zoo-skandalen blev så omfattande i medierapporteringen. 
 

 

2.8 MedieAkademins förtroendemätning 2012  
 

Varje år sedan 1997 har MedieAkademin gjort förtroendemätningar av svenska folkets 

förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare. 

Meningen med förtroendemätningarna är att mäta svenska folkets förhållningssätt till samhället 

(MedieAkademins förtroendebarometer).  

 

Den främsta anledningen till att vi anser att förtroendemätningen är relevant för vår studie är att 

den visar vilket förtroende svenska folket har för landets medier, och däribland TV4. 

 

I ett kunskapssamhälle som det svenska är förtroende ett centralt fenomen. De institutioner, 
organisationer, medier eller ledare som åtnjuter högt förtroende har ett försteg. Den som har 
människors tilltro äger ett viktigt socialt kapital. Samtidigt är förtroende en grund för att orientera 
sig i den mångfald av budskap som sprids 

(MedieAkademins förtroendemätning, 2012) 
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Studien är gjord via nätenkäter av 1017 personer. Den visar att TV4 har 37 % förtroende hos 

svenska folket. I jämförelse med TV3 som ligger på 15 % är det relativt högt, men jämför man 

med SVT som ligger på 74 % kommer resultatet i annan dager.  

 

Med 48 % trovärdighet ligger radio och TV högre än dagspressen som har 24 % förtroende. 

Vi kan även se att de yngsta personerna som svarat på enkäten (mellan 16 och 29 år) har högre 

förtroende för TV4 (45 %) än dem äldsta som svarat på enkäten (mellan 60 och 74 år) som 

endast ligger på 31 %. Vi kan jämföra detta med de resultat vi själva fått i vår enkätstudie, där vi 

frågat personer i åldrarna 18-30 om deras förtroende för Kalla fakta.  

 

Möjligheten att ta del av den här undersökningen är till stor nytta för vår studie. Det kan sätta 

våra resultat gällande förtroendet för Parken Zoo i relation till granskningen på ett sätt som 

skulle varit svår annars.  
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3. Metod  
 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för metoderna som figurerar som grund till 

materialinsamlingen i vår studie om förtroendekriser och mediehantering. I studien har vi 

utgått ifrån en övergripande fallstudie om Parken Zoo i Eskilstuna. Den har i sin tur delats in i 

två metodgrenar; en kvalitativ studie med fokus på mediehanteringen från Parken Zoos vinkel 

och en kvantitativ studie där infallsvinkeln utgår från förtroendet för Parken Zoo och den image 

de vill förmedla. 
 

 

3.1 Fallstudie 
 

I en fallstudie utgår forskaren från planerad insamling av empiri där forskningens resultat 

utvinns ur insamlingen, organiseringen och sammanställningen av data (Merriam, 1994). I vårt 

fall studerar vi en händelse, mer specifikt fallet med Parken Zoo och deras mediehantering 

under och efter uppdagandet av djurparkens behandling av utrotningshotade djur. Detta gör vi 

då en fallstudie syftar till att studera ett typexempel av en händelse, alltså en händelse som kan 

figurera som en prototyp i liknande fall.  

 

Som nämnt i inledningen var färdigmatskedjan Findus med om ett mediedrev liknande Parken 

Zoos när tester visat hästkött i deras färdiga lasagne. Då detta inträffade ett par månader tidigare 

skulle man teoretiskt sätt ha kunnat dra lärdom av det fallet. Därför syftar vår fallstudie till att 

vara ett typexempel för det här fallet och statuera exempel inför kommande förtroendekriser. 

 

Den fallstudie vi har gjort är av induktiv karaktär, vilket betyder att den grundar sig på slutsatser 

dragna av erfarenheter och inte ren logik. En metod av induktiv karaktär, vilket kvalitativa 

metoder i huvudsak är, utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier snarare än att 

pröva existerande teorier. Det som kännetecknar en induktiv metod är att man drar slutsatser av 

den analys man gjort på insamlad empiri. Generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår alltså 

ur den information man har tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar 

omfattningen till det man studerar (Merriam, 1994).  
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3.1.2 Triangulering 

 
För att få en så fullständig bild som möjligt av resultatet på vår studie har vi valt att kombinera 

olika metoder istället för att bara använda en. Metoderna vi har använt är en enkätundersökning 

och en kvalitativ innehållsanalys. Detta kallas för triangulering, och tillsammans täcker 

metoderna olika infallsvinklar och tillför olika slags information till undersökningen (Eliasson, 

2006). På grund av att vi har arbetat med triangulering har vi på ett bättre och mer specifikt sätt 

haft möjlighet att besvara våra två frågeställningar. 

 

 

3.1.3 Operationalisering 

 
Att operationalisera innebär att man förklarar hur och varför studiens empiri ska samlas in och 

tolkas. Det syftar till att definiera begrepp från teorin som är relevanta i förhållande till studiens 

problemformulering. Genom att operationalisera omvandlas de definierade begreppen till 

mätbara koncept, som i vårt fall är förtroende och tillit. Dessa begrepp är centrala i vår studie av 

förtroendet för Parken Zoo och tillit till Kalla fakta. Därför utgör de grundstenarna som vår 

enkätstudie är formulerad runt (Eriksson, 2006).  

 

 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys  
 

När man gör en innehållsanalys är det syftet med analysen som styr vilken specifik textanalytisk 

metod man bör använda. I vårt fall är syftet att undersöka uttalanden av Parken Zoo i 

förbestämda, svenska medier. Vid en kvalitativ och deskriptiv analysmetod studeras textens 

olika beståndsdelar på olika nivåer och hur texten skapar sammanhang och bygger en relation 

till läsaren (Ekström & Larsson, 2010).  

 

Det handlar om hur texten riktar sig till någon och hur personer, tid och rum pekas ut för att hjälpa 
läsaren att orientera sig i den värld texten mejslar fram 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 155) 
 
Två begrepp som har varit användbara för oss är intertextualitet och rekontextualisering. 

Intertextualitet handlar om samspel och interaktion mellan texter och deltagare. 
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Rekontextualisering handlar om dialogiska relationer mellan texter, mer exakt om hur ord 

förflyttas mellan kontexter, om hur de återanvänds och omformuleras och får delvis nya 

betydelser samtidigt som man kan se spår från tidigare sammanhang (Ekström & Larsson, 

2010). Båda begreppen innefattar tanken om att olika röster kommer till tals i texten. Genom 

vinklingen på texten hör man skribentens röst, men skribenten kan genom att citera eller 

referera lämna över rösten till andra personer. Alla läsare uppfattar med säkerhet inte samma 

text på samma sätt. En analys av en specifik text kan således göras på olika sätt och går alltså 

snarare ut på att visa en möjlig läsväg i texten och dess betydelser som kan följa av den 

läsningen (Ekström & Larsson, 2010).  
 

 

3.2.1 Urval, begränsning och tillvägagångssätt av innehållsanalys 

 

Syftet med valet av den här metoden är att analysera uttalanden som Parken Zoos medarbetare 

gjort i medier. Dem medarbetare vars uttalanden vi analyserar är Helena Olssons 

(djurparkschef), Torbjörn Bergvalls (VD) samt Tommy Hambergs (styrelseordförande). Titlarna 

hade de innan Kalla faktas granskning. För att kunna genomföra den här studien behövde vi 

först på ett kvantitativt sätt välja ut artiklar. Först och främst begränsade vi undersökningen till 

fyra medier; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Eskilstuna-Kuriren samt TV4. Detta gjorde vi för att 

få ett urval från en kvällstidning och en morgontidning, samt två medier som varit högst berörda 

av att rapportera om händelseföljden på Parken Zoo; Eskilstuna-Kuriren på grund av närhet till 

Parken Zoo och TV4 på grund av att det var de som initierade granskningen. Vi samlade sedan 

in artiklar genom att söka i respektive mediums databas med sökorden ”parken zoo”. Vi valde 

även att tidsbestämma undersökningen inom datumen 16 oktober 2012 till 31 december 2012, 

på grund av att följa mediehanteringen från Parken Zoo genom krisen och även i svallvågorna 

efter. Vi sparade artiklarna som innehöll uttalanden från Parken Zoo för att gå igenom artikel för 

artikel (se sammanställning i bilaga 4). Det vi har gjort här är ett målinriktat urval (Merriam, 

1994). Vi har valt de artiklar som vi ansett att vi har behövt och kunnat använda oss av, alltså de 

som innehåller uttalanden från Parken Zoo.  
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3.2.2 Metodkritik och metoddiskussion av kvalitativ innehållsanalys 

 

När man använder sig av kvalitativ och analyserande metod är objektivitet generellt ett problem 

(Ekström & Larsson, 2010). Eftersom att vi har använt oss av ett målinriktat urval, det vill säga 

att vi har analyserat texter som vi ansett nödvändiga för vår studie, kan den mänskliga faktorn 

ha gjort så att vi missat någon viktig information. 

 

För att i så stor mån som möjligt hantera det här problemet har vi som forskare varit medvetna 

om dessa eventuella problem, vilket har tillåtit oss att ha en viss distans till vår egen forskning. 

Vi har gått igenom ett stort antal texter, både relevant och icke relevant, och detta anser vi har 

gett oss tillräckligt med information för att kunna genomföra studien på ett objektivt och 

holistiskt sätt. Genom att förankra analysen i teorierna hanterar vi subjektiviteten. 

 

Initialt ville vi komplettera våra metoder med en intervju med Torbjörn Bergvall, VD på Parken 

Zoo. Anledningen var att vi ville ta reda på hur djurparken arbetat med sin image sedan Kalla 

faktas program, och om de gjort några åtgärder för att öka sitt förtroende hos allmänheten. Vi 

tog kontakt med Torbjörn Bergvall och frågade om han kunde ställa upp på en intervju, men 

fick tyvärr ett nekande svar.  

 

Vi hade även tankar på att göra vår studie än mer kvalitativ med en fokusgrupp alternativt 

enskilda intervjuer. Vi insåg dock när vi sammanställt datainsamlingen av våra existerande 

metoder att det vore att ta oss vatten över huvudet på grund av platsbrist. Vi ansåg även att vi 

med enkäten och innehållsanalysen hade fått tillräckligt med information för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna besvara våra frågeställningar. 

 

 

3.3 Kvantitativ surveyundersökning i form av enkätstudie  

 

Vi har valt att använda oss av den kvantitativa metoden survey, som i vårt fall tar form av en 

enkätstudie. En enkätundersökning består av ett frågeformulär, där frågorna utgår från dem 

variabler som framkommit vid operationaliseringen (Eliasson, 2010). Syftet med en 

surveyundersökning är att kunna utläsa förhållanden och åsikter av en större population genom 

en undersökning av ett mindre urval som representerar den stora massan, alltså ett representativt 
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urval (Ekström & Larsson, 2010). Vår målgrupp för den här studien är personer i åldrarna 18-30 

då de inom en snar framtid kommer att vara Parken Zoos främsta besökskrets (Parken Zoo, 

2013). Inom medie- och kommunikationsvetenskap är det en användbar metod om man vill 

studera mediernas publik och dess åsikter, då siffror i procent utstrålar objektivitet och 

rationalitet (Ekström & Larsson, 2010), något som passar vår studie. 

 

 

3.3.1 Enkätens utformning 
 

Enkäten om förtroende och tillit är utformad på följande vis: först kommer ett antal 

informerande frågor gällande respondenten, exempelvis kön och ålder. Frågorna som följer den 

informativa delen berör teman angående Parken Zoo, vilka medier som respondenten har 

uppmärksammat händelsen i och dylikt. Fortsättningsvis följer ett antal frågor rörande 

förtroende och tillit för djurparker, Parken Zoo, och även granskande nyhetsjournalistik. 

Enkätstudien avslutas med en fritextruta där respondenten hade möjlighet att med egna ord 

uttrycka sin personliga åsikt rörande Parken Zoo-skandalen och inte bara genom våra som 

forskares förbestämda svarsalternativ (se bilaga 1).  

 

 

3.3.2 Urval av respondenter 
 

I vår undersökning har vi använt oss av ”obundet slumpmässigt urval” via ett sannolikhetsurval 

av respondenter till vår enkätundersökning. Sannolikhetsurval innebär att alla som finns i en 

population ska ha samma sannolikhet att bli uttagna i urvalet genom en slumpmekanism 

(Ekström & Larsson, 2010) Författarna tar i boken upp som ett exempel på obundet 

slumpmässigt urval, lotterimetoden, där alla lottsedlar läggs i en tombola, och sedan dras en lott. 

Linneuniversitetets universitetsbibliotek i Kalmar agerar som vår tombola och under den 2013-

04-25 tillfrågade vi 200 studenter om de ville svara på vår enkätstudie varav 191 personer 

besvarade enkäten. Vi hade därmed ett bortfall på 9 personer.   

 

Målgruppen vi ämnade undersöka var personer som faller in under kategorin unga vuxna till 

vuxna, numerärt uttryckt; personer i åldrarna 18 – 30. Vi valde den här målgruppen då de är 

djurparkers framtida besökare, alltså Parken Zoos främsta besökskrets (Parken Zoo, 2013). Det 
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är sannolikt att många av personerna i vårt urval kommer att ha bildat familj inom fem till tio år. 

Därför är det intressant för oss och vår studie att ta del av den här typen av respondenters 

åsikter.   Av dessa skäl har vi valt studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som respondenter, 

då vi anser att vi når flest respondenter inom den målgrupp vi eftersträvar. Detta har vi även valt 

på grund av det tidigare beskrivna tidsproblemet. Då studenter på Linnéuniversitetet har funnits 

geografiskt nära har detta gjort det möjligt för oss att samla in fler svar, vilket har varit 

fördelaktigt.  

 

 

3.3.3 Tillvägagångssätt och forskningsetik 
 

För att få in så många svar som möjligt valde vi att samla in svaren personligen. Vi skrev ut 

tvåhundra kopior av enkäten och delade ut på olika delar av Linnéuniversitetet. Vid studiens 

start hade vi för avsikt att skicka ut enkäten via e-post, men efter en viss diskussion kom vi till 

insikt över att vi förmodligen skulle erhålla en större svarskvot än om respondenter skulle svara 

via en länk i sin e-post.  

 

Vi har enligt god forskningsetik skyddat våra respondenter genom att bevara deras anonymitet 

och endast uppge kön och ålder. Det är på så sätt omöjligt för någon att ta reda på 

respondenternas identiteter, vilket kallas konfidentialitetskravet. Det var även frivilligt att delta i 

enkätundersökningen. Vi tillfrågade alla personer och meddelade att de inte var tvungna att 

svara på frågorna, enligt samtyckeskravet. I vår undersökning uppfyller vi även 

informationskravet då vi som forskare informerar eventuella respondenter om vad 

undersökningen handlar om och vilket syfte undersökningen har. (Johannesson & Tufte, 2007) 

 

 

3.3.4  Metodkritik av enkätstudie  

 

Urvalsramen av respondenter kan täcka populationen mer eller mindre väl. Vår målgrupp för 

den här studien är som tidigare nämnt personer i åldrarna 18-30, vilket betyder att det är svårt att 

nå alla. Den skillnaden som finns mellan populationen och urvalsramen kallas täckningsfel 

(Ekström & Larsson, 2010). I vårt fall talar vi om undertäckning, då urvalsramen inte når ut till 

hela den grupp som vi vill uttala oss om.  
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Ett problem man kan ställas inför är hur många som ska ingå i undersökningen. I verkligheten 

har forskare sällan varken tid eller pengar till totalundersökningar. Man måste välja och göra ett 

urval ur den populationen som frågeställningen gäller (Ekström & Larsson, 2010). 

Hur ska man gå till väga om man inte har möjlighet att undersöka alla man vill uttala sig om? 

Hur ska jag kunna säga något om alla personer som ingår i min problemställning när jag bara 

kan undersöka några av dem? Nyckelordet är representativitet. Är urvalet representativt ska 

resultatet i urvalet bli det samma som om alla personer i populationen undersökts (Ekström & 

Larsson, 2010). Vi fick genom vår enkätstudie närmre 200 svar från personer i vår målgrupp, 

och anser därför att vi har ett representativt urval. Vi upplever att det är riskabelt att använda 

enkäter som metod då det är omöjligt att veta hur många som besvaras. Med det sagt kan ett 

urval alltid bli större och täcka önskad population ytterligare.   

 

 

3.4 Reliabilitet & Validitet 
 

När man använder begreppet reliabilitet för en studie syftar man till om undersökningen är 

pålitlig eller inte, det vill säga: går den att upprepa och ger den då samma resultat oberoende av 

forskare? En undersöknings reliabilitet fastställs genom hur forskaren utför mätningarna och 

genom hur noggrann bearbetningen av dessa mätningar är. Vid en kvantitativ studie gäller det 

att forskaren i största möjliga mån försäkrar sig om att mätningarna genomförs på exakt samma 

sätt oberoende av när eller var undersökningen genomförs. (Eliasson, 2006) 

 

Om reliabilitet mäter hur väl en studie utförs, mäter validitet om en undersökning verkligen 

mäter det som den syftar till att mäta. Validiteten är beroende av reliabiliteten, det vill säga, av 

vad undersökningen mäter, eftersom det viktiga är att undersökningen verkligen mäter det som 

är avsikten att den ska mäta. (Eliasson, 2006)  

 

Enkätstudien är formad efter ett enkelt koncept, vilket gör att respondenten kan besvara 

undersökningen utan svårigheter. Enkätens frågor har förvalda svarsalternativ vilket minskar 

risken för att tolkningsfel uppstår. I den kvalitativa studien har vi satt riktlinjer för texterna vi 

studerat i form av både tids- och plats begränsning. Genom dessa faktorer höjs studiens 

reliabilitet. 
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Undersökningen syftar till att mäta hur Kalla faktas avslöjande om Parken Zoo och djurparkens 

mediehantering påverkade förtroendet hos den potentiella besökaren. Vi har för att få hög 

validitet på vår undersökning valt att ställa utstuderade frågor om förtroende och tillit för både 

djurparken och för olika medier och främst förtroendet för Kalla fakta. Detta har vi kompletterat 

med att göra en studie av uttalandena som kommit från huvudkaraktärer på Parken Zoo.  
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4. Resultat  
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera analyserna vi gjort av det insamlade empiriska 

materialet ställt i perspektiv till de tidigare diskuterade teorierna och den tidigare forskningen. 

Kapitlet börjar med en kvalitativ analys av nyhetsartiklar innehållande uttalanden från Parken 

Zoo, följt av en analys av resultatet av enkätstudien. 

 
 

4.1 Resultat kvalitativ innehållsanalys 

 

Sammanlagt har vi gått igenom 98 nyhetsartiklar från tidsperioden 16 oktober 2012 till 31 

december 2012 och fyra olika medier; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och 

TV4. De artiklar vi sedan har analyserat är de som innehåller uttalanden och citat från ansvariga 

på Parken Zoo. Artiklarna består av både skrivna artiklar och tv-reportage som vi transkriberat. 

Totalt handlar det alltså om 31 nyhetsartiklar som innehåller uttalanden från Parken Zoo, vilka 

vi har analyserat. Vem har kommit till tals? Vem har sagt vad? Vilka budskap har förts fram? 

 

 
Medier Antal artiklar om Parken 

Zoo totalt 

Artiklar med uttalanden 

Aftonbladet 4 3 (75 %) 

Dagens Nyheter 12 6 (50 %) 

Eskilstuna-Kuriren 32 15 (47 %) 

TV4 50 7 (14 %) 

Sammanlagt 98 31 (32 %) 

 

(För en sammanställning av analyserade artiklar, se bilaga 4) 

 

Under krisen tog Parken Zoo extra hjälp av sin vanliga PR-byrå, då de inte själva har någon 

kommunikationsavdelning (”En halv miljon tog parken genom stormen” Eskilstuna-Kuriren, 

2013-03-18). Enligt Chefstidningen (”PR-köpt uppmärksamhet”, 2012-03-19) ökar användandet 
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av PR-byråer och det är idag snarare regel än undantag att ett företag har antingen en egen 

kommunikationsavdelning eller en extern PR-byrå anlitad.  

 

VD Torbjörn Bergvall och styrelseordförande Tommy Hamberg skötte kontakten med olika 

medier från Parken Zoos sida. I enstaka fall har även före detta djurparkschefen Helena Olsson 

gjort uttalanden. 

 

TV4 är det medium som publicerat flest antal artiklar om Parken Zoo under tidsperioden. 

Kanske beror det på att det var de som startade mediedrevet. Det var även de som hade minst 

antal artiklar med uttalanden från Parken Zoo. 

Eskilstuna-Kuriren har näst flest antal publicerade artiklar. Enligt Hvitfelts teori om vad som 

gör en nyhet till en nyhet (2003) kan det bero på den geografiska närheten till händelsen.  

Aftonbladet har under den här tidsperioden rapporterat om granskningen av Parken Zoo minst 

antal gånger.  

 

 

4.2 Analys kvalitativ innehållsanalys 

 

”Räddar världens djur”. Så lyder den kommunalägda djurparken Parken Zoos slogan. Ett 

imageideal är att konsumentens bild av företaget stämmer överens med hur företaget vill bli 

igenkänt (Cassinger, 2011). 

 

Efter tips från tidigare anställda på Parken Zoo om missförhållanden gjorde Kalla fakta ett 

undercover-besök på djurparken. Reportrarna bokade ett möte med djurparkschef Helena 

Olsson, ett möte som hon trodde handlade om djurparkens arbete med utrotningshotade djur. 

Under den filmade intervjun frågade Kalla faktas reporter vad som hade hänt med djuren som 

inte längre fanns på djurparken. Helena Olsson berättade då om hur de hade fått flytta till andra 

djurparker på grund av platsbrist. Den informationen var felaktig. Det visade djurparkens 

anställda personal och före detta personal. Istället för omflyttningar hade djuren avlivats och på 

ett makabert sätt placerats huller om buller i ett frysrum.  
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I Kalla faktas program som sändes den 17 oktober 2012 fick djurparkschef Helena Olsson utan 

förvarning försvara sina tidigare påståenden. Hennes förklaringar till de missförhållanden Kalla 

fakta rapporterat om handlade om att reportrarna måste ha missförstått henne då hon hade 

uttryckt sig ”svepande”, inte om att det rapporterade var osanning. Det som fastnade på kamera 

var att Helena Olsson hade ljugit om parkens djurförhållanden, rakt upp och ner. Om Helena 

Olssons intention var att försköna sanningen och skapa positiv publicitet vid tv-teamets första 

besök så blev resultatet det omvända. Avsnittet skapade en enorm uppståndelse bland svenska 

folket som ansåg sig vara förda bakom ljuset.  

 

Händelsen faller inom ramen för vad Benoit (1997) kallar en attack som kan vara början på ett 

företags kris, då någonting som anses stötande har hänt och djurparken anses vara ansvarig för 

händelsen.  

 

Kontakten med medierna har skötts nästan uteslutande av VD Torbjörn Bergvall och 

styrelseordförande Tommy Hamberg. I enstaka fall har även dåvarande djurparkschef Helena 

Olsson gjort uttalanden. Det gemensamma spåret för uttalandena var att det var oturligt att 

Helena Olsson inte hade all fakta klar för sig när hon berättade om djurens ”förflyttning”, och 

att missförhållandena som Kalla fakta rapporterade om i själva fallet var sanning. De valde 

således primärt att gå den väg som Benoit (1997) kallar att ta på sig hela skulden och ge förslag 

på bättring. 

 

Budskapen från Parken Zoos ansvariga under den analyserade tidsperioden kan kortfattat 

sammanfattas med dessa fyra punkter: 

 

 Parken har misslyckats etiskt i hanteringen av döda djur 

 Hanteringen av de levande djuren är god 

 Reportaget visar bara en sida av myntet 

 Djurparkschef Helena Olsson var dåligt påläst och uttalade sig således oturligt nog 

felaktigt 

 

Vi kommer utifrån ovanstående punkter att analysera Parken Zoos mediehantering under 

tidsperioden 16 oktober 2012 till 31 december 2012. 
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4.2.1 Ta på sig ansvaret och erkänna skuld 

 

Att ta på sig skulden visar Benoit (1997) vara den mest effektiva strategin, och samtidigt den 

etiskt mest tillfredsställande strategin. Att erkänna och be om förlåtelse kan alltså vara den 

smärtfriaste och snabbaste vägen ur en förtroendekris, menar Benoit (1997).  

 

”Men Kalla Fakta uppdagade ett antal saker som är helt oacceptabla för oss och som vi inte hade 
kontroll på. Det var hanteringen av de döda djuren, och absolut dålig kommunikation med 
omvärlden där det fanns osanningar som var oacceptabla.” (Tommy Hamberg ”Djurparkens frys 
med döda djur ska rensas”, Dagens Nyheter, 2012-10-19)  

 

Parken Zoo hade i och med Kalla faktas program blivit dömda av publiken, skyldiga eller inte. 

Deras utgångspunkt var att organisationen var skurken i dramat och de handlade utifrån det. I 

ovanstående uttalande från styrelseordförande Tommy Hamberg erkänner han att de hade farit 

med osanning och att detta var oacceptabelt.  

 

Att ta på sig hela skulden är alltså en av strategierna Parken Zoo valde. I samband med vår 

enkätstudie kan vi dra slutsatsen att strategin fungerade till den grad att 45 % av våra 

respondenter kan tänka sig att besöka djurparken inom fem till tio år (se bilaga 2, figur 15).  

 

 

4.2.2. Ansvarsfördelning 

 

Genom att påvisa att Kalla fakta enbart visade delar av sanningen lade man även över ansvaret 

på dem och fokuserade på det pågående arbetet. 

 

”Jag är stolt över det arbete som vi gör, både på Parken Zoo med de här bevarandeprojekten och 
det djurparksvärlden gör i helhet. Det material vi ser i Kalla fakta är inte hela vårt arbete, det är 
ju valda delar, man får inte med allt i ett enda program.” (Torbjörn Bergvall ”Parken Zoos VD 
svarar på kritiken”, TV4, 2012-10-18) 

 

Benoit (1995) menar att det ibland kan vara möjligt att lägga över ansvaret på någon annan, men 

att det inte kan ses som en säker lösning på förtroendeproblem. Kalla faktas fokus låg på tips 

om dålig djurhållning och dåliga personalförhållanden från anställda och tidigare anställda på 

djurparken. Detta kan vara anledningen till att programmet visade just de delarna och inte, som 
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Torbjörn Bergvall påpekar, delarna om djurparkernas bevarandearbete. Parken Zoo försöker 

alltså att tillbakavisa en del av skulden på Kalla fakta och deras program genom att påpeka att 

bara utvalda delar av djurparken visades. Till sakuppgifterna hör dock att det är delarna som 

åskådliggjorts på TV under bästa sändningstid, och således det som publiken tänker på 

(McCombs & Shaw, 1972). I enlighet med det kan man dra slutsatsen att den strategin i 

slutänden inte var en säker utväg för djurparken, precis som Benoit (1997) påpekar. 

 

 

4.2.3. Utse en syndabock 

 

Sändarproblematiken, vem är avsändare och när? (Heath, 1997). Efter Kalla faktas sändning 

blev Helena Olsson utsedd till syndabock för publiken och hon fick utstå många personliga 

påhopp (”Dödshot mot djurparkschef efter TV4:s granskning”, Eskilstuna-Kuriren, 2013-11-

11). Genom att lägga problemet på lögnerna, och inte på djurhållningen, lägger man en stor del 

av skulden på Helena Olsson som varit felinformerad angående djuren vid Kalla faktas första 

besök. 

 

”Helena Olsson har gjort ett bra arbete i Parken men har varit oskicklig i sina uttalanden. 
Uttalandena som Helena Olsson gjort har skadat Parken Zoo.” (Torbjörn Bergvall ”Djurparkens 
frys med döda djur ska rensas”, Dagens Nyheter, 2012-10-19)  

 

Det är inte många nyhetsartiklar som innehållit uttalanden från Helena Olsson, trots att hon som 

djurparkschef var en central del av händelsen. De artiklar hon har uttalat sig i har handlat om 

hur hon personligen har mått efter Kalla faktas granskning, och inte om Parken Zoo. 

Information som kommer från en illa omtyckt sändare med negativ prestige tolkas som rent 

illvilligt oberoende av budskap, och bara kommunicerandet kan uppfattas som en förolämpning 

mot publiken (Heath, 1997). Detta är förmodligen anledningen till att Helena Olsson inte hördes 

eller synts mycket i massmedia under tiden. En som å andra sidan syntes mycket var Tommy 

Hamberg, ordförande för styrelsen. Han var till skillnad från Helena Olsson och Torbjörn 

Bergvall inte med i Kalla faktas program, och därmed inte förknippad med lögnerna på 

djurparken i samma utsträckning.  

 

En annan teori som är svår att visa sannhetsgraden på i efterhand, är något som Falkheimer och 

Palm (2005) kallar för ”deniability” eller ”förnekandemöjligheter”. Inte desto mindre är det fullt 



 

  33 (69) 
 

möjligt att man på Parken Zoo har använt sig av det, som innebär att den högste företrädaren för 

en verksamhet avsiktligt inte informerats om besvärande omständigheter kring organisationen. 

Det leder till att företrädaren har möjlighet att förneka eller förklara sig ovetande utan att direkt 

ljuga. Tommy Hamberg kom alltså in som ordförande för Parken Zoos styrelse i efterhand för 

att ta reda på hur det egentligen låg till.  

 

I en artikel berättar Helena Olsson om hur Kalla faktas granskning påverkat hennes liv. Helena 

Olsson förnekar alltså inte att hon ljög eller undanhöll delar av sanningen, men i artikeln 

framgår det att hon önskar att hon kunde göra det ogjort. 

 

 

”Det har varit obeskrivbart. Jag har blivit dödshotat, min sambo har fått mail till jobbet med hot 
och vi fick ta barnen ur skola och dagis för att hatet var så stort.” 
”Det var nog en ryggmärgsreaktion. Jag tänkte mig inte för. Vi brukar inte vara så öppna när vi 
pratar generellt om hur vi avlivar djur.” (Helena Olsson ”Dödshot mot djurparkschef efter TV4:s 
granskning”, Eskilstuna-Kuriren, 2012-11-11)  

 
”Jag borde ha tagit reda på fakta innan jag uttalade mig” (Helena Olsson ”Parken Zoo om 
skandaluppgifterna”, Eskilstuna-Kuriren, 2012-10-17) 

 

 

Ofta bli ”brottet” mindre allvarligt än bortförklaringar, och bortförklaringar gör att en 

personlighet blir belyst i dålig dager (Sandberg, 2009).  

 

Ett erkännande av skuld kan paradoxalt nog stärka förtroendet genom att fokus förflyttas från det 
eventuella misstag du gjort dig skyldig till, för att i stället kretsa kring hur förtjänstfullt det är att 
erkänna att misstag har begåtts. 

(Sandberg, 2009, s. 159) 

 

 

4.2.4. Föreslå lösningar  
 

En organisation som felaktigt förnekar ansvar för offensiva åtgärder riskerar att trovärdigheten 

skadas om sanningen framträder (Benoit, 1997). För att förhindra att krisen förvärras krävs 

oftast handling och förslag på förändringar (Sandberg, 2009). Kalla fakta riktade i sitt program 

kritik mot Parken Zoo på ett flertal punkter, rörande djurhållning och dåliga 

personalförhållanden.  
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Genom följande uttalanden kan vi se att Parken Zoo har tagit fasta på den kritik som riktats mot 

dem och ger konkreta och handfasta anvisningar om vad som kommer att förändras: 

 

”Frysen ska rensas och alla djur ska gå till destruktion.” (Tommy Hamberg (”Krismöte vid zoo 
efter larm om hantering av döda djur”, Dagens Nyheter, 2012-10-18) 

 

”Rent handgripligen kommer vi att städa den med en gång, se till att allting blir i god ordning 
och sen så kommer vi börja med ett arbete om hur vi kan ta fram regler kring det här både internt 
i vårt företag men också lyfta den frågan med svenska djurparksföreningen kring etiska regler i 
hanteringen av döda djur.” (Torbjörn Bergvall ”Parken Zoos VD svarar på kritiken”, TV4, 2012-
10-18)  

 

De ansvariga tog alltså relativt snabbt på sig skulden för att djuren hanterats på ett felaktigt sätt 

och började föreslå förändringar. Korrigerande åtgärder är en av Benoits (1997) strategier för 

image restoration.  Genom den strategin lovar företaget att korrigera problemen som har 

kommit upp till ytan. Detta kan man se att Parken Zoo har jobbat med genom att gå in på deras 

aktuella hemsida. Där finns en lista med 20 punkter på åtgärder som ska göras och inom vilken 

tidsram de ska genomföras (Parken Zoo, 2013). 

 

 

4.2.6 Motsägelsefullt pressmeddelande  
 

Någonting som vi har noterat som förvånande är att pressmeddelandet från Parken Zoo som 

släpptes precis efter Kalla faktas program den 17 oktober 2012 (”Uttalande från Parken Zoo 

med anledning av granskningen av djurparksverksamheten”, Mynewsdesk, 2012-10-17) inte 

innehåller någon av ovan nämnda Image Repair strategier.  

 

I pressmeddelandet har Parken Zoo räknat upp anklagelserna som Kalla fakta riktat mot dem, en 

rubrik för varje beskyllning. Av tolv anklagelser har endast två av dem besvarats med ett 

erkännande om fel, till skillnad från hur frågorna har hanterats i medierna. 

 

Hantering av avlidna eller avlivade djur 
”Vi har ju ett enormt fokus på våra levande djur – av förklarliga skäl men de reaktioner vi nu fått 
på hanteringen av döda djur gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, SDF, skall 
se över om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur.” (”Uttalande från Parken Zoo 
med anledning av granskningen av djurparksverksamheten”, Mynewsdesk, 2012-10-17) 
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Bongoantiloper som sålts eller avlivats 
”Vår djurparkschef Helena Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens 
bongoantiloper överförts till en annan djurpark. Så var endast fallet med ett av de fyra antiloperna. 
En antilop dog redan 2010 och de resterande två avlivades då de avförts från bevarandeprojektet, 
bland annat av hälsoskäl.” (”Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av 
djurparksverksamheten”, Mynewsdesk, 2012-10-17) 

 

Enligt pressmeddelandet menar Parken Zoo att de inte är skyldig till den kritik som TV4:s Kalla 

fakta riktar mot dem, förutom på ovanstående punkter, där felen tekniskt sett ligger i ett dåligt 

regelverk och ett olyckligt faktafel.  

Detta, anser vi, är motsägelsefullt gentemot de budskap man meddelat i medier. Var Parken Zoo 

står rent åsiktsmässigt är alltså svårt att avgöra för oss, men vi bedömer det som att följande 

punkter är mest trovärdiga: 

 

 Parken Zoo har inte gjort några fel   

 Parken Zoo har gjort fel och ljuger för både Kalla fakta och i pressmeddelandet 

 Parken Zoo har gjort fel och ber ärligt om ursäkt i massmedia 

 Parken Zoo ber om ursäkt i massmedia för att helt enkelt lösa situationen och inte för att 

de gjort något fel 

 

Eftersom att de ansvariga för uttalandena öppet har erkänt fel, bett om ursäkt och gett förslag på 

förbättringar, samtidigt som domen från våra respondenter (se bilaga 2) är att de agerat fel, 

tolkar vi det som att Parken Zoo har gjort fel och ärligt ber om ursäkt i massmedia. 

 

 

4.2.5 Sammanfattande analys  
 

Parken Zoos VD Torbjörn Bergvall medverkade den 18 oktober 2012 (dagen efter Kalla faktas 

reportage sändes) i TV4:s Nyhetsmorgon i en längre intervju (”VD:n på Parken Zoo om 

hanteringen av djur”, TV4, 2012-10-18). Hans budskap var redan då att parken misslyckats 

etiskt i hanteringen av döda djur, att hanteringen av de levande djuren är god, att reportaget bara 

visar en sida av myntet och att Helena Olsson varit dåligt påläst och således oturligt nog uttalat 

sig felaktigt.  
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Enligt asymmetriprincipen är det viktigt att personer inom en organisation känner tillit för 

varandra. Ett sådant förtroende ifrågasätts oftast inte förrän det finns anledning till tvivel, 

närmare bestämt i en krissituation, då det blir en komplikation för företaget. Läget för Parken 

Zoo visade sig vara precis så. Djurparkschefen, VD och styrelseordföranden såg innan Kalla 

faktas granskning ingen anledning till att inte lita på varandra. Slovic (1993) menar att det är 

betydligt lättare för ett företag att förlora sin tillit och trovärdighet än det är att vinna den, och 

det är lättare för samhället att notera en händelse som har en negativ påverkan på förtroendet. I 

och med att Kalla faktas slutsats var att Parken Zoo medvetet ljugit om hur man behandlar djur 

spred detta en negativ bild om djurparken.  

 

Slovic (1993) menar att ett missnöje eller misstroende för en organisation oftast fortsätter att 

växa av sig själv då människor inte i första hand är benägna att söka efter information som 

motbevisar den negativa bilden. Det vi kan se i den löpande rapporteringen från dem medier vi 

har analyserat är att artiklarna har följt den väg som Kalla fakta pekade ut i sitt program från den 

17 oktober 2012. Med rubriker som till exempel ”Parken Zoo ljuger om döda grodor” 

(Aftonbladet, 2012-12-03) fortsätter granskningen av Parken Zoo av andra medier än Kalla 

fakta. Där de lämnade tog andra journalister vid. Det fortsatte alltså att växa av sig själv, precis 

som Slovic (1993) menade. 

 

I enlighet med Agenda Setting Theory har medierna i det här fallet satt problemet på kartan, och 

gjort Parken Zoo till ett hett samtalsämne i fikarummen. Arbetet med att bygga upp förtroendet 

efter Kalla faktas granskning visade sig därmed bli misstänkt likt att spotta i motvind.  

 
 
4.3 Resultat enkätstudie 

 

I redogörelsen av enkätstudien har vi valt att presentera resultatet av varje undersökt fråga med 

tillhörande diagram, för att det inte ska uppstå några svårigheter i att utläsa och förstå 

presenterade siffror och procenttal. Uppdelningen av text och figurer är följande; först 

presenteras resultatet i textform, därefter följer tillhörande figur. 

 

Enkätundersökningen genomfördes på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Kalmar 

torsdagen den 25 april 2013. 200 personer tillfrågades om de ville svara på undersökningen och 
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191 enkäter besvarades och som tidigare nämnt var det ett bortfall på 9 personer. 

Bortfallsenkäterna blev aldrig oss tillhanda. Vi har valt att inte räkna med dessa i uträkningen av 

svarandes resultat, utan enbart utgått från de insamlade besvarade enkäterna.   

 

De första frågorna är ställda för att skapa en demografisk kunskap om personerna som svarade 

på studien, såsom kön, ålder och vart i Sverige de kommer ifrån.  

 

Figur 1: Kön  

Av 191 respondenter som besvarade enkätstudien var fördelningen mellan könen som figur 1 

visar, 122 kvinnor och 69 män.  

 
Figur 1      n:191 

 
 
Figur 2: Ålder 

Enkätstudien visar att majoriteten av respondenterna var mellan 21-25 år, 70 % tillhörde den 

åldersgruppen (figur 2). Därefter var det jämt fördelat mellan både yngre och äldre 

respondenter, enbart ett fåtal föll i den högsta åldersgruppen med 31 år och uppåt. Det här 

resultatet är intressant för studien då den primära målgruppen i studien är unga vuxna i åldrarna 

18-30, men att den sekundära målgruppen rör sig strax före och strax efter den primära.  

 
Figur 2      n: 189 

 
 

Figur 3: I vilken del av Sverige ligger din hemort? 
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Figuren visar hur den geografiska uppdelningen var hos respondenterna. Majoriteten var från 

södra Sverige, 60 %, medan 35 % hade sin hemort i mellersta Sverige och endast 7 % kom från 

Sveriges norra delar.  

 
Figur 3      n: 190 

 
 
 
Följande frågor generar resultaten som eftersträvades i undersökningen. Mer specifikt, 

enkätfrågorna härefter frågar efter respondentens kännedom om och förtroende för Parken Zoo, 

skandalen samt deras förtroende för granskande/grävande journalistik och TV4:s Kalla fakta.  

 

Figur 4: Har du uppmärksammat granskningen av Parken Zoo i media? 

Av 191 enkäter som besvarades hade 78 % uppmärksammat händelsen med Parken Zoo i 

medier, medan 21 % hade inte märkt av skandalen som cirkulerade i olika nyhetsmedier.  

 
Figur 4      n: 191 

 

 

Figur 5: I Vilka medier har du uppmärksammat fallet Parken Zoo? 

Då 78 % svarade Ja på föregående fråga (figur 4), blev nästföljande fråga var de hade 

uppmärksammat Parken Zoo-händelsen. Då det var en flervalsfråga överstiger procentsatsen 

100 %. Majoriteten hade uppmärksammat händelsen på tv (86 %), tätt följt av webben, tidningar 

och sociala medier. Endast 21 % hade märkt av händelsen via radio.  
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Figur 5      n: 191 

 
 

Figur 6: Hur pass mycket tillit hyser du till nyhetsmedier? 

Den här frågan formulerades med en skala som svarsalternativ, där 1 stod för värdet mycket lite 

och 5 för väldigt mycket. Alternativ 2-4 valde vi att värdesätta som 2; lite, 3; varken mer eller 

mindre och 4; mycket. Respondenternas svar visade att de flesta (44 %) kände varken mer eller 

mindre tillit för nyhetsmedier i allmänhet, men att 38 % kände mycket tillit och 11 % kände 

mindre tillit för nyhetsmedier.  

 
Figur 6      n: 191 

 
 

Figur 7: Vilket förtroende känner du för TV4:s Kalla fakta? 

Frågan formulerades med en skala som svarsalternativ, där 1 stod för värdet inget alls och 5 för 

fullt förtroende. Alternativ 2-4 valde vi att värdesätta som 2; lite, 3; varken mer eller mindre 

och 4; mycket. När det gäller förtroende för granskande journalistik och specifikt för TV4:s 

Kalla fakta svarade 47 % av respondenterna att de hade stort förtroende för Kalla fakta och 25 

% att de varken hade mer eller mindre förtroende för programmet. Enbart 2 % svarade att de 

inte hade något förtroende alls för TV4:s Kalla fakta.  
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Figur 7      n: 185 

 

 

Figur 8: Hur ställer du dig till djurparker i allmänhet? 

28 % kände att de ställde sig varken bra eller dåligt till djurparker generellt sätt, den åsikten 

följdes tätt av de som hade en dålig uppfattning till djurparker överlag på 27 %. Det var endast 4 

% som hade en mycket bra uppfattning av djurparker. Av tillfrågade respondenter var det 15 % 

som inte ansåg sig ha någon åsikt i frågan. 

 
Figur 8      n: 191 

 

 

Figur 9: Har du varit på Parken Zoo i Eskilstuna? 

Av 191 respondenter hade enbart 29 stycken faktiskt besökt Parken Zoo, som diagrammet visar 

var fördelningen 15 % besökare mot 84 % icke-besökare. 

 

 
Figur 9      n: 191 
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Figur 10: Skulle du kunna tänka dig att besöka Parken Zoo nu?  

Ett resultat som är väldigt intressant för vår studie är huruvida respondenterna kan tänka sig att 

besöka parken zoo i nuläget. Här ställde sig 55 % till att de inte kan tänka sig att besöka Parken 

Zoo, medan endast 12 % kunde tänka sig ett besök.  

 
Figur 10      n: 191 

 

 

Figur 11: Skulle du säga att ditt förtroende för Parken Zoo förändrats sedan 

granskningen av deras djurhållning? 

Huruvida respondenternas förtroende till Parken Zoo har förändrats sedan skandalen 

uppdagades anser 61 % att det har förändrats mycket (31 % eller fullständigt 31 %) Medan 12 

% kände att deras förtroende inte hade förändrats överhuvudtaget.  

 
Figur 11      n: 180 

 

 

Figur 12: På vilket sätt har ditt förtroende förändrats för Parken Zoo? 

77 % av respondenterna anser att deras förtroende har förändrats till det negativa medan 23 % 

känner att deras förtroende är oförändrat. Inte en enda ansåg dock att deras förtroende hade 

förändrats till det positiva.  
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Figur 12      n: 182 

 

 

Figur 13: Såg du Kalla faktas program som berörde Parken Zoo?  

Av dem tillfrågade hade 42 % sett Kalla faktas program om Parken Zoo som sändes i oktober 

2012.  

 
Figur 13      n: 189 

 

 

Figur 14: Hur pass stort förtroende hyser du för granskande journalistik? 

Den här frågan formulerades med en skala som svarsalternativ, där 1 stod för värdet inget alls 

och 5 för fullt förtroende. Alternativ 2-4 valde vi att värdesätta som 2; lite, 3; varken mer eller 

mindre och 4; mycket. Här säger majoriteten (43 %) att de har stort förtroende för granskande 

journalistik, medan 32 % säger att det varken har mer eller mindre förtroende för granskande 

journalistik överlag.  

 
Figur 14      n: 179 
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Figur 15: Skulle du kunna tänka dig att besöka Parken Zoo inom 5-10 år? 

Den sista frågan som ställdes innan fritextrutan var om respondenten skulle kunna tänka sig att 

besöka Parken Zoo inom fem till år, här kunde respondenten även motivera sitt svar (se bilaga 

3). 45 % svarade att de kanske kunde tänka sig att besöka djurparken om ett par år och 18 % 

ansåg att de absolut kunde tänka sig ett besök, medan 37 % kunde inte tänka sig att besöka 

Parken Zoo inom fem till tio år.  

 
Figur 15      n: 191 

 

 

4.3.1 Respondenters kommentarer till figur 15 

 

Skulle du kunna tänka dig att besöka parken Zoo inom 5-10 år? Motivering 

Enkätstudiens fråga nummer 16 utmärkte sig mot resten. Där fick respondenterna svara på 

huruvida de kunde tänka sig att besöka Parken Zoo inom fem till tio år, och kunde även 

motivera sitt svar om de ville, varav 77 stycken gjorde. Av 36 personer som svarade att de 

kunde tänka sig att besöka djurparken inom ett par år var det elva personer som motiverade sitt 

svar. Den övervägande anledningen menar de svarande var om djurparken påvisar en 

förbättring, att det är en markant skillnad i djurhållningen i framtiden gentemot nu (Bilaga 2).  

 

Bland dem 46 respondenter som svarade ”kanske” fanns det även där kommentarer om att man 

vill se en stor förändring och förbättring kring djurhållningen innan man överväger att besöka 

Parken Zoo. Till den här kategorin hör även de som menade att de kanske kunde tänka sig ett 

besök längre fram om de hade familj och barn (Bilaga 2). Av 70 respondenter som svarade att 

de inte kunde tänka sig att besöka Parken Zoo i framtiden, valde 20 stycken att motivera sitt 

svar. Majoriteten menade att de inte ville besöka djurparken, då de inte stödjer att se ”djur i 

bur” eller ”djur bör inte vara inspärrade på så små ytor” och att det var respektlöst mot djuren 

samt att de tyckte synd om dem (Bilaga 2). Respondenterna menar också att deras förtroende för 
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parken har förstörts och att de inte vill stödja en organisation som inte behandlar sina djur väl 

(Bilaga 2). 

 

 

 

4.3.2 Övergripande resultat från respondenters frivilligt uttryckta åsikter 

 

Slutfrågan på enkäten bestod av en ”fritextruta” där respondenterna hade möjlighet att skriva 

sina åsikter angående granskningen av Parken Zoo och mediedrevet mot och om djurparken. 18 

personer skrev i fritextrutan ner adderande åsikter till motiveringen på fråga 16. Utifrån 

kommentarerna som respondenterna gav, ansåg de flesta att det var illa hanterat och det var 

uppenbart att Parken Zoo ljög. En respondent kommenterade: 

”Jag såg programmet och mådde illa. Bildbevis och uppenbart ljugande från platschef och personal 
gjorde mig vansinnig.”(Bilaga 3) 
 

En annan respondent ansåg:  

”Oerhört klantigt att ljuga och sedan försöka förneka tydliga bevis på misshantering”(bilaga 3).  
 

Det rådde ändå en del delade meningar bland respondenternas åsikter. Vissa visade att det var 

väldigt medvetna om mediernas makt och fallenhet för att vinkla nyheter: 

”Nu för tiden får man källhandsgranska själv (medierna vill få ut informationen snabbast möjligt 
istället för att medla 100 % korrekt information)”(bilaga 3).  
 

Trots medvetenhet kring mediers agerande menade ändå vissa att Parken Zoo hade skött 

händelsen illa:  
”Visst är Kalla Fakta vinklat men det gav ändå en hemsk bild av hur djuren på parken zoo 
behandlades. Sedan blåste media upp allting också men jag anser att parken zoo har missbrukat sitt 
förtroende för alltid.”  
 

För att se alla kommentarer se Bilaga 3. 

 
 

4.4 Analys enkätstudie 

 
I det här avsnittet kommer vi med hjälp av våra teorier och tidigare forskning att analysera 

förtroendet för Parken Zoo utifrån insamlad empiri. 
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4.4.1 Att ofrivilligt bli satt på agendan 

 

Enligt McCombs & Shaw (1972) berättar inte medierna för publiken hur det ska tänka, utan vad 

de ska tänka på. När Kalla fakta avslöjande missförhållanden på Parken Zoo satte de händelsen 

på agendan, de ville att samhället skulle uppmärksamma det som försiggick bakom djurparkens 

stängda dörrar. När Kalla fakta visade att både levande och döda djur hade behandlats med 

respektlöshet skapades en offentlig diskussion, samhället visade öppet att de inte accepterade 

Parken Zoos agerande, vilket skapade en förtroendeförlust för djurparken. Enkäten hade tre 

frågor som berörde djurparkens ”besökskvot”. Därmed kan vi genom Thompsons teori se att 

djurparkens döljande och Kalla faktas avslöjande skapade ett offentligt ogillande. Vi ser detta 

från våra respondenters svar, då de i dagsläget inte kan tänka sig att besöka Parken Zoo men att 

detta kan komma att ändras i framtiden om djurparken lyckas återskapa sitt goda rykte.  

 

 

4.4.2 Förlorat förtroende 

 

Vi kan koppla resultaten till teorin om Agenda Setting (McCombs & Shaw, 1972) och till 

Thompsons teori om vad en skandal är (2000). Vi kan tydligt se hur Parken Zoo medvetet 

försöker dölja sitt moraliska övertramp mot djuren och vart de egentligen har gjort av dem djur 

som skulle förflyttas. Då Kalla fakta fick nys om den rådande situationen på djurparken, valde 

de att gå in med dold kamera för att avslöja sanningen.  Kalla faktas offentliga avslöjande på 

TV4 och satte därmed Parken Zoo på nyhetsagendan. Detta offentliga avslöjande genererade, 

precis som Thompson (2000) menar i sin teori, ett offentligt ogillande hos publiken och som 

följd av att bli ”placerade” på agendan skapades ett mediedrev över många olika kanaler mot 

djurparken (McCombs och Shaw, 1972).  

 

Vi anser att missnöjet som skapades runt Parken Zoos djurhållning ledde till en 

förtroendeförlust, en slutsats som vi drar utifrån resultaten som vi fick genom enkätstudien som 

vi tidigare nämnt, där endast 12 % kunde tänka sig att besöka djurparken nu och 55 % skulle 

inte besöka djurparken nu.  Här drar vi kopplingar mellan vårt resultat om Parken Zoos 

förtroendeförlust och det som Thompson (2000) hänvisar till som karaktärsdrag för ett offentligt 

ogillande. 
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Studien visade också att 47 % av respondenternas sa sig ha ett mycket stort förtroende för Kalla 

fakta. På frågan om förtroendet för granskande journalistik visade studien att majoriteten av 

respondenterna, 43 %, hade ett stort förtroende för den typen av journalistik, tätt följt av 32 % 

som upplevde att de hade varken mer eller mindre förtroende för granskande journalistik. 

Respondenterna visar också att de har en förståelse för att vara kritisk mot både nyhetsmedier 

och granskande journalistik idag, då medier vill ha ut nyheten så fort som möjligt (bilaga 3).  

 

 

4.4.3 Medieförtroende 

 

Medieakademins förtroendemätning från 2012 visade att 37 % av dem tillfrågade hade 

förtroende för TV4. Genom att titta på våra frågor visade 44 % att de varken hade mer eller 

mindre förtroende för nyhetsmedier i allmänhet, medan 38 % sa att de hade ett stort förtroende 

för detsamma. Då majoriteten av respondenterna sa sig ha ett stort förtroende för Kalla fakta (47 

%) drar vi slutsatsen att det starka förtroendet som råder för programmet, kan ha haft påverkan 

på hur snabbt skandalen blev uppfattad som sann. 77 % av respondenterna sig ha blivit negativt 

påverkade i sitt förtroende för djurparken sedan Kalla faktas avslöjande. Detta sett ur 

Thompsons (2000) perspektiv kan ses som den negativa effekt som följer ett misslyckat försök 

till döljande. Vår undersökning visar att förtroendet för enbart Kalla fakta är högre än 

förtroendet för TV4 som nyhetskanal, enligt Medieakademins förtroendemätning (2012).  

 

Som vi nämner under rubriken ”förlorat förtroende” så visar respondenterna även att de är 

medvetna om att medierna vinklar en story efter deras egen agenda och för att skapa en reaktion 

i samhället. Resultatet visar alltså att djurparkschef Helena Olssons lögner till Kalla faktas 

reporter och hennes förnekande vid konfrontation bidrog till att förtroendet för djurparken 

skakades ytterligare. 

 

 

4.4.4 En förlåtande publik? 

 

Sandberg (2009) menar att förtroende är något som tar lång tid att bygga upp men kort tid att 

rasera. Enligt vår enkätstudie kan vi se att förtroendet för djurparken förändrades efter 

granskningen och kommentarer som:  
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”Parken zoos förtroende har förstörts för alltid, med anledning av vad som har hänt” (bilaga 3), 
 
”Jag är i allmänhet kritisk till att ha djur instängda i zoo:n än mindre ett som inte sköter dom väl” 
(bilaga 3).  

 

På frågan om de skulle kunna tänka sig ett besök inom fem till tio år blev resultatet annorlunda. 

Då kunde 55 % kanske tänka sig att åka till Parken Zoo och 19 % kunde absolut tänka sig ett 

besök medan 45 % kände att de inte vill stötta Parken Zoo med ett besök heller i framtiden. 

Majoriteten är ändå positivt inställd till ett besök på Parken Zoo inom ett par år. Kommentarer 

som förekommer syftar till att djurparken måste förbättra sig på många nivåer men att de 

förmodligen har vidtagit åtgärder efter ett sådant bakslag. Detta är ett resultat som är väldigt 

intressant för oss då en tidigare ställd fråga visade att 55 % av respondenterna inte kunde tänka 

sig att besöka Parken Zoo i nuläget. Vi kan därmed anta att det dåliga förtroende som finns för 

Parken Zoo i dagsläget kommer att ha blåst över inom en tioårsperiod, förutsatt att de i 

fortsättningen håller vad de lovat i bättringsväg. 

 

Slovic skrev i Perceived Risk, Trust and Democracy (1993) om asymmetriprincipen att det finns 

fyra faktorer som har en hög inverkan på trovärdigheten hos ett företag eller en organisation i 

samhället. Lögner kan ha en stor negativ effekt på trovärdighet och medier spelar en väsentlig 

roll i spridningen av den bild som följaktligen kommer av just lögner.  

 

Utifrån vår studie kan vi utläsa reaktioner på den dåliga initiala mediehanteringen, till exempel 

att ansvariga på djurparken öppet ljuger under intervjuer för att vidare försöka ”slå det ifrån sig” 

genom att skylla på ”svepande, otydliga eller missuppfattade svar” (Kalla fakta (2012) Om 

Parken Zoo [TV-program] TV4, TV4 Play, 17 oktober). Slovic (1993) hänvisar till att negativa 

händelser har en inverkan på samhällets utformning av attityder. Här kan vi på ett påtagligt sätt 

se kopplingar mellan den skandal som medierna drev fram gentemot Parken Zoo, där deras 

djurhållning triggade den moraliska nerven i samhället. Svar som cirkulerade på enkäten 

menade att den dåliga djurhållningen på djurparken som framkom under Kalla faktas avslöjande 

var moraliskt fel och en respektlös behandling mot oskyldiga djur (bilaga 3).  
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4.4.5 Mediernas makt 

 

Studien visar att respondenterna kände missnöje över hur Parken Zoo har skött situationen, både 

under och efter avslöjandet. Majoritetens motvilja till att besöka djurparken i dagsläget, trots att 

inte ens en tredjedel av de som besvarade enkäten har besökt Parken Zoo innan, visar på 

mediernas makt i att framställa något i ett visst perspektiv och att sätta ämnet på agendan 

(McCombs och Shaw, 1972).  

 

Slovic nämner också i Perceived Risk, Trust and Democracy (1993) att individer tenderar att ha 

större tillförlitlighet gentemot källor med negativa budskap, och vi kan se att förtroendet för 

Kalla fakta, som undersöker och granskar makt och samhällsfenomen i Sverige, är stort, då hela 

47 % av respondenterna säger sig ha ett bra förtroende till programmet (bilaga 2). Ytterligare en 

faktor som Slovic (1993) syftar till säger att så länge som det finns ett misstroende eller 

missnöje gentemot företaget ute i samhället, kommer detta antagligen växa vidare av sig själv.  

 

Detta är en aspekt som vi rent empiriskt sätt inte kan svara på i denna studie, eftersom vi inte 

kan förutspå framtiden och hur Parken Zoo-incidenten kommer att befinna sig på mediernas 

agendor.  Det vi istället kan fokusera på är hur en uppvisande förändring i organisation kan 

återskapa ett visst förtroende i samhällets ögon. Genom att titta på svaren från enkäten, gällande 

ett besök på djurparken nu kontra om fem till tio år, kan vi se en stor skillnad mellan den 

negativa inställningen som råder i dagsläget i jämförelse med den mer positiva attityden till 

djurparken om ett par år, det vill säga om Parken Zoo kan uppvisa en förbättring i sin 

djurhållning i framtiden (bilaga 3).  

 

 

4.4.6 Sammanfattande analys  

 

 Slutsatserna vi kan dra utifrån enkätundersöknings genererade data är att Kalla faktas 

granskning och det mediedrev som följde påverkade förtroendet för Parken Zoo negativt. 

Personer som hade uppmärksammat händelsen på Parken Zoo reagerade på deras etiska och 

moraliska övertramp från djurparkens sida mot djuren och visade detta öppet genom exempelvis 

diverse grupper på sociala medier. 
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Vår studie visar att respondenterna bland annat tappade förtroendet för djurparken då de ljög i 

medierna, försökte dölja sina misstag med fler lögner och hade ”fel person på fel plats”. Att en 

djurpark som ska bevara mångfald behandlar utrotningshotade djur på ett sådant respektlöst sätt 

är också anledning till att respondenter tappat förtroendet för Parken Zoo. 

Vi drar även slutsatsen att förtroendet för Parken Zoo inte är förstört för all framtid, åtminstone 

utifall Parken Zoo drar lärdom av detta misstag för att undvika att hamna i en liknande kritisk 

situation igen. Om djurparken är villig att göra dessa nödvändiga förändringar, är samhället 

villiga att förlåta och gå vidare och framför allt, villiga att besöka Parken Zoo igen.  

 

Resultaten som vi fick fram genom vår enkätstudie visade att 55 % av respondenterna inte 

kunde tänka sig att besöka Parken Zoo i nuläget och 33 % svarade att de kanske kunde tänka 

sig ett besök. Vi kan inte enbart utifrån svarskvoten på den frågan (bilaga 2, figur 10) dra 

slutsatsen att förtroendet för djurparken är påverkat åt något håll. Utan för att med säkerhet 

kunna fastställa vår slutsats om en förtroendeförändring, kompletterade vi det resultatet med 

resultatet från frågan angående om respondenternas förtroende har förändrats sedan 

granskningen av Parken Zoo uppmärksammats (bilaga 2, figur 11). Resultatet visade att 62 % 

anser att deras förtroende för djurparken har förändrats mycket eller fullständigt på ett negativt 

sätt (77 %) sedan skandalen uppmärksammades. Utifrån givna resultat kan vi dra slutsatsen att 

djurparkens besökskvot är direkt påverkad av den förtroendeförlust som vi menar att Parken 

Zoo upplever idag.  

 

 

4.5 Konklusion av studiens analyser 
 

Enligt vår enkätundersökning var det knappt hälften (42 %) av alla som hade sett Kalla faktas 

program, medan 72 % ändå hade uppmärksammat rapporteringen. I fyra av Sveriges alla medier 

hittade vi närmre 100 artiklar som rörde Parken Zoo. I enlighet med Agenda Setting Theory har 

TV4 och Kalla faktas granskning satt agendan för vad publiken ska tänka på. Genom att sätta 

Parken Zoo på agendan pekar resultatet i enkätundersökningen på att detta skapade en tillfällig 

förtroendeförlust för djurparken, men att denne är relativt tidsbegränsad då en stor andel av de 

tillfrågade ändå kunde tänka sig att besöka djurparken längre fram (inom fem till tio år), en del 

respondenter kunde tänka sig ett besök på djurparken i framtiden om/när de hade skaffat familj 

och barn (se kommentarer bilaga 3). 
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5. Diskussion och sammanfattning  
 

I det här kapitlet kommer vi att sammanfatta våra resultat och dra slutsatser av vår studie. Vi 

kommer även att återkoppla till syfte och frågeställningar, samt diskutera hur man skulle kunna 

ta den här forskningen vidare. 

 

 

5.1 Slutsatser   
 

För att kort sammanfatta vår studie så har vi genomfört två undersökningar; en kvalitativ 

innehållsanalys och en kvantitativ surveyundersökning. Det vi har undersökt är Parken Zoos 

mediehantering efter att Kalla fakta sände sitt granskande program, samt åsikter om förtroende 

för Parken Zoo hos djurparkens framtida potentiella besökare 

 

Vi har undersökt hur förtroendet för Parken Zoo påverkades av Kalla faktas granskning och det 

mediedrev som följde. Granskningen avslöjade en mängd brister i djurparkens djurhållning och 

startade en nationell mediebevakning. Utifrån vår enkätstudie kan vi dra slutsatsen att 

mediedrevet som startades av Kalla fakta genererade en förtroendekris för Parken Zoo. 

 

Vår målgrupp för den kvantitativa studien var unga vuxna som inom fem till tio år kan komma 

att vara Parken Zoos primära målgrupp. Många som inte kunde tänka sig att besöka Parken Zoo 

idag kan trots det tänka sig att besöka djurparken om fem till tio år. Vi drar följaktligen av 

studien slutsatsen att den förtroendeförlust Parken Zoo drabbades av är tillfällig. Då vi anser att 

djurparken idag upplever ett lågt förtroende bland deras potentiella besökare, medan att de i 

framtiden inte påverkas nämnvärt av den förtroendeförlust som råder i dagsläget.  

 

Vi har även studerat hur Parken Zoo hanterade den mediestorm som följde efter TV4:s Kalla 

faktas granskning. Vi kom fram till att man kan summera hanteringen till fyra strategier. Den 

huvudsakliga strategin var att erkänna att det fanns brister i djurhållningen, och då speciellt 

etiska brister i hanteringen av döda djur, och uppnå det föreslå förbättringar och lösningar. Man 

betonade att Kalla faktas program bara visade en sida av djurparken, och publiken såg således 

inte att hanteringen av dem levande djuren är mycket god. Slutligen lade Parken Zoo även 
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personligt ansvar på djurparkschef Helena Olsson för att ha varit dåligt påläst och uttalat sig 

felaktigt till Kalla faktas reporter. 

 

Om en organisation vill reparera ett skadat förtroende eller förhindra att skadan blir ännu värre 

är den vanligaste lösningen oftast att tala sanning och agera med total öppenhet (Heath, 1979). 

Om vi tittar på det pressmeddelande som Parken Zoo sände ut dagen efter Kalla faktas 

granskning förnekar de att de har gjort något fel på i princip alla anklagelsepunkter. Men i och 

med att mediedrevet fortsatte och insikten om att de hade dementerat uppgifter som faktiskt 

visade sig stämma, valde Parken Zoo att öppet gå ut med att de hade gjort fel, tog på sig hela 

skulden och bad om ursäkt med löften om åtgärder, kort sagt Parken Zoos försvarsmekanism 

blev tillslut det berömda begreppet ”att göra en pudel” (Benoit, 1997).  

 

Vi kan även se att förtroendet för Kalla faktas granskande journalistik i relation till förtroendet 

för Parken Zoo kan ha påverkat hur snabbt skandalen blev uppfattad som sann, då det bland 

våra respondenter råder ett starkt förtroende för programmet. 

 

 

Erfarenhet har stor betydelse för en fungerande krishantering och kriskommunikation.  
(Larsson, 2008:104) 

 

Inledningsvis förklarade vi att vi tycker det är viktigt att man drar lärdom av kriser. Larsson drar 

av sin studie Kris och lärdom – kriskommunikation från Tjernobyl till tsunamin (2008) 

slutsatsen att det är vanligt att myndigheter förvärvar viktig kunskap från tidigare krisarbeten 

och att den kunskapen påverkar förmågan till krishantering. Efter vår fallstudie av Parken Zoo-

skandalen har vi konstaterat hur förtroendet för djurparken förändrades och hur 

mediehanteringen gick till. Så vad har vi lärt oss av det här? Vilka kunskaper tar vi med oss till 

framtida forskning?  

 

Kalla faktas avslöjande, mediedrevet som följde samt Parken Zoos försök att dölja sitt felsteg 

påverkade förtroendet för djurparken i allmänhetens ögon. Bieffekterna blev ett skadat 

förtroende, ett skakigt varumärke och smutsfläckar på imagen, om än tillfälligt icke desto 

mindre verkligt.  Den lärdom som kan dras av den här studien är att en lögn, även en vit sådan, 

är i mediernas ögon lika oförlåtlig och minst lika skadlig som en vanlig lögn, och att företag gör 
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klokt i att ständigt ha en uppdaterad kriskommunikationsplan samt medietränade 

kontaktpersoner. Dessa lärdomar är värdefulla utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv 

då det inom fältet kan vara tacksamt att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter. 

 

 

5.2 Vidare forskning 

 

För att utveckla den här studien skulle vi (eller framtida forskare) kunna göra en jämförande 

mätning på hur förtroendet för Parken Zoo ser ut i framtiden. Blev det en långsiktig skada på 

Parken Zoos image eller förläts djurparken? 

 

Det skulle också vara intressant att studera hur pass stort förtroendet är för olika kanaler av 

granskande och undersökande journalistik. Är det i programmet eller tidningen som förtroendet 

finns, eller är det ansiktet utåt som har förtroendet?  

I vårt fall: är det förtroendet för Lennart Ekdahl som gör att Kalla fakta har så högt anseende? 

 

Ur en mediehanteringssynvinkel är det dumt att skylla ifrån sig på journalisterna. Men vad 

händer om den granskande journalistiken har blivit för vinklad? Vi anser att det är lika viktigt 

att granska medierna som det är att granska statsapparaten. Att göra en pudel är den mest 

effektiva försvarsstrategin, men kan det ibland vara en genväg ut ur en knivig situation? Att ta 

reda på det hade vi tyckt varit en intressant fortsättning på den här studien. 

 

 

5.3 Slutdiskussion  

 

Genom våra metoder har vi tagit del av ett omfattande material bestående av 98 nyhetsartiklar 

och närmre 200 enkäter. Vi har genomgående fokuserat på att vara objektiva och opartiska för 

att inte styra resultatet åt endera hållet. Det har även varit vår intention att studien ska kunna 

göras om av andra forskare och uppnå samma resultat. Vi anser att studien är valid då vi har 

analyserat svar från den målgrupp vi avsett, nämligen unga vuxna som inom fem till tio år 

kommer att vara Parken Zoos primära målgrupp, samt gjort ett målinriktat urval av texter. 
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Då vi utför vår studie lite drygt ett halvår efter att Kalla fakta sände sitt program har 

förhållandena på djurparken varit under omstrukturering som en direkt följd av 

medierapporteringen av den kritiserade djurhållningen. Vi tycker givetvis att en intervju med en 

ansvarig på Parken Zoo hade varit mycket givande och önskvärd. Då hade vi fått en djupare 

förståelse för den mediehantering de förde, som vi i nuläget fått genom deras offentliga 

uttalanden. Det hade även varit intressant att höra hur länge de tror att förtroendeförlusten kan 

hålla i sig. Tyvärr lyckades vi inte med detta, bland annat på grund av förklarade 

omstrukturering, men anser att vi gjorde det bästa av situationen när vi analyserade många av 

deras uttalanden istället. 

 

Med utgångspunkt i våra använda teorier och tidigare forskning som genomlyser vår studie har 

vi kunnat utveckla och anpassa de kunskaper som utgör grundstenarna i vår uppsats till att bli 

kumulativa. Det vill säga att vi bidragit till forskningen om förtroende och förtroendeförluster 

genom vår studies infallsvinkel.  

 

I och med att detta är en C-uppsats och vi har ett givet antal sidor att förhålla oss till har vi valt 

att hålla oss korta och koncisa i våra analyser och uttalanden. De är dock inte mindre riktiga och 

sanningsenliga för det. Vi vill med vår studie göra läsaren uppmärksam på faktorer som kan 

vara avgörande för ett företags överlevnad. Med det menar vi att utan förtroende finns det inget 

företag. Vår förhoppning med de kumulativa resonemang vi för under uppsatsens gång är att de 

ska bidra och vara behjälpliga i arbete och studier om förtroende för organisationer.  

 

Att vi valde att skriva om just Parken Zoo, förtroendekriser och mediehantering känns i 

efterhand helt rätt. Det har varit en otroligt intressant resa, och vårt personliga mål att lära oss 

mycket om förtroende, förtroendekriser samt mediehantering har vi synnerligen uppnått.  
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Bilaga 1 

Förtroendeundersökning 
I vår C-uppsats undersöker vi förtroende för organisation och media, mer specifikt förtroendet i 

fallet Parken Zoo i Eskilstuna och deras mediehantering efter det skandalomsusade avslöjandet 

från Kalla Fakta.   

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på några snabba och enkla frågor! 

 
KÖN  Kvinna  [  ] Man  [  ] 

ÅLDER  18-20  [  ] 21-25  [  ] 26-30  [  ] 31<  [  ] 

I VILKEN DEL AV SVERIGE LIGGER DIN HEMORT? 

Södra Sverige  [  ] Mellersta Sverige  [  ]  Norra Sverige  [  ] 

VAD HAR DU FÖR UTBILDNING?  

Grundskola  [  ]  Gymnasium  [  ] Universitet/Högskola  

[  ] Annan  [  ] 

 
 
HAR DU UPPMÄRKSAMMAT GRANSKNINGEN AV PARKEN ZOO I MEDIA? 

Ja  [  ]  Nej  [  ] 

I VILKA MEDIER HAR DU I SÅ FALL UPPMÄRKSAMMAT FALLET PARKEN ZOO? 

TV  [  ] Radio  [  ] Tidningar  [  ] Webb  [  ] Sociala medier  [  ] 

HUR PASS MYCKET TILLIT HYSER DU TILL NYHETSMEDIER? 

Mycket Lite [  ] [  ]   [  ]   [  ]   [  ] Väldigt 

mycket  

HUR STÄLLER DU DIG TILL DJURPARKER I ALLMÄNHET? 

Mycket Dåligt [  ] [  ]   [  ]   [  ]   [  ] Mycket 

bra    | Ingen åsikt  [  ] 

 

HAR DU VARIT PÅ PARKEN ZOO? 

Ja  [  ]  Nej  [  ] 

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BESÖKA PARKEN ZOO NU? 

Ja  [  ]  Kanske  [  ]  Nej  [  ] 
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SKULLE DU SÄGA ATT DITT FÖRTROENDE FÖR PARKEN ZOO HAR FÖRÄNDRATS SEDAN 

GRANSKNINGEN AV DERAS DJURHÅLLNING? 

Inget alls [  ] [  ]   [  ]   [  ]   [  ]

 Fullständigt 

PÅ VILKET SÄTT HAR DITT FÖRTROENDE FÖRÄNDRATS FÖR PARKEN ZOO? 

Positivt   [  ]  Negativt  [  ]  Oförändrat  [  ] 

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BESÖKA PARKEN ZOO INOM 5-10 ÅR? 

Ja  [  ]  Nej  [  ]  Beror på [  ] Om: 

_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

SÅG DU KALLA FAKTAS PROGRAM SOM BERÖRDE PARKEN ZOO? (SÄNDES I TV4 

17/10-12) 

Ja  [  ]  Nej  [  ] 

 

HUR PASS STORT FÖRTROENDE HAR DU FÖR GRANSKANDE JOURNALISTIK? 

Inget alls [  ] [  ]   [  ]   [  ]   [  ] Stort 

Förtroende   |   Ingen åsikt  [  ] 

VILKET FÖRTROENDE KÄNNER DU FÖR TV4:S KALLA FAKTA? 

Inget alls [  ] [  ]   [  ]   [  ]   [  ] Stort 

Förtroende   |   Ingen åsikt  [  ] 

 

SKULLE DU VARA INTRESSERAD AV ATT STÄLLA UPP I EN FOKUSGRUPP ANGÅENDE FALLET 

MED PARKEN ZOO? 

Ja  [  ] Mailadress: _____________________________________________ Nej [  ] 

 

HAR DU NÅGRA ÖVRIGA TANKAR OCH ÅSIKTER KRING PARKEN ZOO OCH DERAS 

MEDIEHANTERING? 
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Bilaga 2 
Diagramschema för Enkätstudie 
 

 
Figur 1 

 
Figur 2 

 
Figur 3 

 
Figur 4 

 
Figur 5 
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Figur 6 

 
Figur 7  

 
Figur 8 

 
Figur 9 

 
Figur 10 

 
Figur 11 
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Figur 12 

 
Figur 13 

 
Figur 14 

 
Figur 15 

 
Figur 16 
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Bilaga 3 
Kommentarer från Enkätstudien 
 
Kommentarer till att besöka Parken Zoo om 5-10 år. 

JA 11 

- Ja, för att se hur det är där, få en egen uppfattning.  

- Ja, har inte sett något och har ingen aning om vad som har hänt.  

- Ja, om de förändrar sin inställning till djurvården.  

- Ja, fina djur.  

- Ja, om de visar på förbättringar gällande djurhållningen.  

- Ja, vet inte hur det ser ut då.  

- Ja, de lär ha bättrat sig efter denna skandal.  

- Ja, visst inte om att det fanns?  

- Ja, jag gillar att se på djur under kontrollerade former.  

- Ja, om det blir bättre. Vill endast gynna de djurparker som står för något bra! 

- Ja, för att se hur det ser ut nu, någon förbättring! 

KANSKE 46 

- Kanske, Om de blir bättre på djurhållning och använder parken i syfte att rädda djuren 

exempelvis. 

- Kanske, Är ingen djurmänniska men vem vet. 

- Kanske, Om man ser en klar förändring i deras djurhållning. 

- Kanske, Om det skulle framkomma att de har förbättrat skötseln på sitt Zoo.  

- Kanske, Det har jag ingen aning om, framtiden får utvisa det.  

- Kanske, om jag har sett att de aktivt har ansträngt sig för en förbättring.  

- Kanske, inte positivt till Zoo i allmänhet. 

- Kanske, skulle deras rykte förändras drastiskt till det bättre, samt att de tydligt visar att 

de jobbar på att bättra sig.  

- Kanske, jag är öppen inför att de kan komma att uppvisa en mycket bättre djurhållning.  

- Kanske, om det kommer fram att djuren lever under bra förhållanden. 

- Kanske, om de kan bevisa förbättring.  

- Kanske, vet ej vad som händer där nu! 

- Kanske, alla kan förändras, märks en tydlig skillnad, så ja.  

- Kanske, för att se om förhållandena till djurskötseln har förbättrats.  
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- Kanske, hoppas att de blivit bättre efter uppmärksammandet.  

- Kanske, beror på om det finns någon anledning, så som en händelse.  

- Kanske, Om jag får barn som envisas och måste dit.  

- Kanske, jag har en son på 2 månader och vill han dit är det möjligt att jag gör det.  

- Kanske, har inget stort intresse för djurparker för tillfället.  

- Kanske, då kanske de har bättrat sig, vem vet?  

- Kanske, får man konkreta bevis på att djurhållningen förbättrats så.  

- Kanske, om de visar en tydlig förbättring mot hur det är nu.  

- Kanske, jag har inte hört så mycket av detta och har inte tillräckligt med information. 

- Kanske, gillar djurparkers arbeten för att bevara djurarter och genetisk mångfald. Men 

det måste vara välrenommerade för att jag ska besöka dem.  

- Kanske, om förändringar sker.  

- Kanske, skulle inte ta initiativet själv, men om någon annan gör det så kanske.  

- Kanske, varför inte? 

- Kanske, någon gång kanske man skaffar familj och då kan det bli aktuellt med ett 

besök.  

- Kanske, om de ändrar sin djurhållning markant.  

- Kanske, ja om de lyckas vända trenden.  

- Kanske, beror på hur de tar hand om djuren.  

- Kanske, om de påvisar förbättring.  

- Kanske, varför inte? 

- Kanske, om mina barn verkligen vill dit.  

- Kanske, om detta inte hänt hade jag kanske besökt parken zoo. 

- Kanske, om förhållandena har förbättrats.  

- Kanske, beror på hur de tar till sig kritiken och förändrar sin djurhållning.  

- Kanske, bor man i närheten och har barn vet jag inte liksom.  

- Kanske, bryr mig inte för mycket om djurparker. 

- Kanske, är inte informerad om händelserna, gillar inte zoo överlag.  

- Kanske, om man har vägarna förbi så varför inte! 

- Kanske, jag skulle förmodligen göra mer research om dem, deras bakgrund och aktuella 

situation, pga försöker bli mer ”medveten” om vad man stödjer och inte.  

- Kanske, om man har vägarna förbi.   

- Kanske, om man får barn kanske.  
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- Kanske, kan det bevisas att djurhållningen förbättrats radikalt.  

- Kanske, beror på hur mycket de har förändrats.  

NEJ 20 

- Nej, Verksamheten strider mot mina grundläggande moraliska värderingar, dvs zoo i 

allmänhet.  

- Nej, parkens förtroende har förstörts för alltid med anledningen av det som hänt.  

- Nej, orättvis behandling av försvarslösa djur.  

- Nej, geografiska komplikationer.  

- Nej, tycker inte om att se djur i bur.  

- Nej, går aldrig på zoo.  

- Nej, har inget intresse av att besöka något zoo alls.  

- Nej, skulle aldrig besöka en djurpark.  

- Nej, Djur ska inte vara inspärrade på sådana små ytor.  

- Nej, jag känner inget behov av att göra det, är inte förtjust i djurparker och särskilt inte 

en som behandlar sina djur så illa. 

- Nej, jag vill inte bidra till dem efter man har sett hur allt går tillväga. 

- Nej, jag är i allmänhet kritisk till att ha djur instängda i zoo:n än mindre ett som inte 

sköter dom väl.  

- Nej, jag tycker inte att zoo borde finnas till (med undantag zoo likt naturreservat) 

- Nej, respektlöst beteende mot djuren.  

- Nej, jag väljer att inte besöka djurparker alls, synd om djuren (extremt onaturlig mijö!). 

- Nej, Gillar inte Zoo. 

- Nej, är inget större fan till djurparker överlag. Fåtal som jag gillar, ex nordens ark.  

- Nej, genom egen erfarenhet och vad jag har hört genom vittnesmål vill jag inte stödja 

deras organisation.  

- Nej, Jag skulle aldrig besöka en djurpark. Tycker synd om djuren! 

- Nej, det finns andra djurparker som inte har uppmärksammats på samma dåliga sätt.  

- Nej, vill absolut inte stödja dem med ett besök.  

ÖVRIGA KOMMENTARER 

- Illa hanterat. Konstigt att de inte reagerade tidigare.  

- Djurparker borde granskas hårdare 
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- Man blir chockad över hur de kom ut med olika svar och budskap samt att de känns 

som att de har haft fel personer på fel plats.  

- Parken Zoo har säkert ökat besökarantalet, detta är glömt inom kort.  

- Det var ett klassiskt drev som sannerligen överdrev missförhållandena.  

- Hon de intervjuade var dålig, gav dåliga och undvikande svar = negativt intryck.  

- Djur i bur, för vårt nöje är förkastligt.  

- Oerhört klantigt att ljuga och sedan försöka förneka tydliga bevis på misshantering.  

- Nej tyvärr jag är så dålig på att se nyheter och läsa tidningar så jag har inte någon koll 

på vad som har hänt.  

- Jag såg programmet och mådde illa. Bildbevis och uppenbart ljugande från platschef 

och personal gjorde mig vansinnig.  

- De var riktigt dåliga på att förklara sig i Kalla Fakta. Jag antar att det beror på att de vet 

hur illa de behandlar sina djur.  

- De hanterade det inte bra från något håll. Intressant att de hade olika uppfattningar.  

- Nu för tiden får man källhandsgranska själv (medierna vill få ut informationen snabbast 

möjligt istället för att medla 100 % korrekt information).  

- Själv har jag svårt att titta på program där de gör djur illa, så därför tror jag att många 

inte har sett allt för att det är för jobbigt och svårt att hantera. MEN! Parken Zoo borde 

ha bemött kritiken tidigare och ärligare.  

- Jag tycker det är bra att problemet uppdagades i media, så att vi (allmänheten) kan 

påverka! 

- Att de inte skäms mer över hur de har hanterat det. De ska inte få behålla parken. Borde 

undersökas mer vilka som äger zoon, så att de inte har de för att tjäna pengar.  

- Känns inte som de var direkt medietränade och medvetna om hur situationen skall 

hanteras på ett smidigt sätt.  

- Visst är Kalla Fakta vinklat men det gav ändå en hemsk bild av hur djuren på parken 

zoo behandlades. Sedan blåste media upp allting också men jag anser att parken zoo har 

missbrukat sitt förtroende för alltid.  
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