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Sammanfattning  
Denna uppsats kommer avhandla avlivningen av björnungar som sker på Lycksele djurpark i 

Västerbottens län. Syftet är att utreda vilka reaktioner detta har väckt mellan 2001–2016. Vissa 

avgränsningar har gjorts vilket bidragit till att orsakerna till avlivandet av björnungar inte har varit i 

fokus, men de kommer vara värda att nämna. En metod som använts är litteratursökning som har 

inneburit sökande efter böcker, artiklar och övriga källor. Dessutom har en intervju gjorts med en 

person som bidrog med viktiga fakta. Genom att använda metoderna kunde syftet besvaras. Det 

visade sig att avlivningen av björnungar har väckt flera reaktioner under 2000-talet. Reaktionerna 

har kommit från olika håll och de flesta av dem har varit negativa. De flesta människor anser att 

avliva björnungar är fel på grund av vissa orsaker, till exempel att de är söta och gulliga. 

Nyckelord: björnungar, Lycksele djurpark, avlivning, reaktioner, relationen mellan människa-djur 
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Abstract  
This thesis will examine discussions around the regular euthanization of bear cubs on Lycksele Zoo 

in Västerbotten County. The aim is to undercover the reactions to the bear cub euthanization in the 

21
st
 century. Some boundaries have been necessary in this research, such as the background causes 

for the euthanizing. Newspaper archives and interviews have been used to identify reactions. The 

euthanizing of bear cubs has led to negative reactions; most prominently, objections to 

euthanization are based on the physical appearance of the cubs as cute and adorable.  

Keywords: bear cubs. Lycksele Zoo, euthanizing reactions, relationship between human-animal 
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1. Inledning 

I januari år 2001 föddes tre björnungar på Lycksele djurpark, som är Sveriges nordligaste djurpark. 

Dessa små och gulliga nallar höll sig i närheten av sin mamma i björnidet i ett antal månader innan 

det var dags för dem att komma ut. Våren kom och det var dags för ungarna att gå ut och möta en 

ny värld. I detta sammanhang genomfördes en namntävling som skulle avgöra vilka namn de tre 

ungarna skulle få. De vinnande namnen blev Björne, Bolli och Bompa (Bergman, 2001, 7 

november). Händelsen blev väldigt uppmärksammad av både allmänheten samt olika tidningar och 

alla var spända över att se de nyfödda björnungarna. Under hela våren och sommaren var det ett 

stort antal besökare som kom till Lycksele djurpark för att se på alla djuren och många ville se de 

söta björnungarna. När hösten kom var det betydligt mindre människor som kom till djurparken. 

Björnungarna var ändå ute och lekte med varandra hela dagarna, även när snön kom. Dock var 

djurparken tvungen att ta ett svårt beslut som rörde björnungarna. På grund av platsbrist skulle 

björnungarna behöva avlivas. Deras alternativ var att släppa ut dem i det fria, men det var otänkbart. 

Detta berodde främst på att de var tama genom sin kontakt med människor (Noterius, 2001, 9 

november). Beslutet ledde till flera protester från allmänheten. På Aftonbladets hemsida fick 

människor rösta om det var rätt eller fel att avliva björnungarna. 30 000 människor röstade och av 

dem ansåg 50 procent att det var fel, medan 23 procent tyckte att det var rätt beslut (ibid). Trots 

detta avlivades Björne, Bolli och Bomba den 8 november 2001. Beslutet var tufft att ta men Irene 

Sjögren, chefen på djurparken, sade i en intervju med Aftonbladet att ”Vi ingår ju i Svenska 

Djurparksföreningen och vi följer de regler och bestämmelser som finns”.   

 

I efterhand går det att fråga sig om detta var rätt beslut eller inte. Första tanken är att det är fel att 

djurparken använder björnungarna för att få många besökare men senare avlivar dem när antalet 

besökare har minskat. Björnungarna får enbart leva ett par månader på grund av detta. Efter 2001 

har Lycksele djurpark tvingats avliva fler björnungar, främst på grund av platsbrist. Dock kommer 

inte djurparken vara tvungna att avliva björnungar varje år. Utifrån detta kommer fokus i denna 

uppsats ligga på vilka reaktioner avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har väckt mellan 

2001–2016. Bakgrunden till att de avlivas kommer nämnas, men det kommer inte läggas något stort 

fokus på det. Detta beror på att orsakerna till att björnungar avlivas är relativt kända. För att ta reda 

på vilka reaktioner avlivningen av björnar har gett upphov till kommer det undersökas hur olika 

människor har reagerat på detta samt orsakerna till att de reagerat på vissa sätt. Ett annat mål med 

studien är att utreda hur tidningar har uppmärksammat det. I tidigare forskning har inte detta 

besvarats och därmed kommer denna undersökning genomföras för att fylla detta ”tomrum”.   
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När det gäller berättelsen om Björne, Bolli och Bompa är det värt att stanna upp och reflektera kring 

den. Detta då det ytterst handlar om liv och död vilket naturligtvis är en allvarlig fråga. Det är 

därmed också en fråga som berör många människor, särskilt de som bryr sig om djur i allmänhet 

och björnar i synnerhet. I berättelsen handlar frågan om björnungarnas liv och huruvida de ska få 

fortsätta leva eller måste avlivas. Med tanke på att frågan berör så pass många människor blev 

också många människor upprörda när Lycksele djurpark avlivade de tre björnungarna.  

 

Det är ett faktum att björnungar avlivas och Lycksele djurpark har avlivat björnungar i många år. 

Djurparken har tvingats göra det på grund av olika skäl, till exempel platsbrist. Vid de tillfällen som 

Lycksele djurpark har avlivat björnungar har det varit svårt för hela personalen. De har tvingats fatta 

flera svåra beslut som de egentligen inte velat ta. Utifrån detta har det varit intressant att belysa 

olika perspektiv angående detta. Ett av dessa har varit särskilt intressant och detta utgör syftet i 

denna uppsats.  

 

Den främsta orsaken till ämnesvalet är att jag har besökt Lycksele djurpark många gånger som barn. 

Från dessa besök minns jag i synnerhet björnungarna. Dessutom är jag en naturmänniska och 

därmed väldigt djurintresserad. På grund av detta var ämnet ett självklart val och jag kände att det 

skulle bli riktigt intressant att skriva om.  Det är även relevant för andra människor eftersom det är 

något som är aktuellt varje år. Dessutom berör det många människor då det stora flertalet i 

allmänhet bryr sig om djur och då inte minst om björnar. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka reaktioner som avlivningen av björnungar på Lycksele 

djurpark har väckt mellan 2001 – 2016. 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att ställas: 

 Hur har människor reagerat på avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark och vad kan 

det ha berott på? 

 Hur har tidningar uppmärksammat detta mellan 2001–2016? 

Angående den första frågeställningen kommer det vara intressant att ta reda på vilka argument som 

har använts i de fall som människor har reagerat på avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark. 

Sedan kommer dessa argument granskas för att se vilka som är för och vilka som är emot. 
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Dessutom är chansen stor att avlivningen av björnungar har väckt starka känslor hos människor och 

därmed kan det vara intressant att se vilka känslor som går att uttyda. Orsaken till reaktionerna 

kommer också att granskas.  

 

I syfte att besvara den andra frågeställningen är det relevant att granska tidningar för att se hur och 

vad de har uppmärksammat rörande avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark. Tidningar kan 

ha använts för att ge utlopp för människors reaktioner och känslor, vilket kan vara intressant att 

veta. Förutom det kommer det vara viktigt att försöka utreda ifall tidningarna är vinklade på något 

sätt för att stötta reaktionerna eller djurparken.  

3. Material och metod 

 

3.1. Material 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställning har det varit nödvändigt att använda sig av ett stort 

material. Materialet har utgjorts av böcker, tidningsartiklar, hemsidor och andra typer av källor. De 

böcker som främst använts är Jared Millers bok The Nature of the beasts: Empire and the 

Exhibition at the Tokyo Imperial Zoo (2013) och Margo DeMellos Animals and Society: An 

Introduction to Human-animal Studies (2012), 

 

Artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och andra lokaltidningar har granskats och 

målet har varit att utreda hur människor reagerat när björnungar har blivit avlivade på Lycksele 

djurpark mellan 2001–2016. Dessutom har de varit nödvändiga för att kunna se hur tidningar har 

uppmärksammat de tillfällen då björnungar har blivit avlivade på Lycksele djurpark. En 

tidningsartikel som skilde sig från de andra artiklarna var Sören Löfvenhafts artikel i Dagens 

Nyheter från 1997. I artikeln får läsaren läsa om en intervju som författaren gjort med två personer 

som båda hade mycket kunskaper om naturen och björnen. Ett av samtalsämnena som togs upp i 

denna intervju var relationen mellan människan och björnen, vilket var särskilt relevant för 

uppsatsen. Löfvenhaft hänvisade i sin artikel till en bok som var skriven av två forskare vid 

Skandinaviska Björnprojektet, som handlade om detta ämne.  

 

En vetenskaplig artikel som har använts är ”En kulturhistorisk funktionalist” (1996), som är en 

artikel i tidskriften Kulturvärden. Artikeln är skriven av Staffan Nilsson och handlar om Ragnar 
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Hjorth som designade Skansens djurhus i början av 1900-talet. Denna artikel var viktig i skrivandet 

av den historiska bakgrunden om svenska djurparker.   

 

Internethemsidor till Lycksele djurpark och djurorganisationer har också använts och orsaken till 

detta var att det krävdes vissa fakta som var nödvändig för uppsatsen. De hemsidor som varit 

relevanta är Lycksele djurparks, Skansens samt Svenska djurparksföreningens hemsida. 

Djurparkernas hemsidor har bidragit med fakta om hur länge djurparkerna har funnits och vilka djur 

som går att besöka på djurparkerna samt annan fakta. Svenska djurparksföreningen har granskats i 

syfte att se vilka regler och bestämmelser som bland annat Lycksele djurpark måste förhålla sig till.    

 

Slutligen har en intervju gjorts med en person som är anställd på Lycksele djurpark. Denna intervju 

skedde via telefon, eftersom det var det lättaste alternativet med tanke på att respondenten bodde 

långt bort. Med tanke på att personen är anställd på Lycksele djurpark hade hen mycket att berätta 

om avlivningen av björnungar som har skett under många år.  

3.1.1. Källdiskussion 

För att ta reda på källornas (tryckta och elektroniska) tillförlitlighet har ett antal källkritiska frågor 

ställts: Vem har skrivit detta? När är källan skriven? Vad vill upphovsmannen uppnå med det som 

skrivits? Är källan oberoende av andra fakta? Frågorna går att koppla till de källkritiska kriterierna 

samtidighets-, tendens- och oberoendekriteriet. Samtidighetskriteriet innebär att ju närmare en källa 

ligger i tid, desto tillförlitligare är den (Ejvegård 2009, s.73). En bok från år 1956 som tar upp andra 

världskriget är mer tillförlitlig än en bok från 1992 utifrån detta kriterium. Tendenskriteriet handlar 

om att undersöka om upphovsmannen till en källa vill uppnå något särskilt med den. 

Upphovsmannen kan möjligtvis vilja påverka läsaren på ett visst sätt. Det sista kriteriet som har 

använts för att kritisera och diskutera olika källor är oberoendekriteriet. Genom att använda detta 

kriterium går det att upptäcka om en viss källa bygger på andra fakta. Utifrån detta går det att 

utesluta om det är en primärkälla eller en sekundärkälla (Ejvegård 2009, s.71). En primärkälla är 

oberoende av andra fakta och källor medan en sekundärkälla är det motsatta. En primärkälla brukar 

vara mer tillförlitlig. 

 

Vid möte av källor på Internet, som hittats på Google och databasen Google Scholar, har en större 

noggrannhet varit nödvändig. Detta beror på att vissa elektroniska källor kan vara mindre 

tillförlitliga än tryckta källor. Ett flertal dagstidningsartiklar har använts och dessa måste en 
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författare kunna ta med ”en nypa salt”, för det är inte säkert att allting i en artikel stämmer. 

Dessutom har det varit viktigt att applicera tendenskriteriet på tidningsartiklarna eftersom 

författaren till en artikel kan vilja påverka läsarna på ett visst sätt. Utifrån detta har vissa artiklar 

inte använts som källor. Vissa artiklar har inte använts för att de i huvudsak hade samma innehåll 

som de artiklar som använts i studien. Förutom dagstidningsartiklar har en artikel i tidskriften 

Kulturvärden granskats. Artikeln var skriven av Staffan Nilsson och handlade om byggandet av 

Skansens djurhus. Först och främst kritiserades författaren och därmed var det viktigt att kolla upp 

vem han var. Det visade sig att han var fil. dr antikvarie och utifrån detta hade han kunskaper om 

innehållet i sin artikel. Dock utgavs artikeln 1996, ungefär 70 år efter att Skansens djurhus var 

färdigt. Däremot har det inte hittats någon äldre källa som behandlar samma ämne. Källan är även 

en primärkälla och med allt detta i åtanke har den använts.  

 

Andra elektroniska källor som varit intressanta är olika hemsidor, nämligen Lycksele djurparks, 

Skansens samt Svenska djurparksföreningens hemsida. Det går att ifrågasätta innehållet på dessa 

hemsidor, eftersom det ofta saknas författare och år. På grund av det har det gjorts sökningar efter 

samma fakta i andra källor som är mer tillförlitliga. Dessa fakta har hittats bland andra källor och 

därför har hemsidorna använts som källor.   

3.2. Metod  

De metoder som har använts för att samla in fakta har varit kvalitativa. Kvalitativ metod använder 

källor som är narrativa och deskriptiva istället för källor som innehåller statistik. (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson 2012, s.298). Den bygger också på att personen vill få en förståelse om 

ett specifikt ämne (ibid). I detta arbete har metoden använts i syfte att förstå vilka reaktioner 

avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har lett till. För denna uppsats har det inte varit 

särskilt lämpligt att använda en kvantitativ metod, som bygger på insamlande av statistiska data. 

Materialet som har använts är böcker, tidningsartiklar samt intervjuer och syftet har varit att belysa 

reaktionerna som väckts på grund av avlivningen av björnungar. Utifrån detta har kvalitativa 

metoder varit lämpligast.  

 

I syfte att få tag i fakta om uppsatsämnet har en mediestudie varit nödvändig. På grund av detta har 

en av metoderna som använts varit litteratursökning (Ejvegård 2009, s.47). Målet har varit att 

försöka få tillgång till olika typer av litteratur (böcker, artiklar och andra typer) om avlivningen av 

björnungar och Lycksele djurpark för att lyfta fram olika synsätt och uppfattningar kring ämnet. 
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Sökningar har gjorts på olika ställen, till exempel bibliotek, för att hitta fakta och källor. 

Litteratursökning brukar oftast vara en bra metod när en uppsats ska skrivas, för det ger en bra 

grund för det fortsatta skrivandet.   

För att utreda människors olika åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper har en intervju 

använts, för det är ett bra hjälpmedel när det gäller detta (Ejvegård 2009, s.49). Intervjun har främst 

använts för att besvara uppsatsens syfte. Det finns olika typer av intervjuer och dessa är 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012, 

s.308). Den intervjun som genomfördes i detta arbete var en telefonintervju och den bestod av både 

semistrukturerade och ostrukturerade element. Det semistrukturerade elementet i intervjun utgjordes 

av ett antal förutbestämda frågor, som i detta fall utgjordes av uppsatsens frågeställning. Andra 

elementet, det ostrukturerade, bidrog till följdfrågor och respondenten fick chansen att påverka 

intervjuns form genom att utveckla sina svar och tankar (ibid). Personen som kontaktades var 

anställd på Lycksele djurpark och kommer i fortsättningen benämnas som informant 1. Under 

intervjun fördes anteckningar.  

 

4. Tidigare forskning 

Denna uppsats stöter på tre olika forskningsfält som har studerats, nämligen björnens kulturhistoria, 

djurparkshistoria och relationen mellan människor och djur. För att kunna få tag i fakta om dessa 

har ett antal källor använts. När det gäller björnens kulturhistoria har två verk använts. Det första av 

dem är en bok av Robert E. Bieder och har titeln Bear (2005).  Boken handlar främst om relationen 

mellan människan och björnen. I den går det att läsa om hur människor har framställt björnen under 

historiens gång. I många myter och legender går det ofta att återfinna björnar. Förutom det belyser 

han hur björnen går att upptäcka idag i berättelser, sånger samt tecknade serier och filmer. I Sverige 

finns det till exempel ett antal sånger som innehåller en björn, som Alice Tegnérs ”Mors lilla Olle”. 

Utifrån det som denna bok tar upp går den att koppla till uppsatsen eftersom den visar vilken 

”kulturell” betydelse björnen har för människor. Denna kan sedan leda till att människor börjar bry 

sig mer om björnar än något annat djur.  

 

En annan bok som har hittats är Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story 

About Looking at People Looking at Animals in America (2014) som är skriven av den amerikanske 

journalisten och författaren Jon Moallem. I sin bok belyser han att björnar har tidigare setts som 

monster i USA, men detta ändrades när Theodore Roosevelt vägrade skjuta en skadad björn. Efter 
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denna händelse uppmärksammade hela landet denna exemplariska nåd och i den stunden föddes 

teddybjörnen. Teddybjörnar går idag att hitta i många barns sovrum runt om i världen. Många är 

fortfarande rädda för björnar men det finns en hel del som betraktar dem som större teddybjörnar 

samt anser att de har en viktig roll i naturen. Moallem inriktar sig dock främst på isbjörnar i sin bok. 

Trots detta går boken att koppla till syftet med denna uppsats som är att utreda vilka reaktioner som 

avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har väckt mellan 2001–2016.    

 

En bok som har använts för att få grepp om djurparkhistoria har varit Jared Millers bok The Nature 

of the beasts: Empire and the Exhibition at the Tokyo Imperial Zoo (2013). Den behandlar 

djurparker och hur länge människor har besökt djurparker. Boken belyser även hur djur på olika 

djurparker har blivit behandlade av djurparkspersonal. Millers bok har använts för att få en historisk 

bakgrund till relationen mellan människan och djur och hur denna gestaltas på djurparker.  

 

I syfte att få tag i fakta om relationen mellan människor och djur har Margo DeMellos bok Animals 

and Society: An Introduction to Human-Animal Studies (2012) granskats. Förutom att den belyser 

denna relationen behandlar den även vilken roll djur har i människans samhälle och vilken 

betydelse de har.  

 

Det har gjorts mycket forskning som handlar om björnar, till exempel hur den svenska björnjakten 

påverkar dem. Forskningen har fokuserat på relationen mellan människan och djur, i detta fall 

människan-björnen. Dock har det inte gått att hitta någon forskning som handlar om avlivningen av 

björnungar som sker på Lycksele djurpark, och vilka reaktioner den har fått. Syftet med denna 

uppsats är att ta reda vilka reaktioner avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har fått hos 

allmänheten samt hur tidningar har skrivit om det. På grund av att det inte finns någon forskning om 

detta kommer denna uppsats bidra med ett nytt ämne till forskningen om björnar. 

5. Bakgrund  

5.1. Djurparkshistoria 

De första moderna djurparkerna öppnades i Paris 1793 och i London 1828 (Miller 2013, s.8). Både 

dessa djurparker byggdes under påverkan av två västerländska imperiemakter, nämligen Frankrike 

och England. Under senare delen av 1800-talet öppnade fler djurparker i Australien, Indien och 

Nordamerika (ibid). Det dröjde däremot till 1882 innan den första djurparken som inte byggdes 
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under påverkan av någon västerländsk imperiemakt var färdig. Denna djurpark byggdes i Tokyo 

och kallas Ueno djurparken (ibid). I slutet av 1900-talet fanns det mer än tusen officiella djurparker 

runt om i världen. Dessa djurparker besöktes av cirka 675 miljoner människor varje år vilket 

utgjorde ungefär 10 procent av världens befolkning (ibid).    

 

Till skillnad från andra länder dröjde det ett tag innan den första djurparken öppnades i Sverige. 11 

oktober 1891 invigdes Sveriges och världens äldsta friluftsmuseum av Artur Hazelius (Skansen, 

u.å.), nämligen Skansen i Stockholm. Från början var det enbart ett friluftsmuseum men några år 

senare förändrades detta. 1915 fick Ragnar Hjorth, som var studerande på Tekniska Högskolan i 

Stockholm, i uppdrag att som praktiserande arkitekt designa Idunhallen på Skansen samt Skansens 

djurhus (Nilsson, 1996). Det tog flera år innan hans design blev verklighet, men när det var 

färdigbyggt började Skansen räknas som en djurpark.  Idag utgör djurhuset Skansens akvarium 

(ibid).  Skansen är idag en av Sveriges mest välkända djurparker och har ett stort antal olika djur 

samt aktiviteter som lockar både barn och vuxna. 

 

Lycksele djurpark är yngre än Skansen men har ändå blivit en populär djurpark med många fina 

djur och roliga aktiviteter. Den grundades 1959 av Holger Lithner (Lycksele djurpark, u.å.). Från 

början var djurparken ungefär en kilometer från centrum, på en plats som är känt som 

Gammplatsen. Under denna tid fanns det endast ett fåtal djur. 1966 flyttades djurparken cirka en 

kilometer söder från centrum till Brännberget och än idag är den kvar på denna plats (ibid). 

Lycksele djurpark hanterar alla de fyra stora nordiska rovdjuren björn, varg, järv och lodjur. Det 

finns även andra djur, till exempel hjortar, myskoxar, får och sälar. I Sverige finns det en 

medlemsorganisation som heter Svenska djurparksföreningen. Organisationens medlemmar utgörs 

av djurparker, akvarier, tropikhus och andra institutioner från hela Sverige består av många 

djurparker från hela Sverige. På deras hemsida (http://svenska-djurparksforeningen.nu/) går det att 

läsa att de ”är inriktade på att ge sina besökare en värdig och givande upplevelse och samtidigt ge 

djuren en optimal vård och levnad”. Skansen är med i denna organisation och även Lycksele 

djurpark.  

Av djuren som finns på Lycksele djurpark är björnen ett av de mest populära. Detta syns tydligt om 

man tänker på djurparkens logga, se nedan.    

http://svenska-djurparksforeningen.nu/
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Loggan utgörs av en gul och rund björn med vänliga ögon och ett stort leende. Björnen framställs 

alltså inte som ett farligt djur, utan som gulligt. Detta kan vara en möjlig orsak till att många 

barnfamiljer och andra människor kommer till djurparken för att bland annat se på björnarna. Det 

som lockar flest människor är när björnarna och björnungarna kommer ut ur idet. Detta brukar alltid 

ske samma datum, nämligen den 14 april. Enligt en gammal folktro går björnen ut ur idet detta 

datum varje år (Sveriges Radio, 2014). Denna dag har Tiburtius namnsdag och därmed har den fått 

namnet Tiburtiusdagen. Tidningar, filmbolag och många andra människor kommer till Lycksele 

djurpark för att främst få se björnungarna.  

5.2. Relationen mellan människa och djur  

I sin bok Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies (2012) betonar Margo 

DeMello relationen mellan människan och djur. Denna relation har funnits under en lång tid och 

under denna tid har människor och djur varit i behov av varandra. Många djur har använts vid 

jordbruk, främst kor, oxar och hästar. Med hjälp av djuren har människan kunnat livnära sig samt 

tjäna pengar och i utbyte har djuren fått skydd från vilda djur samt föda. Dessutom finns det många 

djur som människor under lång tid haft som husdjur och dessa djur har blivit älskade som en i 

familjen. Förutom det går det att hitta djur i myter, legender och folksagor från hela världen 

(DeMello 2012, s.287). Djur finns också i många religioner och många människor ber till dem och 

frågar dem om råd. Allt detta beror på att djur på ett sätt är lika oss, men samtidigt olika.  

Dessutom har relationen mellan människa och djur lett till att djur ingår i många litterära verk och 

främst i barnlitteratur, alltså barnböcker och barnsagor. Detta beror på att barnlitteratur ofta bygger 

på folksagor och övriga sagor som själva innehöll djur (ibid, s.329). Djuren används på två olika 

sätt i barnböcker. Oftast ersätter de människor och representerar vissa karakteristika drag som 

Bild 1: Lycksele djurparks logga 
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människor har eller som författaren vill lära ut till läsaren (ibid). Djuren kan också vara sig själva, 

alltså vara djur som björnar, rävar eller kaniner. I barnlitteratur används de oftast som mänskliga 

modeller och vanligtvis som ersättare för barn (ibid). På detta sätt presenteras de antingen realistiskt 

som djur som kan visa kärlek, fruktan eller lojalitet, eller som djur med mänsklig klädsel, manér 

och som talar. Nalle Puh, som är en björn, är ett exempel på det senare. Förutom litteratur 

förekommer djur i många filmer och tv-serier och några exempel är björnen Yogi, Lassie, Bambi 

och Musse Pigg (ibid, s.333).  

5.3. Relationen mellan människan och björnen 

När det gäller relationen mellan människan och björnen skiljer sig den till skillnad från människans 

relation till andra djur. Det finns ett stort antal björnar i Sverige idag och i många områden har de 

inte funnits på flera år och detta påverkar människor på olika sätt. Många människor är rädda för 

björnen medan vissa beundras av den. I Sverige är björnen det största rovdjuret men det är också 

mångas kramdjur (Löfvenhaft, 1997, 3 juni). Relationen mellan människan och björnen har funnits 

under lång tid. En av orsakerna till att människor beundras av björnen är för att det är djuret i 

Skandinavien som mest liknar människan (ibid). I sin artikel hänvisar Löfvenhaft till en bok som är 

skriven av två forskare, Jon Swenson och Finn Sandegren. Boken heter Björnen - viltet, ekologin 

och människan (1997). Båda forskarna arbetar vid Skandinaviska Björnprojektet, som är ett 

samarbete mellan forskare från främst Norge och Sverige. De menar att både människan och 

björnen har sina ögon riktade framåt, kan stå och gå på två ben och kan plocka upp föremål med 

framfötterna. Dessutom föder båda två hjälplösa ungar inomhus (Sandegren & Swenson, 1997, 

refererad i Löfvenhaft, 1997, 3 juni). 

Fler personer som har diskuterat orsaken till att björnar beundras av många människor är Ludwig 

Heck, tidigare en av cheferna för Berlin Zoo. Han menade att besökarna älskade deras björnar och 

att detta berodde på att björnar liknar människor på flera sätt (Brunner 2007, s.85). Ett beteende 

som liknade människor på många sätt enligt Heck var när en björn stod på sina bakben och gick 

runt likt en fet gammal man i sina underkläder. Dessutom menade han att björnar ofta satt på sin 

bakdel, vilket människor också gör (ibid). 
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6. Teori 

6.1. Human-Animal Studies 

Teorin som huvudsakligen har använts i denna uppsats är en teori som benämns Human-Animal 

Studies (HAS). Denna teori behandlar Margo DeMello i sin bok och redogör för vad den innebär 

och hur den går att använda inom forskning. För att få tag i fakta om relationen mellan människor 

och djur har Margo DeMellos bok Animals and Society: An Introduction to Human-animal Studies 

(2012) varit nödvändig. Författaren går igenom vilken betydelse vissa djur har haft för människan 

och har än idag och hur detta påverkat sättet som människor behandlat dem på. DeMellos bok har 

varit nyttig i syfte att förstå orsaken till att människor reagerar på olika sätt om ett djur blir avlivat 

eller skadat på annat sätt. Enligt henne utvecklades Human-Animal Studies på grund av intresset för 

djur i samhället, vilket också ledde till formandet av djurskyddsrörelsen (DeMello, 2012, s.17). 

Dock handlar inte teorin om främjandet av djur. Forskarna och teoretikerna försöker istället utreda 

vilken roll djur spelar i människans samhälle och kultur, både bra och dålig. Trots att Human-

Animal Studies inte fokuserar på att skydda djur är det många forskare som engagerat sig i teorin på 

grund av deras intresse eller passion för djur (ibid). Många av dem är troligtvis djurvänner och vill 

därmed skydda djuren. Utifrån detta skulle de se till att agera ifall de skulle avslöja att vissa djur 

behandlas på ett dåligt sätt av människan. Många av dem skulle göra allt i sin makt i syfte att stoppa 

det och på så vis rädda djuren (ibid). Likt sociologer, som utifrån sin kunskap om sociala problem, 

ofta försöker upprätta en politik i syfte att förhindra mänskligt lidande har de en viktig roll.   

 

DeMello menar att alla människors liv är omgivna av djur (ibid, s.4). Hon menar också att det är 

viktigt att påpeka att det finns en tydlig likhet mellan människan och djur. Båda två är nämligen i 

grunden djur, medan djur som björnar, älgar och järvar är ickemänskliga djur. Enligt henne är 

människors liv starkt knutet med ickemänskliga djurs liv. Det finns flera exempel på detta och ett av 

dem är att många människor och djur delar samma hem likt kompanjoner. Människor behandlar 

även djuren som familjemedlemmar (ibid). Vissa människor köper till och med kläder till sina djur 

eller firar deras födelsedag. Ett annat exempel är att människor har valt att inkludera djur inom 

religion, konst, poesi samt litteratur. I till exempel Jack Londons bok Skriet från vildmarken får 

läsaren följa handlingen genom hunden Bucks ögon. Förutom det äter människor djur eller 

åtminstone produkter från dem (mjölk, smör och ägg) i praktiskt taget varje måltid (ibid). Dessutom 

består många människors klädsel och skor av djurskinn, päls, hår eller ull. Ännu ett exempel på att 

människor och djurs liv är starkt sammanknutna är att många människor besöker djurparker, marina 
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parker med däggdjur (till exempel Sea World) och rodeo. Detta gör det för att bli underhållna av 

djur som uppträder och gör olika konster (ibid). Slutligen påpekar DeMello att ett flertal politiska 

protester har uppstått ett flertal gånger på grund av oenighet angående hur djur ska behandlas. 

Utifrån allt detta går det att säga att människor och djur stöter på varandra i många olika 

sammanhang samt att de är beroende av varandra.   

 

Human-Animal Studies studerar inte enbart djur utan fokus ligger på interaktionen och relationen 

mellan människor och ickemänskliga djur (ibid, s.5). Detta starka band mellan människor och djur 

kan sedan ge upphov till diskussion ifall vissa djur utsätts för fara på något sätt. Ifall en person 

påstår att en annan persons hund måste avlivas på grund av en viss orsak kommer detta säkerligen 

leda till en hätsk diskussion. Ifall två björnungar på en djurpark riskerar att bli avlivade hade detta 

också bidragit till en diskussion.  

 

6.2. Djuromsorg 

I boken Care in Practice: On Tinkering in Clinics, Homes and Farms (2010) diskuterar Annemarie 

Mol, Ingunn Moser & Jeannette Pols huruvida människor bryr sig om olika saker, till exempel djur. 

Först och främst menar de att omsorg och att bry sig om något eller någon ligger i människans natur 

(Mol, Moser och Pols, 2010, s.15). Omsorg utförs aktivt och målet med den är att förbättra liv. De 

belyser att människan också är ett djur och likt andra djur lever människor med smärta men får 

ibland njuta av livet (ibid). Dock skiljer sig människan från andra djur på olika sätt. Ett av dem är 

att många människor äger bondgårdar och på bondgårdarna föder de upp andra djur och det finns 

slakthus (ibid). På detta sätt bryr de sig om sina djur samtidigt som de avlivar dem. Författarna 

ställer frågan ifall avlivning utförs för att människorna bryr sig om djuren eller ifall det inte har med 

det att göra överhuvudtaget. Denna fråga har väckt många frågetecken och diskussioner, men har 

inte blivit fullständigt besvarad än (ibid).  

 

Efter att de presenterat denna fråga hänvisar författarna till forskning som Hans Harber gjorde under 

1950–60-talet. Forskningen utfördes på en holländsk bondgård och på den gick det att uttyda olika 

former av omsorg som bondgårdens djur fick (ibid, s.17). Vissa av djuren blev individualiserade 

och gavs ett namn. Andra blev inte alls behandlade på detta sätt utan blev slaktade. Vissa blev 

inbjudna in i huset och andra inte (ibid). Familjen som bodde på bondgården var i ekonomiskt 

behov av sina djur, men detta exkluderade inte omsorg utan krävde det. Människorna brydde sig 



 

16 

 

alltså om sina djur. När det gäller människors omsorg om djur är detta applicerbart på teorin som 

använts i denna uppsats.          

 

En av de stora vetenskapliga disciplinerna är sociologin. Inom denna går det att hitta kännetecken 

som går att koppla till Human-Animal Studies. Sociologins huvudsakliga teoretiska paradigmer är 

symbolisk interaktionism, funktionalism och konfliktteori. Alla dessa kan appliceras på Human-

Animal Studies (DeMello, 2012, s.20). Till exempel fokuserar social interaktionism på personlig 

interaktion.  På detta sätt kan interaktionerna och relationerna mellan människor och ickemänskliga 

djur studeras (ibid, s.21). Förutom det kan människor använda denna ”mikroteori” till att analysera 

vilken betydelse som samspelet mellan människor och djur har och vad det kan leda till.   

 

Teorin som använts i denna uppsats, Human-Animal Studies, har påverkat sökandet efter fakta. 

Detta har sedermera lett till att vissa fakta har valts bort för att det inte har varit relevant för denna 

uppsats. Fakta som har varit mest intressant har varit relationen mellan människa och djur och hur 

detta kan ha påverkat människors reaktioner när djur har avlivats. I denna uppsats har fokuset legat 

på avlivandet av björnungar på Lycksele djurpark. Teorin har därmed använts för att ta reda på hur 

relationen mellan människan och björnen ser ut. På grund av det har det varit intressant att utreda 

vilken betydelse björnen har i människans samhälle och kultur. Orsaken till att detta har undersökts 

är för att det kan förklara orsaken till människors reaktioner i de fall som björnungar på Lycksele 

djurpark har avlivats. Anledningen till tidningars rapportering om det kan också förklaras genom att 

uppmärksamma detta.    

 

7. Empirisk undersökning 

I denna del kommer uppsatsens resultat presenteras. Innan dess är det viktigt att komma ihåg teorin 

som har använts i denna uppsats, nämligen Human-Animal Studies. Det centrala i denna teori är 

relationen mellan människan och djur och därmed har denna relation också varit relevant för denna 

uppsats. I denna uppsats har dock relationen mellan människan och björnen varit mest central. Alla 

resultat som har framkommit under arbetet med uppsatsen går att koppla till teorin. När resultaten 

kommer presenteras kommer teorin att tas upp. Teorin har inte enbart använts för att få tag i resultat 

utan den har genomsyrat alla uppsatsens delar.  
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När det gäller relationen mellan människan och björnen går det att återkoppla till det som skedde år 

2001 på Lycksele djurpark. De tre björnungarna Björne, Bolli och Bompa föddes och de blev 

mycket populära samt omtalade. Dock fick ingen av dem ett särskilt långt liv utan alla avlivades på 

hösten 2001, alltså samma år som de föddes. De tre björnungarna kommer behandlas i en senare del 

och främst vilka reaktioner som uppstod efter att de avlivades.  

 

När det gäller Björne, Bolli och Bompa är det värt att notera att alla börjar på samma bokstav, 

nämligen b. Varje år gäller det en ny bokstav när björnungar ska namnges och många djurparker 

följer denna regel, bland annat djurparken i Järvsö (Behdjou, 2008, 29 april). 2001 gällde bokstaven 

b och på grund av det fick björnungarna på Lycksele djurpark namnen Björne, Bolli och Bompa. 

Det är värt att notera att de tre björnungarnas namn går att relatera till två barnprogram på SVT 

(Sveriges television). Det ena är Björnes magasin och det andra är Bolibompa, som än idag visas, 

som är ett av de populäraste barnprogrammen i Sverige. Björnungarnas namn gör att människor kan 

relatera till dem och betraktar dem som mänskliga varelser. Detta är centralt i uppsatsens teori, 

Human-Animal Studies.     

 

Beslutet om att avliva Björne, Bolli och Bompa var tufft för många människor. För djurparken var 

det ett svårt beslut att ta eftersom de hade fött upp björnungarna och fått en bra relation med dem. 

Avlivningen av björnungarna väckte många reaktioner bland många människor. De flesta av dem 

protesterade och menade att det var både fel och omänskligt. Händelsen berörde alltså många 

människor och det tyder på att det måste funnits en orsak eller flera orsaker. En möjlig orsak bör ha 

varit den långvariga relationen som finns mellan människan och björnen. Många människor 

fascineras av björnen och det beror på att det är djuret i Skandinavien som mest liknar människan 

(Löfvenhaft, 1997, 3 juni). En annan orsak kan ha varit att många människor anser att det är fel att 

döda djur eftersom att de är en del av människans värld. 

 

Vad hade hänt ifall Lycksele djurpark inte hade avlivat björnungarna? Om de inte hade valt att 

avliva dem skulle de haft tre alternativ. Det första hade varit att ha kvar björnungarna på djurparken. 

Dock fanns det två risker med detta. John-Gunnar Jönsson, ansvarig för djurparken i egenskap av 

Lycksele kommuns kultur- och fritidschef, menade att:” Vi hade ingen plats för dem. Dessutom 

fanns det risk för inavel på lång sikt” (Falkehed, 2001, 7 december). Ett annat alternativ hade varit 

att skicka dem till en annan djurpark, men vid detta tillfälle fanns det ingen djurpark i Norden som 

kunde ta emot dem. Jönsson menade även att det inte var ett alternativ att skicka dem till någon 
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annan djurpark eftersom de inte hade tillräckligt hög standard för att ta emot björnungarna (ibid). 

Ett tredje alternativ hade varit att släppa ut björnungarna i det fria. Om de hade gjort det hade 

antalet björnar i Västerbotten blivit ännu större än det var, vilket de ville undvika. Dessutom hade 

björnungarna blivit tama genom sin kontakt genom kontakten med människor och hade därmed haft 

det svårt att klara sig själva.    

7.1. Avlivningens reaktioner 

 

Under många år har Lycksele djurpark avlivat björnungar, som inte ens varit ett år gamla. När 

djurparken beslutade att avliva Björne, Bolli och Bomba i november 2001 väckte detta reaktioner 

från flera olika håll. Av de tillfällen som björnungar avlivades är detta tillfälle ett av de som 

uppmärksammats mest av alla. Många människor blev upprörda att björnungarna avlivades och 

menade att det inte var rätt gjort av Lycksele djurpark, medan andra menade att det var rätt beslut 

att ta för björnungarnas fortsatta liv och för alla björnar på djurparken.   

 

I samband med att de tre björnungarna skulle avlivas genomförde Aftonbladet en röstning på sin 

hemsida. På hemsidan kunde människor gå in och rösta ifall de tyckte de var fel eller rätt av 

Lycksele djurpark att avliva Björne, Bolli och Bomba (Noterius, 2001, 9 november). Ett stort antal 

människor röstade, 30 000. Detta är ett tydligt exempel på att denna händelse engagerade många. 

Av de som röstade ansåg majoriteten, som utgjorde 50 procent, att det var fel att avliva 

björnungarna (ibid). Enbart 23 procent tyckte att djurparken gjorde rätt beslut. Avlivningen av 

björnungarna upprörde därmed ett större antal människor som ville skydda björnungarna. Utifrån 

går det att säga att de brydde sig om björnungarna. Människorna som röstade för beslutet brydde sig 

också om björnungarna, men på ett annorlunda sätt. Även djurparken brydde sig om björnungarna 

trots att de avlivade dem. Detta berättade informant 1 i intervjun som gjordes.  

 

Informant 1, som är anställd på Lycksele djurpark, berättade att djurparkens policy är att ge alla 

björnar och björnungar ett naturligt liv på djurparken och se till att de mår bra. Förutom det måste 

djurparken förhålla sig till de regler som gäller inom Svenska Djurskyddsföreningen, som de är 

medlemmar i. Det finns ett antal etiska regler som gäller för alla medlemmar i föreningen och en av 

dem är: ”Avlivning av djurparksdjur bör om möjligt ske i djurets hemmiljö. Beslut om avlivning 

ska ske i samråd med berörd artkoordinator” (Svenska djurskyddsföreningen, 2013). Denna regel 

handlar alltså om att ibland måste djurparker avliva djur, trots att det är ett tufft beslut. Dock måste 

djurparkerna fatta det. Detta bidrar till att Lycksele djurpark ibland måste avliva björnungar, vilket 
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sker enligt reglerna (Informant 1, 2016, telefonintervju 7 november). En annan regel lyder: ”Djur 

ska behandlas med respekt och värdighet såväl under som efter sin levnad” (Svenska 

djurskyddsföreningen, 2013). Denna regel innefattar att djurparken ser till att djuren får ett bra liv 

och att detta inbegriper avlivning ifall det blir nödvändigt. Lycksele djurpark avlivar inte djur, 

oavsett om det är en björnunge eller en get, ifall det inte finns något skäl. När Björne, Bolli och 

Bompa avlivades var det på grund av platsbrist på djurparken. Beslutet de tog var därmed det bästa 

för de tre björnungarna. Trots detta har avlivning av björnungar väckt många reaktioner och många 

av dem är negativa mot avlivningen. Informant 1 berättade att hen till och med hade fått utstå 

dödshot. Avlivning av björnungar har väckt fler reaktioner, dock är det viktigt att påpeka att 

avlivningen av Björne, Bolli och Bompa har blivit mest uppmärksammad. Orsaken till detta är 

osäker men det är inte relevant för denna uppsats.   

 

Avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har också upprört personer inom nöjesbranschen, 

bland annat artister och modeller. När Björne, Bolli och Bompa avlivades 2001 var det särskilt två 

personer som reagerade. En av dem var den dåvarande franska filmstjärnan och modellen Brigitte 

Bardot. Hon har också blivit känd som djurrättsaktivist. När hon fick höra att Lycksele djurpark 

hade avlivat de tre björnungarna skrev hon ett upprört brev till chefen för Lycksele djurpark. I 

brevet skrev hon bland annat ”Er gest är ovärdig en mänsklig varelse” (Falkehed, 2001, 2 

december). Aftonbladet kontaktade därefter John-Gunnar Jönsson, som är ansvarig för djurparken i 

form av kommunens kultur- och fritidschef. Han svarade på frågor om Bardots brev och svarade att 

han förstod hennes reaktion. Dessutom sade han att avliva björnungar var svårt för honom också 

(ibid). Den huvudsakliga orsaken till att björnungarna avlivades var som tidigare sagt på grund av 

platsbrist. En annan person som svarade på Bardots kritik var Hans-Ove Larsson, zoolog på 

Skansen och ordförande i Svenska Djurparksföreningen. Han försvarade Lycksele djurpark och 

andra djurparker som tvingas avliva björnungar på grund av att de får platsbrist och för många 

ungar (Sternudd, 2002, 1 mars). Dessutom menade han att det var det bästa alternativet för 

björnungarna.  

 

En annan person som reagerade på avlivningen av Björne, Bolli och Bompa var Martin Eriksson, 

mer känd under sitt artistnamn E-Type. Ett par dagar efter Lycksele djurpark avlivade björnungarna 

sade han i en intervju med Aftonbladet att det var fel att avliva björnungarna. Dessutom sade han att 

” Jag tycker att det är en skandal att det får gå till så här” (Forsström, 2001, 8 november). 
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2001 var inte den enda gången som björnungar avlivades på Lycksele djurpark. Man har även 

avlivat björnar vid andra tillfällen. 2015 dödades tre björnungar som föddes i januari av björnhonan 

Beata (Wallin 2015, 12 mars). Det väcktes ett flertal reaktioner mot detta och en av dem går att 

upptäcka i en insändare till Värmlands Folkblad. Insändarens skrevs 2015 av en elev på 

Kvistbergsskolan i Torsby kommun. Det är otydligt hur gammal eleven var när hen skrev den 

eftersom skolan undervisar elever som går i förskolan samt årskurs 1–9. Trots detta är insändaren 

viktig att uppmärksamma. Rubriken på insändaren löd ”Sluta besöka djur i fängelse!” (2015, 29 

september). Budskapet som eleven ville presentera i insändaren var att det var fel med djur på 

djurparker. I insändaren belyste även eleven att Lycksele djurpark hade avlivat tre björnungar på 

grund av platsbrist. ”Varför döda dem när man kan släppa ut dem fria i naturen?” (ibid). Hen 

avslutade med en önskan om att folk skulle sluta besöka djurparker. Detta skulle leda till att 

djurparkerna gick i konkurs och därmed skulle djuren förhoppningsvis bli fria från sitt ”fängelse”. 

Det är inte säkert att denna elev var särskilt insatt i ämnet när hen skrev insändaren, men det visar 

ändå att avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark upprör människor och även yngre.   

 

Vad kan orsaken vara bakom dessa reaktioner?  Det första som är värt att belysa är relationen 

mellan människan och djur, som teorin i denna uppsats handlar om. Människor och djur har under 

en lång tid levt tillsammans och haft stor nytta av varandra. Under tiden som jordbruk var aktuellt 

var djur nödvändiga ifall människor skulle överleva. Människorna kunde använda djuren till att dra 

plogar och de åt även djuren. Förutom det har många djur blivit människors husdjur och sedermera 

vänner och familjemedlemmar. En del djur medverkar i människans religion, konst, poesi samt 

litteratur (DeMello, 2012, s.4). Dessutom går de att upptäcka i många tecknade filmer och program. 

I till exempel Disneyfilmen Björnbröder får tittaren följa en människa vid namn Kenai som blir 

förvandlad till en björn. Filmen följer hans resa till ett berg där norrskenet nuddar jorden. Om han 

tar sig dit kan han bli människa igen. På vägen möter han björnungen Koda, som blir hans vän. Det 

finns alltså ett band mellan människor och djur som sträcker sig långt bak i tiden och detta har växt 

sig starkare och starkare. Detta band kan vara en bidragande orsak till att människor har reagerat på 

avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark.   

 

En annan bidragande orsak kan vara relationen som finns mellan människan och björnen. I en 

intervju med Lycksele djurparks vd, Irene Sjögren, svarade hon på frågor angående avlivandet av 

Björne, Bolli och Bompa. Hon fick en fråga om de reaktioner som hade väcktes samt bakgrunden 

till dem. Sjögren svarade att: ”Det är mer laddat kring rovdjur, det blir inte alls samma reaktion när 



 

21 

 

man skjuter en älg eller ett rådjur. Sen är det ju klart att björnarna är jättefina och söta” (Noterius, 

2001, 9 november). Reaktionerna berodde alltså på att människor argumenterade för att 

björnungarna var söta och fina. Förutom Sjögren finns det en annan person som har liknande åsikt 

när det gäller bakgrunden till reaktionerna mot avlivningen av björnungarna. Informant 1 berättade i 

intervjun som gjordes att björnar berör många människor. Enligt hen finns det ingen debatt som är 

lika stor som den om björnarna (Informant 1, 2016, telefonintervju 7 november). I denna debatt 

väcks det ofta känslomässiga argument som människor använder för att kritisera avlivningen av 

björnungar. En orsak till detta är att människor tycker att björnar och i synnerhet björnungar är 

gulliga och söta.  

7.2. Tidningars rapportering 

I tidigare del av uppsatsen går det att upptäcka att tidningar har använts som källor vid ett flertal 

tillfällen. Dock har det inte nämnts hur de har uppmärksammat avlivningen av björnungar på 

Lycksele djurpark. Detta kommer nu behandlas eftersom det är andra frågeställningen i denna 

uppsats. De tidningar som huvudsakligen har rapporterat om detta är både dags- och lokaltidningar. 

Av dessa är det främst Aftonbladet som skrivit om avlivningen av björnungar. Vid granskning av 

olika tidningsartiklar om avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark har rubriken och 

innehållet varit mest intressant. Detta beror på att syftet har varit att ta reda på ifall de är negativa 

mot avlivningen mot björnungar och försöker hjälpa människorna som är emot det. Vissa av dem är 

positiva och försöker därmed stödja djurparken och dess personal. De kan alltså vara vinklade på ett 

specifikt sätt. För att synliggöra detta kommer ett antal artiklar presenteras och därefter kommer det 

utredas hur de har skrivit om avlivningen av björnungar.  

 

Artiklarna publicerades flera olika år, varav majoriteten av dem skrevs 2001. En av dem är Marcus 

Noterius artikel i Aftonbladet. Rubriken på artikeln var ”Björnungarna sköts - trots protesterna”. 

Utifrån denna går det att uttyda att författaren inte var positiv gentemot avlivningen av 

björnungarna. Ordvalet tydde också på detta, eftersom ”sköts” är ett starkt ord till skillnad från 

”avlivades” som är ett mildare ord. Den stöttade därmed människorna som var negativt inställda 

mot avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark. Innehållet i artikeln tydde också på detta. 

Noterius belyste bland annat röstningen som genomfördes på Aftonbladets hemsida som resulterade 

i att majoriteten röstade mot att döda de tre björnungarna Björne, Bolli och Bompa. Lycksele 

djurpark fick ändå chansen att kommentera angående avlivningen av björnungarna samt 

reaktionerna som hade väckts. Detta fick djurparkschefen Irene Sjögren göra i en intervju med 

Noterius.   
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2009 publicerades en artikel i Folkbladet, som är en tidning i Västerbotten, som istället försökte 

stötta djurparken. Rubriken på denna artikel var ”Björnungarna avlivade på Lycksele djurpark”. Till 

skillnad från förra artikeln går det att upptäcka ett positivare ordval. ”Avlivade” användes istället 

för ”dödade” eller ”sköts”. I artikeln behandlade författaren orsaken till att björnungarna avlivades.  

Detta framkommer i en intervju Irene Sjögren, som författaren hänvisar till. Författaren 

uppmärksammade alltså djurparkens argument istället för människorna som var emot det. Dessutom 

lyfts det fram att avlivandet gick till på rätt sätt. En artkoordinator hade motiverat att djurparken 

behövde avliva björnungarna på grund av vissa orsaker och därefter avlivades dem.  

 

Det är inte enbart i Sverige som avlivandet av björnungar på Lycksele djurpark har blivit 

uppmärksammat. I andra europeiska länder, till exempel England, har det också skrivits om. 2001 

publicerades en artikel i BBC med rubriken ”Swedish zoo kills bear cubs” (2001, 9 november). 

Artikeln publicerades en dag efter att Björne, Bolli och Bompa avlivades och det tyder på att det var 

en stor nyhet. Vid granskning av rubriken går det att uttyda att författaren var kritisk vid skrivandet 

av artikeln. Författaren använde ordet ”kills”, som betyder döda eller mörda på svenska. Med tanke 

på detta försökte författaren troligtvis uppmärksamma att Lycksele djurpark gjorde något hemskt 

genom att döda de tre björnungarna. I artikeln hänvisade även författaren till ett uttalande av 

Catharina Krogh, förespråkare för Djurens rätt. Djurens Rätt är en organisation som kämpar för 

djurs rättigheter och vill att alla djur ska må bra. Krogh ansåg att Lycksele djurparks beslut att 

avliva björnungarna var ett bevis på djurparkers oansvariga och hänsynslösa behandling av djur 

(ibid).       

 

Det finns artiklar från fler år som både varit positiva och negativa mot avlivandet av björnungar på 

Lycksele djurpark. Ovan finns det exempel av varje artikel. Trots att det finns fler artiklar kommer 

inga fler behandlas men det kan vara värt att räkna upp hur många det är. Mellan 2001 och 2016 har 

det publicerats ungefär fjorton artiklar förutom de som nämnts ovan. 

 

8. Diskussion 

Dessa resultat kan användas för att bestämma hur människor reagerar och har reagerat mot 

avlivandet av björnungar på Lycksele djurpark, som är uppsatsens syfte. I denna del av uppsatsen är 

det dags att knyta ihop säcken. Uppsatsens syfte och frågeställningar kommer att diskuteras och 
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även övriga frågor som har dykt upp under skrivandet. Frågorna går att koppla till uppsatsens teori 

och på grund av detta är de värda att diskutera.    

 

Alla björnar och björnungar på Lycksele djurpark har sina egna namn. När björnungar ska namnges 

måste djurparken se till att alla deras namn börjar på samma bokstav. Varje år gäller en ny bokstav 

och exempelvis gällde bokstaven b år 2001. Detta år föddes nämligen de tre björnungarna Björne, 

Bolli och Bompa. Björnungarna får sina namn på ett visst sätt. Idag är det djurparken och dess 

personal som bestämmer deras namn enligt informant 1, men det har inte alltid varit på det sättet. 

Tidigare år har det genomförts namntävlingar och vinnarna av dem fick namnge björnungarna. 

Detta tyder på att det finns en relation mellan människan och björnen som indikerar att människor 

ser björnar som individer, istället för ”simpla djur”. Det är värt att notera att även andra djur på 

Lycksele djurpark har namn och detta kan vara ett resultat av relationen mellan människor och djur.  

Sammanfattningsvis går det att säga att namngivningen av djur går att koppla till Human-Animal 

Studies teori.     

 

Björnungars namn är svåra att upptäcka i de artiklar om avlivning som har granskats. I 

tidningsartiklar som handlar om björnungar som har fötts framgår alltid björnmammans namn och 

ibland även pappans namn, men i artiklar som handlar om avlivning av björnungar framgår inga 

namn. De som har skrivit dem har alltså tagit bort deras namn och därmed tar de bort deras 

mänsklighet. En orsak till att de gör detta kan vara att de inte vill skriva att en djurpark har dödat 

mänskliga varelser eller individer. Genom att ta bort deras namn blir de enbart djur som inte har 

någon särskild betydelse. Det blir alltså lättare att skriva om.   

 

I tidigare del av uppsatsen presenterades Lycksele djurparks logga, som utgörs av en björn. Det är 

dock ingen riktig björn. Det som främst skiljer den från en riktig björn är att den är gul. Förutom det 

är den söt, gullig och även barnslig. På grund av detta finns det stor chans att den lockar människor 

till djurparken och särskilt barn. Skulle de kunna ha en riktig björn som logga istället? Med tanke på 

att loggan är en björn måste det betyda att björnar är viktiga för djurparken. Trots att det inte är en 

riktig björn är det ändå många besökare som kommer för att se björnarna. Om loggan byts ut mot en 

riktig björn istället skulle detta kunna få en påverkan på antalet besökare. Det kan antingen bli 

mindre eller mer besökare. Den nya loggan skulle möjligtvis bidra till att mindre barn inte skulle 

vilja besöka djurparken, eftersom de kan bli rädda för björnen på loggan. Lycksele djurpark bör 

därför behålla sin nuvarande logga om de vill behålla alla sina besökare. 
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Avslutningsvis kommer det diskuteras huruvida uppsatsens syfte har blivit besvarat. Dessutom 

kommer uppsatsens frågeställningar besvaras koncist. Det är viktigt att belysa dem igen eftersom de 

är centrala för hela uppsatsen. Syftet är att utreda vilka reaktioner som avlivningen av björnungar på 

Lycksele djurpark har väckt mellan 2001-2016. De reaktioner som väckts har främst varit negativa. 

Många människor har kritiserat Lycksele djurpark för att de avlivar björnungar. De har påstått att 

det är fel att behandla björnungar på det sättet. Informant 1, som är anställd på djurparken, har till 

och med mötts av dödshot. Trots detta har inte avlivandet upphört, men djurparken försöker alltid 

göra det bästa för björnungarna. Detta har många gånger resulterat i att de fått avliva björnungarna 

eftersom de varken kunnat behålla dem, släppa ut dem i naturen eller skicka dem till en annan 

djurpark. De har heller inte kunnat släppa ut dem i skogen. Lycksele djurpark bryr sig ändå om sina 

björnungar och de är alltid ledsna när de måste avliva dem. Vid flera tillfällen har djurparkens chef, 

Irene Sjögren, sagt i intervjuer med journalister att hon förstår människors reaktioner och 

bakgrunden till dem. Hon menar att björnungar ses som söta och gulliga teddybjörnar. Utifrån allt 

detta går det att konstatera att syftet är besvarat.  

 

Uppsatsens första fråga handlar om vilka reaktioner som har väckts och orsaken till dem. När de tre 

björnungarna Björne, Bolli och Bompa avlivades 2001 väckte detta flera reaktioner. Innan de 

avlivades genomfördes en röstning på Aftonbladets hemsida. 30 000 personer röstade om det var 

rätt eller fel att avliva björnungarna och majoriteten av dem röstade att det var fel. Förutom detta 

riktade Brigitte Bardot och Martin ”E-Type” Eriksson hård kritik mot avlivningen av björnungarna. 

Båda två protesterade mot att Lycksele djurpark avlivade Björne, Bolli och Bompa. Bardot menade 

att det var omänskligt gjort. Det har väckt fler reaktioner än när dessa tre björnungar avlivades. En 

elev på Kvistbergsskolan skrev 2015 en insändare till Värmlands Folkblad. I insändaren skrev 

eleven om att det var hemskt gjort och att Lycksele djurpark hade kunnat hantera situationen på ett 

annat sätt.  

 

De främsta orsakerna till att människor reagerar på att björnungar blir avlivade på Lycksele 

djurpark bygger på relationen mellan människa-djur. Under lång tid har människor och djur levt 

tillsammans och detta gör de än idag. Djur är en viktig del i människans samhälle vilket går att 

upptäcka inom religion, litteratur och konst. Dessutom ingår djur i många tecknade filmer och 

program. Förutom detta är djur en del av många människors familjer eftersom de är husdjur. Det 

finns alltså en viss relation mellan människor och djur. Denna relation är kärnan i Human-Animal 
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Studies. Människan har även en relation till björnen. Detta kan delvis bero på att många människor 

fascineras av björnar. Den främsta orsaken till detta är att björnen är djuret som mest liknar 

människan i hela Skandinavien. En sak som människor och björnar har gemensamt är att de kan stå 

och gå på två ben. Denna relation mellan människan och björnen har troligtvis bidragit till att 

människor har reagerat när björnungar på Lycksele djurpark har blivit avlivade. En annan orsak är 

att människor tycker att björnar är söta och gulliga. På grund av detta anser många att de inte är 

värda att avlivas.  

 

Uppsatsens andra fråga handlar om hur tidningar har uppmärksammat avlivningen av björnungar på 

Lycksele djurpark under de senaste femton åren. Av dessa tidningar är det främst Aftonbladet som 

har uppmärksammat det mest. Artiklar från andra tidningar som Dagens Nyheter och Expressen har 

också granskats. Vid granskningen har det varit viktigast att kolla på rubriken, innehållet, samt 

ordvalet i syfte att upptäcka om författarna till artiklarna är positiva eller negativa gällande 

avlivningen av björnungar. De artiklar som har granskats har bestått av både positiva och negativa 

aspekter. Utifall de innehåller positiva aspekter försöker de säkerligen stötta djurparken och 

argumentera för att de behandlar björnungarna på ett bra sätt. Till skillnad från dessa försöker 

artiklarna som är negativa stötta de som är emot avlivningen av björnungar. Varför har då dessa 

tidningar skrivit om avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark överhuvudtaget? En 

bidragande orsak kan vara relationen som finns mellan människor och djur, som uppsatsens teori 

handlar om. På grund av denna relation tycker de ovannämnda tidningarna samt andra att det är 

viktigt att uppmärksamma att djur blir behandlade på ett oacceptabelt sätt. Förutom det är det också 

många människor ur allmänheten som visat sitt stora engagemang i frågan. Kanske har många av de 

som yttrat sina åsikter också besökt djurparken och björnarna vid ett eller flera tillfällen. Ytterst 

handlar det nog ändå mest om att många människor verkligen bryr sig om djur.  

 

Frågeställningen uppmärksammar att avlivandet av björnungar har inträffat flera gånger och 

kommer troligtvis fortsätta. Många människor känner till att detta sker och därför är det viktigt att 

belysa det. Förutom denna uppsats finns det ingen annan uppsats eller vetenskaplig text som skrivit 

om avlivningen av björnungar på Lycksele djurpark. På grund av detta nämns ingen sådan text i 

delen som behandlar tidigare forskning.  

 

Orsaken till att björnungar avlivas är för att många av dem föds på Lycksele djurpark och oftast är 

det svårt att behålla dem på djurparken för det kan leda till platsbrist. Alternativen är att skicka dem 
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till andra djurparker, men det är inte säkert att någon vill ta emot björnungar. Ett annat alternativ är 

att släppa ut björnungarna i det fria och låta dem klara sig själva. Dock skulle detta enbart vara 

grymt mot dem eftersom de inte skulle kunna överleva eftersom de blivit tama och förlorat vitala 

delar av sin verkliga natur. Lycksele djurpark ser alltid till att de har allt detta i åtanke innan de 

avlivar björnungar. Deras policy är även att se till att alla björnar får ett naturligt liv på djurparken. 

Djurparken ger alltså björnungarna och de övriga björnarna ett bra liv. Utifrån allt detta går det att 

påstå att djurparken inte gör något fel genom att avliva björnungar. Det är många som inte anser 

det, vilket är naturligt. Människor i allmänhet anser att djur ska få leva fritt och inte dödas och 

särskilt inte unga djur.  

 

Utifrån det som har studerats i denna uppsats skulle det vara intressant att i ett annat sammanhang 

undersöka hur avlivandet av björnungar går till. Det är osäkert ifall de får en spruta eller om de blir 

skjutna. Dessutom kan det vara intressant att utreda ifall det finns andra djurparker som avlivar 

björnungar. I syfte att få andra resultat än i denna uppsats kan ett annat syfte bli nödvändigt samt 

frågeställning. Syftet kan formuleras på detta sätt: ”Syftet är att ifrågasätta ifall det är tillåtet att 

avliva björnungar på svenska djurparker”. Om syftet ska besvaras kan frågeställningarna handla om 

vilka regler som finns för svenska djurparker samt utreda om djurparkerna följer dessa regler. 

Utifrån detta kommer det vara nödvändigt att granska regelverk samt ta kontakt med olika 

djurparker och även Svenska Djurparksföreningen. 
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