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Sammanfattning 
Gränsöverskridande naturskyddsområden, även kallat fredsparker, är en variant på naturskydd 

som gränsar till två eller flera länder. Det finns över 136 stycken upprättade fredsparker på olika 

platser i världen idag med 98 stycken involverade länder. Fredsparkerna täcker en yta på 

ungefär 1 127 934 km2 och utgör 10 % av världens naturskyddsområden och nästan 1 % av den 

totala ytan av all landmassa (Hanks, 2003). Tio stycken av dessa är upprättade i södra Afrika 

för att främja fred mellan involverade länder och skydda naturresurser genom förvaltning för 

att öka skyddet för växt- och djurarter tillsammans med att bevara kulturella värden. Uppsatsen 

syftar till att reda ut vilka problem som uppstår med fredsparkerna Great Limpopo och 

Kgalagadi i södra Afrika. Uppsatsen är genomförd med kvalitativ textanalys som metod där en 

sammanställning av tio vetenskapliga artiklar genomfördes för att identifiera problemen med 

fredsparkerna, problemens orsaker, fredsparkernas problemskillnader samt problemlösningar. 

Hälften av artiklarna fokuserar på fredsparken Great Limpopo och den andra hälften på 

fredsparken Kgalagadi, med intentionen att jämföra fredsparkernas olika problem. 

Sammanställningen visar att problemen är ekoturism, konflikter med lokalsamhällen, 

intressekonflikter, ojämna maktrelationer, illegala aktiviteter och landminor. Problemens 

orsaker varierar och består av olika sociala, ekonomiska, historiska och kulturella orsaker.  

Abstract 
Transboundary conservation areas, also called peace parks, is a type of nature conservation 

bordering two or more countries. There are over 136 established peace parks in different places 

in the world today, with 98 countries involved. Peace parks covering an area of approximately 

1,127,934 km2 and represents 10% of the world's protected areas and almost 1% of the total 

area of all the countries in the world. Ten of these are established in southern Africa to promote 

peace between the countries in an established peace park, protecting natural resources through 

management to increase the protection of plant and animal species along with the preservation 

of cultural values. The aim of this essay is to sort out the problems that arise with the peace 

parks Great Limpopo and Kgalagadi in South Africa. This essay is completed with qualitative 

text analysis method where a compilation of ten scientific articles was conducted to identify the 

problems with the peace parks and the root of the problems along with disparities and solutions. 

One half of the articles focused on the peace park Great Limpopo and the other half focused on 

the peace park Kgalagadi with the intention to compare various problems of the parks. The 

compilation shows that the problems are ecotourism, conflicts with local communities, conflicts 

of interest, uneven relations of power, illegal activities and land mines. The source of the 

problems vary and consist social, economic, historical and cultural reasons. 
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Inledning  

Alla varianter av naturskydd har en betydelsefull roll i att skydda olika områden av världens 

natur. Medan antalet människor ökar och tillgången till naturresurser begränsas växer insikten 

om naturskyddsområdens betydelse för kommande generationer. Naturskyddsvarianternas 

landytor varierar i storlek och under planeringsprocesser för kommande naturskyddsområden 

fokuseras en större skala, både regionalt och nationellt (Sandwith et al., 2001). 

Gränsöverskridande naturskyddsområden är en variant av naturskydd som möts över 

internationella gränser, även kallat fredsparker (Thorsell, 1990).  

”I know of no political movement, no philosophy, no ideology, which does not agree with the 

peace parks concept as we see it going into fruition today. It is a concept that can be embraced 

by all. In a world beset by conflict and division, peace is one of the cornerstones of the future. 

Peace parks are building blocks in this process, not only in our region, but potentially in the 

entire world” – Nelson Mandela (Bocchino, 2007, s. 79). 

Det finns en idealbild av fredsparkskonceptet. Idealbilden är att främja fred mellan 

internationella gränser, skydda växt- och djurliv samtidigt som fredsparker ska generera 

ekonomiska fördelar för involverade länder (Moswete et al. 2011; Ferreira, 2004). Konceptet 

har attraherat många intressenter som vill vara delaktiga och leda det framåt. Med fokus på 

fredsparker i södra Afrika är Peace Parks Foundation ett exempel på en engagerad organisation 

med ekonomiskt stöd och nära samarbete med involverade länder (Duffy, 2006). Peace Parks 

Foundation grundades år 1997 av visionärerna Nelson Mandela, Dr Anton Rupert och Prins 

Bernhard av Nederländerna. Deras idealbild var att skapa en tillfredställande form av miljövård 

och för att uppnå detta har det upprättats fredsparker med en omfattning på flera miljoner hektar 

i södra Afrika (Peace Parks Foundation, 2015a).  

Två av dessa fredsparker är Great Limpopo, upprättad över Mocambique, Sydafrika och 

Zimbabwes landgränser och Kgalagadi, upprättad över Botswana och Sydafrikas landgränser. 

Fredsparker upprättas och utvecklas för att involverade länder gemensamt ska hantera 

naturresurser på ett hållbart sätt över internationella gränser. Strategin är ett exempel på en 

process av partnerskap mellan regeringar, intressenter och andra involverade parter som 

tillsammans ska säkerställa fred och välstånd för kommande generationer (Peace Parks 

Foundation, 2015b).  

Verklighetsbilden ser annorlunda ut än idealbilden. Konceptet är inte oproblematiskt utan flera 

olika problem uppstår med fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi. Fredsparker är ett 

fenomen med tydliga ambitioner och mål vilket gör det till ett intressant forskningsområde. 

Delar av tidigare forskning har ägnat sig åt att mer eller mindre ifrågasätta fredsparkskonceptet 

genom att belysa problematiken med fredsparker. Duffy (2006) påpekar till exempel att 

problemen med upprättade fredsparker i södra Afrika väcker frågor om fredsparkernas funktion 

och egentliga innebörd i regionen. Büscher & Schoon (2009) hävdar att risken är större att det 

uppstår konflikter än samförstånd i frågor som berör fredsparker med ett ökande antal av 

involverade intressenter.  

Min intention med den här uppsatsen är inte att ifrågasätta fredsparkskonceptet. Den inriktas 

till att söka reda ut problemen som gömmer sig bakom den framställda idealbilden med fokus 

på fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi. Ett sekundärmaterial bestående av tio 

vetenskapliga artiklar lyfter fram olika typer av problem och problemen riktas ofta till en 

fredspark.  Min uppsats fokuserar på två fall där en jämförelse mellan fredsparkernas problem 
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genomförs. Det är ett tillvägagångssätt som öppnar för identifiering av återkommande problem 

bland fredsparker. Problemen är till för att lösas och den här inriktningen belyser insikten om 

vilka åtgärder som bör prioriteras. Utifrån tidigare forskning om fredsparker går det att 

konstatera att en varierad uppsättning problem uppstår med fredsparkerna och upprinnelsen till 

problemen går att koppla till sociala, ekonomiska samt historiska aspekter. Vilka är problemen 

och hur påverkar problemen strävan mot fred och en tillfredställande form av miljövård?   

Syfte  

Uppsatsen är en översiktsstudie som syftar till att identifiera och sammanställa problemen med 

fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi i södra Afrika. Genom att sammanställa tio 

vetenskapliga artiklar kommer fredsparkernas respektive problem att jämföras i studien och 

sammanställningen avser även att söka reda ut upprinnelsen till problemen, följt av skillnader 

och lösningar. Utöver det söker studien finna forskningsluckor i det sekundära materialet.  

Frågeställningar 

 Varför upprättas fredsparker i södra Afrika? 

 

 Vilka problem uppstår med fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi och vad beror 

det på? 

 

 Vilka skillnader av problembeskrivningarna går att finna? 

 

 Vilka är forskningsluckorna i det sekundära materialet?  

Metod 
Uppsatsen är en review, alltså en översiktsstudie av ett sekundärmaterial i form av tidigare 

forskning. En översiktsstudies inriktning tenderar att variera. Exempelvis kan studien kritisera 

eller identifiera centrala punkter inom ett visst område där så kallade kvalitetsfrågor ställs till 

materialet d.v.s. att materialets kvalitet granskas. Utifrån ett översikts-perspektiv var uppsatsens 

inriktning utöver identifiering av problem att finna forskningsluckor i det sekundära materialet. 

Luckor påträffas när forskaren finner viktiga delar i materialet som inte förklaras fullt ut. 

Genomförandet ska vanligtvis omfatta allt material inom ett valt område, men under senare år 

genomförs även översiktsstudier av material som är representativa, alltså att begränsa ett 

material till att omfatta ett visst område, en viss tidsperiod eller ett visst antal författare 

(Backman, 2008).  

Med översikt som utgångspunkt baseras studien på kvalitativ metod. Fördelen med en 

översiktsstudie är att det möjliggör för forskaren att samla in ett sekundärmaterial utan att andra 

personer påverkar kvaliteten på materialet. En intervjustudie där materialet däremot påverkas 

av andra personer och deras svar finns en risk att svaren håller låg kvalitetsnivå. Tänkbara 

intervjupersoner kan eventuellt tacka nej eller rent av ställa in en planerad intervju vilket kan 

äventyra studiens innehåll och kvalitetsnivå. En fråga som inte går att undvika är vem eller 

vilka som skulle ha intervjuats för insamling av ett representativt material om ett så stort och 

komplext område som problem med fredsparker? Fördelar med intervjumetod är att 

respondenten kan ge detaljerade och djupa svar kring komplexa frågeställningar. Tillåts 

följdfrågor är även det ett positivt verktyg för att ge detaljerade svar.  Den lämpligaste formen 
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av studie i det här fallet var att sammanställa ett representativt sekundärmaterial av 

vetenskapliga artiklar. 

Urval 

Det sekundära materialet består av vetenskapliga artiklar. Ett urval av tio stycken hämtades från 

databasen Unisearch med hjälp av två kombinationer av sökord. En kombination av sökorden 

peace parks Africa and Great Limpopo gav tillsammans ett sökresultat på 842 och peace parks 

Africa and Kgalagadi fick tillsammans sökresultatet 211. Kraven jag hade på samtliga artiklar 

var att textmaterialets innehåll skulle fokusera på problemen med fredsparker i södra Afrika 

med fokus på fredsparkerna Great Limpopo respektive Kgalagadi. Genom att läsa 

sammanfattningar av ett större antal artiklar bedömde jag att de artiklar jag valde tog upp 

intressanta problem som passar bra till mina frågeställningar. Även artiklarnas tidskrifter fanns 

med i åtanke när urvalet av artiklar genomfördes då en bredare uppsättning av tidskrifter gav 

en förhoppning om en mer varierande skara författare med olika syn på det valda området.  

Tio artiklar ansågs vara ett lämpligt antal att arbeta med då det gav förhoppningar om att 

identifiera olika typer av problem. Artiklarna valdes ut för att samtliga beskriver olika problem 

som uppstår med upprättade fredsparker på ett generellt plan samtidigt som artiklarna fokuserar 

olika mycket på fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi. I ett försök att definiera vilka 

typer av problem studien söker reda ut kan dessa problem grunda sig i politiska, ekonomiska 

eller sociala aspekter. Hälften av artiklarna fokuserar på fredsparken Great Limpopo och den 

andra hälften på fredsparken Kgalagadi där det genomarbetade resultatet jämfördes i analysen. 

Anledningen till valet av fredsparkerna har sin grund i dels att de är mest omskrivna vilket 

sökresultaten indikerade på. Med en kombination av sökorden peace parks Africa and 

tillsammans med Great Limpopo, Kgalagadi eller någon av de andra fredsparkerna  gav följande 

sökresultat:  

 Great Limpopo  842 träffar  

 Kgalagadi   211 träffar  

 Malawi-Zambia   153 träffar  

 Lower Zambezi - Mana Pools 136 träffar  

 Kavango Zambezi  132 träffar 

 Maloti-Drakensberg 68 träffar 

 Lubombo  67 träffar 

 Greater Mapungubwe 42 träffar 

 /Ai /Ais-Richtersveld 13 träffar 

 Liuwa Plains – Mussuma 0 träffar  

Valet av fredsparkerna gjordes även för att fredsparken Kgalagadi är Afrikas första medan 

fredsparken Great Limpopo planeras att bli en av de största i världen.   

Kvalitativ textanalys 

Den valda metoden som användes var kvalitativ textanalys då det sekundära materialet baseras 

på vetenskapliga artiklar. Med hjälp av denna metod kunde flera problem identifieras under 

noggrann läsning. Kvantitativ innehållsanalys, som jag aktivt valde bort, var en möjlig variant 

på metod som är användbar när man vill undersöka förekomsten av olika kategorier i ett 

material. Centralt för den här metoden är att arbeta med frekvenser och ger alltså utrymme att 

identifiera hur ofta eller hur mycket olika kategorier uppträder i till exempel ett textmaterial. 
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Med kategorin problem som utgångspunkt är ett exempel att undersöka hur ofta ordet konflikt 

uppträder i ett textmaterial eller hur mycket en text handlar om konflikter i ett textmaterial 

(Esaiasson et al., 2012). Enligt Esaiasson et al. (2012) är mekaniskt räknande en fördel med den 

här metoden. Ett textläsande datorprogram finns att tillgå som på kort tid granskar och 

registrerar förvalda ord i större datamaterial. Det möjliggör analys av större datamängder där 

man kan åstadkomma andra generaliseringar.  

Kvalitativ textanalys som jag valde som metod innebär å andra sidan att det valda 

textmaterialets helhet bearbetas noggrant för att identifiera det centrala i texterna. Jag valde att 

använda ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för den här metoden och det var att läsa 

det valda textmaterialet intensivt flera gånger för att identifiera det centrala, samtidigt som 

utvalda frågor ställs till texterna (Esaiasson et al., 2012). Frågor jag använde mig av i 

undersökningen var: Vilka problem finns? Vad är orsakerna till problemen? Vilka är 

lösningarna på problemen? Enligt Esaiasson et al. (2012) är frågorna betydelsefulla när 

texternas innehåll ska genomarbetas och senare analyseras. När frågorna är formulerade är nästa 

steg att välja hur svaren på frågorna ska hanteras. Jag valde att utgå från bestämda kategorier 

som resulterar i bestämda svar på frågeställningarna. Under den intensiva läsningen av 

textmaterialet identifierades den kategori som var lämplig att analysera och den kategori jag 

utgick ifrån var problem vilket innebar att under bearbetningen av textmaterialet var syftet att 

finna problemen som lyfts fram. 

Ett annat alternativ som kan användas med den här metoden, men som jag inte valde, är ett 

öppet förhållningssätt som innebär att svaren styrs av det valda empiriska textmaterialets 

innehåll. Det går att välja ett snävt urval av empiri där en detaljerad läsning ska genomföras. 

När texterna undersökts ska texternas centrala delar presenteras med citat, argumenterande 

slutsatser och sammanfattande referat. Citaten presenteras för att lyfta fram författarens syn på 

det specifika fallet i texten. Argumenterande slutsatser redovisas för att belysa delar i texterna 

av betydande vikt medan redovisningen av sammanfattande referat belyser en egen 

sammanfattning av den genomarbetade texten.  

En fördel med kvalitativ textanalys till skillnad från kvantitativ innehållsanalys är att 

textmaterialets centralitet, helheten som undersöks, kan uppfattas som något annat än vad ett 

resultat från utarbetade frekvenser och utrymme visar. En annan fördel med att välja kvalitativ 

textanalys istället för kvantitativ innehållsanalys är att textmaterialets väsentliga innehåll kan 

ligga undangömt och endast identifieras under intensiv läsning. När texterna behandlas 

intensivt och noggrant får studien även en högre reliabilitet. Eventuella nackdelar med den här 

metoden är att resultatet baseras på mina tolkningar av det sekundära materialet medan andra 

läsare kan uppleva eller tolka det annorlunda. Man ska även ha i åtanke att textmaterialets 

författare kan ha uttryckt sig annorlunda i annan text än den texten som undersökts vilket kan 

framstå som problematiskt. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka problemen med fredsparkerna Great Limpopo 

och Kgalagadi i södra Afrika valde jag att läsa textmaterialet kvalitativt med ett induktivt 

tillvägagångssätt. Jag hade en föreställning om att det förekom problem med upprättade 

fredsparker, däremot ingen klar bild av vilka problem. Frågorna som användes var: Vilka 

problem finns? Vad är orsakerna till problemen? Vilka är lösningarna på problemen? Genom 

att ställa dessa frågor till texterna och läsa det valda textmaterialet noggrant och intensivt kunde 

olika problem identifieras som var centrala i textmaterialet och kategorier fastställas: 
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Ekoturism, konflikter med lokalsamhällen, intressekonflikter, ojämna maktrelationer, illegala 

aktiviteter och landminor. Det genomarbetade resultatet från samtliga artiklar delades upp i två 

fall med rubrikerna Great Limpopo och Kgalagadi där de identifierade problemen under 

respektive rubrik jämfördes i analysen.  

Följande vetenskapliga artiklar valdes:  

 “Bocchino, C (2007), 'Landmines and conservation in Southern Africa: Peace parks in 

the aftermath of armed conflict', African Security Review, 16, 2, p. 78-93” 

 

 “Büscher, B, & Schoon, M (2009), 'Competition over conservation: Collective action 

and negotiating transfrontier conservation in Southern Africa', Journal Of International 

Wildlife Law And Policy, 12, 1-2, p. 33-59” 

 

 “Cundill, G, Thondhlana, G, Sisitka, L, Shackleton, S, & Blore, M (2013), 'Land claims 

and the pursuit of co-management on four protected areas in South Africa', Land Use 

Policy, 35, pp. 171-178” 

 

 “Duffy, R (2006), 'The potential and pitfalls of global environmental governance: The 

politics of transfrontier conservation areas in Southern Africa', Political Geography, 25, 

Political Geography Plenary Lecture, pp. 89-112” 

 

 “Ferreira, S (2004), 'Problems associated with tourism development in Southern Africa: 

The case of Transfrontier Conservation Areas', GeoJournal, 3, p. 301-310” 

 

 ”Moswete, N, Thapa, B, & Child, B (2012), 'Attitudes and opinions of local and national 

public sector stakeholders towards Kgalagadi Transfrontier Park, Botswana', 
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Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp varje forskare ska förhålla sig till i sin studie. Det 

centrala är att studien undersöker det som studien påstår att den undersöker för att uppnå 

relevanta resultat. Det är dock en omöjlighet att beskriva hur studiens forskare gick tillväga, 

detaljerat i varje situation. Däremot bör forskaren ha för- och nackdelar i åtanke under studiens 

gång så eventuella svagheter kan behandlas. Undersöker studien det studien påstår att den 

undersöker leder det till god validitet. Validiteten ska vara god samtidigt som reliabiliteten ska 

vara hög (Esaiasson et al. 2012).  

Utifrån mitt urval av tio vetenskapliga artiklar dyker frågor upp om detta urval resulterar i god 

validitet och hög reliabilitet. Håller artiklarna tillräckligt hög kvalitet eller hade det varit 

nödvändigt med fler artiklar? I ett försök att nå en hög reliabilitet genomfördes en noggrann 

och intensiv genomläsning av det sekundära materialet. Validiteten och reliabiliteten tenderar 

att variera beroende på vilken metod som används. Valet av kvalitativ metod resulterade i hög 

reliabilitet där väsentligt innehåll kunde identifieras genom intensiv och noggrann läsning. 

Studien avser att identifiera fredsparkernas problem och i sammanställningen framkommer 

detta vilket visar att det valda sekundära materialet var tillförlitligt.  

Urvalet till tio artiklar av ett större antal diskuterar fredsparkernas problem men ett begränsat 

urval utgör en liten bild av forskningsområdet och löper större risk att inte ta upp andra 

betydande problem med fredsparkerna. Andra artiklar kan lyfta fram andra typer av problem 

med fredsparker som inte diskuteras i urvalet så potentiellt sett skulle ett urval av tio andra 

artiklar ge ett annorlunda resultat. En möjlig konsekvens av valet av tio artiklar kan ha inneburit 

att delar av uppsatsen lyfter fram relativt lite om mycket information. Färre artiklar hade 

möjligen inneburit mer information och diskussion om färre identifierade problemområden. En 

mer djupgående analys kring fredsparkernas problem hade varit möjlig.  

Med kvantitativ metod hade validiteten varit god eftersom att en större datamängd, alltså ett 

större antal artiklar, hade kunnat analyseras med hjälp av textläsande datorprogram. Det hade 

möjliggjort fler generaliseringar om fredsparker än med den kvalitativa metoden eftersom att 

den är mer tidskrävande, men som ovan nämnt får uppsatsen hög reliabilitet eftersom artiklarna 

lästes noggrant.  

Etik 

Etiska överväganden har tagits i beaktande, men jag har inte funnit några eftersom att inga 

enskilda personer hanterats i studien. Empirin jag använder i studien utgörs av 

sekundärmaterial, inga hemliga dokument utan öppna dokument fria att tolkas för allmänheten.  

Källkritik 

Översiktsstudiens källor bestod huvudsakligen av vetenskapliga artiklar som användes till att 

reda ut fredsparkernas olika problem, tillika studiens huvudpunkt. Samtliga artiklar bedömdes 

vara tillförlitliga då flera av författarna är forskare inom området och har varit delaktiga i andra 

publicerade artiklar om olika typer av naturskydd. Att tillägga valdes inte artiklarna ut med 

hänsyn till kön, publiceringsår, metod eller nationalitet, de valdes ut utifrån deras 

sammanfattningar.  

Författarna har olika nationaliteter och är från en blandad uppsättning universitet exempelvis 

Arizona State University i USA, University of Botswana i Botswana, University of 
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Stellenbosch i Sydafrika, Cambridge University i Storbritannien, University of Bologna i Italien 

och Rhodes University i Sydafrika. Utifrån ett genusperspektiv är det en blandad uppsättning 

av män och kvinnor.  

Bakgrund 

Fredsparker 

Fredsparkskonceptet lanserades år 1932 när Waterton-Glacier upprättades av Kanada och USA 

som den första fredsparken. Den upprättades med ändamålet att främja naturområdet med en 

långsiktig relation av fred och vänlighet mellan länderna. Konceptet fredspark etablerades och 

fler fredsparker upprättades runt om i värden, men en precis definition eller utpekade kriterier 

var vid det tillfället inte fastställda (Hanks, 2003). Studier har identifierat den första allmänt 

erkända definitionen av konceptet och det är gränsöverskridande naturskyddsområden som 

möts över två eller flera internationella gränser, tillsammans med tre huvudpunkter; främjande 

av fred, skydd och förvaltning av naturresurser samt bevara och förbättra kulturella värden 

med särskild hänsyn till lokalbefolkningen. Främjande av fred syftar till att involverade länder 

i en upprättad fredspark ska utveckla en fridfull relation. Intentionen med skydd och förvaltning 

av naturresurser är att öka skyddet för djurarter samt floder, sjöar och landskapsbilder. Avsikten 

med bevarandet och förbättrandet av kulturella värden med hänsyn till lokalbefolkningen är att 

fredsparker ska förbättra säkerheten, den ekonomiska statusen, den sociala statusen och 

lokalbefolkningens sociala förhållanden (Thorsell, 1990).  

År 1997 när fredsparkskonceptet var etablerat engagerade sig flera intressenter med The World 

Conservation Union (IUCN) i spetsen följt av organisationen Peace Parks Foundation. Det 

följdes senare upp med partnerskap och förslag på kriterier för upprättande av fredsparker där 

IUCN hade en framträdande roll. Kriterierna är följande: den planerade fredsparken ska 

inkludera minst två naturskyddsområden, utöver den biologiska mångfalden och kulturella 

inriktningar ska den planerade fredsparken främja fred och samarbete, ett samarbetsavtal mellan 

involverade länders instanser ska utföras, förvaltare för naturskyddsområdena ska upprätta 

samarbetsarrangemang för hanteringen, förvaltningsprogram och utvecklingsprogram ska 

utformas och implementeras av alla berörda parter, riktlinjer för gränsöverskridande samarbete 

ska behandlas och berörda parter ska hänvisas till lagarna för gränsöverskridande 

naturskyddsområden (Sandwith et al., 2001). The World Conservation Union (IUCN) har varit 

en betydande del i utvecklingen av fredsparkskonceptet tillsammans med organisationen Peace 

Parks Foundation (Ali, 2007).  

Peace Parks Foundation grundades år 1997 i Sydafrika av visionärerna Nelson Mandela, Dr 

Anton Rupert och Prins Bernhard av Nederländerna. Deras vision är att skapa en 

tillfredställande form av miljövård och för att uppnå detta har det upprättats fredsparker med en 

omfattning på flera miljoner hektar i södra Afrika (Peace Parks Foundation, 2015a). Utöver 

tidigare nämnda huvudpunkterna för upprättande av fredsparker (Thorsell, 1990) är syftet, 

enligt Peace Parks Foundation, med gränsöverskridande naturskyddsområden i södra Afrika att 

naturskydd, utbildning, ekoturism och viltvård ska generera nya jobb och en förbättrad 

ekonomisk status för lokalsamhällen i södra Afrika. Ekoturismens extraintäkter ska även bidra 

till att minska fattigdomen (Peace Parks Foundation, 2015c) Enligt Hanks (2003) ökar antalet 

upprättade fredsparker. Det finns över 136 stycken upprättade fredsparker på olika platser i 

världen idag med 98 stycken involverade länder. Fredsparkerna täcker en yta på ungefär 1 127 
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934 km2 och utgör 10% av världens naturskyddsområden och nästan 1% av den totala ytan av 

alla länder i världen (Hanks, 2003).  

Great Limpopo 

Fredsparken befinner sig längs Mocambiques, Sydafrikas och Zimbabwes gränser och 

upprättades den 9 december år 2002 av ländernas statsöverhuvuden (Peace Parks Foundation, 

2015d). Nationalparkerna Limpopo (Mocambique), Kruger (Sydafrika) och Gonarezhou 

(Zimbabwe) är tre komponenter som utgör helheten av det gränsöverskridande 

naturskyddsområdet och täcker en yta på 35 000 km2 (Büscher & Schoon, 2009). Det finns 

planer att expandera fredsparken med ytterligare mark som kommer att täcka en yta på 100 000 

km2 vilket planeras att bli ett av de största gränsöverskridande naturskyddsområdena i världen 

(van Amerom och Büscher, 2005). Ändamålet med fredsparken är att öka turismen, skydda 

naturresurser och främja fred i regionen. Dessutom ska områdets växt- och djurliv skyddas mot 

allvarliga hot (Ferreira, 2004). Fredsparken är ett attraktivt område för turister och 

nationalparken Kruger är mest populär med över 1 000 000 turister varje år i hopp om att 

bevittna Afrikas fem stora djur: lejon, leopard, buffel, vit noshörning och elefant. Området utgör 

även ett rikt djurliv med 146 däggdjursarter, 114 typer av reptiler och över 550 fågelarter. 

Fredsparken erbjuder även vackra landskapsvyer med variation av klippformationer och floder 

i nationalparken Gonarezhou, även kallat elefanternas hem och är ett populärt område för 

turister, men också för idrottare (Schoon, 2013). 

Kgalagadi  

Den 12 maj år 2000 upprättades fredsparken som det första gränsöverskridande 

naturskyddsområdet i Afrika. Botswanas nationalpark Gemsbok tillsammans med Sydafrikas 

nationalpark Kalahari Gemsbok utgör fredsparken och omfattar en yta på 37 991 km2. 

Fredsparken erbjuder möjligheten för turister och vilda djur att vandra fritt mellan de 

involverade ländernas gränser eftersom att en del av avsikten är att fredsparken ska utvecklas 

till en enda enhet (Hanks, 2003). Fredsparkens huvudsakliga ändamål är att skydda och bevara 

flora och fauna. Avsikten är även att bevara och skydda naturresurser, förbättra den ekologiska 

förvaltningen i regionen, öka fredsparkens internationella profil för att öka turismen, förbättra 

den ekonomiska statusen som gynnar länderna samt reducera potentiella konflikter mellan 

fredsparken och lokalsamhällen. Fredsparkens unika, relativt orörda ekosystem med storskaliga 

landytor tillsammans med områdets sällsynta samt hotade växt- och djurliv attraherar både 

regionala och internationella besökare. Områdets naturtyp erbjuder variation av halvtorr savann 

och savann med växtlighet där saltdammar, åsar och sanddynor förekommer (Moswete et al., 

2011). Området är ett hem för 264 fågelarter och över 60 däggdjursarter inkluderande en uppsjö 

av antiloper (Gemsbok betyder antilop och har inspirerat nationalparkernas namn) och rovdjur. 

Vanligt förekommande är leoparder, hyenor, geparder och lejon (Hanks, 2003). 
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Resultat/Analys 

I den här delen presenteras identifierade problem under under rubrikerna: Great Limpopo och 

Kgalagadi. Följande identifierade problem med Great Limpopo är: Ekoturism, konflikter med 

lokalsamhällen, intressekonflikter, ojämna maktrelationer, illegala aktiviteter samt landminor. 

Identifierade problem med Kgalagadi är följande: Ekoturism och konflikter med 

lokalsamhällen. I den här delen återfinns även en jämförelse med avseende på problemen 

tillsammans med skillnader och lösningar på problemen.  

Delen innehåller en tabell som ger en översiktlig insyn i det sekundära materialets syften, 

metoder, problem och lösningar.  

Great Limpopo 

Ekoturism 

Med fokus på problem lyfter Duffy (2006) fram ekoturismen som en potentiell komplikation 

för lokalsamhällen intill fredsparken Great Limpopo. Ekoturismens syfte är att påverka dels 

lokalsamhällen i positiv bemärkelse genom att skapa arbetstillfällen, men ekoturismen har visat 

sig vara problematisk istället för fördelaktig för lokalsamhällen. Inblandade aktörer i 

Zimbabwes del av fredsparken har funnit det svårt att fastställa ett hållbart förhållande mellan 

ekoturismen, naturvården och intäktsgenereringen för lokalsamhällen då det finns ett lokalt 

motstånd mot turistaktiviteter inom området, trots att det kan generera nya jobb och ekonomiska 

fördelar för lokalbefolkningen (Duffy, 2006). Negativ uppfattning om ekoturismen har även 

van Amerom & Büscher (2005) som menar att lokalsamhällen inte gynnas fullt ut. Utlovade 

jobb och intäkter genom ekoturismen är av begränsad storlek, nästintill obefintlig för 

lokalsamhällen. En orsak till det är att antalet människor som lever vid gränsen till fredsparken 

är relativt hög, uppskattningsvis sex miljoner. När de ekonomiska fördelarna fördelas ut till så 

många människor blir ersättningen per person minimal.  

Konflikter med lokalsamhällen  

Duffy (2006) lyfter fram bristen på samarbete mellan lokalsamhällen och involverade 

intressenter till fredsparken Great Limpopo. Lokalsamhällena får inte tillräcklig insyn i 

fredsparkens processer eller beslutsfattningar trots att lokalsamhällena påverkas är möjligheten 

att påverka liten. Duffy (2006) hävdar även att intressenten och organisationen Peace Parks 

Foundation varit kontroversiell i sitt agerande och förbisett lokala samhällen när kartor över 

fredsparken Great Limpopo framställdes.  

Ett citat från författaren beskriver händelsen så här: ”In the case of the Great Limpopo 

Transfrontier Park, the Foundation used maps with the park marked in red. However, the 

community in the Sengwe communal land in Zimbabwe had not been consulted about the 

dimensions of the park and their land was marked as part of the scheme” (Duffy, 2006, s. 103).  

Det påträffas brister på just samarbetet mellan intressenter likt Peace Parks Foundation och 

lokalsamhällen. Peace Parks Foundation hävdar att organisationens intention är att arbeta nära 

med lokalsamhällen, men enligt Duffy (2006) riktas kritik mot organisationen och övriga 

intressenter för att förbise lokalsamhällen under beslutsfattande som gäller fredsparken. 

Lokalsamhällenas insyn är otillräckliga för att del av fredsparkernas utveckling. Studier visar 

att 40 % av 84 lokala hushåll intill fredsparken Great Limpopo aldrig hört talas om det 

gränsöverskridande naturskyddsområdet. van Amerom & Büscher (2005) delar bilden av 

lokalsamhällenas bristande delaktighet och menar att lokalsamhällena oftast informeras efter 
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beslut har fastställts. Lokalsamhällena ska vara de huvudsakliga mottagarna av fredsparken 

Great Limpopos intäkter, trots den avsikten har det hittills varit svårt att generera intäkter till 

lokalsamhällena på grund av just bristande delaktighet och målet med att skapa hållbar 

ekonomisk utveckling har hittills inte uppnåtts och är kanske längre bort än någonsin.  

Intressekonflikter 

Intressekonflikter bland involverade länder är ett identifierat problem. Med fokus på 

fredsparken Great Limpopo diskuterar Büscher & Schoon (2009) att ju högre antal intressenter 

involverade i gränsöverskridande naturskyddsområden desto större är risken för 

intressekonflikter bland intressenterna. Utöver statliga aktörer är välgörare, organisationer, 

privatföretag och myndigheter ofta intressenter. Även lokalsamhällen är involverade i många 

frågor som berör gränsöverskridande naturskyddsområden, likt Great Limpopo. Källan till 

intressekonflikter är oenigheter om uppsatta mål för fredsparken där de generella primärmålen 

är: förbättrad biologisk mångfald, regional ekonomisk utveckling samt främjande av fred 

mellan grannländer. Intressenterna är inte alltid eniga om primärmålens prioriteringar vilket 

leder till oenigheter. World bank (Världsbanken) är till exempel en intressent vars prioritering 

fokuserar på regional samt lokal ekonomisk utveckling medan organisationen Peace Parks 

Foundation främst tjänar till att främja den biologiska mångfalden. Utan ett fungerande 

samarbete och utvecklad överenskommelse om gränsöverskridande naturskyddsområden 

mellan involverade intressenter uppstår det konflikter istället för samverkan och vänskap, vilket 

är en del av visionen för fredsparker (Büscher & Schoon, 2009).  

En ytterligare källa till det sköra samarbetet beror på ländernas ursprung där språket kan bli en 

problematisk detalj vid möten. Büscher & Schoon (2009) menar att Sydafrika och Zimbabwe 

är engelsktalande medan Mocambique är av portugisisk härkomst och lyfter fram språken som 

ett potentiellt problem vid internationella förhandlingar om fredsparken Great Limpopo 

(Büscher & Schoon, 2009).  

Ojämna maktrelationer 

Kritik riktas mot fredsparken Great Limpopo på grund av uppståndelsen av ländernas bristande 

jämlikhet. Enligt Duffy (2006) är det problematiskt för länderna Mocambique, Sydafrika och 

Zimbabwe att ha ett genuint samarbete när det är uppenbart att det finns ojämlikheter mellan 

länderna. Det är ingen överraskning att ojämlikheterna mellan länderna skapar konflikter när 

Sydafrika är regionens starkaste stat medan Mocambique och Zimbabwe har ett mer begränsat 

ekonomiskt tillstånd. Anledningarna till det är att Mocambique återhämtar sig från det utdragna 

inbördeskriget och Zimbabwe befinner sig i en politisk kris. Liknande bild av ländernas 

ojämlikheter delas av van Amerom & Büscher (2005) som menar att Sydafrikas dominans i 

regionen beror på landets ekonomiska resurser och att landet är involverat i flera 

gränsöverskridande naturskyddsområden i södra Afrika (van Amerom och Büscher, 2005). 

Duffy (2006) lägger även till att Sydafrika redan har en utvecklad turistindustri bestående av 

flygplatser, vägar och boenden samt att det finns ett globalt intresse att besöka landets 

nationalpark Kruger tillika landets del i fredsparken Great Limpopo. 

Ojämlikheter mellan länderna leder till att det blir svårare för Mocambique och Zimbabwe att 

dra fördelar av fredsparkens framsteg (Duffy, 2006). van Amerom & Büscher (2005) utvecklar 

detta och menar att det skapas en konflikt om uppdelningen av de förväntade intäkterna från 

ekoturismen. Länderna erhåller sina egna intäkter från respektive nationalpark, men 

Mocambique och Zimbabwe föreslår att de totala intäkterna från fredsparken Great Limpopos 
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ekoturism bör delas upp mellan alla tre länderna. Sydafrika med sin nationalpark Kruger, den 

mest vinstgivande, insisterar att länderna fortsättningsvis ska behålla sina egna intäkter från 

respektive nationalpark (van Amerom och Büscher, 2005). Büscher & Schoon (2009) håller 

med van Amerom & Büscher att Sydafrika är den dominanta staten i regionen och lägger till 

att regeringstjänstemän riktar kritik mot Sydafrika för att leka ”storebror” och sätta en egen 

agenda för fredsparken utan en utvecklad överenskommelse (Büscher & Schoon, 2009). van 

Amerom & Büscher (2005) diskuterar vidare att Mocambique och Zimbabwe fruktar att 

Sydafrikas dominans kommer generera betydligt högre intäkter genom ekoturismen. Sydafrika 

erbjuder ett mer varierande turistpaket genom sin nationalpark Kruger som dessutom attraherar 

över en miljon besökare per år. Det mesta tyder på att Sydafrika kommer dra mest fördelar av 

fredsparken Great Limpopo i framtiden på grund av ojämlikheter och grannländernas pågående 

problem med illegala aktiviteter (van Amerom och Büscher, 2005).  

Illegala aktiviteter  

Ett antal författare nämner att fredsparken störs av illegala aktiviteter. Duffy (2006) och van 

Amerom & Büscher (2005) hävdar att illegala aktiviteter intensifieras där det finns öppna 

gränser i fredsparken och det beror på bristande säkerhetskontroll. Anledningen till att vissa 

delar av gränserna inte är stängslade är till följd av nationalparkerna Kruger och Limpopos syfte 

att förbättra möjligheten för vilda djur att fritt vandra över gränserna i fredsparken (Duffy, 2006; 

van Amerom & Büscher, 2005). van Amerom & Büscher (2005) lyfter även fram att riskerna 

med illegala aktiviteter kommer öka som en konsekvens av ytterligare stängselborttagning 

samtidigt som illegal invandring till Sydafrika från Mocambique och Zimbabwe ökar. 

Fredsparken Great Limpopo förbinder de tre nationalparkerna Kruger, Limpopo och 

Gonarezhou med ett nätverk av vägar, men förbindelsen kan istället övergå till en inkörsport 

för illegala verksamheter (van Amerom & Büscher, 2005).  

Tjuvjakten stör fredsparken Great Limpopo och har historiskt sett varit en återkommande 

aktivitet, främst i Zimbabwe. Nationalparken Gonarezhou har av den orsaken påverkats 

negativt och så illa att hela det gränsöverskridande naturskyddsområdet kunde avslås år 2002 

(Duffy, 2006). Ferreira (2004) anser att tjuvjakten är ett av de mest allvarliga hoten mot 

fredsparken Great Limpopo. Vidare diskuterar Ferreira (2004) att det är ironiskt att området 

Gonarezhou i Zimbabwe är en del av en fredspark då området historiskt sett sällan varit i fred 

på grund av dels tjuvjakten men även självständighetskriget. Ferreira (2004) hävdar att 

tjuvjakten är en överlevnadsstrategi för fattiga människor i landet så följer där av att tjuvjakten 

påverkar hela fredsparken Great Limpopo, men nationalparken Kruger har mest att förlora med 

sitt rika djurliv jämfört med nationalparkerna Limpopo och Gonarezhou (Ferreira, 2004). Duffy 

(2006) lyfter fram tjuvjakten som ett hot mot fredsparken Great Limpopo och uppmärksammar 

samtidigt att det genomförs åtgärder för att reducera tjuvjakten. Gränsöverskridande 

åtgärdsprojekt med fokus på förbättrad kontroll har påbörjats. Sydafrikas parkpersonal har 

placerat radiosändare på elefanter med stora elfenben på grund av tjuvjägarna på Zimbabwes 

sida av gränsen. När radiosändarna anger att elefanterna vandrar över den internationella 

gränsen mellan Sydafrika och Zimbabwe används helikoptrar som hjälpmedel att avleda 

elefanterna in till nationalparken Kruger (Duffy, 2006). Detta görs även för att undvika 

landminor som är ett annat identifierat problem som stör fredsparken Great Limpopo (Ferreira, 

2004).  
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Landminor 

Utplacerade landminor från Zimbabwes självständighetskrig under 1960-talet finns kvar i 

området Gonarezhou (Ferreira, 2004; Bocchino, 2007). Enligt Ferreira (2004) betyder 

Gonarezhou ”elefanternas hem”, men på grund av utplacerade landminor är det inget säkert 

hem. Elefanter och bufflar skadas än av dessa. Bocchino (2007) diskuterar vidare att 

landminorna är framträdande i Mocambique och Zimbabwe däremot är Sydafrika inte påverkad 

av landminor, men fredsparken Great Limpopo hotas av landminorna i Mocambique och 

Zimbabwes delar där vilda djur samt lokalsamhällen drabbas. I Zimbabwe placerades 

landminor ut av regeringen under självständighetskriget medan landminor placerades ut i 

Mocambique på grund av militära påtryckningar från grannländerna. De tre länderna inledde 

senare ett samarbete att eliminera alla landminor i påverkade områden, men bristen på kartor 

över exakta utplaceringar av landminorna försvårar elimineringen avsevärt. Bocchino (2007) 

lyfter ändå fram en möjlig lösning på problemet. Eftersom att Mocambique erhåller ekonomiska 

donationer från intressenter som World Bank är ett förslag att grupper från Mocambique och 

Zimbabwe gemensamt satsar på minröjning i påverkade områden. Det skulle möjligen ta lång 

tid med tanke på bristen med tillförlitliga kartor, men det skulle främja samarbetet mellan 

länderna.  

Kgalagadi 

Ekoturism 

Ett av målen med fredsparken Kgalagadi är turismutveckling (Moswete et al. 2011). Moswete 

et al. (2011) påpekar att skillnaden mellan länderna Botswanas och Sydafrikas infrastruktur i 

fredsparken Kgalagadi lett till en växande oro i Botswana att intäkterna från ekoturismen enbart 

tilldelas Sydafrikas regering. Anläggningarna i Sydafrika är välutvecklade det är inte 

Botswanas anläggningar, men länderna har nått en överenskommelse att länderna ska dela på 

fredsparkens intäkter. Behovet av att utveckla infrastrukturen i Botswana är fortfarande påtaglig 

för att öka ekoturismen överlag, men uppdelningen av intäkterna gynnar Botswana. Ett annat 

mål med fredsparken Kgalagadi är att gynna lokalsamhällen, men fördelarna från exempelvis 

ekoturismen är få. Enligt Moswete et al. (2011) gynnas endast företag som äger boenden i 

fredsparken Kgalagadi (Moswete, et al. 2011). När det gäller lokalsamhällena San och Mier 

påstår Cundill et al. (2013) att vinsterna från fredsparkens boenden ska delas och menar att 

syftet med vistelsen ska generera intäkter från ekoturismen samt skapa arbeten för 

lokalbefolkningen, men de genererade intäkterna är låga och används istället till utveckling och 

underhåll av boenden. Cundill et al. (2013) menar att ekoturismen inte har gynnat 

lokalsamhällena då intäkterna används till infrastrukturen (Cundill et al. 2013).  

Konflikter med lokalsamhällen  

Enligt Moswete et. al (2011) finns ett akut behov att förändra fredsparken Kgalagadis 

nuvarande förvaltning. Regeringarna i länderna Botswana och Sydafrika delar på förvaltningen 

vilket har genererat i ett antal policys för fredsparken Kgalagadis fortsatta utveckling, men 

enligt Moswete et. al (2011) saknas policys med syfte att vägleda förvaltningen.  

Ett citat från författaren Moswete et al. (2011) beskriver läget: ”there is no policy framework 

to guide management and implementation of activities at KTP. Lack of guidelines has been a 

major drawback to the advancement of the TFP initiatives” (Moswete et al. 2011, s. 68).  

Bristen på vägledning är ett problem som hindrar fredsparken Kgalagadis fortsatta framsteg, 

dessutom är bristen på kommunikation och samarbete mellan intressenter ett annat problem, 
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särskilt med lokalsamhällen. Moswete et al. (2011) anser att det finns ett behov att involvera 

lokalsamhällen mer i beslutsfattningar och andra processer som berör fredsparken Kgalagadi. 

Det är ett nödvändigt steg att genomföra eftersom att lokalsamhällenas bristande delaktighet 

lett till konflikter med intressenter (Moswete et al. 2011). Schoon (2013) beskriver att 

relationerna mellan lokalsamhällen och involverade intressenter såsom parkförvaltare ofta är 

”taggiga”. Parkförvaltarens stående problem är utmaningarna med lokalsamhällena (Schoon, 

2013). Lokalsamhällen får för lite insyn och är inte tillräckligt involverade i förvaltningen eller 

beslutsfattningar. Ett av målen med fredsparken Kgalagadi är att öka delaktigheten med 

lokalsamhällen, men målet har hittills inte uppnåtts (Moswete et al. 2011).  

En respondent i författaren Moswete et al. (2011) studie uttrycker sig så här: ”The management 

of KTP is done by our government alone. We, the people living closer to the park, are not 

involved.” (Moswete et. al, 2011, s. 76). 

En tänkbar lösning på den bristande kommunikationen är att involvera representanter från 

lokalsamhällen i förvaltningen med fredsparken Kgalagadi. Med hänsyn till satsningen på 

ekoturismen bör fattiga unga människor intill fredsparken få utbildning om ekoturism för att 

öka arbetsmöjligheterna (Moswete et. al, 2011). 

Med lokala samhällen i åtanke berör San och Mier fredsparken Kgalagadi (Thondhlana, 2011). 

Thondhlana et al. (2011) påstår att intresset hos lokalsamhällena att delta i naturvårdsrelaterade 

möten är lågt (Thondhlana et al. 2011). San och Mier härstammar från olika kulturella 

bakgrunder som dessutom har markrättigheter i och utanför fredsparken Kgalagadi. Med deras 

kulturella bakgrunder uppstår konflikter för hur naturresurserna i och utanför området ska 

nyttjas till deras hushåll (Thondhlana et al. 2012). Thondhlana et al. (2011) diskuterar vidare 

om de lokala samhällenas oenigheter och beskriver läget utifrån lokalsamhällenas perspektiv. 

Människorna i Mier vill använda marken till jordbruk eftersom att många av människorna är 

bönder. Människorna i San vill använda marken till deras kulturella aktiviteter, jakt och 

insamling av medicinska växter samt matväxter. San-folket menar att Mier-folkets jordbruk 

förstör många av markens olika växtarter som behöver bevaras för kommande generationer. 

Mier-folket däremot kräver mer mark dels för jordbruket men också för bostadsutveckling och 

påpekar samtidigt att San-folkets utövande av jakt är illegal då många jagar utan jaktlicens i 

området (Thondhlana et al. 2011). Thondhlana et al. (2012) menar att den illegala jakten beror 

på fattigdom (Thondhlana et al. 2012).  San-folket är det fattigaste samhället i södra Afrika och 

införandet av jaktlicensen hindrar många fattiga att utöva sin kulturella aktivitet eftersom att 

människorna inte har råd att betala den. Mier-folket stöter också på problem. Förluster av getter 

och får har skapat en konflikt mellan lokalsamhällen och fredsparken Kgalagadi. Vilda djur 

från fredsparken vandrar in i samhällena trots att det på flera ställen finns ett välskött stängsel 

(Thondhlana et al. 2011).  

Schoon (2013) hävdar att det har utvecklats ett samarbetsprogram riktat till lokalsamhällen intill 

fredsparken Kgalagadi. Tanken med samarbetsprogrammet är att utbilda människorna 

naturvård i området för att öppna dörrar till förbättrat samarbete mellan lokalsamhällen och 

parkförvaltare. Programmet tar hänsyn till lokalsamhällenas kulturer för kunskapsutbyte för att 

möjliggöra ett förbättrat samarbete och reducering av konflikter (Schoon, 2013).  
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Jämförelse med avseende på problemen 

Problemen med fredsparker utgör den här översiktsstudiens centralitet. Med fokus på 

fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi är ekoturism tillsammans med konflikter med 

lokalsamhällen återkommande problem. Författarna Duffy (2006), van Amerom & Büscher 

(2005) är överens om att situationen i fredsparken Great Limpopo är problematisk eftersom att 

lokalsamhällena intill parken inte gynnas fullt ut av ekoturismen. Idealbilden av ekoturismen 

är att frambringa arbetstillfällen, men det har hittills genererat intäkter av begränsad storlek och 

få arbeten. Gemensamt bland författarna Duffy (2006), van Amerom & Büscher (2005) är att 

idealbilden av ekoturismen är svår att uppnå. Uteblivna arbetstillfällen vid fredsparkerna för 

lokalsamhällen beror på för låga intäkter från ekoturismen.  

Ekoturismen diskuteras även av författarna Moswete et al. (2011) och Cundill et al. (2013) med 

hänsyn till fredsparken Kgalagadi. Likt problematiken med fredsparken Great Limpopo riktas 

blickarna mot lokalsamhällen med San och Mier i fokus. Enligt Cundill et al. (2013) ligger 

problemets grund i för låga intäkter. Ekoturismen ska precis som med fredsparken Great 

Limpopo frambringa arbetstillfällen för människor i lokalsamhällen men på grund av 

begränsade intäkter prioriteras istället underhåll och utveckling i fredsparken, trots att ett av 

fredsparken Kgalagadis mål är att förbättra lokalsamhällenas ekonomiska situation (Cundill et 

al., 2013; Moswete et al., 2011). Ekoturismens problematik sätter även avtryck på nationell nivå 

där det råder oenigheter om förväntade fördelar. 

Fyra artiklar av tio diskuterar problemen med ekoturismen. Två av dessa: The potential and 

pitfalls of global environmental governance: The politics of transfrontier conservation areas in 

Southern Africa och Peace Parks in Southern Africa: Bringers of an African Renaissance? 

fokuserar på fredsparken Great Limpopo. 

De andra två: Land claims and the pursuit of co-management on four protected areas in South 

Africa och Attitudes and opinions of local and national public sector stakeholders towards 

Kgalagadi Transfrontier Park fokuserar på fredsparken Kgalagadi.  

Jämförelsevis går det att se ett mönster där det är tydligt vad författarna framhäver som 

problemets orsak. Författarnas textinnehåll pekar åt ekonomiska faktorer exempelvis 

otillräckliga intäkter från ekoturismen. Båda fredsparkerna har som mål att frambringa 

arbetstillfällen för människorna i lokalsamhällen intill parkerna men detta mål förblir 

ouppnåeligt i dagens läge då just intäkterna är av begränsad storlek. En problematisk situation 

på grund av fattigdomen och det höga antalet människor intill fredsparken Great Limpopo.  

Problemets orsak är ekonomisk, sedan vad intäkterna går till är olika. När det gäller fredsparken 

Kgalagadi prioriteras utveckling och underhåll av turistboenden. Infrastrukturen i fredsparken 

framstår som viktigare än målet att skapa arbetstillfällen åt lokalbefolkningen. Potentiellt sett 

skulle detta vara en arbetsmöjlighet för lokalbefolkningen, men utan utbildning och erfarenheter 

från sådana arbetssituationer resulterar detta inte i något arbete vilket innebär att ekoturismen 

förblir en komplex situation med brutna löften för båda fredsparkerna.  

Löften om ett liv med bättre ekonomi har hittills inte fullbordats och lovorden om en massiv 

ökning av turismen till fredsparken Great Limpopo är överdriven diskuterar van Amerom & 

Büscher (2005). När fredsparken är i full drift och arbetstillfällen samt intäkter genom 

ekoturismen tar fart är sannolikheten stor att intäkterna kommer att vara mycket begränsande 

för lokalsamhällena. Osäkerheten med ekoturismens intäktsgenerering är ett bekymmer för 
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lokalsamhällena då det aldrig har klargjorts någon exakt summa lokalsamhällena kan förvänta 

sig att erhålla från ekoturismen, vilket i sin tur gör att människorna får leva i ovisshet. 

Ekoturismen är viktig för fredsparken Great Limpopo enligt Duffy (2006) på grund av den 

attraktiva nationalparken Kruger och dess popularitet med många besökare.  

Problemet som ligger ”undangömt” i textmaterialet är att Zimbabwes och Mocambiques 

nationalparker inte är ett lika attraktivt område jämfört med nationalparken Kruger vilket leder 

till att betydligt mindre intäkter går till länderna Mocambique och Zimbabwe. Denna ojämna 

fördelning av intäkter där Sydafrika dominerar är ohållbar eftersom att det tär på det redan 

bristande samarbetet mellan länderna vilket även i fortsättningen kommer påverka hela 

fredsparken negativt. Tänkbara konsekvenser är att länderna Mocambique och Zimbabwe som 

till en början var osäker till att gå med i detta fredsparksprojekt i slutändan inser att det endast 

gynnar Sydafrikas nationalpark Kruger och avbryter projektet.  

Lokalsamhällen är märkbart inblandade i andra typer av problem. Orsakerna är jämförelsevis 

samma mellan båda fredsparkerna där sex artiklar menar att det beror på bristande samarbete 

och bristande förmåga att kommunicera, men det finns en viss skillnad på de involverade 

parterna. I Great Limpopo uppstår konflikterna mellan en intressent: Peace Park Foundation 

och lokalsamhällen jämfört med Kgalagadi där konflikterna äger rum både mellan intressenter 

men också mellan två lokalsamhällen: San och Mier. Totalt sex artiklar av tio diskuterar 

konflikter med lokalsamhällen och fyra av dessa med fokus på fredsparken Kgalagadi är 

Attitudes and opinions of local and national public sector stakeholders towards Kgalagadi 

Transfrontier Park, Botswana, Governance in transboundary conservation: How institutional 

structure and path dependence matter, Natural resource use, income and dependence among 

San and Mier communities bordering Kgalagadi Transfrontier Park, southern Kalahari, South 

Africa och Kgalagadi Transfrontier Park and its land claimants: A pre-and post-land claim 

conservation and development history. Dessa lyfter fram konflikter med fredsparken Kgalagadi 

tillsammans med artiklarna The potential and pitfalls of global environmental governance: The 

politics of transfrontier conservation areas in Southern Africa och Peace Parks in Southern 

Africa: Bringers of an African Renaissance? som diskuterar konflikterna med fredsparken 

Great Limpopo.  

Artiklarnas textinnehåll fokuserar på problemen men en artikel som skiljer sig åt mot övriga 

fem artiklar är: Attitudes and opinions of local and national public sector stakeholders towards 

Kgalagadi Transfrontier Park, Botswana med författarna Moswete et al. (2011) som utöver 

problemen med konflikter med lokalsamhällen även lyfter fram en tänkbar lösning på problemet 

med den bristande samarbetsförmågan. Den framstår inte som en genomarbetad lösning, men 

den nämns och problemet har identifierats och Moswete et al. (2011) menar att det 

huvudsakligen krävs att lokalsamhällena ska involveras mer i fredsparken Kgalagadis processer 

som till exempel beslutsfattningar där representanter från lokalsamhällen kan lyfta fram deras 

röst om fredsparken Kgalagadi. En ökad delaktighet skulle innebära att lokalsamhällenas behov 

och rättigheter kan klargöras så konflikter kan undvikas i framtiden.  

Ett av målen med den här fredsparken är att öka lokalsamhällenas delaktighet och nu när 

problemet är identifierat är det bara frågan om hur lokalsamhällena ska bli mer delaktiga i 

fredsparkens processer.  
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En fråga som dyker upp är vad den bristande delaktigheten beror på? Bär intressenter som 

privatföretag, myndigheter eller organisationer som Peace Parks Foundation på ansvaret att 

bjuda in representanter från lokalsamhällen till naturvårdsrelaterade möten? En motsättning om 

den bristande delaktigheten beror inte enligt Thondhlana et al. (2011) fullt ut på intressenterna. 

Intressenterna är inte fullt ansvariga för kommunikationsbristen och lokalsamhällenas bristande 

delaktighet. Bristande kommunikation mellan intressenter och lokalsamhällen beror på att delar 

av lokalsamhällena har ett lågt intresse att delta i möten om fredsparken (Thondhlana et al. 

2011). Intresse och engagemang från människorna i lokalsamhällena är viktigt om detta ska 

genomföras. Intresset att medverka i möten är begränsad på sina håll gällande fredsparken 

Kgalagadi där intresset generellt sett är lågt och oengagerat. Det påverkar i sin tur människorna 

som vill engagera sig och förändra den nuvarande situationen vilket sannolikt skapar ytterligare 

konflikter. Om det ska genomföras en förändring där människorna inte förbises är en 

huvudpunkt att få samtliga människor i lokalsamhällena att engagera sig och bli medvetna om 

att en förändring kan ske och arbeta mot den för att skapa en bättre och mer hållbar ekonomisk 

situation i framtiden.  

Problemskillnader 

Intressekonflikter bland intressenter, illegala aktiviteter, ojämna maktrelationer och landminor 

är ytterligare problem, men stör till största delen fredsparken Great Limpopo. Det är den 

markanta skillnaden mellan fredsparkerna. Varför uppstår det fler problem med fredsparken 

Great Limpopo? I resultatet är det tydligt att oförmågan att samarbeta är en bidragande orsak 

som utgör sig vara en skillnad mellan fredsparkerna där Sydafrika med sin ekonomiska 

dominans väljer att behålla intäkterna istället för att samtliga nationalparker i fredsparken Great 

Limpopo ska delas upp mellan länderna. Problemen präglas även av en sargad historia med 

konflikter och krig, vilket inte inträffat på samma nivå i Botswana och Sydafrika, som länderna 

nu återhämtar sig ifrån och upprättandet av fredsparken har en betydande roll angående detta. 

Problemet som uppstår med tre involverade länder jämfört med två är den språkliga barriären 

för Mocambique. En viktig detalj för ett väl fungerande samarbete är språket och förmågan att 

kommunicera. Det krävs att representanter från länderna kan kommunicera, men i fredsparken 

Great Limpopo är detta ett problem. I Mocambique talar man portugisiska och Sydafrika, 

Botswana samt Zimbabwe är engelska ett officiellt språk. Vid internationella förhandlingar 

menar Büscher och Schoon (2009) att detta är ett problem. Åtgärden för detta är att 

representanter från Mocambique lär sig det engelska språket för ett lämpat förhandlingsätt i 

framtiden. Ett smidigare kunskapsutbyte förblir en förutsättning med ett gemensamt språk.  

Gällande intressekonflikter diskuterar författarna Büscher & Schoon (2009) att antalet 

involverade intressenter skapar en intressekonflikt om vilket mål som ska prioriteras med 

fredsparken Great Limpopo. Worldbank och Peace Parks Foundation är två intressenter med 

olika prioriteringssyn. Worldbank anser att fokus ska riktas till lokal och regional ekonomisk 

utveckling medan Peace Parks Foundation uttryckt behovet av att prioritera främjande av den 

biologiska mångfalden (Büscher & Schoon, 2009). En beskrivning av intressenternas 

motiveringar till deras prioriteringssyn är däremot otydlig.   

En tydlig skillnad mellan fredsparkerna är även den specifika förekomsten av ojämna 

maktrelationer i fredsparken Great Limpopo. Situationen grundar sig i Sydafrikas dominans 

med välutvecklad infrastruktur i nationalparken Kruger vilket har resulterat i ett ekonomiskt 

försprång gentemot grannländerna Mocambique och Zimbabwe.  
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Duffy (2006), Ferreira (2004), van Amerom & Büscher (2005) är eniga om att tjuvjakten är den 

mest dominanta av förekomsten illegala aktiviteter. Författarna beskriver att det är en 

återkommande aktivitet vilket gör det till ett av de mest allvarliga hoten mot fredsparken Great 

Limpopo (Duffy, 2006; Ferreira, 2004; van Amerom & Büscher, 2005). Det råder däremot 

delade meningar om orsakerna till förekomsten av tjuvjakten. Duffy (2006) och van Amerom 

& Büscher (2005) anser att säkerheten är otillräcklig vid fredsparkens öppna gränser vilket 

intensifierar aktiviteten. Ferreira (2004) påstår att tjuvjakten främst beror på fattigdom och 

utövas av lokalsamhällen som överlevnadsstrategi. Jämförelsevis beskrivs inte tjuvjakten som 

den mest dominanta vid fredsparken Kgalagadi, men förekomsten av tjuvjakten existerar av 

liknande orsaker. Thondlhana (2011) hävdar att jakten är en kulturell aktivitet bland 

människorna i lokalsamhället San. San-folket räknas till ett av södra Afrikas fattigaste områden 

där jakten övergått till illegal jakt på grund av införandet av jaktlicens som folket undviker att 

förse sig med eftersom att människorna inte har råd att betala den.  

Landminor är det sistnämnda problemet som skiljer fredsparkerna åt där länderna Mocambique 

och Zimbabwe drabbas illa av utplacerade landminor vilket hotar fredsparken Great Limpopo. 

Bocchino (2007) menar att landminorna skadar både elefanter, bufflar och människor. 

Landminorna placerades av olika anledningar. Till följd av Zimbabwes självständighetskrig 

placerade regeringen ut landminor och i Mocambique placerades landminor ut på grund av 

militära påtryckningar.  

Genom att sammanfatta skillnaderna mellan fredsparkerna, framgår det att fredsparken 

Kgalagadi drabbas av färre problem än fredsparken Great Limpopo. Intressekonflikter mellan 

intressenter, ojämna maktrelationer, illegala aktiviteter och landminor utgör problemen som 

skiljer fredsparkerna åt.  

Problemens orsaker varierar dock och härstammar från ländernas fattigdomstillstånd, bristande 

samarbete mellan involverade parter, otillräckliga intäkter, historiska sår och kulturer. 

Lösningarna är mer entydiga där sociala åtgärder fokuseras just för att förbättra samarbetet 

mellan involverade parter.  

Problemlösningar 

Det sekundära materialet innehåller en varierad uppsättning problem och upprinnelsen till 

problemen är bland annat bristande samarbete. Författarnas lösningar genomsyrar sociala 

åtgärder i form av metoder som ska förbättra samarbetet mellan involverade parter. Med 

hänvisning till fredsparken Kgalagadi diskuterar endast Moswete et al. (2011) och Schoon 

(2013) om möjliga lösningar. Moswete et al. (2011) hänvisar till målet att reducera konflikterna 

mellan lokalsamhällen och intressenter där ett förbättrat samarbete efterfrågas. För att lösa 

konflikten mellan lokalsamhällen och intressenter är ett nödvändigt steg att involvera 

lokalsamhällen mer i fredsparkens processer till exempel beslutsfattningar, vilket hittills har 

saknats. Liknande diskussion om fredsparken Great Limpopo förs av van Amerom & Büscher 

(2005). Samarbetet bör förbättras och van Amerom & Büscher (2005) hävdar att det vore 

lämplig att säkerställa en mer demokratisk beslutsprocess där hänsyn tas till samtliga parter. 

van Amerom & Büscher (2005) understryker dock att lokalsamhällenas bristande delaktighet 

gör strävan att skapa lokal ekonomisk utveckling ouppnåelig i dagens läge.  

Det har utvecklats ett samarbetsprogram på lokal nivå med syfte att förbättra samarbetet. 

Schoon (2013) hävdar att det har utvecklats samarbetsprogram för att reducera konflikterna 

mellan lokalsamhällen och parkförvaltare intill fredsparken Kgalagadi. Programmet fokuserar 
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att utbilda lokalsamhällenas människor i naturvård där programmet tar hänsyn till 

lokalsamhällenas kulturer för kunskapsutbyte och för att möjliggöra ett förbättrat samarbete 

och reducering av konflikter (Schoon, 2013).  

Bocchino (2007) lyfter också fram vikten av samarbete vid minröjning. Eftersom att 

Mocambique erhåller ekonomiska donationer från intressenter som World Bank, är ett förslag 

att grupper från Mocambique och Zimbabwe gemensamt satsar på minröjning i påverkade 

områden. Det skulle möjligen ta lång tid, men det främjar samarbetet mellan länderna.  

Det kan fastställas att otillräcklig säkerhetskontroll vid fredsparken Great Limpopos öppna 

gränser är en av orsakerna till förekomsten av tjuvjakt. Varken Duffy (2006) eller någon annan 

av författarna nämner något förslag på lösning istället hänvisar Duffy (2006) till ett pågående 

åtgärdsprojekt i syfte att reducera tjuvjakten i fredsparken Great Limpopo. Gränsöverskridande 

åtgärdsprojekt med fokus på förbättrad kontroll har förhandlats fram. Sydafrikas parkpersonal 

har placerat radiosändare på elefanter med stora elfenben för att det finns tjuvjägare på 

Zimbabwes sida av gränsen. När radiosändarna anger att elefanterna vandrar över den 

internationella gränsen mellan Sydafrika och Zimbabwe används helikoptrar som hjälpmedel 

att avleda elefanterna in till nationalparken Kruger.  

Med fokus på ekoturismens lösningar föreslår Moswete et al. (2011) att unga och fattiga 

människor intill fredsparken Kgalagadi bör få turismutbildning och slussas in i fredsparkens 

processer för att öka möjligheterna till fler arbetstillfällen.  

Sammanfattningsvis finns det både förslag på lösningar och pågående lösningar till några av 

fredsparkernas problem. Noterbart är att två artiklar av fem nämner lösningar på fredsparken 

Kgalagadis problem medan tre artiklar diskuterar lösningar på fredsparken Great Limpopos 

problem. Alla författare diskuterar inte lösningar, men det finns en klar bild av vad som är 

viktigast att framhäva i texterna och det är problemen med fredsparkerna. Lika stor vikt läggs 

inte på problemens lösningar. Problemens orsaker varierar men lösningarna är mer entydiga där 

det sekundära materialet lyfter fram sociala åtgärder främst för att förbättra samarbetet mellan 

involverade parter.  
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Figur 1: Kartan visar nationalparkerna Gonarezhou, Kruger och Limpopo som utgör 

fredsparken Great Limpopo (Bocchino, 2007).  
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Figur 2: Kartan visar fredsparken Kgalagadis placering i länderna Botswana och Sydafrika 

(Thondhlana, et al., 2012) 
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Tabell 1: Tabellen visar en översikt av det sekundära materialet i form av fem kolumner som 

beskriver artiklarnas syfte, metod, problem och lösningar.  

Artikel  Syfte  Metod Problem Lösningar 

Moswete, N, Thapa, 

B, & Child, B 2012 

”Attitudes and 

opinions of local 

and national public 

sector stakeholders 

towards Kgalagadi 

Transfrontier Park, 

Botswana” 

Artikeln syftar till att 

undersöka 

fredsparken 

Kgalagadis 

utveckling utifrån 

lokala samt nationella 

perspektiv. 

 

Det empiriska 

materialet samlades 

in via semi-

strukturerade 

intervjuer med lokala 

och nationella 

representanter från 

den offentliga 

sektorn.  

Turism samt 

konflikter mellan 

intressenter och 

lokalsamhällen.  

Förbättra samarbetet 

mellan 

lokalsamhällen och 

intressenter för att 

reducera konflikter. 

Schoon, M 2013 

”Governance in 

transboundary 

conservation: How 

institutional 

structure and path 

dependence matter” 

Artikeln syftar till att 

undersöka potentiella 

utmaningar för 

parkförvaltare 

Empirin samlades in 

med hjälp av 

intervjuer baserade 

på frågor om 

upplevda problem för 

parkförvaltare.  

Problem mellan 

intressenter och 

lokalsamhällen, 

relationerna mellan 

dessa upplevs vara 

”taggiga”.  

Åtgärdsprogram har 

tillämpats för att 

förbättra samarbetet 

mellan 

lokalsamhällen.  

Thondhlana, G, 

Shackleton, S, & 

Muchapondwa, E 

2011 

”Kgalagadi 

Transfrontier Park 

and its land 

claimants: A pre-

and post-land claim 

conservation and 

development 

history” 

Artikeln undersöker 

maktrelationer bland 

olika aktörer 

involverade i 

fredsparker.  

Materialet samlades 

in både med 

intervjuer och 

sekundärdata. 

Kulturella problem 

med lokalsamhällena 

San och Mier.  

Inga lösningar på 

problemen tas i 

beaktande.  

Cundill, G, 

Thondhlana, G, 

Sisitka, L, 

Shackleton, S, & 

Blore, M 2013 

”Land claims and 

the pursuit of co-

management on 

four protected areas 

in South Africa” 

Artikeln undersöker 
fyra fredsparker och 

deras pågående 

förvaltning.  

En review-artikel där 
empirin samlades in 

via sekundärdata.  

Turismen ska gynna 
lokalsamhällena San 

och Mier, men låga 

intäkter från turismen 

används till 

infrastruktur. 

Inga lösningar på 
problemet med 

turism tas i 

beaktande.  

Thondhlana, G, 

Shackleton, S, & 

Vedeld, P 2012 

”Natural resource 

use, income and 

dependence among 

San and Mier 

Artikeln undersöker 

nyttjandet av 

naturresurser med 

fokus på fredsparken 

Kgalagadi.  

Det empiriska 

materialet samlades 

in via intervjuer med 

lokalsamhällena San 

och Mier.  

Baserat på olika 

kulturer uppstår 

konflikter bland 

lokalsamhällena San 

och Mier om vad 

naturresurser ska 

användas till.  

Inga lösningar tas i 

beaktande  
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communities 

bordering 

Kgalagadi 

Transfrontier Park, 

southern Kalahari, 

South Africa” 

Duffy, R 2006 

”The potential and 

pitfalls of global 

environmental 

governance: The 

politics of 

transfrontier 

conservation areas 

in Southern Africa” 

Artikeln undersöker 

problematiken som 

skapas av olika 

aktörer involverade i 

fredsparker.  

Intervjuer med olika 

aktörer med koppling 

till fredsparker 

genomfördes.  

Brist på samarbete 

mellan intressenter 

och lokalsamhällen. 

Turismen är en annan 

problematik för 

lokalsamhällen som 

inte gynnas fullt ut. 

Ett tredje problem är 

illegala aktiviteter.  

Diskuterar lösning på 

problemet med 

illegala aktiviteter. 

För att lösa tjuvjakten 

krävs förbättrad 

kontroll och 

samarbete vid öppna 

gränser vid 

fredsparken Great 

Limpopo.  

van Amerom, M, & 

Büscher, B 2005 

”Peace Parks in 

Southern Africa: 

Bringers of an 

African 

Renaissance?”, 

”Problems 

associated with 

tourism 

development in 

Southern Africa: 

The case of 

Transfrontier 

Conservation 

Areas” 

Artikeln syftar till att 

kritiskt granska 

fredsparken Great 

Limpopos bidrag till 

hållbar ekonomisk 

utveckling och 

förbättrat samarbete 

över internationella 

gränser. 

Empirin samlades in 

via intervjuer. 

Turismen är 

problematisk för 

lokalsamhällena där 

utlovade jobb och 

intäkter är av 

begränsande storlek. 

Ojämlikheter skapar 

konflikter mellan 

involverade länder 

och lokalsamhällenas 

bristande delaktighet 

i beslutsfattning är 

ytterligare en 

problematik.   

Förbättrat samarbete 

och en mer 

demokratisk 

beslutsprocess är en 

möjlig lösning på 

lokalsamhällenas 

bristande delaktighet.  

Bocchino, C 2007 

”Landmines and 

conservation in 

Southern Africa: 

Peace parks in the 

aftermath of armed 

conflict” 

Artikeln syftar till att 

undersöka situationen 

i de mininfekterade 

länderna 

Mocambique och 

Zimbabwe.  

Det empiriska 

materialet hämtades 

in via sekundärdata.  

Landminor är ett 

markant problem för 

länderna 

Mocambique och 

Zimbabwe där både 

människor och djur 

drabbas.  

Förbättrat samarbete 

mellan länderna är ett 

förslag på lösning för 

att reducera 

landminor.  

Büscher, B, & 

Schoon, M 2009 

”Competition over 

conservation: 

Collective action 

and negotiating 

transfrontier 

conservation in 

Southern Africa” 

Denna artikel syftar 

till att redogöra 

problemen med 

ländernas samarbete 
med fokus på 

fredsparken Great 

Limpopo. 

Intervjuer 

genomfördes som 

fokuserade på 

fredsparkens mål. 

Konflikter uppstår 

bland intressenter 

som är oeniga om 

vilka mål som ska 
prioriteras.  

Inget förslag på 

lösning tas i 

beaktande.  
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Ferreira, S 2004 

“Problems 

associated with 

tourism 

development in 

Southern Africa: 

The case of 

Transfrontier 

Conservation 

Areas” 

Artikeln undersöker 

relationen mellan 

naturskydd och 

turismutveckling.  

En översikt om 

relationen mellan 

turismutveckling och 

naturskydd där 

empirin hämtades in 

via sekundärdata. 

Illegala aktiviteter 

och landminor är 

betydande problem.  

Inga lösningar på 

problemet tas i 

beaktande.  
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Diskussion 

Den här översiktsstudien har syftat till att identifiera problemen med fredsparkerna Great 

Limpopo och Kgalagadi i södra Afrika. Med hjälp av tio vetenskapliga artiklar kunde flera 

problem fastställas genom intensiv läsning. Problemen som utgör den här studiens centralitet 

är följande: ekoturism, konflikter med lokalsamhällen, intressekonflikter, ojämna 

maktrelationer, illegala aktiviteter samt landminor.  

Idealbilden av fredsparkerna är att främja fred mellan internationella gränser, skydda växt- och 

djurliv samtidigt som fredsparker ska frambringa ekonomiska fördelar för involverade länder 

(Moswete et al., 2011; Ferreira, 2004). Visionärernas idealbild av fredsparkerna överskuggas 

av verklighetsbilden författarna framställer utifrån det sekundära materialet. Samtliga artiklar 

lyfter fram olika problem med fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi som stör 

fredsparkernas framsteg och gör det svårt att uppnå idealbilden av fredsparker. 

Majoriteten av artiklarna har en klar bild av att en framträdande orsak till problemen till stor 

del beror på sociala skäl där bristande samarbete mellan involverade parter är central. Hälften 

av artiklarna lyfter fram problemlösningar och utan någon större överraskning lyfter författarna 

således fram lösningar som innebär förbättrat samarbete mellan involverade parter. Som ett 

exempel diskuterar Moswete et al. (2011) och Schoon (2013) om konflikter mellan intressenter 

och lokalsamhällen i respektive artikel och författarna är eniga om att en satsning på förbättrat 

samarbete bör genomföras (Moswete et al., 2011; Schoon 2013). Enligt Schoon (2013) är det 

utvecklade samarbetsprogrammet en betydande del för att få bukt på konflikterna. I texten 

framstår programmet som en övertygande åtgärd enligt Schoon (2013), men det är ingen annan 

författare som lyfter fram denna åtgärd. Programmet tar hänsyn till lokalsamhällenas kulturer 

för kunskapsutbyte i förhoppning om att ett förbättrat samarbete i sin tur ska förbättra deras 

”taggiga” relation (Schoon, 2013). Ett välfungerande samarbete mellan involverade parter är 

en väsentlig del för fredsparkerna eftersom att fredsparker upprättas med syfte att främja fred 

och samarbete (Sandwith et al., 2001).  

Brist på samarbete är ett överhängande problem som uppmärksammas i samtliga artiklar på 

lokal samt nationell nivå. Det sekundära materialet visar olika fall på luckor i forskningen där 

författarna inte tar upp fullständiga förklaringar till betydande delar i texterna. Utifrån det 

sekundära materialet påträffas två utsagor om Sydafrikas samarbetsförmåga. Den första utsagan 

sätter ett frågetecken kring Sydafrikas förmåga att samarbeta med länderna Mocambique och 

Zimbabwe. Sydafrikas dominans och förmåga att leka ”storebror” ger upphov till konflikt 

mellan länderna om ekoturismens intäkter från fredsparken Great Limpopo. Ländernas 

respektive nationalpark behåller förnärvarande sina egna intäkter där Sydafrika med sin 

vinstgivande nationalpark Kruger genererar mest intäkter. Det har fått länderna Mocambique 

och Zimbabwes regeringar att reagera och agera. En förändring efterfrågas och ett förslag har 

presenterats där de totala intäkterna från fredsparken Great Limpopos ekoturism bör delas upp 

mellan alla tre länderna. Sydafrika är av annan åsikt och van Amerom & Büscher (2005) menar 

att Sydafrika insisterar att länderna vidare ska behålla sina egna intäkter. Sydafrikas dominans 

i regionen är påtaglig eftersom att inga förändringar hittills har skett gällande ländernas 

uppdelning av ekoturismens intäkter. Det är ett intressant spår författarna lägger fram som ger 

en bild av ojämna maktrelationer men författarna återger inte någon tydlig bild av Sydafrikas 

ställningstagande till valet att inte samarbeta i det här fallet där en möjlig spänning florerar 

mellan länderna. En fridfull relation mellan länderna är en betydande komponent för målet att 

främja fred men osämjan gör målet alltjämt ouppnåeligt.  
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Den andra utsagan ger en annan bild av Sydafrikas samarbetsförmåga. I fallet med fredsparken 

Kgalagadi visar länderna prov på gott samarbete. Relationen mellan Botswana och Sydafrika 

pekar på att det inte förekommer någon spänning vilket har att göra med överenskommelsen att 

dela på ekoturismens intäkter. Sydafrikas anläggning i nationalparken Kalahari Gemsbok är 

välutvecklad medan Botswanas anläggning i nationalparken Gemsbok har brister. Moswete et 

al. (2011) hävdar att infrastrukturen bör utvecklas för att gynna turismutvecklingen (Moswete 

et al., 2011). Trots skillnaden på nationalparkernas intäktsgenerering har länderna bildat ett 

fungerande samarbete där intäkterna från ekoturismen, till skillnad från föregående fall, delas 

upp mellan länderna. Även här saknas en klar bild av Sydafrikas ställningstagande som i den 

meningen väljer att samarbeta. I det sekundära materialet påträffas luckor i forskningen där 

författarna inte ger någon tydlig förklaring till betydande delar och detta är ett sådant exempel. 

Utsagorna kring Sydafrikas vilja och ovilja att samarbeta är en intressant detalj som inte 

diskuteras i texterna.  

Sydafrikas ovilja att samarbeta med länderna gällande fredsparken Great Limpopo finns inget 

rakt svar på. Att utgå från resultatdelen finns det tendenser som pekar på att Sydafrika har den 

avgörande makten för fredsparken. Sydafrika tycks prioritera den ekonomiska vinsten från 

nationalparken Kruger med syftet att nyttja den fullt ut till vidare utveckling och 

vinstgenerering till nationalparken och inte fredsparken vilket ses som ett själviskt agerande 

utifrån de upprättade fredsparkernas huvudsakliga ståndpunkter. Precis som Peace Parks 

Foundation (2015b) nämner är främjande av samarbete och fred mellan landgränserna 

huvudsakliga anledningar till fredsparkernas upprättande, men i det här sammanhanget glöms 

det bort, eller medvetet väljs bort och missgynnar istället det samarbete och det partnerskap 

som skulle säkerställa fred och välstånd för kommande generationer.  

Problemskillnader i analysavsnittet lyfter fram intressekonflikter bland involverade intressenter 

till fredsparken Great Limpopo. Konflikten mellan intressenterna grundar sig i fredsparkens 

primärmål. World Bank och Peace Parks Foundation är oense om vilket mål som bör prioriteras. 

Forskningsluckan i det här fallet är, likt föregående fall, bristande förklaringar till 

intressenternas ställningstagande. Författarna Büscher & Schoon (2009) lägger fram ett 

intressant spår som tydligt ger en bild av intressekonflikt mellan intressenternas syn på 

primärmålen men författarna lyfter inte fram varför intressenterna anser att det föreslagna 

primärmålet ska prioriteras framför de andra. Det öppnar för vidare forskning om 

fredsparkernas styrning där en mer ingående forskning är möjlig för att reda ut hur 

beslutsprocesser och andra processer genomförs. Det skulle ge möjligheter till att klargöra 

orsakerna till intressenternas olika val och inriktningar.  

Forskningsluckorna förblir obesvarade i den här studien, däremot ges möjligheten till vidare 

forskning kring fredsparkerna Great Limpopo och Kgalagadi. En fördjupning med avseende på 

lösningar är ett annat exempel då endast hälften av det sekundära materialet diskuterar det. För 

att reda ut frågetecknen bör vidare forskning inriktas dels på fredsparkernas styrning, men också 

kring problemens lösningar. En ingående forskning kring fredsparkernas styrning där 

förvaltning och naturvårdsrelaterade möten står på agendan för involverade parter skulle öppna 

dörrar för en tydligare inblick i samtliga intressenters avsikter med fredsparkerna. Vad har de 

olika intressenterna för mål med fredsparkerna?  

Studiens övergripande mål var att identifiera problemen med fredsparkerna. Flera problem lyfts 

fram tillsammans med problemens orsaker. En annan del av studiens syfte vara att reda ut vilka 
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typer av lösningar som författarna skriver om i sina artiklar. Resultatet visar en återkommande 

lösning i textmaterialet och ett förbättrat samarbete är den lösningen som omnämns. I och med 

att Schoon (2013) endast för en djupare diskussion kring hur lösningen ska genomföras är det i 

den meningen ett område aktuellt för vidare forskning. Att söka vidare bland artiklar som på ett 

djupare plan diskuterar lösningar på de faktiska problemen som finns identifierade i den här 

studien är en möjlig fördjupning. Övriga artiklar lyfter inte fram någon motsvarande diskussion 

till hur samarbetet ska förbättras vilket förblir en slutsats som råder att det är ett område som är 

aktuellt att forska vidare kring.   

Slutsatser 
Fredsparker i södra Afrika syftar till att främja fred mellan involverade länder i en upprättad 

fredspark, skydda naturresurser genom förvaltning för att öka skyddet för växt- och djurarter 

tillsammans med att bevara kulturella värden.   

De identifierade problemen med fredsparkerna är ekoturism, konflikter med lokalsmällen, 

intressekonflikter, ojämna maktrelationer, illegala aktiviteter och landminor. Upprinnelsen till 

problemen varierar och beror på fattigdom, bristande samarbete mellan involverade parter, 

otillräckliga intäkter, historiska sår och kulturer. 

Fredsparken Kgalagadi drabbas av färre problem än fredsparken Great Limpopo. Utöver 

ekoturism och konflikter med lokalsamhällen drabbas fredsparken Great Limpopo av 

intressekonflikter, ojämna maktrelationer, illegala aktiviteter och landminor. Det är problemen 

som utgör skillnaden mellan fredsparkernas problem. 

Forskningsluckorna i det sekundära materialet är: Otillräckliga förklaringar med avseende på 

intressenternas ställningstaganden. Det sekundära materialet lyfter inte fram varför föreslagna 

primärmål bör prioriteras framför andra primärmål. Sydafrikas vilja och ovilja att samarbeta 

med grannländerna är en annan lucka som det sekundära materialet inte diskuterar.  

En ingående forskning kring fredsparkernas styrning skulle ge en tydligare inblick i 

utvecklingen och förklaringar till samtliga av intressenternas avsikter med fredsparkerna.    

Lösningar kring de identifierade problemen kan på ett djupare plan studeras vidare.  
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