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Sammanfattning 	
Uppsatsen har syfte att undersöka varför turister vill möta/interagera med ett vilt djur på 

djurpark. Ett delsyfte är att undersöka varför aktören vill ge turisten möjligheten att interagera 

med djuren. Den teori som används i uppsatsen är identitet. För att besvara frågeställningarna 

har en kvalitativ ansats använts, genom intervjuer och kodning. Varje intervju har kodats för 

sig och sedan har kategorier satts samman från alla intervjuerna. Dessa kategorier har sedan 

analyserats med hjälp av tidigare forskning och den valda teorin. Totalt togs sju kategorier 

fram och en underkategori.  

 

Analysen visade att identiteten spelade roll hos respondenterna på olika sätt. Den visade även 

att de flesta av respondenterna tyckte lika gällande motivation till interaktionen med djur och 

hur de vill uppleva, i grupp eller själva. Analysen har gett svar på frågeställningarna och 

också uppsatsens syfte. Det har också framkommit genom uppsatsen att djurparkerna måste 

hitta en balans mellan bevarandet av djurarter, underhållning och ekonomi. Denna balans är 

svår att upprätta, vilket också går att se hos respondenterna då de uppfattar djurparkernas roll 

olika.  
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1. Inledning 
Detta är ett arbete som handlar om vad som ligger till grund för att en turist vill möta ett vilt 

djur. Arbetet genomförs som ett examensarbete och vi har valt att inrikta oss mot djurparker, 

då intresset hos oss ligger nära kopplingen mellan djur och turism. Vi undrar över om det från 

turistens sida handlar om att denne har ett intresse för ett specifikt djur och vill lära sig mer 

om det. Eller om det bara handlar om att det är en häftig upplevelse. Vi är också nyfikna på 

varför aktören, i detta fall Kolmården, Australia zoo och Edinburgh zoo, ger turister 

möjligheten att interagera med ett vilt djur. Då vi inte har hittat någon tidigare forskning som 

behandlar ämnet interaktion mellan turister och djur på djurparker hos tidigare forskning, 

anser vi att det är viktigt att skriva om. Vi upplever att det har blivit vanligare med exklusiva 

djurupplevelser på Kolmården. Därför tycker vi att det är intressant att studera mötet ur ett 

identitetsperspektiv, en form av interaktion och mötet, mellan djur och människor. Turister 

som är villiga att betala en summa pengar får följa med bakom kulisserna, får en exklusiv 

upplevelse som är mer än att enbart se djuren i deras inhägnader i djurparken. Frost och Lang 

pratar i sin studie om att det på vissa djurparker finns det möjlighet för turister att agera i 

roller med personalen i parken1. På Kolmården finns det bland annat möjlighet att agera 

delfintränare för en dag, tillsammans med övriga delfintränare2. Enligt Woods (2002) vill 

turisten söka interaktion med djuren för bästa möjliga upplevelse och för att den är 

minnesvärd. Wood menar alltså att turisten vill känna någon form av samhörighet med 

djuren3. Genom detta ser vi ett samband med begreppet samhörighet inom identitetsteorin och 

Woods påstående. Det här är något som vi i vår studie vill undersöka.    

 

I den litteratur vi har undersökt framgår det att oftast är det nöjet för turisten som spelar störst 

roll. De tidigare studierna tar upp mycket om att undersöka motivation och närhet till djur hos 

turister och även turistens identitetsrelaterade behov. Med anledning av detta är det då 

intressant att studera om det faktiskt är nöjet som spelar roll, eller om det handlar om intresse 

för lärande om djur och natur och hur identiteten relateras till detta. 

 

																																																													
1 Frost, Warwick & Laing, Jennifer (2011) Up Close and Personal: Rethinking Zoos and The 
Experience Economy. I Zoos and Tourism: Conservation, Education, Entertainment? (red) Warwick, 
Frost. Bristol: Channel view publications, s.133 
2 http://www.kolmarden.com/djurpark/exklusiva_upplevelser/delfintranare-for-en-dag , 2015-11-19 
3 Woods, Barbara (2002) Good zoo/bad zoo: Visitor experiences in captive 
settings, Anthrozoös, 15:4, s.343 
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2. Disposition 
I kapitel 1 redogör vi för studiens syfte och frågeställningar, samt vilken avgränsning som 

studien har förhållit sig till.  

I kapitel 2 vi ta upp den tidigare forskning som vi har hittat angående ämnet. Vi tar upp åtta 

stycken olika författare, dessa har på ett eller annat sätt studerat turism och dess koppling till 

institutioner som till exempel museum och djurparker. 

I kapitel 3 tar vi upp den teori som vi använder oss av under uppsatsen och som vi kopplar 

vårt resultat till. Den teori som vi har valt är identitet, och sedan utifrån denna breda teori har 

vi valt ut tre begrepp som vi fokuserar kring. Dessa begrepp är intresse, självbild och 

samhörighet. 

I kapitel 4 pratar vi om metod. Där tar vi upp vilken ansats uppsatsens inriktning ligger mot. 

Vi tar upp urval av både respondenter och de djurparker som studien berör. Vi pratar här även 

om vilka etiska överväganden vi har förhållit oss till gällande våra respondenter. Vi tar upp 

vilken form av insamlingsmetod vi har använt till studien och även vilken analysmetod vi tar 

hjälp av. 

I kapitel 5 som kommer sedan tar vi upp vårt resultat. Där vi presenterar den empiri som är 

framtagen, utifrån de frågeställningar och de kategorier som insamlings- och analysmetoden 

genererade.   

I kapitel 6 kommer diskussionen. Här diskuterar vi kring vårt resultat, gör kopplingar till 

tidigare forskning och ser likheter och skillnader i vad som sägs om ämnet eller kategorin. 

Sist i uppsatsen i kapitel 7 kommer slutsatsen. Här tar vi upp utifrån våra egna resultat med 

anknytning till tidigare forskning det som vi genom studien har kommit fram till. 
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3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att vi vill undersöka varför turister vill möta/interagera med ett vilt 

djur på djurpark. Ett delsyfte är att undersöka varför aktören vill ge turister möjligheten till 

interaktion med djuren. 

Till hjälp att besvara syftet har tre frågeställningar utformats: 

• Vilka faktorer kan påverka motivationen hos turister för att möta/interagera med djur 

på djurpark?  

 

• Hur påverkas identiteten hos turisten av besöket och delvis aktören? 

 

• Vilka faktorer kan påverka att aktören väljer att erbjuda turisten möjlighet till 

interaktion och möte med djur? 

 

3.1 Avgränsning 

I denna studie vill vi undersöka varför människor vill interagera/möta ett djur på djurpark. Vi 

valde att inte undersöka mötet med klassiska svenska djur utan mer exotiska djur som vi inte 

har i vilt tillstånd i Sverige. Eftersom vi har valt att studera mötet med djur på djurparker har 

vi inte undersökt mötet med djur under en safariupplevelse. Av den anledningen har vi både 

undersökt svensk djurpark och utländska djurparker, däremot har alla våra respondenter varit 

svenskar som har besökt dessa olika djurparker. Vi har utgått ifrån de djurparker som våra 

respondenter har besökt. Vilket då blir Kolmården, Australia Zoo och Edinburgh Zoo. Vi 

kommer även undersöka vad Skansen anser att det finns för anledningar till att bedriva 

djurpark. Dock kommer vi inte undersöka Skansen på samma sätt som de övriga djurparkerna 

då vi vill undersöka kopplingen till mer exotiska djur.  
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4. Tidigare forskning  
Bertella menar att interaktion mellan människa och djur har blivit en viktig faktor för turisten. 

I artikeln har hon undersökt ett norskt företag som riktar sig mot turer med hundspann. Det 

som belyses är att det aktören vill åstadkomma med hundspann är en minnesvärd upplevelse 

och ett aktivt deltagande från turisten. Hon menar ytterligare att interaktionen med djuret gör 

att upplevelsen blir mer minnesvärd.4 

 

Woods har undersökt turistens bästa och värsta upplevelser på djurpark. Hon har undersökt 

både djur i fångenskap och i det fria. Med det fria menar hon exempelvis nationalparker och i 

fångenskap menar hon djurparker. I både fångenskap och i det fria ligger interaktion med ett 

djur högst på listan för bästa upplevelser. På andra plats ligger möjlighet till att lära sig. Hon 

har även listat kategorier som beskriver vad det är som ger mest njutning av att interagera 

med ett djur. Att vara nära ett djur ligger högst på listan följt av titta på djur, röra vid ett djur 

och att bara vara i närheten av ett djur. De värsta upplevelserna var på djurpark. Dålig 

förvaltning av djur i fångenskap var den främsta anledningen till varför det var en dålig 

upplevelse.5 

 

Grilley menar att det har blivit en trend att erbjuda turister en annan upplevelse än bara 

klassisk observation. Aktören erbjuder möjligheten att få gå “Bakom scenen” där turister får 

vara delaktig i arbetet gällande djuren. Det finns en önskan att få en sorts samhörighet med 

djuren, utan att överträda några gränser. Turister vill uppleva något annorlunda som inte ingår 

i deras vardag.6 

 

Denna artikel undersöker ett verktyg publicerad av Association of Zoos och akvarier (AZA) 

och J. Falk, Heimlich, och Bronnenkant (2008) för att dokumentera besökarnas motivation på 

djurparker, akvarier och andra inställningar till informella utbildning och jämför motiv för att 

besöka över tre informella lärorika platser. De menar att besökarnas upplevelser av 

tillfredsställelse kommer att vara direkt relaterade till upplevelser i museet som resonans med 

inträdesberättelsen. Inträdesberättelse är ett användbart begrepp i det att det omfattar vissa 

aspekter av besökarens identitet, tidigare kunskaper och erfarenheter, och att dynamiskt 

																																																													
4	Bertella, Giovanna (2014) The Co-creation of Animalbased, Tourism Experience, Tourism 
Recreation Research, 39:1, 115-125 
5 Woods (2002) 
6 Grilley, Gary (2011) “Visitor Expectations and Visit Satisfaction at Zoos”. I Zoos and Tourism: 
conservation, education, entertainment? (red) Warwick, Frost. Bristol: Channel view publications 
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förändras med fortlöpande kontroll och erfarenhet. Resultaten från det empiriska arbetet 

bidrar till diskussioner om hur informella utbildningsinstitutioner kan använda besökares 

motivationsdata tillsammans med en teori om identitet för att bättre förstå den nuvarande 

publiken och nå ut till nya målgrupper.7 

 

Falk et al har studerat kopplingarna mellan besökares inträdesmotiv och deras lärande. Han 

tittade på Pekarik, Doering och Karns (1999)8 påstående att inträdesberättelser troligtvis 

kommer vara självförstärkande, kunna styra både inlärning och beteende, eftersom besökarnas 

uppfattning om tillfredsställelse kommer att vara direkt relaterade till upplevelser som 

resonans med deras inträde i berättandet. Falk identifierade att dessa olika skäl tenderade att 

samlas kring ett litet antal av motiverande kategorier. Kategorierna verkar vara relaterade till 

besökarnas önskemål att använda ett museum för att uppfylla identitetsrelaterade behov. Vi 

alla antar olika många identiteter under våra liv.9 

	

Dawson & Jensen har i sin artikel gjort en bedömning över hur användningen av publika 

segmenteringar i studier kring besökare, genom att analysera dess tillämpning i 

identitetsmodellen för besökare som föreslagits av Falk(2009)10 och Falk et al. (2007)11. Det 

Dawson & Jensen gör är att undersöka om modellen kan appliceras på ett visst ärende hos 

amerikanska djurparker för att ta fram några av dess begränsningar. De hävdar att Falks 

identitetrelaterade segmenteringsmodell utmanar studier kring besökare som ofta fokuserar på 

längden på besöket. Samtidigt har de identifierat ett antal begränsningar i teoretiserande och 

tillämpning av Falks besökssegmenteringsmodell. exempelvis att de små “jag” identiteter som 

föreslås omfattar dessa besökares segment som reduktionistiskt. sådana segment som 

objektifierar besökarnas identiteter, riktar uppmärksamheten bort från de olika motiv, 

intressen, önskemål och behov som drar människor till engagerade upplevelser i 

kulturinstitutet.12 

																																																													
7 Shawn Rowe & Abby Nickels (2011) Visitor Motivations Across Three Informal Education 
Institutions: An Application of the Identity-Related Visitor Motivation Model, Visitor Studies, 14:2, 
162-175 
8 Pekarik, Doering & Karns (1999) 
9 Falk, John H. Heimlich, Joseph & Bronnenkant, Kerry(2008) Using Identity-Related Visit 
Motivations as a Tool for Understanding Adult Zoo and Aquarium Visitors’ Meaning-Making. 
Curator: The museum Journal pp. 55-79 
10 Falk (2009) 
11 Falk et al (2007)	
12 Dawson, Emily & Jensen, Eric (2011) Towards A Contextual Turn in Visitor Studies: Evaluating 
Visitor Segmentation and Identity-Related Motivations, Visitor Studies, 14:2, 127-140 
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Clayton, Fraser & Burgess har gjort två fältstudier av djurparksbesökare som bedömer graden 

av oro för djur och predikoturer för denna oro och letade efter beteenden som kan främja 

identitet och oro. En miljöbetingad identitet ger en känsla av samhörighet med djur och 

upplevd likhet med djuret, var alla korrelerade med intresse för bevarande och allmän 

miljöhänsyn. I den ena undersökningen handlar det i första hand om samband med visning av 

djuren, social aktivitet, tjänade till att främja social interaktion. Även en gemensam 

uppfattning om människans förhållande till djuren. De har dragit en slutsats om att djurparker 

ger en möjlighet att skapa och vårda en social identitet som betonar anslutning till djur.13 

	

I en studie av Schultz och Joordens (2014) skriver författarna att i och med de miljömässiga 

utmaningarna ökar, krävs det en förståelse av effektiviteten i ett bevarandeprogram. Det för 

att kunna fördela de begränsade resurserna vi har. I studien har en djurpark varit i fokus, 

Toronto Zoo.  Studiens fokus är att författarna undersöker effekten av miljöutbildning på en 

djurpark, med fokus på de studerandes identitetsrelaterade motivation. I deras resultat har de 

kommit fram till att utbildningens framgångar är beroende av den motivation som besökarna 

har. Preliminär data tyder på att andliga pilgrims- och erfarenhetssökare visar större vinster av 

kunskap gällande miljöfrågor jämfört med handledargrupper. Då de flesta besökare hamnade i 

just den sista gruppen kan det påverka framtida beslut hos djurparkens ledning. 14 

	

Denna korta litteraturgenomgång av tidigare studier visar att en besökares motivation till ett 

besök vid en djurpark kan vara av värde för hur identiteten kan formas. Det har undersökts en 

rad olika aspekter av besökares motivation där en utformning och applicering av 

identitetsrelaterat besöksmotiv tar plats. Några av de mest framträdande är Woods och Grilley 

som pratar om interaktion med djuren som en av de upplevelser som bidrar mest till varför 

turister besöker en djurpark. Båda säger att den sortens upplevelse där möjlighet finns att 

uppleva något annorlunda till exempel att få vara nära ett djur är betydelsefull för turisten. I 

nästa avsnitt går vi igenom vilken teori som är vald och hur vi kommer att använda den i 

relation med empirin.  

	 	

																																																													
13 Clayton, Susan, John Fraser, and Claire Burgess. “The role of zoos in fostering environmental 
identity.” I Ecopsychology 3.2 (2011): 87-96 
14 Schultz, James G.W & Joordens, Steve (2014) The effect of visitor motivation on the success of 
environmental education at the Toronto Zoo, Environmental Education Research, 20:6, 753-775	
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5. Teoretiskt ramverk 
Den teori som vi har valt att arbeta med är identitet. I turismens olika sammanhang kopplas 

ofta identitet till passet, som innebär den formella identitetsbestämningen15. Den traditionella 

synen på identitet såsom nämns ovan och även beroende på vilket kön en person tillhör är 

dock inte det enda som forskare pratar om när det kommer till identitet16. Själva begreppet 

identitet kan definieras annorlunda17. Identitet kan i första hand bestå av en medvetenhet om 

sitt jag, det vill säga att personer i grunden är densamma genom livet. I andra hand kan 

identitet bestå av att det finns en medvetenhet om den egna personligheten, det vill säga olika 

händelser och erfarenheter under livets gång som har format personligheten. Kort sagt går det 

att säga att identitet kan identifieras som medvetenheten om sig själv som individ18.  

 

Identiteter och dess utveckling går att studera genom att förenkla och dela in i tre nivåer – 

individnivå, gruppnivå och samhällelig nivå. Enligt Syssner är flertalet forskare överens om 

att de olika indelningarnas processer i stort sett hänger samman19. Identitet kan även ses som 

en väl användbar fiktion i studerandet av människors upplevelser och beteenden20.  

 

Då begreppet identitet är så pass stort har vi valt att begränsa oss till tre begrepp inom teorin, 

självbild, intresse och samhörighet. Identiteter kan ses som föränderliga och beroende av sin 

omgivning, de är alltså processuella och relationella. När det kommer till hur turistens 

självbild påverkas studeras den på individnivå. Den diskussion som förs angående människors 

identitet handlar bland annat om hur, på vilket sätt och under vilka omständigheter våra 

självbilder förändras. Många forskare är överens om att människors identiteter är en pågående 

process genom hela våra liv, där de skapas, omformas och bekräftas.21 Därför vill vi 

undersöka hur en upplevelse med interaktion med djur kan påverka turistens självuppfattning 

och självbild. Hur dessa förändras i och med en reseupplevelse. 

	

																																																													
15 Josefina, Syssner (2011) ”Identitet” i Syssner, J. (red) Perspektiv på turism & resande.Begrepp för 
en kritisk turismanalys. Lund: Studentlitteratur AB. S.58-59 
16 Shawn Rowe & Abby Nickels (2011), s.163 
17 Syssner (2011)  s.58-59 
18 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet ,2015-11-10 
19 Syssner (2011) s.61 
20 Falk, Heimlich, & Bronnenkant (2008) s.56 
21 Syssner (2011) s.59ff	
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Det finns vissa konsumentforskare som menar att människors konsumentmönster kan kopplas 

till deras självbild.22 I och med att identiteter ständigt omformas och skapas kan då en persons 

konsumentmönster förändras med tiden. Individer både påverkas av sociala strukturer och 

påverkar de sociala strukturerna som denne ingår i. Människan blir till genom både relationen 

till andra människor och miljön, det är genom dessa vi skapar våra identiteter. Människor och 

individer vill gärna känna en samhörighet med andra, genom att tillhöra och förknippas med 

en specifik grupp. Det här är centralt för turister, även om alla turister på ett och samma ställe 

inte känner varandra skapar de ändå en viss samhörighet i och med att de är just turister. Det 

kan röra sig om en grupp seglare eller vandrare som har hamnat på samma plats eller en grupp 

musei- eller djurparksbesökare som känner en gruppgemenskap med varandra. Turisterna 

känner en viss samhörighet med varandra vilket kan bidra till identitetsutvecklingen.23 

 

En individs identitet kan förändras ständigt och ha förändrats på kort tid genom att vara till 

exempel turist beroende på den relation turisten får med aktören och den miljö som denne 

befinner sig och olika händelser under tiden som turist spelar roll för individens 

identitetsutveckling. En besökares identitet på till exempel ett zoo eller museum är inte enbart 

den genetiska, utan även en identitet som hör hemma i sammanhanget på platsen de är på. 

Likaså hjälper besöket personen att antingen bygga på den befintliga eller skapa en ny 

identitet.24 Det finns också forskare inom identitetsområdet som menar att människor kan vara 

bärare av fler än en identitet, vilket också gör det svårare att identifiera vilken identitet som en 

specifik person faktiskt har men ofta aktualiseras dessa identiteter på olika sätt vid olika 

sammanhang. Med andra ord kan den enskilda människans självuppfattning, eller identitet, 

variera beroende på både plats och sammanhang.25 En person kan ha en uppsättning djupare 

(stora) identiteter samt en uppsättning mindre (små) identiteter som vi handlar och agerar efter 

beroende på situation och specifika ögonblick26. Det är viktigt att ta med i beräkningen då att 

eftersom en person kan ha flera identiteter och olika identiteter beroende på situation att det är 

svårt att fånga upp vilken identitet som en person har. Intervjuer kan i sig vara ett tillfälle som 

gör identiteten medveten hos den intervjuade27.  

	

																																																													
22 Jennifer, Escalas (2013) “Self-Identity and Consumer Behavior.” I Journal of Consumer Research. 
Vol. 39 issue 5 s.15-16 
23 Syssner (2011), s.66 
24 Shawn Rowe and Abby Nickels (2011), s.163, Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008) s.56 
25 Syssner (2011) s.69, Rowe  & Nickels (2011) s.163 
26 Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008) s.56	
27 Syssner (2011), s.72 
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En persons självuppfattning och självbild påverkas dels av den rumsliga kontexten och dels 

vilka andra personer som denne omger sig med och hur denne upplever att den blir bemött av 

andra. Det är inte alltid självklart att de identiteter som en person både bär och skapar är 

förenliga med varandra dock och en mångfald av möjliga identiteter kan leda till slitningar i 

bland annat socialt handlande.28  

	

Även om de flesta forskare är överens om att identiteter är processuella, relationella samt 

multipla, är förändringen och komplexiteten sällan ett resultat som kommer av slump eller 

tillfälligheter. Många forskare är dessutom överens om att individen själv måste engagera sig i 

sin identitet och både skapa och forma den mer eller mindre medvetet. Som turist kan ett 

arbete med identiteten ske både före och efter en resa. Genom att förbereda sig inför en resa 

och vilken utrustning som en turist tar med sig kan fungera som delar av en 

identitetskonstruktion. Den identitetsutveckling som sker när turisten har kommit hem sker då 

denne berättar om sin resa. Genom att se reseberättelser ur ett större perspektiv fungerar då 

den som en del i den egna livsberättelsen, som i hög grad handlar bland annat om att ge en 

viss typ av mening åt sitt egna livsförlopp. Genom det formas också den egna självbilden.29 

	

I detta kapitel går det att se vilka olika aspekter om identitet det finns. Det som är centralt är 

att identiteten hos människor kan förändras beroende på olika yttre aspekter såsom ett besök 

på en djurpark. Av det som går att utläsa ovan kan vi se att det som uppmärksammas mest är 

människors självbild och samhörighet i grupper. Vi kommer att använda oss utav tre olika 

aspekter inom identitetsbegreppet, intresse, samhörighet och självbild. Vi tar hjälp av vad 

forskarna säger angående hur identiteter kan förändras och formas genom att individen själv 

engagerar sig i sin identitet. I resultatet kommer vi mer djupgående använda dessa tre begrepp 

för att kunna förstå resultaten bättre. I nästa avsnitt kommer vi presentera vilken metod vi har 

valt att använda till studien, även urval av respondenter och djurparker. 

 

 

 

																																																													
28 Syssner (2011), s.69 
29 Syssner (2011) s.70-71	
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6. Metod  
Uppsatsen utgår ifrån kvalitativ metod. Genom att ha en kvalitativ ansats undersöker vi vad 

människor uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Det finns flera skillnader mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning. En skillnad är att i en kvalitativ undersökning eftersträvar forskaren 

en nära relation till deltagarna som studeras för att kunna uppfatta världen på samma sätt. I 

kvantitativa studier krävs inte denna närhet. En annan skillnad är att kvantitativa forskare vill 

att data ska kunna generaliseras medan kvalitativa forskare eftersträvar en förståelse av 

beteenden, värderingar och åsikter.30 Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka och 

analysera turistens motivation till sina val, passar ett kvalitativt metodval väl in. 

 

6.1 Empirisamling 
För att samla in empiri kommer vi använda oss av kvalitativ intervjumetod. Anledning till 

varför vi har valt kvalitativ intervjumetod istället för en kvantitativ metod är för att vi få fram 

bakomliggande faktorer. Genom att föra en kvalitativ intervju kan vi föra ett djupare samtal 

med respondenterna. Där vi kan få djupare förståelse för dennes upplevelser. Vidare kommer 

vi använda oss av semistrukturerade intervjufrågor. Valet av semistrukturerade intervjufrågor 

innebär oftast en mer avslappnad situation. Detta gör det även möjligt för oss att ställa 

följdfrågor och motfrågor till respondenterna. 

 

Vi har gjort en intervjuguide där vi kommer ha en lista över förhållandevis specifika frågor. 

Där intervjupersonen har större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behövde 

inte komma i samma ordning som i intervjuguiden, men vi tog i stort sätt upp frågorna i den 

ursprungliga ordningen. Vi använde oss utav olika slags frågor. Exempelvis 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor - vilket innebär att personen som intervjuar följer upp 

och ber intervjupersonen fördjupa svaret på frågan. Även direkta frågor kan vi få användning 

av, som innebär att intervjuaren kan styra respondenten. Sådana frågor kan vara Ja eller Nej 

frågor. 

 
6.2 Analysmetod 
Den analysmetod som vi kommer använda oss utav är deskriptiv analysmetod. Fokus i denna 

analysmetod ligger på kodning och kategorisering av svaren i intervjuerna. Det första steget i 

processen av kodning är att nyckelord identifieras. Det första som gjordes var en första 

genomläsning av intervjuerna utan att notera något. I slutet av den första läsningen kunde vi 

																																																													
30 Alan, Bryman (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. uppl 2. Malmö: Liber AB. s.371–372 
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fundera över vad som var intressant. Andra steget i processen var att läsa materialet en gång 

till men denna gång med kontinuerliga notiser. Det kan handla om vilka nyckelord 

respondenterna har använt. Det är det här som är kodningen det vill säga att resultatet av detta 

blir att den underliggande informationen kommer fram genom kodningen.31 

  

Vi genererade väldigt många koder som är bra till en början, detta gjorde det lättare att 

faktiskt identifiera vilka koder som var användbara i slutet av kodningen. För att inte tappa 

kontakten med vårt data har vi gjort en rad för rad-kodning där i praktiken nästan alla rader av 

intervjuerna ska ha en kod.32 Nästa steg i analysmetoden är att identifiera teman och utifrån 

dessa görs en kategorisering där ett eller flera nyckelord knyts samman33. Till slut kom vi 

fram till sju olika kategorier. Det är exotiska djur, uppleva djur och få information, 

djurvårdarens kunskap, att förhålla sig till en grupp, Upplevelse - nöjd, förväntansfull och 

minnesvärd? En ekonomisk roll och intresse för djur. Avslutande steget är att hitta mönster 

för att lättare kunna identifiera ett samband och få en mer förståelig bild av respondenterna.  

	

Det finns flera olika sätt att ta fram en kodning. Idag används datorprogram för att genomföra 

en kodning.34 Vi har inte gjort det med ett datorprogram utan gjort det med den metoden som 

de använde förr och det är att med hjälp av sax och tejp. Där vi har klippt i koderna för att 

kunna se vilka som upprepar sig och vid vilka frågor de har identifierats vid. 

 

Ett annat förhållningssätt till kodning är att göra denna direkt under intervjuns gång utan att 

förlora kontakten med intervjupersonen kan det bli möjligt att säkerställa en fullständig 

historia. Kodningen kan dessutom bli mer korrekt eftersom intervjupersonen är närvarande 

och kan besvara klargörande. Detta kommer vi dock inte att använda oss av då det inte lämpar 

sig för intervjuer som transkriberas.35 

 

6.3 Etiska överväganden 

																																																													
31 Mojtaba Vaismoradi, Hannele Turunen and Terese Bondas (2013) Content analysis and Thematic 
Analysis: Implications for Conducting a Qualitative descriptive Study. Nursing and Health 
Sciences,15, s.398ff  
32 Bryman (2011) s.526 
33 Svend, Brinkmann & Steinar, Kvale (2007). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. s.217 
34 Bryman (2011) s. 525-526 
35 Brinkmann & Kvale (2007)  s.219 
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Respondenterna för denna studie har först fått frågan om de vill medverka och vi har 

informerat dem om att det är frivilligt att delta. För det andra gav vi varje deltagare möjlighet 

till att vara anonym om det skulle önskas. Det har dock inte varit någon deltagare som velat 

vara anonym däremot har vi ändå valt att hålla deltagarna anonyma på grund av att några av 

dem är bekanta till oss. Deltagarna har blivit informerade vid intervjun att de får avbryta den 

när de vill. Om de inte längre vill medverka i studien är det acceptabelt. Deltagarna har även 

blivit informerade om att de har möjlighet att ta del av studien efteråt, men även att de har rätt 

till att se på materialet innan det är färdigställt.  

	

Den här studien förhåller sig till individskyddskravet i enighet med de forskningsetiska 

principerna för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet beskrivs 

utifrån fyra del krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.36 I enighet med informationskravet har respondenterna innan intervjuerna fått 

ta del av studiens inriktning och information om deras roll i intervjuerna. De har också 

informerats om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan.37 Med hänsyn till samtyckeskravet har respondenterna fått uttrycka 

sitt samtycke till att medverka i studien.38 Eftersom respondenterna varit villiga att delta i 

studien och själva kommit till intervjun har de uttryckt på ett tydligt sätt att de vill vara med i 

studien. I enighet med konfidentialitetskravet har respondenternas personuppgifter hanterats 

på ett sätt att de inte kan identifieras.39 Ingen av respondenterna uttryckte en önskan om att de 

ville vara anonyma i studien, men för att ändå skydda deras integritet har deras riktiga namn 

bytts ut mot fiktiva. I denna studie talar respondenterna utifrån sina egna liv och erfarenheter, 

och även om det inte är deras riktiga namn som publiceras i studien, är det inte högst tänkbart 

att respondenternas skildringar kan kopplas till dem. Utifrån det sista kravet, nyttjandekravet, 

har inte informationen om och ifrån respondenterna spridits i kommersiellt syfte. 

Respondenterna har också fått information om att det endast är uppsatsförfattaren, 

handledaren, examinatorn och opponenten som har rätt att lyssna av de inspelade samtalen, 

och detta har respondenterna lämnat samtycke till.40 

	

																																																													
36 Vetenskapsrådet (u.å), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, Elanders Gotab. s.6 
37 Vetenskapsrådet u.å s.7 
38 Vetenskapsrådet u.å s.9 
39 Vetenskapsrådet u.å s.12 
40 Vetenskapsrådet u.å s.14	
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6.4 Urval  

Vi hade från börjat velat göra en komparativ studie där vi ville se både turisten och aktörens 

sida. Dock har aktören i detta fall Kolmården valt att inte delta på någon intervju. De har 

däremot valt att svara på våra frågor via mail. Därför har vi valt att göra en studie utifrån 

turistens synvinkel men aktörens svar kan vara användbara ändå. Målgruppen vi har valt att 

rikta oss mot är personer i åldern 20 till 30 år som ännu inte har bildat familj. Vi vill 

poängtera att respondenterna inte behöver ha varit mellan 20 och 30 när de utförde 

upplevelsen. Däremot vill vi att de ska ha gjort det inom de senaste fem åren. Vi vill att det 

ska vara så färskt i minnet som möjligt.  

	

De sex respondenter som har deltagit i studien har valts genom kontakt med vänner och 

bekanta. Vännerna och bekanta har frågat runt i sin vänskapskrets om det är någon av deras 

vänner som har besökt en djurpark. För att få variation i det material som vi samlar in har en 

förutsättning varit att respondenterna ska ha varit på olika djurparker.   

	

respondent 1 - Kalle 

25 år gammal, arbetsledare inom bygg och anläggning på NCC. Har varit på Kolmårdens 

djurpark och gjort en exklusiv upplevelse med tigrarna. 

respondent 2 - Julia 

23 år gammal, studerar till biolog i Linköping, utbildad djurvårdare. Varit på Kolmården och 

gjort en exklusiv upplevelse med tigrarna. 

respondent 3 - Sara 

Student på Turismprogrammet vid Linköpings universitet, har varit på Australia zoo 

respondent 4 - Clara 

24 år, utbildar sig till biolog och utbildar sig även till hunddagisfröken. Har varit på 

Kolmårdens djurpark. 

respondent 5 - Jonas 

24 år, utbildar sig inom datavetenskap på Linköpings universitet, har besökt Edinburgh zoo i 

Skottland.   

respondent 6 - Matilda 22 år, studerar human Resources management på Stirling University i 

Skottland. Har besökt Edinburgh zoo i Skottland. 
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Nedan presenterar vi de tre djurparker som har stått i centrum för våra respondenter i 

intervjuerna. Det är dessa djurparker som har stått i centrum för våra respondenter. Vi 

kommer även nämna Skansen.  

 

6.4.1 Kolmården 

Kolmårdens djurpark slog upp dörrarna till djurparken år 1965. Inför öppningen kom många 

av djuren från Danmark. Parken växte stabilt under sina för år med ett eller två tillägg i taget. 

Djurparkens delfinarium invigdes först år 1969. Efter ytterligare tre år invigdes safariparken 

och även Tropicarium inviger en utomhusanläggning för ormar och krokodiler. Året efter 

hade parken byggt samman Aparium och bergen vilket gav aporna möjligheten att vistas 

”utomhus inomhus”. Ungefär tio år senare, 1984 byggdes Kolmårdens egna hotell, 

Vildmarkshotellet. 1993 invigde Kung Carl XVI Gustaf delfinlagunen.41 

 

Till en början var parken kommunalt ägd men hösten 1997 fick parken en privat ägare, i och 

med det blev parken också vinstdrivande. Kolmårdens djurpark tar idag inte emot ekonomiska 

bidrag från varken staten eller kommunen, vinsten återinvesterar dem i själva parken. Någon 

gång under 1990-talet börjar parken att erbjuda så kallade exklusiva upplevelser. Parkens 

vision är att världen ska ha en bra balans mellan djur och människor. 42 De menar också att för 

att komma dit krävs det kunskap, något som de kan förmedla till de vuxna och barn som har 

ett intresse för djur. Genom att då erbjuda exklusiva upplevelser kan de ge inspiration till de 

turister som gör det och på så sätt ser de att deras vision och kunskap kan spridas. 

 

För Kolmårdens är det inte antalet upplevelser/möten med djur som spelar roll utan att de kan 

ha ett så pass brett erbjudande på upplevelser som möjligt för att nå ut till fler och rätt 

målgrupp.43 Det är dessutom viktigt för djurparken att deras upplevelser håller en hög och 

jämn kvalité. Idag erbjuder parken fem stycken exklusiva upplevelser med delfinerna i fokus, 

där kan de som köper upplevelserna bland annat få närkontakt med delfiner eller uppleva livet 

som tränare för en dag. I övrigt erbjuder parken också guidning under sommartid, möte med 

lejon och exklusiv guidning i Colosseum. Alla exklusiva upplevelser sker ihop med minst en 

																																																													
41 http://www.kolmarden.com/om_kolmarden 2015-11-19  
42 Mail intervju med Kolmårdens djurpark, se bilaga 2  
43 Mailintervju med Kolmårdens djurpark, se bilaga 2  
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djurvårdare och parken menar då att fokus är att få ut djupare kunskap om djuren till de 

turister som är med på och har köpt dessa upplevelser.44 

 

Genom åren har mycket hänt på Kolmården, förutom utveckling med fokus på djuren har 

bland annat Bamses värld med inriktning mot yngre barn uppkommit, delfinföreställningar 

har pågått sedan 2002, Tiger World som låter besökare komma lite närmare tigrarna, den då 

största satsningen på Kolmården invigdes 2011 – Safari.45 

	

6.4.2 Australia Zoo 

Djurparken hette från början 'Beerwah Reptile and Fauna Park' och startades av Steve Irwins 

föräldrar 1970. Under 1980-talet började Steve att rädda och fånga in krokodiler, som 

volontär för East-Coast Crocodile Management Program, sedan placerade han de räddade 

krokodilerna i zoot som nu också hade bytt namn till 'Queensland Reptile and Fauna Park'. 

Under 1990-talet tog Steve och hans fru Terri över parken från Steves föräldrar som gick i 

pension, de bytte namn på parken till det nu mer kända 'Australia Zoo'. Steve är även känd 

som ”Krokodiljägaren” från de dokumentärserier som Steve filmade och spelade huvudperson 

i. Steve och Terris vision var att alltid sätta djuren i första hand, alltså gick mycket av 

pengarna de fick genom filmning och handel tillbaka till bevarande och parken. På 1980-talet 

började Steve att forska på krokodiler som också är parkens huvudsakliga djurart. Denna 

forskning har haft sådan framgång att djurparken kan utveckla levnadsmiljöerna och liknande 

för att bevara dessa rovdjur. Australia zoo är idag i sitt samarbete med 'University of 

Queensland' och 'Australia Zoo Wildlife Warriors' det största och mest framgångsrika 

krokodilforskningsprojektet i världen.46 

	

Idag har parken en bred blandning av olika djur – däggdjur, fåglar och reptiler. De erbjuder 

även ett antal exklusiva möten med djur som bland annat kan vara ett möte med en zebra, 

möte med noshörning eller få chansen att träffa en jättesköldpadda. Australia zoo vill få sina 

besökare att förstå det vackra med djuren och ge dem tillfälle att förstå dem mer än bara veta 

deras utseende. Australia zoo har också ett antal shower under dagarna, dessa är bland annat 

till för att lära ut mer om djuren till besökarna och samtidigt visa upp djuren och vad de gör 

																																																													
44 http://www.kolmarden.com/djurpark/exklusiva_upplevelser 2015-11-19 
45 http://www.kolmarden.com/om_kolmarden 2015-11-19 
46 http://www.australiazoo.com.au/about-us/the-irwins/steve/ 2015-11-27,    
http://www.australiazoo.com.au/about-us/the-irwins/family/ 2015-11-27 
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och kan.47 Efter Steve Irwins död år 2006 är det idag hans fru och två barn som är djurparkens 

ansikten utåt och som i huvudsak driver parken48. 

 

6.4.3 Edinburgh Zoo 

Edinburgh zoo i Skottland öppnades i juli 1931, det ägs av 'The Royal Zoological Society of 

Scotland ' som bildades år 1909. Djurparken har idag över 1000 olika djurarter och den är 

även en av Europas ledande centers för forskning, bevarande och utbildning. Tillsammans 

med många andra djurparker och naturvårdsmyndigheter i både Storbritannien, Europa och 

runt om i världen samordnar parken program för att bevara och säkerställa många hotade 

djurarters överlevnad. Idag är zoot det enda i Storbritannien som håller två jättepandor, en art 

som är utrotningshotad, zoot har fått låna dessa av Kina. Det är även det enda zoot som har 

koalor i Storbritannien. Edinburgh zoo har guidade turer med pandorna i fokus där besökarna 

får mer djupgående information om djuren.49 

 

Det utbildningsprogram som Edinburgh zoo har innebär att de vill öka medvetenheten och 

förståelsen för de bräckliga liv som finns på vår planet och även vårt ansvar för att vårda det. 

Zoot stöder även ett flertal forskningsprojekt som har som syfte att öka människans förståelse 

för djurens beteendemässiga och fysiologiska behov. 

Edinburgh zoos vision är att sammankoppla människor och djur och att skydda arter från 

utrotning, något de ständigt jobbar med i både i parken och med sitt bidrag till forskning om 

utrotningshotade djur.50 

	

 

 

  

																																																													
47 http://www.australiazoo.com.au/our-animals/amazing-animals/ 2015-11-27 
48  http://www.australiazoo.com.au/about-us/the-irwins/family/ 2015-11-27 
49 http://www.edinburghzoo.org.uk/animals-attractions/animals/giant-panda/ 2015-11-28 
50 http://www.edinburghzoo.org.uk/about-us/ 2015-11-28 



	
	

17	

7. Analys   
I detta kapitel presenteras resultat med tillhörande empiriska underlag. Vår analysmetod 

genererade sju olika kategorier. Det är exotiska djur, uppleva djur och få information, 

djurvårdarens kunskap, att förhålla sig till en grupp, Upplevelse - nöjd, förväntansfull och 

minnesvärd? En ekonomisk roll och intresse för djur. Var och en av dessa kommer 

presenteras nedan med några typiska citat till varje kategori, för att visa karaktären hos den 

empiri som ligger till grund för kategorierna. 

 

7.1 Exotiska djur 
Ett återkommande tema var exotiska djur och därför blev det även en slutgiltig kategori. Här 

försöker respondenterna att förklara vad anledningen var till ett besök på en djurpark. I Zoos 

and Tourism menar författarna att trots att det har ökat i antal turister som har möjlighet att 

resa till platser där många exotiska djur lever, är det ändå inte många som inte kan eller har 

möjlighet till att resa till dessa platser. Istället för att turisten ska komma till djuret får djuret 

komma till turisten.51 I dessa citat har vi tolkat det som att djuret presenteras för turisten. 

”jag var väldigt nöjd med det. Man fick komma så nära dem så att det kändes när de 

röt till.” (Kalle) 

“Ehm, sen var ju, asså, alla exotiska djur egentligen, asså kängururna, koalan, allt 

det var ju häftigt, så.” (Sara)     

“Eh vi visste att det skulle finnas, att de hade vit eh panda där. Och då var det lite 

sådär amen shit det finns typ tre kvar i världen så vi går och kollar på det.” (Jonas)  

7.2 Uppleva djur och få information 
Rollen hos djurparker har förändrats över tid. Djurparker brukar ha tre nyckelroller att 

förhålla sig till, det är bevarande, utbildning och underhållning. Det finn argument mot att 

dessa olika roller ofta är i konflikt med varandra och är svåra att upprätthålla.52  

Djurparksturismen kan generera resurser till stöd för djurparkers möjlighet att kunna bevara, 

utbilda och forska.53 I Sverige finns det ett centralt syfte för djurparker som innebär att de ska 

																																																													
51 Mason, Peter (2011) “Zoos and the media.” I Zoos and Tourism: conservation, education, 
entertainment? (red) Warwick, Frost. Bristol: Channel view publications. s.190 
52 Linke, Sharon & Winter, Caroline (2011) “Conservtion, Education or Entertainment: What Really 
Matters to Zoo Visitors?” I Zoos and Tourism: conservation, education, entertainment? (red) 
Warwick, Frost. Bristol: Channel view publications.  
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fungera som en arena där lärande om djur och natur ska ingå.54 Finns det ett stort intresse för 

ett visst djur ska det finnas en möjlighet att få komma till en djurpark och för ett nära möte 

och få läsa sig mer enligt Kolmården. Många djurparker är ett turistmål under sommaren och 

Kolmården menar på att förutom att vara ett turistmål på sommaren så erbjuder de upplevelser 

för alla året om.55  

“Nae allmänt se djuren, framförallt pandorna då. Eh inget speciellt sådär som, nae. 

Ah får lite information kanske, läsa på plakat och lyssna på guider.”(Jonas) 

”jag tror att man kan få ut olika upplevelser efter olika djur. Eftersom varje djur är 

unikt i sig, de har egna egenskaper. Sen beror det lite på vart man åker, Kolmården 

bedriver ju ändå någon typ av verksamhet där man vill informera allmänheten om 

djuren som finns i världen.” (Sara) 

“Koalor tycker jag väldigt mycket om och jag skulle gärna komma närmre och 

eventuellt få hålla i en koala och få mer kunskap om dem.”(Matilda) 

Utifrån Jonas upplevelse är inte utbildning en avgörande faktor till besöket på djurparken. 

Motsatsen till Jonas upplevelse är Matildas där hon ville få en möjlighet till mer inhämtande 

av kunskap. Enligt Falk, Heimlich, & Bronnenkants fem kategorier angående motivationen 

till varför göra ett besök, är Jonas representerad i kategorin hobbyist där deras besök 

motiveras av en önskan att tillfredsställa en specifik innehållsrelaterat mål. I Jonas fall att få 

se de vita pandorna. De andra två respondenterna kan platsa in på kategorin utforskare, där 

nyfikenhet och förväntan att finna något som kommer fånga deras uppmärksamhet och ge 

energi till deras lärande.56 Mossberg menar att det är turisten själv som är med och skapar 

upplevelsen genom att betala och njuta av det upplevelseföretaget erbjuder. Julia säger att det 

beror på vart en person åker och olika upplevelser efter olika djur. Då vissa företag har som 

basfunktion att skapa upplevelser för besökaren, då har besökaren möjlighet att kunna påverka 

sin upplevelse.57 

 

																																																																																																																																																																																														
53 Catibog-Sinha, Corazon (2011) “Zoo Tourism and the Conservation of Threatened Species: A 
Collaborative Programme in the Fhilipines.” I Zoos and Tourism: conservation, education, 
entertainment? (red) Warwick, Frost. Bristol: Channel view publications. S.31 
54 http://svenska-djurparksforeningen.nu/om-sdf/utbildning/ 2015-12-10 
55 Mailintervju med Kolmården, se bilaga 2  
56 Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008) s. 57 
57 Hanefors & Mossberg  (2007)  s.32	
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7.3 Djurvårdarens kunskap 
Denna kategori framkom som viktig för vissa av respondenterna. Utifrån respondenternas 

citat nedan går det att utläsa att Julia har en förståelse för den bristande kunskapen som den 

ena djurvårdaren levererar, då endast denne deltog för att hålla koll på gruppen.  

“Eh en av dem var ju rovdjursdjurvårdare, eh och den andra var typ på lantdjur så 

hon kunde inte så mycket... Nu blev det att man fråga henne som inte var insatt och då 

fick hon fråga vidare så det, men det kan ju bero på att det var lågsäsong eller 

någonting eller jag vet inte.” (Julia) 

“De tog upp sådan fakta som de förstår sätter sig i huvudet på folk… Mm, vi hade 

med oss två, två tjejer, en som var insatt i det här och hon var väldigt kunnig enligt 

mig då... Kunde informera på ett väldigt bra sätt... det var en tjej som egentligen inte 

jobbade på den här avdelningen som var mer eller mindre hjälpreda bara.”(Kalle) 

Enligt Mossberg påverkas deltagandet av hur standardiserat erbjudandet och i vilken grad 

turisten måste vara fysiskt närvarande och medproducent. Samtidigt så finns det 

ömsesidiga krav och förväntningar, personalen har yrkesbeskrivningar som gör att de vet hur 

de ska agera i vissa situationer. Det gäller att inte bara följa rutiner utan hantering av oväntade 

situationer krävs också.58 I Julias upplevelse i samband med guiderna uppfattas den ena som 

mindre insatt, medan den andra kunde sitt ämne. Utifrån Kalles upplevelse kan guiderna sin 

rutin och framföra den information som de vet turisten minns. 

   

7.4 Att förhålla sig till en grupp 
Något som var återkommande när vi genomförde vår tematisering och kategorisering var att 

grupp blev en genomgående kategori då det var något som respondenterna själva pratade 

mycket om då på grund av att alla våra respondenter har utfört sina besök på djurparkerna i 

grupp. Social gemenskap och tillhörighet spelar ofta en stor roll vid olika upplevelser.59  

Ofta när turister reser är de en del av en grupp, eller ett socialt sammanhang och även om mer 

eller mindre alla res motiv i huvudsak är självcentrerade, vart resan ska gå och vad turisten 

ska göra på plats krävs det ofta att turister i samma resesällskap kompromissar med varandra. 

För många turister innebär alltså ofta hela resan en kompromiss mellan de önskningar, 

																																																													
58 Hanefors & Mossberg (2007) s.33 
59 Mossberg, Lena (2003) Att skapa upplevelser – från ok till wow. Lund: Studentlitteratur AB 
 s.143	
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gällande vart resan ska gå och vad som ska göras på plats, som finns i gruppen som reser 

tillsammans.60 Samspelet mellan gruppens vilja och individens blir då att individen ser till att 

behålla en gemenskap och samhörighet i gruppen och där av kan en kompromiss ske61.  

”Största anledningen var för att Johan och Hillie skulle dit.. När de andra har fått 

nog så alltså...  jag vill ju inte spendera hela dagen och tvinga de andra att bara sitta 

och vänta utanför. Hade jag varit själv hade jag kunnat göra det. Så till viss del 

påverkar det, just för att jag inte kan spendera den tiden som jag har till de djuren jag 

vill se allra helst.”(Matilda) 

“Jo men det fanns det väl men, jo men vi ville ju se dem, asså australienska djuren så. 

Och så sen att det var Steves park, var väl många förtjusta i gruppen, kanske inte alla 

men många tyckte nog att det var ganska häftigt” (Sara) 

Genom att se på både Matildas och Saras motiv till varför de besökte dessa djurparker spelar 

gruppens vilja roll. För Matildas del innebar det att även om hon ville stanna kvar längre vid 

ett djur fick hon följa gruppens vilja och följa i den takten de ville. Hon förstår själv att hon 

inte kan tvinga andra att göra något som enbart hon vill när de andra anser sig ha sett sig 

mätta på just det djuret. Hon förstår att hon bör åt åsidosätta sin önskan om att tillbringa mer 

tid hos djuren och istället kompromissa.  

För Saras del och hennes grupp var det så att även om alla de som Sara var tillsammans med 

inte var lika förtjusta i att besöka just Steve Irwins djurpark så kompromissade de i gruppen 

och gruppens samhörighet och gemenskap behålls i denna upplevelse. Det går relativt tydligt 

att se i båda dessa fall det som Mossberg och Syssner pratar om ovan här att som turist i grupp 

krävs det näst intill alltid att gruppens medlemmar får kompromissa under resans gång för att 

behålla gruppens samhörighet och gemenskap.  

“Jag tror det är roligare i grupp. Ehm, personligen i alla fall” (Jonas) 

“Asså jag gillar att göra det tillsammans med människor som jag känner, vänner eller 

familj. Så hade jag nog inte gjort det själv, nej” (Sara) 

Enligt Falk et al. studie där fem kategorier har identifierats menar de på att kategorin 

utforskare nästan alltid avrundade intervjuerna i deras studie med att säga hur roligt de och de 
																																																													
60	Hanefors & Mossberg (2007) s.65 
61 Syssner (2011) s.60 



	
	

21	

andra i sin grupp hade.62 Enligt både Sara och Jonas så är det roligare att uppleva något 

tillsammans med andra människor.  

 

“Och sen var det väl några lite såhär roliga frågor, typ ”Är pälsen sträv?”, och 

hon ville jättegärna ha ett svar på den frågan om det var så eller inte, det var 

såhär ”Jag vet inte, spelar det någon roll?” typ, men det var ju vad jag tyckte... 

det beror ju på hur man definierar, som strävt liksom.” (Julia) 

	

Andra medlemmar i gruppen eller kunder kan antingen förstärka eller minska kundens 

uppfattning. Om kunder har olika intressen eller behov och gör samma upplevelse kan det 

leda till missnöje.63 Genom att titta på det som Mossberg säger om kunders olika behov och 

jämföra det med citatet från Julia ovan går det att se att det kan stämma till viss del. Julia 

tyckte att den frågan från en annan medlem i gruppen var överflödig medan den damen ville 

ha ett svar. Julia säger inte att det ledde till ett missnöje med själva upplevelsen men det går 

att tolka det som att hon tyckte frågan var onödig eftersom det inte ledde fram till något svar.  

	

7.5 Upplevelse - nöjd, förväntansfull och minnesvärd? 
Även här var det en kategorisering som var genomgående för alla våra respondenter. Oavsett 

om det var en upplevelse som de betalade för utöver en vanlig biljett till en djurpark eller inte 

var fokus på hur hela upplevelsen upplevdes och vad respondenterna tar med sig hem efteråt. 

   

Människor har ett behov att fly från sitt vardagliga liv och våra köp styrs av bland annat det 

individuella behovet och spänningsmoment64. För många turister är det generellt att de väljer 

att göra en upplevelse för att just komma bort från vardagen, det ordinära. Idag vill turister att 

en tjänst eller upplevelse inte bara ska innebära ett användarvärde utan även ett mervärde65. 

Alltså är det ofta inte bara på grund av ett motiv som turisten väljer en specifik upplevelse 

utan ett flertal varierande motiv för att tillfredsställa olika behov66.  

”Eftersom det var en present som jag inte fick redan på förens på morgonen när vi 

åkte dit så hade jag inte så mycket förväntningar…” (Kalle) 

																																																													
62 Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008) s. 66	
63	Mossberg (2003) s.144 
64 Mossberg (2003) s.73ff. 
65 Hanefors & Mossberg (2007) s.27 
66 Mossberg (2003) s.76 
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”... därifrån matar dem, och då fick vi gå in där och då var det först lite 

säkerhetsföreskrifter, vad man inte skulle göra och tänka på hur nära man stod gallret 

eftersom tigrarna kunde komma in med klorna mellan gallret. Ehm, och där var det 

väl mer och se att de mata, att de verkligen kom nära” (Julia) 

Mossberg menar att vid vissa upplevelser krävs det endast mental närvaro, till exempel när en 

person ser på en fotbollsmatch på tv då personen själv inte är deltagande.67 Utifrån Julias 

upplevelse gör det hennes deltagande både en fysisk och mental närvaro, enligt Mossberg gör 

detta henne till åskådare. Pine och Gilmore säger att det finns två dimensioner att beskriva 

upplevelser utifrån, den ena är turistens grad av deltagande i upplevelsen. Den andra är den 

grad av sammansmältning som förenar turisten med upplevelsen.68 I Julias fall kan det då ses 

som att det är den andra dimensionen som sker, alltså den som Pine och Gilmore menar med 

att upplevelsen går in i turisten. 

7.5.1 Speciell, nöjd, minnesvärd upplevelse och häftigt 
Vid ett besök på en djurpark krävs det framförallt att turisten är fysiskt närvarande. Då 

turisten på djurparker själv kan påverka hur besöket kommer att vara är denne även 

medproducent69.  

En upplevelse som ses som positivt är ofta en upplevelse om det är något som är nytt, 

spännande och annorlunda för turisten. Huruvida hur stark upplevelsen är för personen kan 

också bero på om det är en upplevelse som kan ses som mer unik för denne. Vissa upplevelser 

vill turisten bevara, denne kan bära med sig mentala souvenirer från upplevelsen.  

”jag har varit på Kolmården och träffat tigrarna... jag fick det som present av min 

flickvän... jag var väldigt nöjd med det… Men sedan även vill de väl få upp 

uppmärksamhet för de här djuren som faktiskt är hotade... att få en kunskap i att de 

finns och hur de är” (Kalle)  

“Jag tycker att det är rätt häftigt att jag har sett just pandorna det är såhär, wow. 

Eftersom de är så pass utrotningshotade som de är..och generellt sätt så är det väl 

inte så jättemånga som sett eh, jättepandor eftersom att de är så få” (Jonas) 

																																																													
67 Hanefors & Mossberg (2007) s.28 
68 Pine, J.P. & Gilmore, J.H.(1999)The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a 
Stage. Boston, MA: Harvard BusinessSchool Presss, s.2 
69 Mossberg (2003) s.50	
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Genom att se till vad Mossberg hävdar att en upplevelse kan ses som positiv bland annat tack 

vare att det är något nytt och unikt för turisten. Utifrån dessa två citat går det då att tolka att de 

båda respondenterna känner sig unika och speciella utifrån vad de har gjort för något, att de 

har fått träffa djur på nära håll som ses som utrotningshotade.  

Utöver om upplevelsen är ny eller annorlunda påverkar även turistens interaktioner med bland 

annat personal/instruktörer huruvida denne upplever själva upplevelsen. 

”ehm jag fick inte ut det jag var där för, alltså för min kurs fick jag inte ut något alls. 

För de kunde inte ställa upp på frågor eller någonting. Även om inte jag fick ut det jag 

ville så fick jag ju vara med på ett exjobb, och det ger ju fortfarande något. ” (Clara)  

“...men det skulle kanske vart effektivare om båda var mer insatta på rovdjur, så att 

man kunde fråga båda....för det var inte jättedyrt så jag förvänta mig inte att det 

skulle vara speciellt asså exklusivt så...Ah man fick inte förväntningar att man skulle 

få klappa en tiger exempelvis eller sådär”. (Julia) 

Utifrån dessa två citat går det att se att det Mossberg säger om interaktionen med personal och 

instruktörer kan stämma för hur det kan påverka upplevelsen för turisten. De båda 

respondenterna har synpunkter på djurvårdarnas kunskaper men den totala upplevelsen är 

fortfarande positiv så mötet med djuren har trots allt vägt upp de få brister som fanns på plats. 

Samt att Julias förväntningar på upplevelsen i sig inte var höga på grund av informationen 

som hon hade fått om upplevelsen.   

Om turisten ser på upplevelsen som positivt ser denne ofta verksamheten eller destinationen i 

sig som positiv också och även framtida val och köp70. 

“Ja, jag tyckte det var jättebra..Röd panda skulle jag vilja se” (Jonas) 

”jag var väldigt nöjd med det..Jag är väldigt fascinerad av rovfåglar..Men det är klart 

att det hade varit intressant att få komma i mer närkontakt med dem” (Kalle)  

“Absolut, jag skulle ju verkligen betala för att få känna mig exklusiv nära ett djur, 

absolut.” (Clara) 

																																																													
70 Mossberg (2003) s.78 
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“Ja jag vill ju göra närkontakt delfin..Det är ganska häftigt, amen om, delfiner är 

ganska häftigt att få vara delfinskötare för en dag för de upplevs också som exotiskt 

och häftigt så..Mm, absolut” (Julia) 

“Jamen det är jag, absolut, jag är jättenöjd.”  

Genom att se till dessa citat från några utav respondenterna går det att se att tack vare att de 

har haft en positiv upplevelse så är de villiga att göra en liknande upplevelse igen. De olika 

aktörerna har här lyckats ge turisterna en positiv upplevelse. 

7.6 En ekonomisk roll 
Denna kategori kom fram genom att vi frågade respondenterna vad de trodde anledningen var 

för djurparken att erbjuda exklusiva upplevelser.  

	

Turley menar att en förändring har skett gentemot den tyngdpunkt har mot bevarande och 

utbildning väcker frågor om hur dessa roller uppfattas. Vad det har för inflytande på 

människors bild av djurparker. Genom ett utbudsperspektiv får dessa frågor betydelse för 

marknadsföring och då hur det går att positionerar en attraktion i medvetandet hos 

besökaren.71 

 

“Jag som går ett företagsinriktat program ser ju väldigt mycket vinning i det, 

ekonomisk vinning...Utan huvudsyftet från djurparkens sett är nog ekonomiskt. ” 

(Matilda) 

“Kolmården bedriver ju ändå någon typ av verksamhet där man vill informera 

allmänheten om djuren som finns i världen. Nu vet jag inte hur det är i andra länder 

men visst det finns ju sådana överallt men många är ju rent vinst drivande och då kan 

jag tänka mig att det blir som Sea World att det bara blir en attraktion.  ” (Kalle) 

Enligt ovan kan Matildas uppfattning kring vad huvudsyftet för djurparken hon besökte var att 

det är ekonomiskt. Kalles uppfattning för vilken roll den djurpark han besökte, var att de ville 

informera allmänheten om djuren som finns i världen. Ett ständigt dilemma som Turley visar 

																																																													
71 Turley, Sophie K (1999) “Conservation and Tourism in the Traditional UK Zoo.” I The Journal of 
Tourism Studies Vol. 10, No. 2, DEC. s.5 



	
	

25	

på är att djurparker har svårt att få balansen av de målen för bevarande och utbildning, samt 

rekreation(den ekonomiska livlinan av djurparkerna) av attraktionen att fungera.72 				 

	

7.7 Intresse för djur 
De flesta djurparker har som mål att väcka ett intresse hos sina besökare. Djurparker är också 

ett sätt att nå ut till människor som har ett intresse för djur. Skansen menar att det är deras 

uppgift att både visa upp djur för att tillfredsställa ett intresse men också i syfte att lära ut om 

djuren till människor och visa upp olika djur för de människor som annars inte skulle kunna få 

möjlighet att se dem. Enligt Skansen väcker mötet med djuren intresse som i sig leder till att 

fler människor får ökad kunskap och kan engagera sig mer i djur- och naturfrågor. Skansen 

säger alltså att ett intresse för djur och natur är något som både gör att djurparker finns och 

som väcks till liv tack vare djurparker73. Australia zoo vill väcka intresse och lära ut om deras 

djur och deras syn på djur är att alla djur är lika viktiga och vackra. Även de har alltså en 

vision om att intresse för djur och natur kan både väckas och förstärkas hos dem74. Viljan att 

väcka och förstärka intresse för djur och natur är något som de tre djurparker som våra 

respondenter har besökt har gemensamt och de vill väcka ett engagemang för djurs välmående 

över hela jorden, något de menar börjar med ett intresse för natur och djur75 

 

Curtin menar på att många människor i västvärlden lever i städer, relativt isolerat från natur 

och vilda djur. Intresset för det vilda har vuxit under de senaste decennierna och det har 

bidragit till ett ökat intresse för vilda djur och den rekreationsaktivitet det medför. Då det 

oftast inte finns någon garanti att djurarter inte låter sig skymtas i det vilda.76 

 

“Det är klart att det var intressant att se vad de gjorde för exjobb. Det måste jag hålla 

med om det är ju lite häftigt att se om man kan påverka djuren själv. ” (Clara) 

	

”..Jag är väldigt fascinerad av rovfåglar...jag är väldigt fascinerad av hur de är 

uppbyggda i sinnet och vilka egenskaper de har.” (Kalle) 

	

																																																													
72 Turley (1999) s.6 
73 http://www.skansen.se/sv/artikel/varfor-finns-djurparker 2015-12-03 
74 http://www.australiazoo.com.au/our-animals/ 2015-11-27 
75 http://www.kolmarden.com/om_kolmarden 2015-11-19, http://www.edinburghzoo.org.uk/about-us/ 
2015-11-28 
76 Curtin, Susanna(2005) Nature, Wild Animals and Tourism: An Experiential View',Journal of 
Ecotourism,4:1, s.3 
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“..att få vara delfinskötare för en dag för de upplevs också som exotiskt och häftigt så. 

Eh och dels med tanke på mitt intresse så skulle det vara en väldigt boost liksom att 

jag lär mig mer...jag fokuserade i alla fall mer på hur de höll tigrarna och vad det var 

för ålder på tigrarna och lite sådär hur många kullar de hade fått och sådär. Det 

tyckte jag var mer intressant och veta.” (Julia)  

	

Hos dessa tre respondenter går det att se ett genomgående tema, ett intresse och kunskap om 

djuren. Både Clara och Julia pratar om att de som turister och människor kan påverka djuren 

samt att djuren kan påverka dem vid ett besök på djurpark. För Kalles del är det främsta 

intresset djurens sinnen och uppbyggnad som driver honom till att besöka djurparker. Alla tre 

respondenter kopplar sitt intresse för djuren till en chans för utbildning.  

	

“Största anledningen till att jag har gått till djurparker har inte varit för att jag 

speciellt vill se zebror utan det är mer att jag tycker om miljön av ett zoo.”	(Matilda)  

	

Hos Matilda går det istället att se hur miljön i en djurpark kan spelar en central roll för att hon 

ska göra ett besök. För hennes del är det alltså inte intresset för ett specifikt djur som lockar 

henne till en djurpark. I dessa olika fall går det att se att det inte behöver handla om ett 

intresse för djur som gör att en besökare kommer till en djurpark.   
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att tolka och diskutera kring de kategorier vi har presenterat i 

resultatavsnittet. Vi kommer att försöka lyfta våra kategorier genom tidigare forskning och det 

valda teoretiska ramverket.  

	

Vår studie har vi delat upp i ett större huvudsyfte och ett mindre delsyfte. Huvudsyftet med 

studien handlar om att undersöka varför turister vill möta/interagera med ett vilt djur på 

djurpark. Medan delsyftet är att försöka ta reda på varför aktören vill erbjuda turisterna denna 

möjlighet. Arbetet är inriktat mot tre stycken frågor där den första handlar om vilka faktorer 

som kan påverka motivationen att interagera eller möta djur på en djurpark. Denna fråga gav 

olika kategorier, dessa är intresse för djur, exotiska djur. Dessa handlar om vad som drev våra 

respondenter till ett besök på de djurparker de var på. Vi har gjort en rad för rad kodning som 

kom att bidra till att vi kunde sammansätta och identifiera koderna till kategorier. 

	

8.1 vilka faktorer kan påverka motivationen hos turister för att möta/interagera 
med djur på djurpark?  

I vår studie indikerar det att det inte är den fysiska kontakten som framförallt lockar turister 

utan det som våra respondenter menar är det exotiska. Enligt Grilley är det inte det vardagliga 

som respondenterna har velat se, utan en förväntan på det annorlunda som har lockat dem.77 

Enligt Syssner finns det forskare som menar att en persons självbild kan förändras i relation 

till en reseupplevelse. Där av kan en reseupplevelse vara ett besök på en djurpark eller något 

annat som inte tillhör det vardagliga78. En tidigare studie som tar upp detta är Falk, Heimlich 

och Bronnenkant (2008) tar upp ett verktyg för på vilket sätt det går att beskriva turisters 

motivation för ett besök. En av deras kategorier (utforskare) säger att en turist förväntar sig att 

hitta något som driver dem till att vilja lära sig.79 En konsekvens av detta kan bli att 

djurparker kan inrikta sig mot att erbjuda exklusiva upplevelser som innebär ett möte med det 

exotiska. 

 

Exotiska djur är en av alla anledningar till varför människor vill besöka en djurpark. Det 

handlar om att få se djur som turisterna annars inte får se i det vardagliga livet. De flesta av 

våra informanter har nämnt exotiska vid sina intervjuer som något som var betydelsefullt för 

																																																													
77 Grilley (2011), s.185  
78 Syssner (2011) s.59 
79 Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008)  s.57		
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upplevelsen. Matilda nämner att det inte bara är djur på en tv-skärm utan hon får faktiskt se 

djuren på riktigt och på nära håll när hon är på en djurpark. När vi frågade våra respondenter 

om de skulle vilja göra en liknande upplevelse, om de skulle vilja göra något annorlunda 

svarade mer eller mindre alla att de i alla fall ville göra något som skulle inkludera exotiska 

djur, alltså djur som vi inte har i Sverige såsom lejon eller elefanter.   

	

Ofta när turister reser eller köper en upplevelse handlar det om att de vill se något de inte kan 

se hemma80. Både Kalle och Jonas har sett och träffat djur som de har varit fascinerade av 

under en tid. Båda dessa djurarter, tigrar och pandor ses som utrotningshotade, speciellt 

pandor, därav har deras möte med dessa djur bidragit till en exklusiv känsla.  

	

Respondenterna själva var inte fullt medvetna om att deras självbilder har förändrats efter 

deras möten med djuren och upplevelserna. Under intervjuernas gång märkte vi däremot på 

deras sätt att berätta att något har förändrats hos dem sedan upplevelserna. 

I och med att de flesta ändå har känt sig exklusiva i och med deras upplevelser betyder det att 

det kan ha påverkat självbilden. Oavsett om mötet har skett i ett mer avkopplande syfte eller 

mer äventyrligt, genom att de återberättat om sina upplevelser för oss under intervjuerna 

påverkar det deras identitetsutveckling81.   

	

Huvudsyftet är inte att få en fysisk kontakt med djuret för respondenterna. Däremot vill de 

besöka en djurpark för att kunna få vara nära exotiska djur och bara titta på dem. Woods 

studie syftar på att det inte bara är fysisk interaktion som en turist vill njuta av utan även att 

bara kunna vara tillräckligt nära och titta på ett vilt djur82. Ser vi istället till Bertellas studie 

kan en interaktion med djur ändå vara viktigt för turisten83, dock tolkar vi det som att detta 

inte var fallet för våra respondenter.   

 

Den andra kategorin kopplad till denna fråga är intresse för djur. De djurparker som vi har 

haft fokus på, har som mål att väcka ett intresse för djur och natur hos sina besökare. Våra 

respondenter har också det intresset gemensamt även om det skiljer sig i om det är djur eller 

natur som är intresset. Det intresset har även bidragit till en rekreationsaktivitet, som bland 

																																																													
80 Mossberg (2003) s73 
81 Syssner (2011) s.65,71 
82 Woods (2002) s.356 
83 Bertella (2014) s.115ff 
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annat kan handla om ett miljöombyte. De exotiska djur som finns på djurpark finns det inte 

alltid möjlighet att se i det vilda något som kan bidra till ett besök till en djurpark (Curtin). De 

flesta av våra respondenter kopplar sitt intresse för djuren till en chans för utbildning. Kalle 

vill till exempel lära sig mer och rovfåglar och Julia mer om delfiner och delfinskötsel. 

Oavsett vilket djur de har intresse för blir utbildning en del av deras intresse.  

	

Däremot kan vi se att det inte behöver handla om ett faktiskt intresse för djur som gör att en 

besökare kommer till en djurpark med tanke på vad Matilda säger. Hon går till en djurpark för 

att hon vill se på och uppleva dess miljö. Även om det finns ett intresse för djuren är det inte 

det som är hennes centrala anledning till att besöka en djurpark. Vi tolkar utifrån detta att 

djurparkerna lyckas fånga våra respondenters uppmärksamhet, genom deras upplysning om 

djur och natur.  

 

8.2 Hur påverkas identiteten hos turisten av besöket och delvis aktören? 

Den andra frågan handlar om hur identiteten påverkas hos turisten och delvis aktören. Denna 

fråga genererade också några olika kategorier, att förhålla sig till en grupp, upplevelse- nöjd 

förväntansfull och minnesvärd, djurvårdarens kunskap.  

	

Enligt respondenterna Julia och Kalle menar de att djurvårdarens kunskap är viktig för 

upplevelsen. Julia nämner att det var två djurvårdare med under hennes upplevelse. Den ena 

var rovdjursvårdare medan den andra var inriktad mot lantdjur. Hon hade förståelse för att de 

behövde vara två djurvårdare, men enligt henne hade det gynnat upplevelsen om båda hade 

varit inriktade mot rovdjur. Eftersom besökarna ställde frågor var det enbart hon som jobbade 

med rovdjur som kunde svara på dem. Kalle uppfattade guiderna vid sin upplevelse som 

rutinmässiga, men fortfarande informativa.  

	

Det är viktigt att djurvårdarna har kunskap. Skulle de inte ha det skulle det inte alls de bra ut. 

Då besökarna troligen förväntar sig att de djurvårdare som de möter ska besitta den 

kunskapen som krävs för de olika djuren skulle troligen deras syn på djurparken 

förändras. För en djurvårdare eller guide gäller det att dels kunna utföra sina rutiner de gör i 

samband med en guidning samt att de ska uppfylla turistens krav på denne. Genom att hålla 



	
	

30	

sig till sina rutiner tillsammans med djuren kan det även skapa en trygghet både för 

djurvårdaren och djuret och då är det mindre risk för oförutsedda händelser84. 

 

Vi tolkar det som att om turisten märker att djurvårdaren eller guiden saknar den kunskap som 

krävs att det blir ett mindre seriöst intryck av hela upplevelsen och mötet med 

djurvårdarna.  Då det är turisten som betalar, konsumerar och utvärderar upplevelsen och 

mötet gör det att det blir extra viktigt hur guiden eller djurvårdaren framställer sig själv.  

	

Vi har inte hittat någon forskning som nämner huruvida det är viktigt att djurvårdare på 

djurparker har kunskap om djuren som kan förmedlas till besökare. Däremot tar Woods upp 

att det är viktigt hur väl omhändertagna djuren på djurparken är.85 Ser vi till vad våra 

respondenter säger har det även betydelse för den kunskap som djurvårdare har och 

förmedlar.  

 

Vi tolkar det som att alla våra respondenter är medvetna om att när de är i en grupp måste hela 

gruppen ta hänsyn till varandra och att alla inte kan få precis som de vill hela tiden. Ser vi då 

till Mossberg påstående har en social gemenskap och tillhörighet en viktig roll vid olika 

upplevelser86. Clayton säger också att människor hellre vill vara med om en upplevelse med 

andra än att göra det själv87. Här kan vi då se att både Mossberg och Clayton båda säger att 

gruppsamhörighet har stor betydelse. Detta är något som vi har identifierat vid intervjuerna, 

då respondenterna själva pratade mycket om vad gruppen ville. Ser vi också till vad Syssner 

menar måste samspelet mellan gruppens och individens vilja kompromissas genom att 

individen ser till att behålla en gemenskap och samhörighet i gruppen88. Särskilt Matilda insåg 

att hon var tvungen att följa gruppens vilja. Även om hon ville stanna kvar längre vid vissa 

djur men resten av gruppen ville gå vidare förstod hon att hon behövde följa gruppens vilja 

och att hon inte kunde få alla andra att göra som hon ville. Även i Saras fall kan vi se att en 

kompromiss är tvungen att ske vid grupper, då alla inte var förtjusta i att besöka just Steve 

Irwins djurpark.  

 

																																																													
84 Hanefors & Mossberg (2007) s.33	
85 Woods (2002)  s.349 
86 Mossberg (2003) s.143  
87 Clayton, Fraser, & Burgess (2011) s.95 
88 Syssner (2011) s.60	
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Många av våra respondenter har också talat om att de hellre upplever något tillsammans med 

andra istället för att göra det själva. Bland annat för att de får minnen tillsammans med sina 

vänner och för att själva upplevelsen blir roligare tillsammans med andra. Dock kan det ibland 

vara så att vid olika guidningar kan grupper sättas samman av personer som har olika 

kunskaper och intressen, vilket kan leda till att alla inte får ut samma sak av guidningen. Till 

exempel pratar Julia om en dam som, enligt Julia, ställde en relativt onödig fråga. Det ledde 

inte till ett missnöje för upplevelsens helhet, däremot ansåg hon att den var överflödig 

eftersom den inte gick att svara på. När det kommer till guidade grupper är det svårt att styra 

över vilken kunskapsnivå som finns i gruppen sedan tidigare. Då de som har mer kunskap kan 

ha ett annat behov och ha andra förväntningar på guidningen jämfört med de som besitter 

mindre kunskap.89 

	

Ytterligare en kategori som kom till var upplevelse - nöjd, förväntansfull och 

minnesvärd.  Människor har ett behov som innebär att vi vill fly från vårt vardagliga liv. 

Generellt är det många turister som väljer att göra en upplevelse för att komma bort från 

vardagen. Idag handlar det inte bara om att turister vill tillfredsställa ett behov vid val av 

upplevelser utan de vill tillfredsställa ett flertal olika motiv. Ofta vid turistiska upplevelser 

krävs det både en mental och fysisk närvaro90. Detta kan vara förenligt med vad Pine och 

Gilmore säger, att det finns två dimensioner att beskriva en upplevelse utifrån. Det ena är 

vilken grad av deltagande turisten har i upplevelsen och den andra är vilken grad av 

sammansmältning som förenar turisten med upplevelsen.91 

 

Kalle fick sin upplevelse i present och visste inte så mycket om själva upplevelsen, vad den 

innebar, så han hade inte så mycket förväntningar innan. Julia hade inte heller höga 

förväntningar på upplevelsen, men det berodde istället på den information som hon hade fått 

innan. Vi tolkar hennes svar som att hon menar att hon inte fick några onödiga förväntningar 

på vad upplevelsen skulle innebära, så hon blev inte heller besviken. 

 

När vi kodade fram underkategorierna till upplevelse fick vi fram speciell och minnesvärd 

upplevelse. Vi är medvetna om att studien är begränsad i sitt urval. Trots det gav metoden 

intressant empiri som har kunnat knytas till tidigare studier. Detta visar att den tillämpade 

																																																													
89 Mossberg (2003) s.144 
90 Hanefors & Mossberg (2007) s28, 76 
91 Pine & Gilmore (1999) s.2 
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metoden fungerade för arbetets syfte. Det behövs fler studier för att validera resultaten och 

dess konsekvenser.  

 

Om det är unikt för turisten kan upplevelsen ses som positiv enligt Mossberg. Både Jonas och 

Kalle kände sig unika och speciella utefter vad de hade gjort, eftersom de hade fått träffa djur 

som de båda är intresserade av och som samtidigt är utrotningshotade. Jonas fick se vita 

jättepandan säger att han känner sig exklusiv eftersom det troligen inte är så många som har 

fått se det djuret på riktigt och samtidigt fått lära sig om djuret. 

 

Även om upplevelsen kan ses som unik för turisten spelar mötet med personal in för hur 

upplevelsen upplevs i helhet. Genom att se till hur Claras upplevelse var, var upplevelsen i sig 

exklusiv då hon fick komma väldigt nära djuren, samtidigt som hon inte fick ut det hon kom 

dit för. Kolmården hade valt att inte ställa upp på en intervju i samband med hennes 

kursprojekt. Istället fick hon möjlighet att delta vid ett exjobb och hon ansåg att det 

fortfarande gav lite för kursprojektet. För Clara blev upplevelsen varken positiv eller negativ 

utan mer neutral och detta kan påverka hennes syn på destinationen/djurparken.92 

 

Så som vi har tolkat våra respondenter har de alla fått en minnesvärd upplevelse oavsett hur 

nära de kom ett djur. För att våra respondenter skulle ha fått en ultimat minnesvärd upplevelse 

skulle det enligt Bertella ha krävts en interaktion med djuren93. Grilley säger också att turister 

vill något mer än den klassiska observationen, de vill få ut mer än det som ingår i deras 

klassiska vardag94. 

 

Nästan alla respondenter skulle vilja få en liknande upplevelse igen eftersom de har haft en 

positiv upplevelse i sig. Vi tolkar det som att om turisten ser upplevelsen som positiv har 

aktören lyckats med att ge en positiv bild av sig som aktör och detta kan bidra till turisten 

väljer att gå tillbaka för en liknande upplevelse igen. Hade det varit så att våra respondenter 

hade sett på sina upplevelser som mindre bra skulle det kunna leda till att de väljer att inte gå 

tillbaka dit. 

 

																																																													
92 Mossberg (2003) s.78 
93 Bertella (2014) s.88 
94 Grilley (2011) s.185	
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8.3 Vilka faktorer kan påverka att aktören väljer att erbjuda turisten möjlighet till 
interaktion och möte med djur?  

Den tredje frågan fokuserar på vilka faktorer som kan påverka att aktören väljer att erbjuda 

turisten möjlighet till interaktion och möte med djur. Denna fråga gav två kategorier som är 

ekonomisk vinning och uppleva djur och få information.   

	

Alla de parker som våra respondenter har besökt har bland annat som syfte att de vill utbilda 

sina besökare, de vill med andra ord sprida kunskap om djur och natur.95 Det är detta 

förhållningssätt om utbildning vi refererar till när vi pratar om utbildning vidare i 

diskussionen. Enligt Svenska djurparksföreningen ska utbildning om djur och natur vara en 

central del för sina medlemmar.96  

Linke och Winter menar att de roller som djurparker har idag är i ständig konflikt. Där 

djurparkerna försöker hitta en balans mellan djurparkernas tre huvudroller - bevarande, 

utbildning och underhållning. Vi har genom studiens gång uppmärksammat att 

respondenterna har uppfattat djurparkernas syften på olika sätt. Därav blir då balansen svår att 

upprätthålla för djurparkens del97. Ser vi till vad Clayton et al säger att djurparker har blivit 

organisationer som framförallt fokuserar på bevarande, vilket då kan bidra till den konflikt 

som Link och Winter resonerar om ovan98. Detta kan då innebära att djurparker som fokuserar 

mer på ekonomisk vinning än utbildning kan ta in mer djur från fjärran länder som är 

utrotningshotade, än att fokusera på djuren som finns nära. Då vi inte har hittat någon 

forskning på hur denna konflikt för djurparker ska lösas, skulle det kunna vara ett framtida 

ämne för forskningen.  

Vi tolkar det på så sätt att alla våra respondenter var på ett eller annat sätt ute efter utbildning 

angående djur och natur, men på olika sätt. Exempelvis ville Julia få mer information om hur 

djurparkens skötsel av tigrarna gick till. Ser vi till Clara var hennes syfte helt och hållet 

utbildning. För att få ut så mycket som möjligt av sin upplevelse valde Jonas att gå med i en 

guidegrupp och fick på så sätt lära sig mer om ett specifikt djur. Han sa att det också är så han 

vill göra även nästa gång han besöker en djurpark.  

																																																													
95 http://www.australiazoo.com.au/education/ 2016-01-25 http://www.edinburghzoo.org.uk/discovery-
learning/ 2016-01-25 http://www.kolmarden.com/hallbar_varld/djurparkens_uppgifter 2016-01-25 
96 http://svenska-djurparksforeningen.nu/om-sdf/utbildning/ 2015-12-10 
97Linke & Winter (2011) s.70 
98 Clayton, Fraser, & Burgess (2011) s.88	
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De tre djurparkerna förhåller sig till utbildning på olika sätt. På Kolmården är det framförallt 

de exklusiva upplevelserna som gäller för privatpersoner om de vill få ut mer av sitt besök 

och lära sig mer. På Edinburgh zoo ingick en extra biljett för guidning av de vita pandorna i 

inträdespriset till djurparken. Australia zoo har djur i parken tillsammans med djurvårdare 

vilket ger möjlighet för besökarna till att ställa direkta frågor till djurvårdarna. Dessutom har 

de även olika shower, bland annat en krokodilshow med syfte att lära ut mer information om 

dem. Detta visar att alla djurparkerna är engagerade i ett utbildningssyfte, men att de visar och 

erbjuder det på olika sätt.99  

	

När vi frågade våra respondenter om vad de tror att djurparkernas identitet påverkas av att 

erbjuda exklusiva upplevelser eller andra upplevelser fick vi olika svar. Exempelvis menar 

Julia att det är positivt tack vare att djurparken får chansen att visa upp sina djurvårdares 

kunskaper om de olika djuren. Enligt Kolmården är det viktigt för dem att dela med sig av 

deras kunskap. De vill erbjuda möjlighet och få ett nära möte och på så sätt lära sig mer100.  

	

Den andra kategorin kopplad till den tredje frågan är ekonomisk vinning. Vi har inte studerat 

djurparkernas ekonomi mer ingående. Vi har istället belyst hur våra respondenter har uppfattat 

djurparkernas syften.  

	

Våra respondenter verkar uppfatta djurparkernas syfte olika. Vissa av dem säger att de tror att 

den parken som de har varit på framförallt har som syfte att utbilda och föra den kunskap de 

besitter vidare. Framförallt Kalle uppfattar det som att Kolmården vill informera allmänheten 

om djuren som finns i världen. Kalle säger att det han framförallt uppfattar som en 

vinstdrivande organisation är en organisation som är mer som Sea World, en djurpark som 

satsar på shower med djuren som finns där. Enligt det som Kalle säger kan vi se att Matilda 

som besökte Edinburgh zoo tror att den parken nästintill enbart har ett vinstdrivande syfte. 

Genom att titta på både Kalle och Matildas svar kan vi se att det skiljer sig i hur olika 

människor kan uppfatta djurparkers olika syften.   

 

																																																													
99 http://www.kolmarden.com/djurpark/exklusiva_upplevelser 2015-11-19, 
http://www.australiazoo.com.au/visit-us/plan-your-day/ 2015-12-07, 
https://tickets.edinburghzoo.org.uk/?utm_source=http://www.edinburghzoo.org.uk/animals-
attractions/attractions/&utm_medium=referral 2015-12-07 
100 Mailintervju med Kolmården, se bilaga 2  
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Även om våra respondenter ofta tolkade djurparkernas syfte antingen som vinstdrivande eller 

informerande, kan en djurpark vara både och. Både Kolmården zoo och Australia zoo låter en 

stor del av de pengar som de tjänar in på olika tjänster gå tillbaka till parkerna och bevarandet 

av de djur som finns där. Samtidigt vill de också utbilda och informera allmänheten om de 

olika djurarter som finns på deras parker101. Vi tolkar det som att dessa två parker har en 

ekonomisk vinning, men eftersom den går tillbaka till djurparken och dess bevarande av 

djuren, blir det en ekonomisk roll i den bemärkningen att det blir en sorts återinvestering. Ser 

vi däremot på Edinburgh zoo så säger inte de något om att de återanvänder de pengar som de 

tjänar i någon form utav bevarande. Då tolkar vi det som att det blir en annan typ av 

ekonomisk vinning för dem med mer fokus på vinsterna i sig, alltså att Edinburgh zoo är en 

mer vinstdrivande park än de andra parkerna. Däremot är de mer tydliga med att de har 

utbildning som ett huvudsyfte snarare än återinvestering102.  

 

Utefter vad parkerna själva säger om sina huvudsyften går det att tolka på olika sätt och det är 

intressant att se hur våra respondenter har tolkat det olika.  

	

 

	

	

	

	

	

 

 

 

 

	  

																																																													
101 http://www.kolmarden.com/om_kolmarden 2015-11-19, http://www.australiazoo.com.au/about-
us/the-irwins/family/ 2015-11-27 
102 http://www.edinburghzoo.org.uk/our-history/ 2015-11-28 
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9. Slutsats 
Som avslutning sammanfattar vi resultaten utifrån våra frågeställningar och syfte. Vi har med 

studien velat undersöka varför turister vill möta/interagera med ett vilt djur på djurpark. 

Delsyftet med studien har varit att försöka ta reda på varför aktören vill ge turisten denna 

möjlighet.  

 

Utifrån våra egna resultat, samt anknytning till tidigare studier, är det rimligt att dra två 

övergripande slutsatser. För det första kan vi se att tre kategorier går samman, exotiska djur, 

uppleva djur och få information och intresse för djur. Oavsett vad det är för inriktning (djur 

och natur) på den informationen som respondenterna är ute efter, kan djurparken ge båda. 

Djurparkerna kan sammanföra dessa tre kategorier på samma plats, vilket betyder att 

djurparkerna kan tillfredsställa det identitetsbehov som olika människor har. Alla våra 

respondenter är överens om att det som de vill se är det som ses som exotiska djur som inte 

finns i vilt tillstånd i Sverige. De vill se och möta djur, som bland annat är utrotningshotade, 

och ta del av den miljö som finns på en djurpark. Vi har genom studiens gång kunnat se att 

det inte handlar om själva fysiska interaktionen med ett djur utan framförallt mötet med djuret 

som har varit en motivationsfaktor för våra respondenter. Med mötet med djur menar vi då att 

våra respondenter har fått komma nära men inte alltid röra.  

 

För det andra ser vi att självbild och samhörighet och kategorierna att förhålla sig till en 

grupp och upplevelse-nöjd, förväntansfull och minnesvärd?, djurvårdarens kunskap,  kan 

relateras till varandra. Alla våra respondenter har besökt djurparkerna i grupp. Detta har 

medfört att både gruppens och individens vilja måste kompromissas genom att individen ser 

till att behålla en gemenskap och samhörighet i gruppen. Tidigare forskning har visat att 

människor hellre vill göra en upplevelse med andra istället för att göra det själv103. Våra 

respondenter anser genom att göra en upplevelse med andra blir den roligare, de upplever 

något och får minnen tillsammans. Det blir en mer minnesvärd upplevelse.   

 

Delsyftet har visat att det för djurparker handlar om att ha en balans mellan bevarande av djur, 

utbilda allmänheten och underhållning. Det har också visat att det kan vara svårt för 

djurparkerna att bibehålla den balansen och att det blir lätt att de riktar sig mot enbart en av 

dessa tre roller.  

																																																													
103	Falk, Heimlich & Bronnenkant (2008) s. 66 	
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Vi har fått svar på våra frågeställningar, vi har utgått från vissa begrepp inom identitet som vi 

har format våra intervjufrågor efter. Hade vi inte gjort på detta sätt hade vi kunnat få fram 

andra kategorier som skulle ha kunnat visa på andra motivationsfaktorer för ett besök på en 

djurpark. Detta enligt oss gör att det behövs mer forskning om detta.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor mall  

Frågor till turisten 

●  Kan du berätta lite om dig själv? 

●  Vilken djurpark har du gjort detta på? 

● Av vilken anledning valde du att göra det? 

●  Vilken typ av upplevelse var det du gjorde? Hur gick det till? 

●  Kan du berätta hur du upplevde mötet med djuret? Har mötet påverkat dig på något sätt i 

efterhand? 

●  Gjorde du det enskilt eller i grupp? Hur tror du det kan ha påverkat din identitet, självbild? 

● På vilket sätt tror du att den exklusiva upplevelsen påverkar din självbild? 

● Hur tror ni att djurparkens identitet kan påverkas av att erbjuda en sådan upplevelse? 

● Är du nöjd med din upplevelse? 

● Om du fick möjligheten till att göra en liknande upplevelse igen, skulle du göra den  på ett 

annat sätt? Grupp, enskilt, annat djur etc. 
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Bilaga 2  
Mailintervju med Kolmården  

• Hur länge har ni erbjudit exklusiva upplevelser?  

• Vad fick er att börja med upplevelserna? 

• Vilka mål har ni med upplevelserna? 

• Hur påverkar det parkens identitet att ni erbjuder exklusiva upplevelser? 

• På vilket sätt tror du att de exklusiva upplevelserna påverkar Kolmårdens självbild?  

• Hur samlar ni in kunskap om vad besökaren vill ha? 

• När ni vet vad besökaren vill ha, hur anpassar ni parken efter det? 

• Hur tror ni att turistens identitet kan påverkas av en sådan upplevelse? 

• Tror ni att turistens identitet påverkas olika beroende på om det görs i grupp eller 

enskilt?  

• Har ni planer på att utöka till fler upplevelser?  


