
Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år

Vilde dyr
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Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr?
Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor vilde dyr er trænet til at optræde alene eller sammen med mennesker. Det kan både 
foregå uden- og indendørs og på en scene, en gade, en offentlig plads, i et cirkustelt, i et bassin, el.lign.

17%

63%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Uacceptabelt

Acceptabelt

Base (1005)



3

Sp.23 Hvad er din generelle holdning til at vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræder i danske cirkusser?
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Sp.23a Hvorfor synes du, at det er acceptabelt at vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræder i danske cirkusser? 
Du kan markere flere svar.

8%

8%

9%

12%

40%

50%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Andet

Det er naturligt for dyr at "arbejde" og dermed også at optræde

Dyrene synes, at det er sjovt

De får opfyldt alle deres fysiske behov, såsom mad og søvn

Dyrene har altid været i fangenskab og er vant til mennesker og til at optræde

De bliver behandlet godt

Base: Synes at det er acceptabelt at vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræder i danske cirkusser (246)
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Sp.23b Hvorfor synes du, at det er uacceptabelt at vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræder i danske cirkusser? 
Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Andet

Det er problematisk at de har tæt kontakt med mennesker

De bliver ikke behandlet godt

De bliver kontrolleret ved brug af hårde metoder

Det er problematisk, at de er afskåret fra kontakt med artsfæller

Det er problematisk, at de holdes i fangenskab

Det er unaturligt for vilde dyr optræde

Base: Synes at det er uacceptabelt at vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræder i danske cirkusser (599)
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Sp.24 Mener du overordnet set, at der er forskel på at se vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræde i danske cirkusser 
versus vilde dyr som optræder i dyreshows i udlandet fx i Thailand?
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Nej, det er lige acceptabelt/uacceptabelt at se vilde dyr i danske cirkusser som
at se dyreshows i udlandet

Ja, det er mere uacceptabelt at se vilde dyr i danske cirkusser

Ja, det er mere acceptabelt at se vilde dyr i danske cirkusser

Base (1005)
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Sp.24a Hvorfor mener du overordnet set, at det er mere acceptabelt at se vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræde i 
danske cirkusser versus vilde dyr som optræder i dyreshows i udlandet? 
Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Andet

Der har altid været vilde dyr i danske cirkusser, så jeg synes det hører til

I Danmark behandler vi dyrene bedre i forhold til andre lande

I Danmark er der højere stander for de forhold, som dyrene skal leve under, i
modsætning til i nogle andre lande

Base: Synes at det er mere acceptabelt at se vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræde i danske cirkusser versus vilde dyr som optræder i dyreshows i udlandet? 
(230)
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Sp. 24b Hvorfor mener du overordnet set, at det er mere uacceptabelt at se vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræde 
i danske cirkusser versus vilde dyr som optræder i dyreshows i udlandet? 
Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Andet

Dyrene er længere fra deres naturlige omgivelser i danske cirkusser

I Danmark burde vi være længere fremme i forhold til dyrebeskyttelse i
forhold til visse lande i udlandet

Base: Synes at det er mere uacceptabelt at se vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., optræde i danske cirkusser versus vilde dyr som optræder i dyreshows i 
udlandet? (36)
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Sp.25 Hvad anser du for værende et vildt dyr? 
Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Ingen af disse

Hvis et dyr fra naturen er blevet tæmmet, er det ikke vildt mere

Hvis dyret ikke har nogen ejer og lever i naturen, herunder også herreløse
katte

Hvis dyret ikke er blevet domesticeret, dvs. dyret har ikke gennemgået en
proces fra at være en vildrace til at blive en husdyrrace, som tager mange…

Hvis dyret lever i naturen

Vilde dyr er stadig vilde, selvom de har levet i fangenskab i hele deres liv

Base (1005)
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Sp.26 Hvornår har du senest set en live cirkusforestilling med vilde dyr, som fx elefanter, søløver, zebraer mv., i et dansk cirkus?
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Ved ikke

Har aldrig været til en live cirkusforestilling i et dansk cirkus

Har aldrig set en live cirkusforestilling med vilde dyr i et dansk cirkus

For mere end 10 år siden

Inden for de seneste 5-10 år

Inden for de seneste 3-4 år

Inden for det seneste 1-2 år

Base (1005)
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Sp.27 Den seneste gang du var til en cirkusforestilling i Danmark, havde du da forinden undersøgt/kendskab til, om der var vilde dyr 
i det pågældende cirkus?

11%

81%
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Ved ikke

Nej, det har jeg ikke undersøgt

Ja, jeg har valgt en cirkusforestilling, fordi der var vilde dyr med som en del af
forestillingen, som fx elefanter

Ja, og jeg har fravalgt en cirkusforestilling fordi der var vilde dyr med som en
del af forestillingen, som fx elefanter

Base: Har set en live cirkusforestilling (898)
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Sp.28 Har det nogen betydning for dit valg af cirkus, hvorvidt der er elefanter der optræder?

25%
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Ved ikke

Nej, det har ikke nogen betydning, hvorvidt der er elefanter der optræder
eller ej

Ja, jeg vælger kun et cirkus, hvor der IKKE er elefanter der optræder

Ja, jeg foretrækker et cirkus, hvor der IKKE er elefanter der optræder

Ja, jeg foretrækker et cirkus, hvor der er elefanter der optræder

Ja, jeg vælger kun et cirkus, hvor der er elefanter der optræder

Base: Har set en live cirkusforestilling (898)
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Sp.28a Hvis du tager børn med i cirkus, foretrækker du så et cirkus, hvor der er elefanter der optræder?
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Base: Vælger/foretrækker et cirkus, hvor der er elefanter der optræder (52)
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Sp.28b Hvorfor synes du, at børn skal se optrædende elefanter i cirkus? 
Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Andet

Børnene vil kun se cirkus med elefanter

Jeg mener, at de kan lære noget om elefanter ved at se dem tæt på

Børnene efterspørger at se cirkus med elefanter

Det er en sjov oplevelse for dem

Jeg så selv elefanter i cirkus som barn, og mine børn/børnebørn skal have
samme oplevelse

Det er spændende for dem at se vilde dyr

Det hører til den ægte cirkusoplevelse

Base: Foretrækker et cirkus, hvor der er elefanter der optræder, hvis man har børn med sig (46)
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Sp.29 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Vilde dyr kan leve et godt liv i fangenskab
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Sp.30 Hvilke af følgende, synes du er uacceptabelt? Du kan markere flere svar
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Ved ikke

Ingen af disse

Vilde dyr der holdes i fangenskab fx i cirkus, zoologiske haver eller privat

Vilde dyr der optræder fx i cirkus eller dyreshows

Vilde dyr der transporteres med omrejsende cirkusser

Vilde dyr der ikke har mulighed for at udleve deres naturlige instinkter

Vilde dyr der lever i fangenskab på små arealer

Vilde dyr der trænes med brug af straf og hårde metoder

Base (1005)
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Grafisk fremstilling af resultater

Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål og 
afbilder på totalniveau, hvad personerne i målgruppen har svaret i 
undersøgelsen. 

Tabelsættet

Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor 
det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de 
forskellige nedbrydningsgrupper. 

Signifikante afvigelser

Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). 
Der er en lang række signifikante afvigelser i tabellerne, dvs. at der er 
forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige 
nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er 
signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant 
anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. 

Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser – Chi2-test og 
T-test 

For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af 
danskere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test: 

Chi2-test: Chi2-testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis 
farven grøn eller rød. Hvis grøn er vist i tabellerne, er resultatet signifikant 
højere end totalen. Hvis rød er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere 
end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %.

T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et 
blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne 
er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til 
denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%.

Fremstilling og tolkning af data
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Statistisk usikkerhed

Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at 
tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være på et givent resultat. Der er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). 

Stikprøvestørrelse (antal 
svar)
Procent

100 200 300 400 500 600 700 1000 1400 1800 2200

5 eller 95% 4.3 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9

10 eller 90% 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.3

15 eller 85% 7.0 4.9 4.0 3.5 3.1 2.9 2.7 2.2 1.9 1.6 1.5

20 eller 80% 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 2.5 2.1 1.8 1.7

25 eller 75% 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 3.5 3.2 2.7 2.3 2.0 1.8

30 eller 70% 8.9 6.4 5.2 4.5 4.0 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1 1.9

35 eller 65% 9.3 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0

40 eller 60% 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.0 2.6 2.3 2.0

45 eller 55% 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1

50% 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1

Eksempel på læsning af tabellen: 

Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af 1.000 adspurgte borgere i en given 
kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor 
sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre 
række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. 

Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette 
tilfælde stikprøvestørrelsen på de 1.000 svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser 
til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at 
den reelle andel af de 1.000 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er præcis 
75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de 1.000 
borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% 
(dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95%’s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 
95%. 
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