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Sammanfattning 

Titel: Rumble in the Jungle 

Författare: Maria Otto och Malin Eriksson 

Handledare: Solange Hamrin 

Institution: MKV vid Mittuniversitet i Sundsvall 

Sidantal: 64 sidor exklusive bilagor 

Nyckelord: Medierapportering i kriser, varumärke, framing, gestaltning, nyhetsurval, 

nyhetsvinkling, förtroendekris 

 

Det granskande tv-programmet Kalla Fakta sände den 17:e oktober 2012 ett avsnitt där de 

riktade skarp kritik mot Parken Zoo i Eskilstuna. Kritiken riktas främst mot parkens 

djurhållning samt avlivningen av friska utrotningshotade djur. Efter att avsnittets sänts 

blir djurparken starkt kritiserad i såväl tryckta medier som i sociala medier. Både 

allmänheten och medierna riktar kritik gentemot organisationen via olika forum.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Parken Zoo’s förtroendekris och varumärke 

har beskrivits i media under krisens akutfas i oktober 2012. För att besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar har vi använt oss av en översiktlig kvantitativ innehållsanalys där 

antalet artiklar presenteras. Fokus ligger på en djupare kvalitativ textanalys, där vi 

analyserat samtliga nyhetsartiklar under perioden 17 oktober till 23 oktober 2012 i fyra av 

Sveriges största tidningar; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Studiens resultat visar på att media har beskrivit organisationens varumärke 

på ett negativt sätt. Detta genom att media överdramatiserat vissa nyhetsinslag, använt sig 

av slagkraftiga ord, samt lagt fokus på exempelvis enskilda personer istället för på själva 

händelsen. Förtroendekrisen beskrivs bland annat genom att allmänhetens åsikter 

framförs, där det framkommer att många människor tappat förtroendet för Parken Zoo 

och djurparker i stort.  
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1. Inledning 

Den 17:e oktober sänder det granskande programmet Kalla Fakta ett avsnitt om Parken 

Zoo i Eskilstuna där de avslöjar missförhållanden på djurparken. Efter att programmet 

sänts blir Parken Zoo föremål för medierapportering i både traditionell media och 

sociala medier. Nyhetsrapporteringen uppmärksammar allt från djurparkens 

djurhållning till enskilda personer inom organisationen. Parken Zoo är en av flera 

djurparker som granskats, och dagarna innan reportaget sändes uppmärksammades även 

Ölands Djurpark i media. Detta då det framkommit att djur avlivats på icke humana sätt 

och att djur fått svälta till döds.  

 

1.1. Problembakgrund 

Idag har nöje och underhållning kommit att ersätta tillhandahållandet av information, det 

enskilda mänskliga intresset har ersatt medborgarnas och idag anses kända människor och 

profiler mer ”nyhetsvärdiga” än en rapportering gällande en specifik sakfråga eller 

händelser som kan få internationella konsekvenser. Enligt Franklin är det viktigare att 

rapportera historier vilka intresserar människor, än nyheter som faktiskt påverkar 

människor. De traditionella nyhetsvärderingarna har blivit förkastade av nya värderingar 

och begreppet ”infotainment” är skenande (Franklin, 1997:4-5). Skandaler är något som 

stämmer in i begreppet “infotainment” då de både underhåller och informerar. Just 

skandaler framhävs ofta i media eftersom de skapar uppmärksamhet bland allmänheten 

(Allern & Pollack, 2012:9). När media rapporterar om skandaler kan förtroendekriser 

vara en konsekvens av dessa (Palm & Falkheimer, 2005:26). En kris definieras enligt 

Fearn-Banks som en stor förekomst med en potentiell negativ affekt och negativt resultat 

som påverkar organisationen, dess publics, produkter, service eller varumärke (Fearn-

Banks, 2007:8).  

 

Om en organisation drabbats av en förtroendekris, så har något inträffat som orsakat att 

organisationens rykte förstörts. Detta leder till att en stor del av organisationens 

intressenter förlorar förtroende för själva organisationen. Att en organisations intressenter 

har förtroende för organisationen är en väldigt central del av det varumärke som en 
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organisation försöker sprida till allmänheten (Palm & Falkheimer, 2005:25-26). Ett 

varumärke är något som en organisation skapar, alltså den identitet ett företag, en vara 

eller tjänst vill ha. Varumärke, profil och identitet skiljer sig åt. Profil är den bild av en 

vara eller tjänst vilket kunden har och identitet är den image varumärket vill skapa 

(Grönroos, 2002:316-317). Varumärket är grundläggande för en organisation, för både 

företag samt individer (Benoit, 1997:177). Varumärket definieras genom de kärnvärden 

som en organisation har, alltså de egenskaper som organisationen vill förknippas med 

(Palm & Falkheimer, 2005:25-26). Det är media som förser organisationens intressenter 

med information och bidrar till deras perceptioner och intryck. Vid en krissituation tar 

medborgarna med andra ord till sig av hur media väljer att gestalta krisen, orsaken till 

krisen och aktörernas ansvar för den (An & Gower, 2009:109).  

 

Ett exempel där media och dess nyhetsrapportering haft en viktig roll är när Sverige och 

dess nya borgerliga regering i oktober 2006 drabbades av ett flertal politiska skandaler. 

Det visade sig att flera av Moderaternas statsråd använt sig av svart arbetskraft och vissa 

hade heller inte betalat tv-licensen. Då detta uppdagades bad statsråden om offentlig 

ursäkt. Medierna ansåg sig dock få ”fel svar” och istället gestaltades skandalen som 

”fuskande ministrar”. Löpsedlarna fylldes med rubriker och den politiska skandalen 

härjade över Sverige. Det enorma medieuppbådet och medias beskrivning av skandalen 

ledde till att statsråden Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilós tvingades avgå (Allern & 

Pollack, 2009:99-101). Media har således en stor inverkan på en organisations varumärke 

och kan både försvaga samt stärka dem. Nyhetsartiklar har en stor påverkanseffekt på en 

organisations trovärdighet, dess rykte och vad allmänheten tycker om dem (Morsing & 

Kristensen, 2001:27).   

 

Tidigare forskning kring ämnesområdet där mediernas sätt att beskriva och gestalta 

händelser varit i fokus, är exempelvis den omskrivna BP Oil olyckan, samt Clinton – 

Lewinsky skandalen. Där mediernas sätt att gestalta förtroendekriserna BP Oil samt 

Clinton – Lewinsky kom att påverka både organisationen samt de personliga 

varumärkena (Schultz m.fl, 2011:97-104) (Williams & Carpini, 2006:61-62).  
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1.2. Parken Zoo 

Parken Zoo är ett populärt utflyktsmål och förra året hade parken 260 000 besökare. 

Ledningen pratar om sitt värnande av utrotningshotade djur och marknadsför sig som 

djurparken som räddar djur. Den 17:e oktober 2012 sände Kalla Fakta ett reportage där de 

granskade Parken Zoo i Eskilstuna, detta då det framkommit uppgifter från tidigare 

anställda att utrotningshotade djur vanvårdats och avlivats på felaktiga sätt. Kalla Fakta är 

ett program för undersökande journalistik och deras redaktion granskar och avslöjar 

politiker, samhällsfenomen och makthavare.  

 

I Kalla Faktas granskning av djurparken intervjuas bland annat Helena Olsson, 

djurparkschef sedan fem år. Reportrarna säger att de vill göra ett program om 

utrotningshotade djur och Helena Olsson väljer att medverka och låta sig intervjuas. I 

själva verket ljuger reportrarna och avsnittet kommer beröra Parken Zoo’s hantering av 

deras utrotningshotade djur. Vissa djur finns inte kvar och reportrarna kommer med 

frågor om vad som skett med djuren, Olsson gör då uttalanden om att vissa djur bland 

annat omplacerats på andra djurparker. Efter intervjun med djurparkschefen gör 

reportrarna besök på Parken Zoo utan djurparkschefens eller styrelsens kännedom och får 

med hjälp av tidigare anställda tillgång till området. I en stor frysbox ligger bland annat 

kadaver med utrotningshotade afrikanska vildhundar, vita tigrar och pumorna och i en 

sopcontainer vid personalens fikarum ligger rester av bongoantiloper. Vissa av Helena 

Olssons uttalanden stämmer således inte. I en konfrontation med Kalla Faktas 

programledare Lennart Ekdal ber Olsson om ursäkt för sina uttalanden och förklarar att 

det inte varit hennes mening att tala osanning eller föra någon bakom ljuset. Hon säger att 

hon kanske varit otydlig i sina uttalanden eller att reportrarna kanske missförstått henne.  

 

Trots ursäkter så blev Kalla Faktas granskning startskottet för en stor skandal och 

förtroendekris för Parken Zoo. Efter reportaget blev det en mediastorm där kritiken 

rasade mot djurparken i allt från sociala medier till tidningar. Istället för att sakligt 

rapportera om brister i djurhanteringen och vad parken valde att åtgärda med en gång, 

påbörjades en intensiv medierapportering kring Helena Olsson och Parken Zoo’s 
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varumärke kom att granskas. Storyn blev uppblåst och tidningar, radio och sociala medier 

kom att rapportera om Parken Zoo-krisen. Allmänheten visade tydligt via Facebookinlägg 

och kommentarer på webben sin avsky gentemot hur de utrotningshotade djuren 

behandlats. På Facebook upprättades gruppen ”Bojkotta Parken Zoo” och flera anställda 

mordhotades via Parken Zoo’s offentliga fanpage. Helena Olsson, djurparkschef, blev 

tjänstebefriad den 19 oktober 2012. 

Källor:  

(http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229740). 

(http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta) 

(http://www.tv4.se/kalla-fakta) 

(http://www.facebook.com/BojkottaParkenZooEskilstuna?fref=ts) 
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2. Syfte  

Denna studie syftar att undersöka hur Parken Zoo’s förtroendekris och varumärke 

beskrivits i medierna under krisens akutfas i oktober 2012.  

 

2.1. Frågeställningar: 

 

• På vilket sätt gestaltar medierna Parken Zoo’s varumärke? 

 

• På vilket sätt gestaltar medierna Parken Zoo’s förtroendekris? 

 

• Vad utgör kärnan i nyhetsartiklarna? 
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2.2. Tillvägagångssätt  

Vi tänker ta hjälp av det nyhetsmaterial, vilket återfinns i tidningarna, i vårt syfte att 

undersöka hur Parken Zoo’s förtroendekris och varumärke beskrivits under oktober 2012. 

Totalurvalet är 35 nyhetsartiklar vilka både är de elektroniska som publicerats på 

tidningens webbplats, samt de tryckta artiklarna från mediearkivet/Retriever. De består 

inte av ledare, krönikor, blogginlägg eller debatter. I mediearkivet/Retriever har sökorden 

“Parken Zoo”, “Helena Olsson” och ”Torbjörn Bergvall” använts. Undersökningens 

material är samtliga nyhetsartiklar från tidningarna Svenska Dagbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Aftonbladet, både tryckta artiklar och artiklar publicerade på 

webben under tidsperioden 17 oktober 2012 – 23 oktober 2012. Vi är inte intresserade av 

att jämföra de olika utvalda tidningarna med varandra då vi är medvetna om att det finns 

skillnader dem sinsemellan. 
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3. Teori 

I denna del presenteras olika teorier. Teorin inleds med varumärket och går därefter 

vidare in på medielogik, sensationsjournalistik och gestaltning/framing. Vi presenterar 

några exempel på medierapporterade skandaler, hur media rapporterar i kriser samt ett 

avsnitt om nyhetsvärdering och nyhetsurval.  

 

3.1. Varumärket 

En organisations varumärke, profil och identitet skiljer sig från varandra. 

Varumärkesidentitet är de associationer organisationen vill att kunderna ska ha om 

företaget (Uggla, 2001:83) och profil är den bild av en vara eller tjänst som kunden har 

(Grönroos, 2002:316-317). Ett varumärke är det som kännetecknar och skiljer en tjänst 

eller vara från andra varor och tjänster. Det kan vara exempelvis ett namn, kännetecken 

eller tecken (Grönroos, 2002:316-317). Varumärket bör bland annat innefatta vad som 

särskiljer organisationen från andra organisationer samt framvisa tydliga symboler, 

normer och värden (Lönn & Löhman, 2000:11). Varumärket sägs vara bärare av budskap 

och det största hotet mot varumärket är att inte kunna leva upp till det budskap vilket ska 

förmedlas (Treffner, 2011:31). I en organisation har varumärket kommit att betyda 

mycket och ibland liknas varumärket vid ett nav, vilket håller samman organisationens 

olika delar (Lönn & Löhman, 2000:10). Organisationer måste idag se varumärket som en 

långsiktig strategisk resurs och därför är det viktigt att företag är medvetna om hur 

kunders associationer till varumärket indirekt och direkt påverkas av förändringar i 

omvärlden (Lönn & Löhman, 2000:30). Med en strategisk mening och förbindelser så 

kan organisationen, med hjälp av produkter, personer och symboler, lyfta varumärket 

(Uggla, 2001:83).  

 

Genom att göra en selektiv nyhetsrapportering av information, så kan media sprida 

tolkningar om organisationerna och därmed utövar media stort inflytande på hur 

organisationer känns vid och vad de betyder för organisationens externa målgrupper. 

Varumärket formuleras i konsumentens huvud och därför är det viktigt att organisationer 

arbetar målmedvetet och långsiktigt för att konsumentens bild ska överensstämma med 
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företagets målsättning (Fredlund, 2006:327). Forskare hänvisar generellt till de 

representationer som media gör och argumenterar för att de bilder som media producerar 

är en viktig resurs för ryktesbyggnad. Det har även nyligen observerats hur media genom 

intensiv och dramatiserad nyhetsvinkling kan påverka hur de externa målgrupperna ser på 

organisationen, vilket är viktigt för organisationens strategiska och ekonomiska värde 

(Kjærgaard, 2011:516-517).  

 

3.2. Medielogik 

Medielogiken används för att förklara alla typer av redaktionella val, relationer till källor 

och hur man transformerar innehåll i massmedia (Plesner, 2010:674). 

Enligt en klassisk tes så är mediet budskapet, med poängtering att olika medier har skilda 

egenskaper. Mediets olika egenskaper bestämmer vilket slags innehåll som bör 

presenteras, och med andra ord betyder detta att vissa nyheter lämpar sig att presenteras i 

TV, medan andra nyheter bäst presenteras i tryckta medier (Hvitfelt, 2003:31). Budskapet 

antar ett lämpligt format som passar mediet (Couldry, 2008:376). Det faktum att 

mediernas format är begränsat gör att bilderna som media målar upp och sänder ut och 

verkligheten alltid kommer att vara två olika saker (Nord, m.fl., 2003:99-100). Då 

medielogiken även styr hur språket bör användas samt hur olika kategorier av händelser 

ska framställas i olika medier, så är det exempelvis därför kriser behandlas efter bestämda 

mönster och att rapporteringen om dessa sker efter mallar (Hvitfelt, 2003:32). 

 

Vidare uttrycks medielogiken genom olika berättartekniker, så kallad storytelling (Nord 

& Strömbäck, 2003:58).  I Bengt Johanssons studie (2008) om politisk kommunikation 

finns dessa tekniker presenterade: 

 

1. Tillspetsning – tillspetsade citat lyfts fram och källor som formulerar sig kort, klart 

och tydligt premieras. 

2. Förenkling – komplexitet som måste ersättas av förenklingar. Det får inte finnas för 

många argument och nyanseringar. 

3. Polarisering – polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. De väcker känslor 
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och förenklar också ofta olika uppfattningar i en fråga. 

4. Intensifiering – ett häftigt utbrott, strejker, våld och annan dramatik är spännande. Det 

ger också möjlighet till ett levande och intresseväckande berättande. 

5. Konkretisering – att uppmärksamma det som är konkret eller konkretisera det som 

egentligen är abstrakt är två sätt att fånga människors uppmärksamhet. 

6. Personifiering – få saker intresserar människor lika mycket som andra människor. Att 

lyfta fram enskilda personer är ett enkelt sätt att möjliggöra identifikation. 

Även begreppet ”stereotypisering” nämns och förklaras vidare som en teknik för att 

fånga uppmärksamhet. Media kan använda stereotyper i nyheterna för att allmänheten 

lättare ska känna igen sig och kunna identifiera informationen (Johansson, 2008:32).   

 

Eftersom media tävlar om människors uppmärksamhet mer än någonsin, så har medierna 

börjat använda sig av medielogiken i allt större utsträckning. Detta har lett till att 

journalistiken tenderar att använda sig av tolkningar istället för beskrivningar och 

spekulerar mycket istället för att hålla sig till enbart fakta (Nord & Strömbäck, 2003:58). 

 

3.3. Sensationsjournalistik 

Sensationsjournalistik är enligt Nationalencyklopedin journalistik inriktad på det 

spektakulära, ofta med fokus på skandaler och kända människor 

(http://www.ne.se/lang/sensationsjournalistik, 2012-11-19). I dagens journalistik, nyheter 

och media är huvudingredienserna skandaler och sensationalism, vilket var helt otänkbart 

förr i tiden. Enligt Franklin väljer media att rapportera om personliga tragedier för 

allmänheten på groteska och morbida sätt, vilket nu utgör det centrala och enligt media 

ligger under det ”mänskliga intresset” (Franklin, 1997:3). I debatten kring detta har det 

diskuterats vad som borde vara privat respektive offentligt och vad som egentligen borde 

tillhöra den personliga integriteten. Frågan som ställs är om den granskande 

journalistiken lägger för mycket fokus på enskilda händelser och personer och ger dessa 

en sensationsbetonad framtoning. Det är främst kvällstidningarna som använder sig av en 

ytlig journalistik (Hadenius & Weibull, 1990:11,13). Franklin nämner begreppet 

”Newszak” och att betydelsen av ordet är att nyheter har blivit underhållning istället för 
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just nyheter (Franklin, 1997:4-5).  

 

3.4. Gestaltningsteorin / Framing theory 

Enligt de Vreese tar miljarder av människor varje dag del av medias nyhetsrapportering. 

Ett sätt för medierna att influera, skapa och forma publika åsikter hos allmänheten är på 

vilket sätt nyheterna framställs och gestaltas (de Vreese, 2005:51).  

 

Maxwell McCombs definierar att gestaltningsprocessen är:  

 

” Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, 

orsakstolkning, moralisk utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas för 

det ämne som beskrivs” (McCombs, 2006:118).  

 

Gestaltningsteorin innefattar således att medierna väljer ut särskilda attribut och betonar 

dessa när de beskriver exempelvis händelser, människor och objekt (McCombs, 

2006:118). Med andra ord kan gestaltningar påverka hur allmänheten skapar sig en bild 

av något, de hjälper och tillför information till medborgarnas ”tolkningsscheman” 

(McCombs, 2006:20). Vad allmänheten exempelvis tycker om en organisations 

uppträdande under en kris påverkas av hur media väljer att skriva om och gestalta krisen. 

Genom att framställa något på ett positivt eller negativt sätt kan media påverka huruvida 

publiken godkänner en organisations handlingar eller inte (Valentini & Romenti, 

2011:360-361). Det är alltså hur media definierar en nyhet och den definitionen som 

påverkar hur människor ser på just den händelsen (An & Gower, 2009:108).  

 

I en krissituation använder sig media oftast av framing på fem olika sätt, fastställande av 

ansvar, konflikt, ekonomiska konsekvenser, mänskligt intresse och moral. Framing där 

fokus ligger på fastställande av ansvar understryker hur organisationen eller en individ i 

organisationen indirekt eller direkt orsakat krisen. Framing där fokus ligger på en konflikt 

framhäver meningsskiljaktigheterna mellan grupper, individer eller organisationer i 
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krisen. När fokus istället ligger på ekonomi tittar man på de ekonomiska konsekvenserna 

av krisen. Mänskligt intresse innebär att media lägger vikten på den mänskliga och 

känslomässiga sidan i krisen och moral ser på krisen utifrån etik och moral hos de som 

inblandade och ansvariga i krisen (Valentini & Romenti, 2011:361). Enligt An och 

Gower kan framing inom kriskommunikation hjälpa organisationer att utveckla 

krisstrategier för att minimera skadorna av en organisations image som kan uppstå vid en 

kris (An & Gower, 2009:107).   

 

3.4.1. Gestaltning vid skandaler 

Skandaler har en gammal historia och i sin moderna form anknytning till nyhetsmedierna. 

Medierna rapporterar inte enbart om skandaler, utan de konstruerar dem efter de mediala 

formerna för kommunikation. En skandal är anpassad både till journalistiska och 

kommersiella nyhetsvärderingar och nyhetsmedierna är platsen där skandalen skapas och 

utvecklas som ett drama framför en indignerad publik (Allern & Pollack, 2009:9). I 

skandaler är det media som erbjuder och tillhandahåller information om en offentlig 

persons överträdelser av normer och paketerar informationen till en uppsättning 

gestaltningsramar. Medias kombinationer och sätt att gestalta skandaler, leder till att vissa 

aspekter blir mer framträdande än andra (Kepplinger m.fl., 2012:660).  

 

Den journalistiska konstruktionen av skandaler är ofta dramatisk. Media försöker först 

lista ut hur de ska gestalta nyheten. I skandaler gestaltar journalisten oftast motsatser på 

ett berättande sätt, man ställer exempelvis skurken mot hjälten eller offret mot 

angriparen. Nästa steg i medierapporteringen vid skandaler är att göra plats för åsikter, 

förnekanden eller uttalanden. Vid detta stadie har allmänheten ofta distanserat sig från 

och känner ingen sympati för personerna som är inblandade i skandalen (Allern & 

Pollack, 2012:19). Medierapportering om skandaler är kraftfullt och kan ibland 

missbrukas i offentliga kontroverser. Genom nyhetsrapportering av skandaler kan 

diskussioner ta en plötslig vändning och offentliga personer kan bli föraktade (Kepplinger 

m.fl., 2012:659). Ofta kräver allmänheten de inblandades avgång (Allern & Pollack, 

2012:19).  
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3.4.2.  BP Oil 

BP Oil är ett tydligt exempel där en organisations varumärke kom till skada efter en 

medierapporterad kris. BP Oljeplattformen Deepwater Horizon började borra efter olja i 

mitten av februari 2010. I slutet på april exploderade oljeplattformen, vilket resulterade i 

att elva personer dog. Deepwater Horizon brann i 36 timmar och sjönk sedan den 22 

april. Diskussioner om vem som skulle städa upp och vilka åtgärder man skulle ta vid för 

att rädda miljön startade (Schultz m.fl, 2011:97-98). Detta är ett exempel på en kris eller 

skandal som ledde till enormt mycket uppmärksamhet och som gestaltades på olika sätt i 

media. Media framhävde BP:s skuld och rapporterade lite eller väldigt lite om de andra 

aktörernas ansvar för krisen såsom politiker och regeringen (Schultz m.fl, 2011:104). Att 

BP Oil fick all skuld för händelsen resulterade i att varumärket skadades och att företaget 

var i stort behov av strategier för att försöka reparera det (Forrest-Harlow m.fl, 2010:10). 

I BP-fallet använde sig media av framing där fokus på fastställande av ansvar låg till 

grund (Valentini & Romenti, 2011:361).  

 

3.4.3. Clinton-Lewinsky skandalen 

Ett annat exempel på en skandal som fick stor uppmärksamhet i media är Clinton-

Lewinsky-skandalen. Där användes olika berättartekniker samt gestaltningar, och 

medierapporteringen kom att påverka det personliga varumärket. Denna händelse 

illustrerar en fundamental förändring i modern amerikansk mediemiljö och såväl media, 

som akademiker och politiker hade problem med hur politikskandalen skulle gestaltas. 

Den politiska eliten anser i efterhand att journalisternas förmåga att fungera som 

”gatekeepers” har misslyckats, då de amerikanska invånarna fått ta del av helt annan 

information än vad som egentligen skulle förmedlas. Medborgarnas syn på skandalen är 

således inte den positivt önskade bilden som regeringen ville förmedla (Williams & 

Carpini, 2000:61-62). Enligt Yioutas och Segvic så var skandalen ett fall av övertygande 

argument och skandalen gestaltades mest som “sex/äktenskapsbrott-skandal”. Mediernas 

val av attribut påverkade allmänhetens syn på Clinton och storyn negativt (Yioutas & 

Segvic, 2003:567). House of Representatives röstade för att åtala Clinton och Senaten 

bedrev en riksrätts rättegång (Lawrence & Bennett, 2001:425). Clinton-Lewinsky 
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skandalen är ett exempel på vad mediernas berättarteknik personifiering och 

gestaltningen mänskligt intresse är (Johansson, 2008:32), (Valentini & Romenti, 

2011:361) 

 

3.5. Mediebevakning av kriser 

Mediernas bevakning vid katastrofer och kriser är oftast mycket intensiv och snabb. 

Medierna kan således bistå de som är ansvariga för krishanteringen, exempelvis 

kommunikationsansvariga, inom organisationerna med information. Media förmedlar ofta 

en liknande bild av krisen som de ansvariga men visar även andra infallsvinklar, som 

reaktioner från allmänheten. I praktiken finns det en möjlighet att medierna kan avgöra 

hur kriser ska beskrivas och medierna kan därmed i vissa fall styra krisen förlopp genom 

inriktningen på sin rapportering (Larsson, 2008:295). När det gäller medias 

förhållningssätt till rapporteringen i en kris så är den främst koncentrerad kring den akuta 

fasen, eller ”The Big Bang” som den också kallas. Vid akutfasen kan medierna bidra till 

att undergräva förtroendet för de ansvariga i krisen genom att utsätta dem för kritisk 

granskning (Jarlbro, 2004:10-11). Media står emellan en organisation och dess 

målgrupper och medierna kan avgöra om en händelse ska stämplas som en förtroendekris 

(Palm & Falkheimer, 2005:40).  

 

3.5.1. Mediefaser vid krisrapportering 

Mediernas agerande vid kriser går igenom tre olika faser; mikrofonhållarfasen, 

kunskapsuppbyggarfasen och granskningsfasen. I mikrofonhållarfasen vet journalisten 

att något har hänt men inte vad. Här vill de ha snabb rapportering och om personerna med 

mest information inte kan informera journalisten, måste någon annan tillfrågas. Risken 

för ryktesspridning är störst i denna fas. I kunskapsuppbyggarfasen ska journalisten få 

fram fakta snabbt och förklara komplicerade frågor. I denna fas vill medier ge 

information till de personer vilka redan har egna vinklar och läser utifrån dessa. I sista 

fasen, granskningsfasen är det viktigt att sprida information om krisens orsaker. 

Information om orsaker dämpar ryktesspridning, misstro och tvivel. Att försöka 

kontrollera ryktesspridning i en kris har blivit ännu viktigare nu när internet används allt 
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mer. I denna fas är det vanligt att media utnämner en syndabock (KBM:s 

utbildningsserie, 2003:9-11).   

 

3.6. Nyhetsurval och nyhetsvinkling 

Det finns två föreställningar om vad för typ av nyheter som bör finnas med i 

nyhetsurvalet. Den ena föreställningen behandlar publikens intresse, med andra ord de 

nyheter som medierna tror att allmänheten vill ha och efterfrågar. Den andra 

föreställningen behandlar vilka nyheter som medierna anser att allmänheten bör ta del av, 

vad publiken bör få information om och veta något om (Johansson, 2008:7). Allmänheten 

litar på att det som medierna presenterar är sanna och trovärdiga nyheter som speglar 

verkligheten (Hvitfelt, 2003:10). Dock så måste journalisterna vinkla nyheterna, detta för 

att kunna hitta intresseväckande vinklar och aspekter som antas öka intresset hos 

allmänheten eller hos speciellt utvalda grupper. Enligt Hvitfelt så är utgångspunkten för 

vinklingsprincipen att medierna och journalisterna försöker hitta det som publiken anser 

intressant, snarare än att redogöra för händelser i dess helhet (Hvitfelt, 2003:39).  

 

Det finns ett antal nyhetsvinklar som media kan använda sig av. Här presenteras tio olika 

nyhetsvinklar (Westanders PR handbok, 2013:18). Dessa nyhetsvinklar är: 

1. Liten mot stor - Uppmärksammar mindre företag som utmanar större företag, såsom 

myndigheter.  

2. Det dagsaktuella - Nyheterna knyter an till en aktuell händelse.  

3. Avslöjanden - Avslöjanden om individer, företag och myndigheter om sådant som de 

försöker dölja.  

4. Närhetsprincipen - Nyheter blir som mest intressanta om de ligger nära människor, 

det vill säga om ämnet är intressant för allmänheten och om det är nära geografiskt.  

5. Det oväntade - Media vill gärna rapportera om det oväntande. Nyheter som förvånar 

människor och sådant som är annorlunda.  

6. Jämförelser - Jämförelser är en populär nyhetsvinkel i media. Här jämförs allt från 

bilar till inkomst.  

7. Det upprörande - Media uppmärksammar orättvisor och brister i samhället.  
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8. Det trendiga - Diskuterar trender och utveckling i mediarapporteringen.  

9. Det spektakulära - Dramatiska och spektakulära händelser intresserar media.  

10. Kändisar - Media rapporterar ofta om kändisar för att det är lättare att de nyheterna 

får genomslag (Westanders PR handbok, 2013:18).  

 

Hur nyhetsförmedlingen väljer att angripa händelser och sakfrågor ser olika ut beroende 

på vilket medieformat förmedlingen har, kvällstidningarna använder sig ofta av 

överdriven vinkling för att förstora och ibland förvränga händelserna. Genom att 

förvränga så kan kvällstidningarna skapa intresse och levandegöra en nyhet, en nyhet 

vilken kanske annars skulle varit allt för abstrakt och ointressant enligt allmänheten. 

Dock så är principen för allt nyhetsarbete att händelser ska vinklas, i rätt sorts mån, för att 

kunna förenkla och rikta uppmärksamheten på sådant som locka till fortsatt läsning 

(Hvitfelt, 2003:39). Hur journalister vinklar och framhäver en nyhet har en betydelse för, 

och gör skillnad i hur människor ser på det problem som nyheten behandlar (McCombs & 

Shaw 1972:177) 
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4. Metodval  

Vi gör en fallstudie av Parken Zoo och anser att det vore lämpligt att både använda oss av 

en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Vissa anser att en kvalitativ 

metod enbart är en nödlösning, vilket man måste använda sig av när man inte kan göra 

studien kvantitativt. Vi instämmer dock med det andra påståendet; att en kvalitativ metod 

har egna värdefulla och speciella kvaliteter (Allwood, 2008:53). I detta arbete är den 

kvantitativa innehållsanalysen enbart en översikt och presenteras i stapeldiagram. Fokus 

ligger således på den kvalitativa textanalysen, där vi kommer bearbeta och tolka 

nyhetsartiklarna på ett djupare plan. Bryman skriver att de forskare vilka tillämpar den 

kvalitativa forskningsmetoden beskriver den information de får fram med ord som ”rik” 

eller ”djupgående” (Bryman, 1997:124). 

 

4.1. Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa undersökningen bidrar till att vi får en djupare inblick i de publicerade 

nyhetsinläggen gällande hur Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter valt att beskriva Parken Zoo-krisen och organisationens varumärke. På detta sätt 

ges en möjlighet till förståelse för textens delar och helhet. Rihoux skriver att man kan 

samla en fördjupad inblick i de olika ”fallen” man studerar och fånga komplexiteten samt 

skapa en intimitet med det man undersöker (Rihoux, 2006:680). Genom att använda sig 

av en kvalitativ metod går det att ta fram det eftersökta innehållet, vilket endast kan tas 

fram genom intensiv läsning av texten ( 

 m.fl., 2007:237). Det finns olika sätt att använda sig av en kvalitativ metod, ett 

tillvägagångssätt är att man söker regelbundenheter och mönster och ett annat är att man 

tolkar handlingar och mening (Allwood, 2008:14). Vi väljer det senare tillvägagångssättet 

då det passar bättre in på vår studies syfte. Tack vare dessa sätt att gå tillväga, får vi 

tillräckligt med information från nyhetsartiklarna för att kunna skapa oss en förståelse 

och försöka förklara hur den utvalda nyhetspressen valt att beskriva förtroendekrisen och 

varumärket.  
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4.1.1. Diskursanalys 

I den kvalitativa textanalysens användningsområde finns det två typer av textanalytiska 

frågeställningar vilka är i fokus. Det ena är att systematisera innehållet, medan det andra 

sättet är att kritiskt granska innehållet i texterna. Under de två huvudtyperna finns det 

förgreningar. När man systematiserar innehållet kan man antingen använda sig av; att 

klargöra tankestrukturen, att ordna logiskt eller att klassificera. Under den kritiskt 

granskande hittar vi; idékritik, ideologikritik samt diskursanalys (Esaiasson, m.fl, 

2007:238). I vår studie använder vi oss av den kritiskt granskande huvudtypen under 

kategorin diskursanalys.  

 

Syftet med diskursanalys är ofta att se på och belysa maktförhållanden i samhället, den 

utgår dessutom från att språket formar verkligheten. Hur människor och texter uttrycker 

sig har en avgörande betydelse för hur människor ska uppfatta världen (Esaiasson, m.fl, 

2007:239). Diskursanalys har ett analytisk åtagande att studera diskurs, exempelvis i 

texter och konversationer. Mediet är för interaktioner och texternas krav och versioner är 

konstruerade för att försvaga andra alternativ (Silverman, 2004:203) Diskursanalys syftar 

till att visa vilka som får möjlighet att uttala sig, att identifiera ord i texter och genom 

olika diskurser försöka påverka innehållet på ett eget sätt (Esaiasson, m.fl, 2007:240).  

 

4.1.2. Hermeneutik 

Tolkningsteori kallas ofta för hermeneutik och är läran om läsning och tolkning 

(Esaiasson m.fl., 2007:250), (Allwood, 2004:58). Hermeneutiken och tolkningsteorin går 

helt tillbaka till antiken, där det gjordes tolkningar av bibeln och lagtexter (Allwood, 

2008:60). Tolkning handlar om att förstå vad en text säger i förhållande till en ställd 

fråga. Det finns flera faktorer som tolkningsarbete är beroende av. Esaiasson m.fl. 

presenterar frågans karaktär, valet av tolkningsperspektiv, avstånd mellan texten och 

forskaren och tankens klarhet. Där frågans karaktär innebär att man kan tolka och se vilka 

som är texten manifesta och latenta budskap. De manifesta budskapen kan utläsas direkt 

och de latenta är de budskap som finns under ytan (Esaiasson m.fl., 2007:250).  

Att tolka en text enligt hermeneutiken innebär att man till en början närmar sig textens 
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helhet, för att sedan gå närmare in på delarna. Efter att ha kartlagt de olika delarna 

försöker man se dessa delars funktion för helheten (Ekström & Larsson, 2007:156). 

Fagerberg och Norberg skriver att tolkningsprocessen kan börja med en strukturerad 

analys där texten delas upp i olika teman, exempelvis med sub-teman och eventuella 

huvudteman. Därefter läses texten igen, denna gång med kritiska ögon, och förståelsen 

för de teman vilka framkommit återspeglas i förhållande till bland annat forskarens 

förförståelse samt till relevant litteratur (Fagerberg & Norberg, 2009:737). Genom denna 

tolkningsprocess kan därmed delarna betraktas i ett nytt ljus. Processen, även kallad för 

hermeneutiska cirkeln eller hermeneutiska spiralen, går igenom andra delar eller samma 

del ett antal gånger tills man nått mättnad i tolkningen och således förstått textens 

betydelse (Ekström & Larsson, 2007:156). För att förstå ett ord i en text måste hänsyn till 

hela texten redogöras (Esaiasson m.fl., 2007:252). Bergströms och Boréus skriver i sin 

bok att varje läsare, mottagare, närmar sig en text med förförståelse och att det är 

omöjligt att tolka om man inte har individuella erfarenheter och upplevelser. Det är denna 

förförståelse som gör att en författare eller en text aldrig kan rekonstrueras exakt, då varje 

mottagare tolkar på sitt sätt (Bergström & Boréus, 2012:31). 

 

4.2. Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys siktar in sig på det generella istället för det enskilda och en 

förutsättning för att på bästa sätt kunna utföra undersökningen är att ha ett formaliserat 

och strukturerat upplägg (Ekström & Larsson, 2007:111). Under en veckas tid, 

20121017-20121023, ska vi se hur många nyhetsartiklar om Parken Zoo som de utvalda 

tidningarna publicerat. Denna översikt presenteras i ett stapeldiagram. Precis som 

Allwood skriver så undrar många om det renodlat går att behandla frågor kvantitativt 

(Allwood, 2008:53). Ambitionen med en kvantitativ metod är att kunna uttrycka sig om 

en större mängd material (Ekström & Larsson, 2007:111) vilket vi översiktligt gör i vår 

studie när vi räknar antalet nyhetsartiklar och presenterar dem.   

 

Vi gör en datamatris där vi definierar undersökningens analysenheter, i detta fall 

nyhetsartiklarna. För att överföringen ska ske i enlighet med undersökningen måste det 
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finnas klara tolkningsregler och kodningsprinciper (Esaiasson m.fl, 2007:227). En 

kodningsprincip är exempelvis att vi enbart använder oss av nyhetsartiklar och inte 

blogginlägg, ledare, krönikor etc.  

 

Valet av en kvantitativ metod är baserat på att vi vill ge en tydlig överblick av antalet 

nyhetsartiklar som framkommer. Den kvantitativa metoden är således enbart en översikt 

över antalet artiklar presenterat i stapeldiagram.  

 

4.3. Urval  

Population är den grupp av fenomen vilket studien vill uttala sig om. Detta kan vara 

exempelvis institutioner, personer eller händelser. Efter att populationen är bestämd väljs 

analysenheter ut, det vill säga vilka konkreta fall forskaren väljer att undersöka och 

analysera. Här går det att välja mellan tre huvudalternativ; undersökning av samtliga fall, 

ett slumpmässigt urval eller ett strategiskt urval. Slumpmässiga urval används när det är 

ett stort antal fall, medan det strategiska urvalet bäst lämpar sig när det är ett mindre antal 

fall (Esaiasson, m.fl, 2007:178-179). I vår studie är populationen de nyhetsartiklar vilka 

publicerats i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter, och 

vilka har berört Parken Zoo under akutfasen mellan 2012-10-17 till 2012-10-23. Det är 

alltså ett totalurval av de tryckta- och elektroniska nyhetsartiklarna, vilka vi sedan har 

studerat och analyserat.  

 

Vi har valt att undersöka fyra stora tidningar i Sverige, kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen, samt morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi väljer 

dessa tidningar istället för lokala tidningar, då de är rikstäckande och når ut till fler 

hushåll i Sverige. Traditionell media, så som tryckta tidningar, har begränsat 

nyhetsutrymme vilket de medier som befinner sig i ”online-miljö” inte har. Online 

tidningar och dess nyheter tenderar således att variera mer tematiskt, än vad traditionella 

nyheter gör då dessa har strikta redaktionella procedurer kring utrymme och 

tidsbegränsningar (Sjøvaag & Stavelin, 2012:226). 
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4.4. Avgränsning 

Som tidigare nämnt så är syftet inte att jämföra de olika utvalda tidningarna med varandra 

då vi är medvetna om att det finns skillnader mellan dem sinsemellan och vi använder oss 

inte av ledare, krönikor, blogginlägg eller debatter. Vår tanke är att ta hjälp av det 

nyhetsmaterial som tidningarna har i vårt syfte att undersöka hur Parken Zoo’s 

förtroendekris och varumärke beskrivits. 

 

I vår studie kommer vi behandla alla artiklar som rör Parken Zoo från och med den 17 

oktober 2012, till den 23 oktober 2012. Vi har begränsat vår undersökning till dessa 

datum, då Kalla Fakta sände sitt program om Parken Zoo den 17 oktober 2012 och då 

media efter detta rapporterade om organisationen. Då vi vill undersöka den mediala 

rapporteringen under akutfasen, valde vi därefter att begränsa oss till en veckas 

undersökning. Sökorden vi använt oss av i mediearkivet/Retrievers sökning och på de 

enskilda tidningarnas webbplats är “Parken Zoo”, “Helena Olsson” samt ”Torbjörn 

Bergvall”.  

 

4.5. Fortsatt forskning 

Vår studie kommer bidra till forskning om hur media kan välja att beskriva 

organisationers förtroendekriser och genom dessa beskrivningar förstöra en organisations 

varumärke. Inomvetenskapligt är det intressant att forska kring, då det inte har forskats 

om just förtroendekriser i lika stor omfattning som forskning om fysiska kriser (Palm & 

Falkheimer, 2005:25). Utomvetenskapligt är det intressant för allmänheten, då de genom 

denna studie kan ta del av hur medias makt kan vara orsaken till att en organisations 

varumärke raseras. Allmänheten får möjlighet att se hur en förtroendekris, genom 

specifikt utvalda sätt i medierna, kan beskrivas och att beskrivningen kan leda till 

problem för organisationen och dess varumärke, exempelvis genom bojkottning vilket 

leder till inkomstförlust och eventuell konkurs. Det är på samma sätt intressant för 

organisationer i sig, då denna studie kan visa på hur stor makt media har och att det i 

många fall är medias sätt att beskriva en organisations förtroendekris, som har påverkan 

på deras publics. Denna studie kan bidra med information om hur organisationer bör se 
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över sin kontakt med media under en förtroendekris, samt visa på hur viktigt det är att 

organisationer är medvetna om sitt varumärke. Organisationer bör ha en förståelse för hur 

stor medias makt egentligen är, och för att förebygga eventuella förtroendekriser bör 

varje organisation ha en strukturerad plan för att förebygga eventuella skador vilka kan 

komma att påverka förtroendet eller varumärket. Att ta del av vår studie kan även bidra 

till kunskap om hur media kan välja att beskriva organisationer i kris och dess varumärke.  

 

Vid en framtida och större undersökning kan fler tidningar finnas representerade, men vi 

ansåg att de utvalda nyhetsartiklarna skulle tillhandahålla och ge oss bra och relevant 

information för vår undersökning.  

 

4.6. Validitet och reliabilitet 

I en kvalitativ undersökning är det svårt att diskutera kring validitet och reliabilitet. 

Problem med validitet är endast den kvantitativa metodens problem (Eneroth, 1987:65) 

och således är det inget problem i vår studie. Med reliabilitet menas det att slumpmässiga 

och osystematiska fel är frånvarande (Esaiasson, m.fl., 2007:70-71). Reliabilitet gäller 

tillförlitligheten hos ett mätinstrument, och den kvalitativa studien syftar inte till att mäta 

utan snarare till att upptäcka. Den kvalitativa metoden har inget mätproblem och 

reliabilitetsproblemet existerar därför inte på samma sätt som i en kvantitativ studie 

(Eneroth, 1987:59).  

 

Reliabilitet har även ett annat inslag som innefattar hur datainsamlingen påverkas av vem 

det är som utför insamlingen. Den kvalitativa metoden menar på att det är ett samspel 

mellan användaren och metoden som ger resultatet. Problemet för den kvalitativa 

metoden är hur man ska kunna utnyttja metodens möjligheter genom användarens 

kommunikativa förmåga. Inom reliabiliteten finns ett krav på att metoden ska ge samma 

resultat oavsett vem som utför och använder den. I en kvalitativ studie kräver man inte att 

resultatet ska vara exakt detsamma oavsett vem som gör studien, man kräver däremot att 

man ska redogöra för sitt resultat, hur man använt metoden och hur man samspelat med 

sig själv så att andra ska förstå hur man fått fram sina resultat (Eneroth, 1987:60-61). Då 
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de artiklar vi analyserat och tolkat finns tillgängliga på mediearkivet/Retriever och på 

webben har andra tillgång till samma material som vi har använt oss av. Studien går 

således att göra igen med samma förutsättningar, trots att resultatet kanske inte blir exakt 

detsamma.  

 

Inom den kvalitativa forskningen är även generaliserbarhet ett problem. Det går inte att 

bevisa eller framvisa det generella eller typiska i den process som beskrivs (Bryman, 

1997:170). Vår studies resultat är inte generaliserbart, utan gör istället ett djupdyk inom 

ett närområde.  

 

4.7. Metodproblem 

En tänkbar brist i denna studie är att de egna tolkningarna kan komma att spela in på 

resultatet för mycket. Precis som Esaiasson m.fl skriver så menar radikala skeptiker att 

betraktarens tidigare erfarenheter har en stor inverkan på hur en text förstås (Esaiasson 

m.fl, 2007:251). Det är således viktigt att vi inte låter våra egna erfarenheter kring 

organisationen samt den specifikt utvalda krissituationen påverka datainsamlingen eller 

resultatet. En annan tänkbar konsekvens är att vi eventuellt begränsar oss i vårt val av 

metod. Genom att exempelvis använda sig av andra komplimenterande metoder, såsom 

intervjuer eller enkäter, så kan även journalisters, organisationers och 

kriskommunikatörers tankar och åsikter redovisas.  

 

Då Parken Zoo’s förtroendekris fick ett stort genomslag i sociala medier och främst på 

Facebook, hade vi även kunnat ta del av kommentarer som skrevs på Parken Zoo’s 

Facebooksida. Då hade vi kunnat se hur mediernas beskrivning av fallet påverkat 

allmänheten. Genom intervjuer av exempelvis nuvarande anställda på Parken Zoo, så 

hade vi kunnat ta del av hur pass mycket varumärket påverkats efter mediernas 

beskrivningar av förtroendekriser. Men då vår studie hade fokus på medierapportering så 

ville vi främst koncentrera oss på detta. Således ligger vår fokus på just nyhetsartiklar då 

vi anser att vi genom att undersöka dessa kan besvara vårt syfte på bästa sätt.  

När analysenheterna berör exempelvis dokument eller tidsperioder, så är det ovanligt att 
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det finns ett bortfall vilket överstiger ett fåtal enheter (Esaiasson, m.fl., 2007:210). Då vår 

studie består av icke slumpmässiga urval samt berör dokument så är bortfallet av 

analysenheter i princip minimalt.  

 

4.8. Genomförande 

Innan vi påbörjade själva insamlingen av material i form av nyhetsartiklar, tittade vi på 

Kalla Faktas granskning av Parken Zoo. Därefter bestämde vi för att avgränsa oss i vår 

datainsamling och enbart granska publicerade nyhetsartiklar på webb och i 

mediearkivet/Retriever. Efter avgränsningen räknade vi antalet publicerade artiklar per 

tidning och per dag. Vi tittade även på om de förekom på tidningens webbplats eller 

tryckt och lagrat i mediearkivet. 

 

Då antalet artiklar var räknade och sammanställda i ett diagram, påbörjades den 

kvalitativa textanalysen. Först skapade vi ett frågeformulär där samma frågor skulle 

ställas till varje text. Vi läste texterna ett flertal gånger och tillämpade den hermeneutiska 

spiralen. Texterna behandlades likvärdigt och tillskrevs samma vikt (Esaiasson m.fl., 

2007:237). Vi läste texterna såväl snabbt och översiktligt som långsamt och fundersamt, 

för att på bästa sätt skapa en grund till vår tolkning. Samtidigt som vi läste texterna 

svarade vi även på de frågor vilka ställts. Materialet presenterades sedan i resultatdelen, 

där vi även hade ett analysavsnitt efter varje presenterad fråga. Till sist avslutade vi 

uppsatsen med slutsats och egna reflektioner. 
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5. Presentation av resultat och analys 

I denna del kommer studiens resultat att redovisas. Det redovisas först en översiktlig 

kvantitativ innehållsanalys, där antalet nyhetsartiklar i de utvalda tidningarna 

presenteras. Därefter redovisas den kvalitativa textanalysen, vilket är en 

sammanställning av samtliga artiklar. Ett resultat- och diskussionsavsnitt presenteras 

efter varje fråga. 

 

5.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Tidsperiod: 2012-10-17-2012-10-23 

 

 
I diagrammet visas hur många nyhetsartiklar vilka publicerats på respektive tidnings 
webbplats. Expressen hade flest artiklar publicerade, 9st, medan Aftonbladet var den 
tidning där minst antal artiklar fanns presenterade, 3st.  
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Sammanlagt fanns det 15 st tryckta nyhetsartiklar om Parken Zoo. Expressen hade även 

här flest antal artiklar om händelsen. Dagens Nyheter var den tidning vilket hade näst 

högst nyhetsartiklar presenterade. 

Diagrammet visar att det totalt finns 35 st artiklar i både tryckt media och på webben. 

Aftonbladet var den tidning vilket minst rapporterade om Parken Zoo krisen. 
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5.2. Kvalitativ textanalys 

5.2.1. Vad är artikelns huvudfokus? 

Resultat 

Genom våra kvalitativa textanalyser har vi kunnat se tre framträdande fokus i 

nyhetsartiklarna, de har berört organisationen Parken Zoo’s kris, individen 

”djurparkschefen Helena Olsson”, samt djurhållningen på djurparken. Det finns även små 

inslag av hur Sveriges djurparker i sig har påverkats av den negativa publiciteten som 

framkommit kring Parken Zoo.  

 

När det gäller fokus kring organisationen så kan detta exemplifieras genom citat och 

utdrag ur artiklar, vilka tydligt visar på vad organisationen gjort för fel samt hur de 

försökt hantera den granskningen som gjorts gentemot dem. Exempel på utdrag är att 

“Parken Zoo uppges strunta i djurskyddsregler” (Expressen, 2012-10-17) och “Djuren i 

Parken Zoo:s frys blir biobränsle” (Expressen, 2012-10-19).  

 

Det framgår även att granskningen av Parken Zoo har lett till att förtroendet för 

djurparker i Sverige har påverkats. Detta exemplifieras på följande sätt: “För tillfället har 

de gjort det svårare för djurparker i Sverige i stort” (Expressen, 2012-10 -19).  

 

Hanteringen av de döda djuren har även förekommit i ett flertal artiklar och Parken Zoo’s 

ordförande Hamberg uttalar sig på följande vis: “Det som varit helt oacceptabelt och som 

redan i dag (torsdag) förändrats är hanteringen av döda djur” (Dagens Nyheter, 2012-

10-19).  

 

Och när Parken Zoo’s kallade till krismöte beskrevs det bland annat i nyhetsartiklarna 

som: “Efter ett avslöjande tv-programmet ”Kalla faktas” granskning av Parken Zoo, som 

bland annat visade döda djur under flera år förvarades i en frys, samlades styrelsen till 

krismöte” (Dagens Nyheter, 2012-10-19).  

 

Helena Olsson är på individnivå ofta utpekad i artiklarna och ett flertal behandlar hennes 



Mittuniversitetet	  Kandidatuppsats	  	  
Informations-‐	  &	  PR-‐programmet	  
Malin	  Eriksson	  &	  Maria	  Otto	  
	  

	  33	  

avgång samt de uttalanden hon gjort om de utrotningshotade djuren på Parken Zoo.  

Hennes uttalanden visas i nyhetsartiklarna på följande vis: “Ett antal av parkens sällsynta 

bongoantiloper avlivades också. Men Olsson uppgav ändå till Kalla Fakta att de hade 

flyttats” (Expressen, 2012-10-19). Det presenteras att Olssons uttalanden varit oskickliga 

samt att de skadat organisationen: “Hon har gjort ett bra arbete i parken men har varit 

oskicklig i sina uttalanden. Uttalandena som Helena Olsson gjort har skadat Parken 

Zoo” (Aftonbladet, 2012-10-19).  

 

Det skrivs även att “En utomstående grupp ska granska hennes arbete, sedan hon inte 

talat sanning om att djur avlivats” (Dagens Nyheter, 2012-10-20), och “Dessutom 

lämnade djurparkschefen Helena Olsson felaktiga uppgifter om vad som hänt med en del 

djur” (Dagens Nyheter, 2012-10-19).   

 

Det framkommer att hennes roll som djurparkschef är osäker och att vd:n Bergvall 

kommer avgöra hennes framtid: “Djurparkschefen Helena Olssons roll är däremot 

osäkrare, det är vd:s sak att avgöra hennes framtid” (Dagens Nyheter, 2012-10-18). 

 

 

 
Bild 1. Svenska Dagbladet 2012-10-19 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/djurparkschef-lamnar-

tjanst_7597434.svd 
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Djurhållningen på Parken Zoo och hanteringen av de döda djuren hade fokus i många 

nyhetsartiklar: “Efter ett avslöjande tv-programmet ”Kalla faktas” granskning av Parken 

Zoo, som bland annat visade döda djur under flera år förvarades i en frys, samlades 

styrelsen till krismöte” (Dagens Nyheter, 2012-10-19) samt “Kalla Fakta visade även 

bilder med döda djur som staplats huller om buller i ett skjul i parkområdet, delvis täckta 

av is och snö” (Expressen, 2012-10-21), “.  

 

Vidare behandlade vissa artiklarna varför djuren avlivats, exempel på detta är: “Kalla 

Faktas” granskning av Parken Zoo visade bland annat att flera sällsynta djur avlivades 

vilket gav plats åt nya djur. Till exempel avlivades en äldre pumahona och hennes två 

tioåriga ungar i september i fjol. Det gav plats åt de nya jaguarerna”, (Svenska 

Dagbladet, 2012-10-20), det beskrevs att ett flertal djur avlivats för att ge plats till nya 

djur: “ I onsdags avslöjade TV4:s "Kalla fakta" hur bongoantiloper, afrikanska 

vildhundar och pumor på Parken Zoo i eskilstuna avlivats för att ge plats åt nya djur”, 

(Aftonbladet, 2012-10-19). Djur hade även avlivats för att de inte ”roade” besökarna 

tillräckligt mycket: “Tar livet av djur som inte roar tillräckligt mycket” (Expressen, 2012-

10-17), 

 

Ett fokus vilket framkom, men inte redovisades i lika stor utsträckning var hur den 

negativa rapporteringen om Parken Zoo-krisen och skandalen påverkade andra djurparker 

i Sverige. Det framkom nyhetsartiklar i materialet vilka beskrev organisationens 

misskötsel på dessa sätt; “Skandalerna på svenska djurparker får besökarna att tveka” 

(Expressen, 2012-10-18), “Efter avslöjandet om parken Zoo har förtroendet för 

djurparker rasat” (Expressen, 2012-10-19) samt “Att-som djurparkschef i Eskilstuna- 

ljuga om vad som hänt med ett djur som inte längre finns kvar är helt oacceptabelt på 

djurparken i Borås” (Expressen, 2012-10-19).  

 

Även krismötet, vilket Jordbruksverket kallade samtliga svenska djurparker till, var ett 

återkommande fokus; “Med anledning av det som hänt kallar Jordbruksverket nu 

ledningarna för samtliga djurparker i Sverige till ett krismöte nästa fredag” (Svenska 
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Dagbladet, 2012-10-20). Expressen redovisade förtroendekrisen för Parken Zoo på 

följande sätt: “Till viss del kommer säkert alla djurparker att påverkas av det här. Folk 

tar sig kanske en ordentlig funderare innan de väljer att åka till djurparken” (Expressen, 

2012-10-19).  

 

5.2.2. Analys 

Det har varit mycket fokus på Helena Olssons felaktiga uttalanden och att det hon sagt 

skadat Parken Zoo. Här använder sig media av utvalda attribut för att beskriva Olsson 

negativt, vilket kan påverka allmänhetens syn på henne (Yioutas & Segvic, 2003:567). 

Uppmärksamheten gentemot Helena Olsson var lika stort, som det fokus media hade för 

organisationen och dess kris. Det är tydligt att media personifierat händelsen och lyft 

fram Helena Olsson som enskild person (Johansson, 2008:32) och att det har varit kärnan 

i många artiklar.  

 

Av resultatet att döma framkommer det att Parken Zoo’s skandal skadat andra djurparker, 

vilket bevisar att den mediala rapporteringen om Parken Zoo’s kris fått ett genomslag och 

även påverkat andra organisationer. Resultatet visar att förtroendekrisen exempelvis 

gestaltas i artiklarna genom att visa på att förtroendet för djurparker sjunkit och att det är 

händelserna på Parken Zoo som ligger till grund. Ett exempel på en nyhetsartikel är: “För 

tillfället har de gjort det svårare för djurparker i Sverige i stort” (Expressen, 2012-10 -

19). Det har kommit att bli en negativ påverkan på hur allmänheten ser på Parken Zoo’s 

varumärke, och att organisationens image och profil inte stämmer överens (Grönroos, 

2002:316-317). Detta då allmänhetens bild inte är densamma som den bild organisationen 

vill förmedla. Hur media genom intensiv nyhetsrapportering och dramatiserad 

nyhetsvinkling beskrivit händelsen, har således påverkat hur den externa målgruppen ser 

på organisationen (Kjærgaard, 2011:516-517).  

 
Media har således genom sina representationer legat till stor grund för den negativa 

bilden och ryktesbyggnaden som kommit att uppstå kring organisationen (Kjærgaard, 

2011:516-517). Resultatet ger således svar på vår frågeställning: på vilket sätt gestaltar 
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media Parken Zoo’s förtroendekris? Resultatet visar även på hur medias sätt att gestalta 

skandalen kommit att påverka organisationens varumärke negativt, vilket även det var en 

av våra frågeställningar. Tidningen Expressen skriver exempelvis att Parken Zoo struntar 

i djurskyddsregler.  

 

När vi ser till de olika framingsramar vilka framkommer så är det tydligt att 

nyhetsartiklarna främst gestaltas som fastställande av ansvar, moral samt konflikt 

(Valentini & Romenti, 2011:361). Fastställande av ansvar ser vi genom att huvudfokus 

behandlar Helena Olsson och det framgår i artiklarna att det är hennes felaktiga 

uttalanden som bland annat lett till att Parken Zoo skadats: “Hon har gjort ett bra arbete i 

parken men har varit oskicklig i sina uttalanden. Uttalandena som Helena Olsson gjort 

har skadat Parken Zoo” (Aftonbladet, 2012-10-19). Genom medias medvetna sätt att 

gestalta skandalen, så kan de influera och forma publika åsikter hos allmänheten (de 

Vreese, 2005:51).  

 

Resultatet visar också på att framingsramen moral framhävts av media och behandlat 

exempelvis djurrättsfrågan som en etik- och moralfråga. Detta genom att använda starka 

citat och beskrivningar om hur djuren behandlats. Ett exempel på en konflikt som 

framkommit i resultatet, är huruvida vd:n Torbjörn Bergvall får bestämma Helena 

Olssons öde. Detta visar på att det förekommer meningsskiljaktigheter inom själva 

organisationen (Valentini & Romenti, 2011:361). 

 

Vilket det går att läsa i teorin så är det media som erbjuder och tillhandahåller 

information och gör att vissa aspekter blir mer framträdande än andra (Kepplinger, m.fl., 

2012:660) vilket det tydligt framkommer i resultatet, då vissa aspekter har fått mer fokus 

än andra. Fokus berör till mestadels organisationens felsteg, men inte så mycket om hur 

djurparken rättar till sina misstag. Det nämns mest i förbifarten och nyhetsartiklarna vilka 

behandlar detta är inte lika många eller utförliga.  
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5.3. På vilket sätt är Parken Zoo händelsen beskriven? 

Resultat 

Många av nyhetsartiklarna beskriver Parken Zoo-händelsen mycket detaljerat, 

upprörande och med en negativ ton: “Svenska djurparker har blivit ett favoritresemål för 

svenska barnfamiljer. Men bakom kulisserna döljs en obehaglig sanning” (Expressen, 

2012-10-17) och “Ett antal av de sällsynta bongoantiloperna avlivades också, men 

Olsson uppgav ändå till Kalla Fakta att de flyttats” (Dagens Nyheter, 2012-10-19). Det 

finns dock ett antal artiklar vilka beskriver händelsen på ett mer neutraliserat sätt, 

exempelvis: ”Flera djur avlivades vid Parken Zoo i Eskilstuna och det gav plats åt nya 

djur” (Svenska Dagbladet, 2012-10-17).  

 

Det framkommer även att granskningen av organisationen påverkat trovärdigheten: 

“Djurparken har många gedigna bevarings- och avelsprojekt men genom avslöjanden 

som det om Parken Zoo sätts trovärdigheten på spel” (Expressen, 2012-10-19).  

 
Bild 2. Expressen 2012-10-18 http://www.expressen.se/nyheter/har-tommer-parken-frysrummet-pa-djur/ 
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I flertalet artiklar beskriver media händelsen på individnivå, vilket framställs som att 

Helena Olsson är orsaken till skandalen: “Dessutom lämnade djurparkschefen Helena 

Olsson felaktiga uppgifter om vad som hänt med en del djur” (Aftonbladet, 2012-10-18) 

samt “...uttalandena är olyckliga och att Helena Olsson inte kontrollerat fakta i vissa 

enskilda fall.” (Svenska Dagbladet, 2012-10-17).  

 

Vidare vill många av nyhetsartiklarna framkalla en obehagskänsla genom sitt sätt att 

beskriva händelsen: “I flera av de svenska djurparkerna far djur illa. De svälter, slås 

ihjäl och får gå omkring i sin egen skit” (Expressen, 2012-10-17), samt “Grava 

missförhållanden på Parken Zoo” (Expressen, 2012-10-19).  

 

Många artiklar redovisar också avlivningen av djuren: “Flera sällsynta djur avlivades vid 

Parken Zoo i Eskilstuna och det gav plats åt nya djur” (Dagens Nyheter, 2012-10-17) 

samt “Krismöte vid zoo efter larm om hantering av döda djur” (Dagens Nyheter, 2012-

10-18).  

 

Efter medias granskning och beskrivning av Parken Zoo’s djurhantering, så bestämdes 

det att de döda djuren skulle destrueras; “Frysen ska rensas och alla djur ska gå till 

destruktion” (Aftonbladet, 2012-10-18).  

 

En nyhetsartikel presenterar dock en mer positiv bild av det som skett på Parken Zoo och 

tar bland annat avlivningen av djuren som organisationen misskött i försvar “Det är inte 

förbjudet att avliva friska djur” (Expressen, 2012-10-21), samt “Det jag märkt i debatten 

är inte så mycket vad som är rätt eller fel utan mer en etisk debatt som handlar om man 

får avliva friska djur. Och ja, lagstiftningen tillåter det. När du äter en bit kött på en 

tallrik så kommer det från ett friskt djur” (Expressen, 2012-10-21).  

 

 

 

 



Mittuniversitetet	  Kandidatuppsats	  	  
Informations-‐	  &	  PR-‐programmet	  
Malin	  Eriksson	  &	  Maria	  Otto	  
	  

	  39	  

5.3.1. Analys 

I resultatet har vi sett att media valt att beskriva händelsen på olika sätt. Händelsen på 

Parken Zoo har främst beskrivits negativt och det har förmedlats upprörande känslor. De 

flesta artiklarna granskar organisationen och framkommer med en negativ bild kring 

händelsen, medan ett fåtal artiklar ger en mer neutraliserad bild av det hela. Vilket det går 

att läsa i resultatet finns det olika sätt att beskriva händelsen på Parken Zoo, de mer 

negativa artiklarna har fler värderingar och ”åsikter”, än de neutraliserade 

nyhetsartiklarna vilka enbart sakligt beskriver vad som skett.  

 

I resultatet har det framkommit framträdande berättartekniker för att beskriva händelsen. 

Det var många citat presenterade i artiklarna vilket är en form av tillspetsning. Att 

använda sig av källor och citat ger en tyngd till nyhetsartiklarna och bistår media med 

material till att bygga ut storyn kring Parken Zoo. Nyhetsartiklarna visar även mycket på 

personifiering, då de ofta beskriver Helena Olssons roll och inverkan på Parken Zoo och 

den kris organisationen befinner sig i. Både polarisering och intensifiering har också 

förekommit, då de använts för att dramatisera och väcka känslor kring händelsen 

(Johansson, 2008:32). Detta går att urskilja i resultatet när tidningarna skriver att djur far 

illa, svälter och får gå omkring i sin egen skit, samt att det är grava missförhållanden på 

Parken Zoo. Detta väcker både känslor och är en dramatisk beskrivning av händelsen.  

 

Händelsen är på många sätt beskriven på individnivå och media har valt att intensivt 

rapportera om Helena Olsson som person, vilket är det centrala och stämmer överens med 

vad Franklin anser är en del av sensationsjournalistiken (Franklin, 1997:3). Det går att se 

i resultatet, då det framkommer att Olsson bland annat glömt att kontrollera fakta innan 

hon uttalat sig. När media rapporterar i kriser är det vanligt att de utnämner en syndabock 

(KMB:s utbildningsserie, 2003:9-11) vilket det framvisas i resultatet att Olsson har blivit.  

 

En frågeställning var huruvida media gestaltat Parken Zoo’s varumärke. I resultatet går 

det att avläsa att media beskrivit händelsen som att Parken Zoo’s trovärdighet satts på 

spel. Dock så framkommer det olika åsikter om det som skett på parken, och vissa anser 
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att exempelvis avlivningen av djuren inte var ”fel”. Enligt lagstiftningen så är det inte 

förbjudet att avliva friska djur och att händelsen blivit en etisk debatt om vad som är rätt 

och fel när det gäller djurhållning. Resultatet visar på att det således finns olika sätt att 

beskriva Parken Zoo händelsen på och att framingsramen moral är ständigt 

återkommande (Valentini & Romenti, 2011:361). Parkens förlorade trovärdighet och hur 

media valt att beskriva händelsen påverkar således både organisationens varumärke och 

förtroende.  

 

Krisen framställs negativt för organisationen och nyhetsartiklarna har till största del varit 

spektakulära och upprörande (Westanders PR handbok, 2013:18). Genom att se att 

Parken Zoo direkt efter granskningen kallade till krismöte, tyder detta på att medias 

intensiva beskrivning av händelsen haft en stor inverkan på organisationen och 

allmänhetens syn på den. Vid akutfasen kan medierna bidra till att undergräva förtroendet 

för de ansvariga i krisen genom att utsätta dem för kritisk granskning (Jarlbro, 2004:10-

11). 

 

5.4. Vad är det nyhetsartikeln lyfter fram om Parken Zoo’s varumärke? 

Resultat 

Alla artiklar vilka publicerats om Parken Zoo i de fyra tidningarna och vilka berört 

organisationens varumärke, har haft en negativ ton och bidragit till negativ publicitet. 

Även organisationens styrelse har framvisat att denna händelse har påverkat 

organisationens varumärke och förtroende på ett ofördelaktigt sätt. Exempel på detta kan 

ses genom Tommy Hamberg tankar kring händelsen: “Hamberg tror att Parken Zoos 

varumärke på kort sikt lidit skada. Samma menar han gäller förtroendet för parkens 

verksamhet i stort” (Dagens Nyheter, 2012-10-19).  

 

I materialet framkommer det även att Parken Zoo inte hade kontroll på allt som hände på 

djurparken och att granskningen de utsattes för uppdagade detta: “Men “Kalla fakta” 

uppdagade ett antal saker som är helt oacceptabla för oss och som vi inte hade kontroll 

på” (Dagens Nyheter, 2012-10-19). 



Mittuniversitetet	  Kandidatuppsats	  	  
Informations-‐	  &	  PR-‐programmet	  
Malin	  Eriksson	  &	  Maria	  Otto	  
	  

	  41	  

Nyhetsartiklarna beskriver även självständigt hur Parken Zoo’s varumärke och 

allmänhetens förtroende gentemot djurparken har kommit att påverkats negativt. Detta 

kan ses genom utdrag som; “Man marknadsför sig med uttrycket “räddar världens djur”. 

En slogan som rimmar illa med ett annat avslöjande i kvällens Kalla Fakta” (Expressen, 

2012-10-17), samt “Efter avslöjandet om Parken Zoo har förtroendet för djurparker 

rasat” (Expressen, 2012-10-19) och “Skandalerna på svenska djurparker för besökarna 

att tveka” (Expressen, 2012-10-18).  

 

Det framkommer även i vissa artiklar att skadan av varumärket till stor del har berott på 

Helena Olssons uttalanden och ordförande Tommy Hamberg säger att det är upp till vd:n 

att bestämma hur medarbetarna ska hanteras: “Däremot får vd:n fundera på hur han ska 

hantera sina medarbetare” (Dagens Nyheter, 2012-10-19).  

 

Vd:n Torbjörn Bergvall uttrycker sig följande om Helena Olssons uttalanden: “Beslutet 

om tjänstebefrielse baseras på att Helena Olsson har gjort felaktiga uttalanden som 

skadat Parken Zoos varumärke, samt att hon brustit i administrationen kring 

kvalitetssäkringen av rutiner i djurparksorganisationen” (Dagens Nyheter, 2012-10-19).  

 

Medierapporteringen lyfter även fram hur allmänheten reagerat på krisen och hur detta 

påverkat organisationens varumärke: “I en undersökning bland expressens.se:s läsare 

svarar 87% att de överväger att bojkotta djurparker” (Expressen, 2012-10-19).  

 

Även företag uttalar sig om Parken Zoo efter granskningen och företaget Transcom väljer 

att inte ha sin julfest där; “Vi gör det för att vi inte vill förknippas med deras varumärke” 

(Expressen, 2012-10-21).  

 

Allmänheten visar på sitt missnöje och i Expressen finns detta material: “Vi kommer 

aldrig mer besöka Parken Zoo” (Expressen, 2012-10-18), samt “Detta är ju helt 

fruktansvärt, jag hoppas också som de tidigare skrivit att Helena Olsson och vd:n får 

avgå omedelbart. Jag skulle aldrig i mitt liv sätta min fot på Parken Zoo såvidare de 
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jobbar kvar” (Expressen, 2012-10-18).  

 

På andra undermedvetna sätt i nyhetsartiklarna framkommer en negativ bild av Parken 

Zoo’s varumärke. Dels genom hur organisationen ser på parkens djur: “Kadavren 

förvarades huller om buller i ett frysrum på parkområdet” (Aftonbladet, 2012-10-19) 

samt “Jag tror att Parken Zoo behöver de här djuren mer än djuren behöver Parken Zoo” 

(Expressen, 2012-10-17).  

 

I artikeln “Flera anmälningar efter djurparkslarm” framkommer det även att det gjorts 

polisanmälningar mot både Parken Zoo i Eskilstuna och gentemot Ölands Djurpark: “... 

har två privatpersoner anmält Parken Zoo för djurplågeri. Polisen i Sörmland har också 

startat en egen utredning kring eventuella brott när det gäller djurhållningen” (Svenska 

Dagbladet, 2012-10-20).  

 

Nyhetsartiklarna lyfter också fram hur Parken Zoo som organisation skadat allmänhetens 

syn på djurparksbranschen: “Efter avslöjandet om Parken Zoo har förtroendet för 

djurparker rasat” (Expressen, 2012-10-19) och “Bland upprörda röster hörs krav på 

bojkott av djurparkerna” (Expressen, 2012-10-19).  

 

I ett fåtal artiklar framställs det dock som att händelserna på Parken Zoo inte påverkar 

varumärket för djurparksbranschen eller Parken Zoo nämnvärt. Tomas Frisk ordförande 

för svenska djurparksföreningen uttalar sig följande; “I grunden är jag inte så orolig. 

Djurparkerna har över fyra miljoner besökare per år, och de är ganska trogna” 

(Expressen, 2012-10-17). Tommy Hamberg ordförande för Parken Zoo säger:  

 

“På lite längre sikt, då kanske vi pratar om ett halvår när vår säsong startar, är skadan 

förmodligen mycket mindre, kanske helt borta, därför att vi visat att vi tagit uppgifter på 

allvar och att vi hanterat och agerat” (Dagens Nyheter, 2012-10-19). 
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I en nyhetsartikel presenteras en åtgärd för hur de döda djuren ska dekonstrueras: “De 

kommer att skickas i väg under nästa vecka. Svensk lantbrukstjänst kommer och hämtar 

dem, sedan kommer de att brännas och bli biobränsle”, (Expressen, 2012-10-19).  

 

5.4.1. Analys 

Parken Zoo’s slogan är ”djurparken som räddar världens djur”, och är även den bild som 

organisationen vill att allmänheten ska ha om dem. Detta är något som inte alls stämmer 

överens med vad media gestaltat eller rapporterat om varumärket. Enligt Treffner är 

varumärket bärare av budskap och det största hotet mot varumärket är att inte kunna leva 

upp till det budskap vilket ska förmedlas (Treffner, 2011:31). I resultatet går det att 

avläsa att det som media lyfter fram om parkens varumärke är negativt och bland annat 

innefattar att Parken Zoo behöver djuren mer, än vad djuren behöver Parken Zoo.  

 

I nyhetsartiklarna och resultatet framkommer det tydligt att Parken Zoo’s varumärke har 

skadats, samt att förtroendet gentemot organisationen har påverkats av händelsen och 

således sjunkit. I resultatet redovisas det ett flertal gånger vad allmänheten har för tankar 

och åsikter, vilka alla visar på att varumärket skadats samt att allmänheten tappat 

förtroendet för organisationen. Allmänheten uttrycker tydligt att de inte vill besöka 

Parken Zoo mer, samt att de anser att alla i ledningen borde avgå. Hur media under en 

kris kan välja att beskriva händelsen kan påverka vad allmänheten tycker om en 

organisations uppträdande (Valenti & Romenti, 2011:360-361). Det faktum att även 

djurparken polisanmälts av privatpersoner samt att polisen i Sörmland startat en utredning 

kring djurhållningen visar på att medias rapportering om skandalen gett effekt och fått 

människor att agera. Parken Zoo måste se varumärket som en långsiktig strategisk resurs 

och förstå att kunders associationer till varumärket indirekt och direkt påverkas av 

förändringar i omvärlden (Lönn & Löhman, 2000:30).  

 

Det är tydligt att skandalen även påverkat andra företag och att dessa inte vill förknippas 

med Parken Zoo’s varumärke längre, däribland företaget Transcom. Det framkommer 

även att förtroendet för svenska djurparker överlag har sjunkit och flera kan tänka sig att 
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bojkotta djurparker. Detta visar på att Parken Zoo skandalen lett till att varumärket för 

svenska djurparker skadats och att förtroendet för dessa har sjunkit och att denna skandal 

bidragit med åsikter, förnekanden eller uttalanden av såväl allmänheten som 

organisationen i sig. Vilket är vanligt vid medierapportering kring skandaler (Allern & 

Pollack, 2012:19).  

 

Materialet visar även på att personer inom organisationen är medvetna om att skandalen 

kring bland annat djurhållningen, har påverkat varumärket negativt. Bland annat får 

Helena Olsson skulden av Tommy Bergvall, då han säger att det är hennes uttalanden 

som skadat parkens varumärke och vid nyhetsrapportering i skandaler kan offentliga 

personer bli föraktade (Kepplinger m.fl., 2012:659).  

 

I resultatet finns även uttalanden inom organisationen som menar på att varumärket och 

förtroendet för Parken Zoo och djurparker i allmänt inte skadats på lång sikt. Ordförande 

för Parken Zoo Tommy Hamberg säger att varumärket och förtroendet skadats, men 

enbart på kort sikt. Detta eftersom parkens besökare är trogna, och Hamberg menar på att 

han i grunden inte är orolig över att denna händelse ska påverka parken negativt. Men då 

varumärket skadats är det viktigt att Parken Zoo arbetar målmedvetet och långsiktigt för 

att konsumentens bild ska stämma överens med organisationens målsättning. Detta då 

varumärket formuleras i konsumentens huvud (Fredlund, 2006:327). 

 

Vilket går att läsa i resultatet har såväl Parken Zoo’s varumärke som förtroende skadats 

och precis som BP Oil är parken i behov av strategier för att försöka reparera dessa 

(Forrest-Harlow m.fl., 2010:10). Detta verkar organisationen vara medvetna om, då de 

bland annat valt att göra biobränsle av de döda djuren, samt att organisationen uttalar sig 

om att de tänker ta uppgifter på allvar och agera. Kärnan i artiklarna när de behandlar 

Parken Zoo’s varumärke har varit negativ.  
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5.5. På vilket sätt uttalar sig artiklarna om källor? 

Resultat 

I nyhetsartiklarna är det främst vd:n Torbjörn Bergvall vilket intervjuas och får uttrycka 

sig och ge sin version av händelsen till media. Det framkommer även artiklar där 

allmänheten får möjlighet att uttala sig om krisen. Svenska Djurparksföreningen samt 

djurparkexperter inom området redovisas i många av dessa artiklar och även Parken 

Zoo’s ordförande Tommy Hamberg intervjuas ett flertal gånger.  

 

Bergvall uttalar sig bland annat om djurhanteringen; “Och just nu håller frysarna med 

döda djur på att tömmas”, (Expressen, 2012-10-19). Han får även göra uttal som berör 

Helena Olssons befattning; ”Beslutet om tjänstebefrielse baseras på att Helena Olsson 

har gjort felaktiga uttalanden som skadat Parken Zoos varumärke, samt att hon brustit i 

administrationen kring kvalitetssäkringen av rutiner i djurparksorganisationen” (Dagens 

Nyheter, 2012-10-19).  

 

I organisationen Parken Zoo uttalar sig Hamberg och säger bland annat; “Jag gav ett 

glasklart besked till vd:n halv tre i natt att detta upphör nu och alla djur går till 

destruktion” (Expressen 2012-10-17).  

 

Utomstående personer vilka får uttala sig är bland annat Fredrik Wallén, pressansvarig 

vid Polisen i Sörmland. Wallén berättar om att det upprättats anmälningar gentemot 

Parken Zoo: “Det stämmer, alla anmälningarna är ju kopplade till tevereportage om 

Parken Zoo. Dels har vi själva upprättat en egen anmälan där vi avvaktar med 

brottsrubriceringen, vi vill utreda vilket brott det kan röra sig om” (Svenska Dagbladet, 

2012-10-19).  

 

Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket, uttalar 

sig och meddelar att den svenska djurparksföreningen kallat till möte för samtliga 

ledningar: “Vi vill agera så snabbt som möjligt och har kommit överens med Svenska 

djurparksföreningen om att hålla mötet redan nästa vecka. Samtliga ledningar för de 



Mittuniversitetet	  Kandidatuppsats	  	  
Informations-‐	  &	  PR-‐programmet	  
Malin	  Eriksson	  &	  Maria	  Otto	  
	  

	  46	  

cirka 20 djurparker som är medlemmar i föreningen kallas till mötet. Representanter från 

de länsstyrelser som har många djurparker i sina län kommer också att bjudas in” 

(Svenska Dagbladet, 2012-10-19).  

 Det finns även vissa artiklar vilka både innefattar uttalanden från organisationen, tidigare 

anställda, djurexperter samt allmänheten. I en nyhetsartikel ur Expressen redovisas 

följande källors uttalanden, där vissa försvarar Parken Zoo: “Men en avlivning kan ibland 

vara den bästa lösningen” (Expressen, 2012-10-17), samt  

“Svenska djurparker är förhållandevis bra djurskyddsmässigt i jämförelse med andra 

håll i världen. Det kanske många känner igen, att när man gått på djurpark utomlands så 

har det inte varit så roligt. Det måste man ha i minnet när man diskuterar att skicka iväg 

ett djur till en annan djurpark” (Expressen, 2012-10-17),  

 

Andra uttalar sig enbart har negativt om fallet. Den tidigare anställda veterinären vid 

Parken Zoo säger: “Jag gjorde så mycket jag kunde för att få en ändring till stånd. När 

jag inte lyckades med det sa jag upp mig” (Expressen, 2012-10-12).  

 

Vidare berättare en tidigare anställd djurvårdare på Parken Zoo: “Jag frågade en av mina 

kollegor vad som händer. Då säger han till mig, lite tyst, att det ska komma nya djur. 

Pumorna blev avlivade på måndagen och på torsdagen kom jaguaren” (Expressen, 2012-

10-17). 

 

I endast en av alla artiklar finns Helena Olsson citerad, detta citeras från tidningen E-

kuriren: “Det är bara att erkänna att jag inte hade koll vid det tillfället. Och jag gjorde 

fel som uttalande mig ändå, jag skulle ha kollat upp det innan. Jag är så ledsen för att det 

här har påverkat och dragit uppmärksamheten ifrån det som faktiskt görs på Parken 

Zoo”, (Expressen, 2012-10-18).  

 

Enbart Aftonbladet skriver i en nyhetsartikel att de sökt Helena Olsson flera gånger för en 

kommentar; “Aftonbladet har flera gånger sökt Helena Olsson för en kommentar” 

(Aftonbladet, 2012-10-19). 
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5.5.1. Analys 

Kärnan i nyhetsartiklarna när det gäller olika källors uttalanden är att det förekommer en 

stor variation på vilka som får möjlighet att uttrycka sig, och det är tydligt att de flesta 

nyhetsartiklar bygger kring dessa uttalanden och ger tyngd till det som skrivs.  

 

Helena Olsson är i fokus i många av de nyhetsartiklar vilka publicerats om Parken Zoo, 

dock så är hon inte en enda gång intervjuad i något av fallen och övriga i organisationen 

anser att hennes uttalanden skadat varumärket. Olsson blev som enskild person måltavla 

och hennes avskedande kan liknas vid avgången för moderaternas stadsråd. Detta då 

stadsråden blev avskedade på grund av att de skulle skada moderaternas trovärdighet och 

varumärke (Allern & Pollack, 99-101). 

 

I resultatet går det att avläsa att Torbjörn Bergvall och Tommy Hamberg har samma 

version av händelsen och i alla nyhetsartiklar vilka berör uttalanden från organisationen, 

är det enbart dem som uttalar sig. I praktiken finns det en möjlighet att medierna kan 

avgöra hur kriser ska beskrivas och medierna kan därmed i vissa fall styra krisen förlopp 

genom inriktningen på sin rapportering (Larsson, 2008:295). Tydligt i resultatet framgår 

det att media låtit många källor uttala sig, både inom och utanför organisationen. Även 

polis och jordbruksverk har blivit kontaktade, liksom andra djurparker och djurexperter. 

Vilket visar på att många olika aspekter tagits med i storyn kring Parken Zoo.  

 

Genom att flera olika källor för möjlighet att uttala sig, har det gett en omfattande bild av 

händelsen och såväl positiva som negativa uttalanden har redovisats. Och det går att se att 

media använt sig av berättartekniken tillspetsning i flera av artiklarna, där de lyfter fram 

citat och källor (Johansson, 2008:32).  

 

Tidigare anställdas version om hur Parken Zoo skött sin djurhållning på ett dåligt sätt 

presenteras, men även djurexperter vilka anser att avlivning ibland kan vara det bästa 

sättet får komma till tals. Således ges även allmänheten en chans att få uttrycka sig i 

skandalen, och inte enbart organisationen. Media förmedlar ofta en liknande bild av 
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krisen som de ansvariga men visar även andra infallsvinklar, så som reaktioner från 

allmänheten (Larsson, 2008:295). 

 

Något resultatet visade på var att artiklar med skilda meningar hos de källor som uttalade 

sig  förekom i slutet av fasen som kallas: “Big bang” (Jarlbro, 2004:10-11), och att det i 

början av krisen istället publicerades artiklar vilket visade en negativ syn gentemot 

Parken Zoo.  

 

5.6. Om och hur dramatiseras nyhetsartikeln? 

Resultat 

I undersökningen har det framkommit exempel på både sakliga- och sensationella 

nyheter. De sensationella nyheterna hade främst slagkraftiga rubriker på sina 

nyhetsartiklar och kunde även använda sig av bilder. Exempel på detta är; “Zoostyrelse i 

krismöte” (Svenska Dagbladet, 2012-10-19), “Döden väntar den som inte längre passar 

in i parken” (Expressen, 2012-10-17), “Djurparkens frys med döda djur ska rensas” 

(Dagens Nyheter, 2012-10-19), samt “En vecka svenska djurparker helst vill glömma 

bort” (Expressen, 2012-10-21).    

 
 Bild 3. Exempel på en artikel med dramatiserad ton. Expressen 2012-10-17, mediearkivet/Retriever 
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De nyhetsartiklar vilka var sakliga kunde ha rubriker så som; “Zoochef lämnar sitt jobb.” 

(Expressen, 2012-10-20), samt “Kommunalrådet: Upplever att parken tar hand om 

djuren” (Expressen, 2012-10-17).  

De nyhetsartiklar med en dramatiserad ton behandlade främst djurhanteringen, hur de 

döda djurkropparna behandlades, allmänhetens åsikter samt Helena Olssons avgång. 

Detta visas bland annat genom uttalanden från allmänheten; “Vi kommer aldrig mer 

besöka Parken Zoo” (Expressen, 2012-10-18), “Att djurparker och cirkusar fortfarande 

är socialt accepterat idag är fan skandal” (Expressen, 2012-10-17) samt “Jag hoppas 

och ber för att kommunen stänger ner parken” (2012-10-18).  

 

Det framkom även skrivet i artiklar gällande hur djurhanteringen skötts: “... frysen med 

döda djur ska rensas och att kropparna ska destrueras” (Dagens Nyheter, 2012-10-19), 

samt “Djur avlivades för att ge plats” (Dagens Nyheter, 2012-10-17). 

 

Materialet visade även att de osanningar som framkommit blivit för mycket för 

ledningen, samt att det är fler än enbart media vilket fått svävande svar om var djuren 

tagit vägen: “Osanningar när parken granskades blev för mycket för ledningen” (Svenska 

Dagbladet, 2012-10-19) och “Men det är inte bara medierna som fått svävande svar om 

var djuren har tagit vägen” (Svenska Dagbladet, 2012-10-17).  

 

Expressen visar även exempel på en dramatiserad bild genom att beskriva händelsen på 

följande sätt: “Programmet har rört upp känslor - och redan samma natt som det sändes 

togs beslutet om att frysrummet skulle tömmas”(Expressen, 2012-10-18). Materialet visar 

även på att Hamberg ringde Bergvall mitt i natten gällande förflyttningen av de döda 

djuren: “Styrelseordföranden Tommy Hamberg (V) berättar att han ringde till vd:n 

Torbjörn Bergvall klockan halv tre på natten och beordrade att djuren skulle flyttas 

därifrån så snart som möjligt” (Expressen, 2012-10-18). 
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Bild 4. Några av artiklarna som var sensationella använde sig av starka bilder. Expressen 2012-10-17 

 

Många av de artiklar vilka beskrev Parken Zoo på ett sakligt sätt framfördes konkret och 

förekomsten av värdeladdade ord samt värderingar var frånvarande. Ett tydligt exempel 

på hur djurhanteringen kan beskrivas sakligt är; “Parken Zoo avlivade en utrotningshotad 

pumafamilj för att ge plats åt jaguarer” (Expressen, 2012-10-17).  

 

En mer sensationell nyhetsartikel redovisar samma händelse som ovan gällande 

djurhanteringen, men på ett sensationellt och dramatiserat sätt; “I flera av de svenska 

djurparkerna far djur illa. De svälter, slåss ihjäl och får gå omkring i sin egen skit”, 

(Expressen, 2012-10-17). 

De nyhetsartiklar vilka var dramatiserade hade värdeladdade ord och värderingar; “Nu 
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kräver flera på parkens egen hemsida att djurparkschefen ska avgå – och att Parken Zoo 

ska stänga ner för gott” (Expressen, 2012-10-18).  

 

Helena Olssons avgång framgår också i de nyhetsartiklar vilket har en mer saklig 

framtoning, men där blir det mer ett konstaterande av fakta: “Nu tvingas Helena Olsson, 

djurparkschef på Parken Zoo i Eskilstuna, lämna sin tjänst tillfälligt” (Expressen, 2012-

10-20).  

 

I en sensationell nyhet redovisas Olssons avgång med att Torbjörn Bergvall säger: “Jag 

har gjort en överenskommelse med Helena, och hon är med omedelbar verkan 

tjänstebefriad tills en oberoende utredning tar fram fakta om det som har lagts fram i 

medierna” (Expressen, 2012-10-19).   

 

I materialet framkom det även nyhetsartiklar, vilka beskrev hot gentemot 

djurparksledningen. Dessa artiklar var enbart sakliga och framställdes med följande 

exempel: “Efter tv-programmet har djurparksledningen hotats i sociala medier” 

(Svenska Dagbladet, 2012-10-19) samt “Efter tv-programmet har djurparksledningen 

hotats i sociala medier” (Dagens Nyheter, 2012-10-19) och “Även personal och ledning 

på parken Zoo har bland annat utsatts för dödshot” (Expressen, 2012-10-19).  

 

5.6.1. Analys 

I resultatet framkommer det såväl sensationella som sakliga nyheter. Det är dock flest 

dramatiserade nyheter och media vinklar ofta skandalen som upprörande och spektakulär. 

De upprörande artiklarna uppmärksammar brister och orättvisor i händelsen, medan de 

spektakulära fokuserar på det dramatiska som skett på Parken Zoo (Westanders PR 

handbok, 2013:18). 

 

Många av de dramatiska artiklarna innehåller kritik mot Parken Zoo, medan de sakliga 

nyheterna oftast rapporterar kort och värderingsfritt om händelsen så som att Olsson 

tillfälligt får lämna sin tjänst. En mer sensationell nyhet rörande samma händelse och 
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vilket beskrivs mer dramatiskt och med värdeladdade ord är att Olsson med omedelbar 

verkan är tjänstebefriad. Det är tydligt att nyheterna kring händelsen är mer riktat mot 

underhållning än enbart en sakligt beskriven nyhet (Franklin, 1997:4-5). I vissa artiklar 

beskrivs Helena Olssons avgång som mycket saklig och faktamässiga medan andra 

artiklar gör en dramatisering av avgången och lyfter fram Helena Olsson i centrum. 

Vilket det går att läsa i teorin så lägger den granskande journalistiken ibland för mycket 

fokus på enskilda händelser och personer och ger dessa en sensationsbetonad framtoning 

(Hadenius & Weibull, 1990:11-13). 

 

Nyheter vilka behandlar uttalanden som ger Parken Zoo en mer positiv bild och artiklar 

vilka tar parken i försvar, får inte lika stor uppmärksamhet och är mer sakliga än 

sensationella. Exempelvis beskrivs dödshotet mot de anställda på Parken Zoo sakligt och 

får lite utrymme i media. Även uttalanden vilka pekar på att Parken Zoo har rätt att avliva 

djur, behandlas mer sakligt än sensationellt och får inte heller lika stort utrymme i media, 

jämfört med de som anser att avlivningen är fel. Detta kan kopplas till hur medielogiken 

styr hur händelser ska framställas i olika medier, samt att det som media målar upp och 

sänder ut och verkligheten alltid kommer att vara två olika saker, då medias format är 

begränsat (Hvitfelt, 2003:32), (Nord m.fl., 2003:99-100). Det är tydligt i resultatet att 

nyheterna vinklat händelsen på olika sätt, och det är en av utgångspunkterna för 

vinklingsprincipen. Med detta menas att journalisterna hittar det publiken tycker är 

intressant, snarare än att redogöra för händelsen i dess helhet (Hvitfelt, 2003:39).  

 

Resultatet har även tydligt visat på att det främst är kvällstidningarna som använt sig av 

sensationella och dramatiserade nyheter. Det är i linje med vad Hadenius och Weibull 

säger karaktäriserar kvällstidningar (Hadenius & Weibull, 1990:11-13).  
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6. Slutsats 

I resultatet har kärnan i nyhetsartiklarna haft tre huvudfokus, dessa är organisationen 

Parken Zoo, djurparkschefen Helena Olsson, samt djurhållningen på parken. Det har även 

förekommit andra fokus, men dessa har inte varit lika framträdande. Helena Olsson har 

beskrivits på individnivå och de flesta artiklarna om henne har behandlat framingsramen 

fastställande av ansvar, samt berättartekniken personifiering. Hon har framställts som en 

”syndabock” och det framkommer att ledningen anser att hennes uttalanden skadat 

Parken Zoo’s varumärke.  

 

Det har förekommit såväl sakliga som sensationella nyheter, men överlag har 

nyhetsartiklarna varit dramatiserade. I materialet har det framkommit flera aspekter av 

händelsen, och det är stor variation i vilka källor som uttalar sig. Det redovisas källor som 

är för Parken Zoo’s avlivning, samt tar deras agerande mer ”lättsamt” och positivt, men 

huvudfokus i materialet är den negativa och upprörande bilden gentemot organisationen. 

 

Mediernas sätt att vinkla händelsen har främst varit upprörande, avslöjande och 

spektakulärt och skandalen har mestadels beskrivits med hjälp av tillspetsning och 

personifiering som berättarteknik.   

 

Många av artiklarna har beskrivit varumärket på ett negativt sätt och överlag har 

artiklarna gestaltat skandalen som en moral- och etikfråga. Förtroendekrisen har 

beskrivits genom att låta såväl allmänheten som organisationen uttala sig om att 

förtroendet för Parken Zoo har sjunkit. Det framkommer även i materialet att skandalen 

har skadat såväl själva organisationen, men även svenska djurparker överlag. Förtroendet 

för dessa har även sjunkit och varumärket har skadats. Allmänheten uttrycker bland annat 

detta genom uttalanden, exempelvis att de inte vill besöka Parken Zoo och uppmanar 

andra till bojkott och företaget Transcom ställde in sin årliga julfest på parken, enbart för 

att de inte vill förknippas med Parken Zoo’s varumärke. Parken Zoo’s ledning anser att 

varumärket skadats och att förtroendet sjunkit, men enligt styrelseordförande Hamberg är 

detta enbart på kort sikt och han är inte orolig, parkens besökare är trogna.  



Mittuniversitetet	  Kandidatuppsats	  	  
Informations-‐	  &	  PR-‐programmet	  
Malin	  Eriksson	  &	  Maria	  Otto	  
	  

	  54	  

7. Egna reflektioner 

Efter att vi genomfört vår studie anser vi att det är tydligt att den mediala makten är stor 

och kan påverka organisationer under kriser. I detta fall granskar media något som redan 

hänt och vi anser att de genom sitt sätt att gestalta och beskriva händelsen har intensifierat 

skadan på såväl organisationens varumärke, som det bristande förtroendet vilket 

allmänheten har gentemot Parken Zoo. Vi anser inte att Parken Zoo inte har gjort fel, utan 

är medvetna om deras djurhållning varit felaktig i vissa fall. Vår fokus har dock varit att 

titta på medias beskrivning av händelsen för att se hur krisen framställts och gestaltats.  

 

Vi tycker att det framkommer att händelsen genomgående gestaltats på framträdande sätt 

såsom moral och fastställande av ansvar. Många av artiklarna har vinklats som 

upprörande och spektakulära samt haft en dramatisk ton. Detta har varit negativt för 

organisationen och enligt oss är medias makt i en sådan här händelse stor och kan ha 

betydelse för hur en organisation och dess varumärke kan överleva eller sänkas. Dock 

inte menat att PR-arbete och åtgärder för hur en organisation kan hantera kriser eller det 

proaktiva arbetet är förgäves. Men media har trots det en chans att påverka många.  

 

Hur media beskrivit avlivningen av djuren och hur allmänheten reagerat på detta har 

beskrivits som förbjudet och opassande. Även fast det dagligen sker avlivning av djur i 

samhället och på andra djurparker, så är det just beskrivningen av hur organisationen 

skött avlivningen som är i fokus och som beskrivits mest i media. Då det framkommit hur 

djuren behandlats och avlivats, tycker vi att parkens slogan inte stämmer överens med 

bilden som organisationen vill förmedla ”djurparken som räddar världens djur”. 

 

Organisationer bör enligt oss vara väl förberedda på att de när som helst kan komma att 

granskas av media och det är viktigt att de har en bra kommunikativ förmåga. Det är 

således viktigt att företaget förmedlar en enhetlig bild av varumärket till allmänheten och 

att såväl anställda som ägare har en förståelse för dess innebörd. Vi anser även att en 

organisation bör hålla sina medarbetare om ryggen och inte hänga ut enskilda individer. I 

vår rapport om Parken Zoo är det tydligt att Helena Olsson blir ett huvudobjekt för 
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journalisterna efter hennes uttalande. Det som även framvisas är att såväl Hamberg som 

Bergvall även kommenterar hennes agerade på ett negativt sätt. Av allt att tyda så är 

Helena Olsson den ansvarige för förtroendekrisen och det är hennes fel att Parken Zoo’s 

samt de övriga svenska djurparkernas varumärke har skadats. Det är även intressant att 

Olsson inte är intervjuad eller uttalar sig i någon av de artiklar vi analyserat, det enda 

vilket framkommer är ett uttalande hon gjort i E-kuriren. Är detta ett medvetet val av 

Olsson eller är det organisationen som inte vill att hon ska uttala sig? Det är även 

intressant att Olsson fått så mycket uppmärksamhet i media, då hon i reportaget bad om 

ursäkt och sa att hennes mening aldrig varit att ljuga eller föra någon bakom ljuset. Vi 

anser att fokus borde ligga på organisationens misstag gällande djurhanteringen och inte 

lika mycket på hennes roll i det hela.  

 

Den mediala bevakningen anser vi har varit bra då allmänheten kunnat få en insyn i 

djurhållningen på de svenska djurparkerna. Även fast media valde att dramatisera 

nyheten om Parken Zoo, kanske på ett ibland överdrivet sätt, anser vi att granskning av 

Parken Zoo kan leda till att tillsynen och villkoren kommer förbättras för såväl djur som 

anställda på svenska djurparker.  

 

Frågan vi ställer oss är hur stor den mediala makten egentligen är och hur mycket av det 

som skrivs tar allmänheten egentligen till sig av? Inser journalister att det de skriver kan 

ha en betydelse för en organisation och leda till att dess varumärke hjälps eller stjälps? 

Vad krävs det för att en person ska ändra åsikt och vilka nyhetsämnen har störst chans att 

beröra? Det finns ett flertal olika frågor vilka framkommit allt eftersom vi gjort denna 

studie och just i denna fallstudie hade det varit intressant att se till nästa års redovisning 

för Parken Zoo. Är det förlustintäkter och har antalet besökare minskat, eller är ekonomin 

säkrad och besökarantalet precis som föregående år? Och slutligen den fråga vi undrar 

mest över; har media med sitt sätt att beskriva krisen skadat organisationens varumärke 

och förstört förtroendet för Parken Zoo på lång sikt, eller är organisationen inte märkbart 

påverkad? 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Instruktioner till den kvantitativa innehållsanalysen 

Urval av medier: Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter,  

Urval innehållsmässigt: Samtliga artiklar vilka finns publicerade i mediearkivet och på 

tidningarnas webbplats och vilket behandlar Parken Zoo. 

 

Tidsperiod: 17 oktober 2012 till den 23 oktober 2012 

 

Antal publicerade artiklar redovisas dag för dag, och sammanställs sedan.  

Frekvensen av publicerade nyhetsartiklar skrivs med siffror och redovisas i 

stapeldiagram.  
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9.2 Bilaga 2 

Kvantitativ innehållsanalys 

Översikt antal artiklar 
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9.3 Bilaga 3 

Anvisning till textanalysen av nyhetsartiklarna 

Vi väljer att skriva frågor till de texter vilka ska analyseras. Alla frågor ställs till varje 

nyhet och tolkas på samma sätt hela processen igenom. Frågorna ställs med syfte att 

besvara hur media beskrivit Parken Zoo’s förtroendekris och varumärke. Frågorna är 

hämtade från teorin och behandlar de nyhetsvinklingar, berättartekniker och 

framingmodeller som finns presenterade där. 

 

1. Vad är artikelns huvudfokus? 

Här är vi intresserade att se vad artikeln har för fokus. Är det organisationen i sig som är 

i fokus, eller är det exempelvis enskilda personer, källor som uttrycker sig eller 

vanvården av djur som får mest utrymme och skildras. På vilket sätt väljer 

nyhetsartiklarna att gestalta Parken Zoo’s varumärke under förtroendekrisen. Används 

det några speciella framingsramar och vad anses vara mest väsentligt att förmedla till 

läsarna, vilken känsla förmedlas? För att besvara denna fråga behöver vi bland annat de 

olika framingsramarna som finns presenterade i teorin.  

 

2. På vilket sätt är Parken Zoo händelsen beskriven?  

Med detta undrar vi på vilket sätt nyhetsartikeln är uppbyggd efter exempelvis 

berättarteknik och nyhetsvinkling. Hur skildras Parken Zoo krisen med hjälpa av dessa 

tekniker och finns det några mer framträdande tekniker? För att besvara denna fråga 

behöver vi de olika berättarteknikerna och nyhetsvinklarna ur teorin.  

 

3. Vad är det nyhetsartikeln lyfter fram om Parken Zoo´s varumärke? 

Med detta vill vi se hur nyhetsartikeln är utformad med meningar och attribut, för att 

beskriva Parken Zoo´s varumärke under förtroendekrisen. Används speciella 

värdeladdade ord och meningar? Fokus ligger på att se hur varumärket framställts och 

på vilket sätt, för att kunna besvara vårt syfte.  
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4. På vilket sätt uttalar sig artiklarna om källor? 

Vi vill se vilka som får uttala sig i nyhetsartikeln, om journalisterna lagt fokus på att 

intervjua källor. Är det mest utomstående personer som ges möjlighet att uttala sig om 

Parken Zoo under förtroendekrisen, eller får Parken Zoo´s styrelse och Helena Olsson 

möjlighet att ge sin version av storyn och på så sätt hantera organisationens varumärke.  

 

5. Om och hur dramatiseras nyhetsartikeln? 

Här vill vi se hur nyhetsartikeln är uppbyggd, detta med hjälp av att undersöka om den är 

sensationell eller saklig. Är det spänning och dramatik som utgör stommen i artikeln, 

eller är det mest en redovisning om vad som skett med Parken Zoo som är redovisad? 

Hur redovisas varumärket med en sensationell karaktär? Här kopplar vi frågan till 

punkten “sensationsjournalistik” i teorin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


