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Abstract:  

This study examines the impact mountain gorillas has on sustainable and developmental life 

of the Volcanoes National Park (VNP) in Rwanda. The study is equally based on the on 

psychosocial perspectives as it concerns the behavior of the population. It emphases on how 

ecotourism works and how it affects the mountain gorillas on the nature reserve. The study 

also investigates the impact of ecotourism with regards to the locals, society and the country 

using research that has been previously carried out. 

 

The study's findings show that the revenue-sharing system from mountain gorilla tourism 

activities has changed local communities view on eco- tourism both positively and negatively 

through opportunities and weaknesses in sustainable development. In addition, the study 

shows the government's ongoing commitment to improving and maintaining the eco-tourism 

sector by diversifying its activities. It shows that the government of Rwanda has included 

conferences, ceremonies and tours in its ecotourism efforts that further provides variation for 

visitors so that tourism develops throughout the country. 

 

Keywords: Sustainable Turism, Ecotourism, Mountain Gorillas, Sustainable Development, 

Volcanoes National Park, Nature Reserve, Rwanda, Africa 

 

Sammanfattning: 

 

Denna studie undersöker bergsgorillornas påverkan utifrån ett hållbarhets- och 

utvecklingsperspektiv i Volcanoes National Park (VNP) i Rwanda. Studien utgår från ett 

psykosociolaperspektiv, hur ekoturismen fungerar och påverkar bergsgorillorna i VNP. 

Studien undersöker även med hjälp av tidigare forskning; vilka konsekvenser som tillkommer 

med ekoturism med avseende på lokalbefolkning, samhället och landet.  

Studiens resultat visar att intäktsdelningsystemet från bergsgorillaturismen har förändrat 

lokala samhällen både positivt och negativt genom möjligheter och svagheter i 

hållbarutveckling. Studien visar regeringens ständiga åtaganden att förbättra och upprätthålla 

ekoturismsektorn genom att diversifiera verksamheten. Rwanda har inkluderat konferenser, 

ceremonier och turer i sin ekoturism som ytterligare ger variation för besökarna så att 

turismen utvecklas i hela landet. 

Nyckelord: Hållbar turism, Ekoturism, Bergsgorillor, hållbar utveckling, Volcanoes National 

Park, Naturreservat, Rwanda, Afrika 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

Förord: 

Vi skulle vilja tacka envar som har bidragit att denna uppsats har kunnat gå att genomföra. 

Till en början Gabiro vid Rwandas ambassad i Stockholm för viktiga intervju och synpunkter 

om turism och bergsgorilla i Rwanda. Vi ansåg att bergsgorillorna har ändrat turism i Rwanda 

och turismnäringen har en positiv image av ett land som har lidit av folkmordet. Vi som 

studerar turism vid Södertörns högskola har tänkt att Sverige som har satsat mer på ekologisk 

mat, ekologisk miljö, ekologisk resa vill se det nödvändig att bidra till ekologisk turism i 

världen. Vi vill börja med att uppskatta Rwandas ambassad i Stockholm med intervjuar som 

hjälpte tala mer om hur bergsgorillorna har bidragit till insikt i Rwanda, detta land som 

världen tyckte var känt för folkmord sedan år 1994. Idag har vi tänkt att resan till Rwanda inte 

bör fortsätta utan Södertörns högskola att avancera ekologiskt besök till bergig miljö i 

Rwanda. Uppsatsförfattaren har även tänkt bidra med inkludering, teman som mest talas i 

svensk samhället och vi ser att den appliceras i Rwanda turism där lokalbefolkningen är 

inkluderade i nästa alla sfär av beslutsfattande. Vi har tänkt att med bakgrund från Afrika 

behöver vi låta Sverige veta mer om vad som händer utanför sina gränser.  

 

Tack till alla respondenter som ställt upp med sin tid och sitt engagemang. Tack till vår 

handledare Saeid Abbasian för uppmuntran och konstruktiv kritik i precis rätt mått. Ett extra 

tack till Mariette för korrekturläsning och tips. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Genom åren har det runt om i världen pågått olika insatser som syftar till att förbättra planeten 

genom att bevara vilda djurarter. Aktiviteterna har skett på internationella, nationella och 

regionala samt lokala nivåer, alla inriktade på att skapa en säker miljö. Dessa strävanden har 

mött på flera utmaningar. Ett exempel är Westchester County (2018) ett län i New York, USA 

där man har arbetat med att bevara sin naturliga miljö genom en mängd initiativ som syftar till 

att skydda tusentals tunnland med; öppet landskap och hundratals arter. Rwanda som ofta har 

beskrivits som tusen kullarnas land, (Kacyira, 2017) är hem för en hotad bergsgorilla-art som 

lever i Volcanoes National Park Allt fler insatser görs för att bevara och skydda bergsområdet 

och dess gorillor samt den biologiska mångfalden (Gabiro, 2018) 

Efter folkmordet, etnisk rensning och inbördeskrig 1994 har Rwanda fokuserat på 

utvecklingen av turistindustrin (Robert de Vries, 2017). Gabiro (2018) bekräftat detta 

påstående och hävdade att i dagsläget upptar ekoturismen en central plats i Rwandas 

utvecklingsprogram och att gorillaturismens framtid i Rwanda är viktig för hela Afrika. Han 

menar att fokus på turismutvecklingen är på både inhemska såväl som regionala områden 

eftersom det finns flera naturreservats och djurparker som fokuserar på skyddet av 

bergsgorillorna och deras naturliga livsmiljö. Enligt Spenceley et al. (2010) är turism för 

närvarande en ledande och växande exportsektor i Rwanda genom att landet är känt för de 

sällsynta bergsgorillorna i Volcanoes National Park. Shackley (2009) framför att 

gorillaturismens framtid i Rwanda är hållbar eftersom den både bevara resurser och ger 

lokalbefolkning sysselsättning. 

Anderson (2018) beskriver att det finns ungefär 600 bergsgorillor kvar i världen och att 

hälften av dem finns i Rwanda, ett litet land som ligger mitt i Afrika med ungefär 10 miljoner 

invånare. Anderson (2018) beskriver bergsgorillorna i huvudsak som vegetarianer. De väger 

upp till ca 200 kg och lever i små grupper av 5 till 50 djur och leds av en silverhanne. Han 

hävdar vidare att bergsgorillorna habitat finns i Volcanoes nationalparken som ligger längs 

Virungabergen, med 8 gamla vulkaner som delas av Rwanda, Uganda och Demokratiska 

republiken Kongo. Nationalparken ligger två timmars bilresa från Rwandas huvudstad Kigali. 

Gorillornas livsmiljö är bambu-täckta sluttningar. Anderson (2018) menar även att Volcanoes 

nationalpark är Rwandas mest kända område för bergsgorillor. Volcanoes nationalparken var 

där Dian Fossey utförde sin berömda forskning av arten som upptäcktes sedan 1902 (Schaller, 

1963). 

I dagsläget har turism i allmänhet och ekoturism i synnerhet lockat fler turister till Rwanda 

och det har öppnat landet för världen samt andra internationella naturvård organisationer. Det 

har medfört stärkt infrastruktur och tillväxt i landet (Gabiro, 2018). Spenceley et al (2010) 
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konstaterade att Rwanda är känt för de sällsynta bergsgorillorna i Volcanoes National Park 

med den rika vegetation och klimat som gorillorna vistas i, vilket har lett till framgång för 

ekoturismen i Rwanda. Gabiro (2018) menar att trots svårigheter som parken har mött i 

genom t. ex tjuvjakt, samt smittade och utrotade bergsgorillor har en positiv utvecklingar 

genom ekoturism konstaterats. Det har skett en sensibilisering hos lokalbefolkningen om 

innebörden av ekoturism och hållbarhet. 

Das & Chatterjee (2015) argumenterade att, ekoturism är hållbar turism som syftar till att 

bevara miljön genom utveckling av de inhemska samhällena. Utveckling av samhällen 

innefattar ekonomisk, social och kulturell utveckling. De menar att om naturvård inte 

involverar lokalbefolkning så kommer den inte att bidra till ett bevarande av naturresurserna. 

På grund av strukturella, operativa och kulturella problem har ekoturism på många ställen 

blivit ett problem. Således bör ekoturism introduceras med korrekt övervakning, utvärdering 

och förvaltning av olika former av ekoturism för att få ett långsiktigt bevarande. För att 

ekoturism ska ha framgång bör fokus ligga på tre stora intressenter nämligen resurser, 

samhälle och turister. 

  

Figur (1) En karta över Rwanda & Volcanoes National Park (VNP). Källa: Mapsoftheworld 

(2015).  
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Volcanoes National Park (VNP) består av 5 vulkaner och 23 sjöar och ligger 75 engelska 

miles (120,701 km) söder om ekvatorn. Parken består av ca 160km2 i bergskog och var sedan 

Rwandas självständighet 1962 en del av Afrikas första nationalpark, Parc National Albert som 

skapades 1925 med avsikt att skydda de stora aporna (ORTPN, 2004). Efter att ha insett att 

gorillor var en framtida potentiell attraktion för att öka turismen i Rwanda. Parken blev 

berömd år 1967, då Diane Fossey anlände till VNP för att utföra forskning om 

bergsgorillorna, (Africa Adventure Safaris, 2014). Två andra naturforskare är kända i nutidens 

VNP exempelvis Oscar Von Beringe som upptäckte naturreservatet 1925 och tog beslutet att 

det var viktigt att bevara bergsgorillorna, (Schaller, 1963). Anna Behm som har varit 

engagerad i bergsgorillornas situation sedan 2003 är chef för det stora gorillaprojektet, 

(IGCP). IGCP bildades 1991 med fokus på att utöka ekoturismen och hållbar utveckling samt 

säkerställa bevarandet av bergsgorillorna, och deras skogsmiljö i Rwanda, Uganda och 

Demokratiska republiken Kongo. Organisationen samarbetar internationellt med 

WWF.  ”IGCP: s uppgift är att underlätta samarbetsåtgärder för bevarande av bergsgorillor 

och deras livsmiljöer” (Behm, 2015).  

Enligt Rudasingwa, (2016) är det många turister som besöker Rwanda och mellan 2006–2016 

har turist antalet ökat runt om i landet och besökarna består bl.a. av konferensdeltagare. Han 

beskrev att 2016 ökade antalet turister i Rwanda och genom det totala intäkterna med en 

genomsnittlig ökning på 10 % årligen. Turistantalet har ökat ständigt, från 499 000 år 2006 till 

1,4 miljoner år 2016 med en årlig genomsnittlig ökning med 11 %. Turisterna mellan 2006 

och 2016 var både regionala och internationella. Regionala besökarna ökade från 404 000 år 

2006 till 1 234 000 år 2016 medan internationella besökare ökade från 95 000 år 2006 till 194 

000 år 2016. Han skriver att år 2016 besökte 88,184 besökare VNP och det genererade 17 792 

627 USD. Investeringsprojekten registrerade i turismen från 2000–2015 genererade 62,4 

miljoner dollar 2016. 

Fokus på denna kandidatuppsats är att gå djupare in på bergsgorillorna påverkan med fokus 

på hållbarhet och ekoturism. Författarna är även intresserade av att se hur de olika 

intressenterna arbetar med hållbarhet och ekoturism uppgift på destinationen. Ytterligare har 

författarna skrivit detaljerade definitionskapitel i syfte att göra uppsatsen enkel och intressant 

att förstå. Förklaringar ges av ofta använda termer och förkortningar som hör till ämnet. 

  

1.2 Problemdiskussion. 

Alvesson & Sandberg (2011) diskuterar att vad som gör en hypotes intressant och inflytelserik 

är att den utmanar våra antaganden på något sätt. Han säger vidare att det finns etablerade sätt 

att komma fram till forskningsfrågor genom att hitta eller bygga luckor i befintliga hypoteser 

istället för att utmana deras antaganden. I Rwanda befinner sig turistnäringen under extrema 

förhållanden i dagsläget eftersom Rwanda har satt upp långsiktiga hållbara mål för landet. I 

Rwanda är turism en av landets viktigaste inkomstkällor enligt Daleke (2016). Han belyser att 

en endagssafari till en gorillafamilj, med högst en timmes vistelse bland djuren, kostar 750 

amerikanska dollar per person för utländska turister och måste bokas minst tre månader i 

förväg. Förutom det har bergsgorillorna påverkat de närliggande samhällena i Volcanoes 

National Park (VNP). Enligt Butynski (1984) kan naturturism både ses som ett hållbart 

“verktyg” för bevarande av arter och som ett bavarandeproblem, eftersom det leder till förlust 
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av arter och nedbrytning av naturliga livsmiljöer. Sandbrook (2006) beskriver att samverkan 

med naturreservat och turism är en ekonomisk tillväxtfaktor eftersom den minska fattigdom 

och segregation, men medför samtidigt ett hot genom risk för spridning av sjukdomar till 

gorillorna. Han menar att det är en stor utmaning att hantera eftersom turister kommer 

betydligt närmare gorillorna än parkensregler tillåter. Man har observerat ett medelvärde på 

2,76 meter i avstånd, jämfört med 7 meter, och även att mötet vara längre än vad som är 

regelsatt, (Ibid). Wallis & Lee (1999) talar om problemet med överföring av smittsamma 

sjukdomar från människor till gorillorna genom att närhet av observerande turister utsätter 

gorillorna för risken att förvärva mänskliga sjukdomar. De nämner också otillräcklig 

avfallshantering i naturreservatet som en utmaning 

Volcanoes National Park är en certifierad verksamhet som går under ekoturismens olika 

kriterier. Enligt (Naturens Bästa, u.å.) är det sex byggstenenar/grundprinciper i ekoturismens 

kriterier och de handlar bl.a. om respekt för resmålets begränsningar, miljöanpassning av hela 

resan och krav på aktivt natur- och kulturskydd. I VNP är aspekter såsom tjuvjakt, turisters 

och gorillornas levnadsförhållanden, lokalbefolkningens interaktion samt infrastruktur är 

relevanta utmaningar. Fennell & Dowling (2003) påpekar att ekoturismsoperatörer behöva 

strukturera sina tjänster för att passa in i en bredare politisk miljö. Shackley (2009) anser att 

de bakomliggande faktorerna till uppföljning av ekoturism måste betrakta förhållandet mellan 

natur och djur, och i parken är bergsgorillorna en del av den biologiska mångfalden som 

måste ta hänsyn till, för hållbar utveckling inom gorillaturism i Rwanda. Det blir även 

utmanande att hantera ekoturismens påverkan på besökare och hållbar turismutveckling i 

relation till bergsgorillorna på VNP och till lokalbefolkningen. 

Leask (2009) beskriver den ständiga strävan av effektiv förvaltning i besöksattraktion och 

menar att effektiv förvaltning är avgörande. Hon konstaterar att det inträffar utmaningar med 

effektiv förvaltning av besöksattraktioner eftersom det finns varierande intressenter och 

motstridiga prioriteringar. Robbins et al. (2011) beskriver att bevarandeinsatser är drabbade 

av ett ökat tryck för att mäta effektiviteten i olika hantering av strategier av livsmiljö. De 

nämner bevarande åtgärder såsom brottsbekämpning och samhällsutvecklingsprojekt som är 

utformade för att minimera negativa mänskliga påverkningar på en art och dess ekosystem. 

Däremot förklarar de att extrema konservering åtgärder är att öka positiva mänskliga 

påverkan på destinationen genom veterinärvård och noggrann övervakning av djur. 

Turistinkomster har blivit en avgörande faktor för naturvård i Afrika och i världen där 

djurlivet är högt värderad. Ahebwa, Duim & Sandbrook (2011) hävdar att trots den 

intressenter retoriken om politiska reformer är myndigheterna fortfarande de mest kraftfulla 

aktörerna i partnerskapet. De kontrollerar resurser och bestämmer regler och 

lokalbefolkningen känner inte sig tillräckligt kompenserad för bevarandekostnaden och de blir 

mindre representerade i beslutsfattande. Känslan förvärras av svag kommunikation och 

orättvis inkomstfördelning. Adams (2004) tar även upp konflikten mellan bevarande och 

utveckling såsom urbanisering och industrialisering som leder till naturförstörelsen. 

Rutagarama & Martin (2006) talar att omstruktureringen av det skyddade området är 

problematisk och nämner att bevarandet av nationalparker kan bäst ske genom flexibla och 

inkluderande partnerskap som integrerar bevarandeaktiviteter över olika agenter. De betraktar 
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att försöket för att utveckla partnerskap med internationella frivilligorganisationer möter 

svårigheter. Internationella frivilligorganisationer som är bekanta med nationalparkens 

bevarandehantering ser sig själva som en kompetens i beslutsfattande och det behövs bara att 

deras roll i ett partnerskap formaliseras. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa ekoturismens påverkan på bergsgorillorna i Volcanoes 

National Park med fokus på hållbarhet och att få en djupare förståelse av bevarandearbetet på 

destinationen. 

1.4 Frågeställningar  

 På vilket sätt är turismen i VNP ekologisk? 

 Hur har gorillaturismen påverkat destinationen VNP utifrån ett hållbart perspektiv? 

 Vilken roll spelar turismen för en hållbar utveckling för gorillorna? 

 Vilka faktorer bidrar till hållbar gorillaturism i Rwanda? 

1.5 Avgränsningar  

På grund av den begränsade tiden för studien har författarna avgränsat sig i denna uppsats till 

ett lokalt geografiskt område i Volcanoes National Park och dess lokalbefolkning samt detta 

områdes ekoturism och dess påverkan på bergsgorillorna. Uppsatsen avgränsas också inom 

sekundär datainsamling från tillgängliga nyckelpersoner på VPN, Rwanda Development 

Board i Kigali och Rwandas ambassad i Sverige samt svenska turister som har varit på VNP. 

Avgränsningen beror också på bristen på möjlighet att göra en fallstudie på plats och en 

avgränsning i ämnet ekoturism till endast aspekter inom påverkan på bergsgorillorna inom 

ramarna av olika aktörers perspektiv och tidigare forskning. Det som studeras är avgränsat till 

slitage såsom vegetationen, störning av gorilla miljön och exploatering. Författarna anser att 

det är både intressant och problematiskt att undersöka de delarna då författarna finner det 

aktuellt i och med att ekoturism påverkan ständigt ökar i dagens olika samhälle. 

 

1.6 Uppsatsdisposition     

Kapitel 1, Bakgrund: I detta kapitel har bakgrunds- och introduktionsinformation om ämnet 

lagt fram 

Kapitel 2, Teori: Den teoretiska referensramen för uppsatsen presenteras i detta kapitel. 

Kapitel 3, Metod: I detta kapitel förklaras de metoder som använts för att genomföra 

undersökning. Här kommer även en mer ingående förklaring av hur urval gjorts och 

respondenterna som var delaktiga i undersökningen samt hur detta material bearbetats. 

Kapitel 4, Empiri: I detta kapitel kommer de empiriska material som samlats in att 

presenteras. 

Kapitel 5, Analys: Det insamlade materialet kommer i detta kapitel analyseras. 

Kapitel 6, Slutsats & Avslutande Diskussion: I detta kapitel drar författarna slutsatser från 

analysen. Det är även under detta kapitel som författarna kommer granska sin studie.  
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1.7 Definitioner & Ekoturismens principer  

Rwanda - Rwanda är ett östafrikanskt land med ett grönt, bergigt landskap (RDB, u.å.)  

Ruhengeri - Ruhengeri är den viktigaste basen för gorillaspårning. Det är en liten men livlig 

marknad stad som ligger 15 km från basen av Virungabergen. Staden har ett utbud av billiga 

till mellanklasshotell (ORTPN, 2004) 

Bergsgorilla – Bergsgorillan är stora och kraftiga djur och beskrivs som största levande 

människoapan. En "silverrygg" kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de 

blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo. Den lever i ett litet område med 

lummiga skogar i länderna Rwanda, Demokratiska republiken(DR) Kongo och Uganda, 

(WWF, u.å.) 

Volcanoes National Park - Regnskogsmark med 5 vulkaner, vandringsleder, bergsgorillor 

och gyllene apor som ligger i regionen Ruhengeri (africana travel, u.å.) 

Ekoturism -  

 Ekoturism är att ta ett aktivt ansvar för miljön och ställer högre krav, både på den 

enskilde turisten, lokala arrangörer, resebyråer, och ekoturismens entreprenader 

(Widstrand, 2003) 

 Definieras som "ansvarig resa till naturområden som bevarar miljön, upprätthåller 

lokalbefolkningens välbefinnande och involverar tolkning och utbildning" (TIES, 

2015).  

 Ekoturism kan också definieras som en form av alternativ turism (och potentiell 

massturism) som lägger stor vikt vid en hållbar, lärande-baserad interaktion med 

naturmiljön eller vissa beståndsdelar, Weaver & Lawton (2014, s.347) 

 Det är den målmedvetna resan till naturområden för att förstå miljöns kulturella och 

naturhistoriska miljö och se till att inte förändra ekosystemets integritet samtidigt som 

de producerar ekonomiska samhällen som gör att naturresurserna är ekonomiskt 

fördelaktiga för lokala medborgare, (Woods, 1991). 

 

Ekoturismens principer – Det är de 6 godkända hårda krav/grundprinciper som 

ekoturismens aktörer måste följas (ekoturismföreningen, 2005)  

The international Ecotourism Society (TIES) är en ideell organisation som arbetar för att 

främja ekoturism internationellt. Sedan den grundades 1990 har TIES gått i spetsen för 

utvecklingen av ekoturism. TIES ger bl. a. riktlinjer och standarder, utbildning, tekniskt 

bistånd, forskning och publikationer. TIES globala nätverk av ekoturism vill göra turismen till 

ett användbart redskap för att skydda den biologiska kulturella mångfalden samt bevara en 

hållbar samhällsutveckling (TIES, 1990 - 2018) 

Psykosocialt perspektiv - det är motsats till det fysiska perspektivet och handlar om värden 

som trivsel, rättvis och den enskildes upplevelse av att trivas på ett område. (Erikson 2014) 

definierar det man lär sig gällande vem man är och hur man ska agera i en situation lär man 

sig i en interaktion med andra människor. Därför blir de grupper man tillhör och den kultur 

man växer upp i av största vikt. 

VISION 2020 - (en vision om hållbar framtid). Här betonas hållbar naturresurshantering. 

Visionen är en ram för Rwandas utveckling som presenterar nyckelprioriteringar. Det ger 
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befolkning ett ledande verktyg för framtiden. Den stöder en tydlig Rwandisk identitet som 

visar ambition och vision för att övervinna fattigdom och uppdelning. Regeringen och dess 

partner, givare, det civila samhällets organisationer och den privata sektorn håller på att 

formulera mer detaljerade sektors planer för att uppnå målen för " VISION 2020 " (Kaberuka, 

2000)  

ORTPN - Office for Tourism and National Parks, (Kontor för turism och nationalparker i, 

Rwanda).  ORTPN: s uppdrag är att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden i 

skyddade områden och främja hållbar turism. (RDB, 2010). Rwandas regering har antagit 

miljöskydd och främjande av turism som huvuddrag i fattigdomsminskning och utveckling. 

Detta är enligt “Vision 2020”. Strategidokument vars övergripande mål är att stärka hållbar 

utveckling. 

Turism - “Människors aktiviteter när de reser eller vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år för affärer, fritid, eller andra syften” Hållbar 

turismutveckling (Weaver & Lawton (2014) 

Hållbar turism är turism som utvecklas så att den möter dagens behov utan att äventyra 

framtida generationers förmåga att möta sina egna behov (Weaver & Lawton (2014, s.348) 

Ekologiskt hållbar - Naturens förmåga att återskapa förbrukade resurser som används för 

människans ändamål (Ekoturismföreningen, 2008)  

Biologisk mångfald - Olika arter inom ett ekosystem (SLU 2017) 

Socialt kapital - är en uppsättning normer, nätverk och resurser som hjälper människor att få 

tillgång till makt och resurser, genom vilka beslutsfattande och policyformulering sker 

(Grootaert, 1998)  

 

1.7.1 Förkortningslista. 

WWF - World Wildlife Fund for Nature (Världsnaturfonden)  

UNWTO -United Nations World Tourism Organization (Världsturismorganisationen)  

RDB - Rwanda Development Board  

VNP - Volcanoes National Park 

AAA - Anderson's African Adventures (2018) 

TIES - The International Ecotourism Society 

SPSS - The Statistical Package for the Social Sciences. It is a software package used in 

statistical analysis of data. 

IUCN - International Union for conservation of Nature. (The World Conservation Union's 

Commission on National Parks and Protected Areas) Internationella naturvårdsunionen 

IGCP - International Gorilla Observation Programme 

DR Kongo - Demokratiska republiken av Kongo 

ORTPN - Office for Tourism and National Parks, Rwanda (Kontor för turism och 

nationalparker i Rwanda) 
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2. Teorier & tidigare forskning 

2.1 Hållbar turism, hållbar utveckling & ekoturism 

Hållbar turism  

Hall & Richards (2000) beskrivs mänskliga samhällen som en primär resurs som turismen 

beror på, och deras existens kan användas för att motivera utvecklingen av turismen. De 

menar att mänskliga samhällena är en orsak för turister att resa, att uppleva levnadsstandard 

och materiella produkter vilken består av de naturliga landskapen som turister konsumerar. De 

argumenterat att samhälle är viktigt för att forma hur hållbar turismutveckling kan 

genomföras i praktiken. Enligt UNWTO var ca en miljard internationella turister ute och reste 

under 2016 och det betyder att måste världen tänka till och utforma strategier (Anfelter, A. 

2018). Hon anser att en hållbar turismutveckling spela en avgörande roll och skriver att 

hållbar turismutveckling handlar om att maximera de långsiktiga positiva effekterna samtidigt 

som man jobbar långsiktigt och pragmatiskt för att minimera de negativa effekterna. Hon 

menar att resa hållbart handlar om att resa på ett sätt som tar hänsyn till, och som stärker 

lokala samhällen och lyfter människor. Anfelter noterar att hållbar turism innebär en 

maximering av social och ekonomisk nytta för lokalsamhällena, stöttande av det 

kulturhistoriska arvet och en reducering av negativa effekter på miljön. 

 

Hållbar utveckling 

Brundtlandkommissionen (1987) definierar begreppet som 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”. 

Hållbar utveckling är något som de flesta anser bör strävas efter. Brundtlandrapporten 

(WCED, 1987) har varit en granskning av kritiska miljöproblem, utveckling och formulera 

innovativa samt föreslagna konkreta och realistiska åtgärder. Vidare säger 

Brundtlandsrapporten att människans behov, kommer från tre olika typer, ekonomiska, 

ekologiska och sociala behov. Rapporten fokuserar på att förstärka det internationella 

samarbetet om miljöutveckling och att förhöja nivåer av förståelse och engagemang för 

insatser från individer, frivilliga organisationer, företag, institut och regeringar. Rapporten 

föreslår långsiktiga miljöstrategier för att uppnå en hållbar utveckling och ett ökat samarbete 

mellan utvecklingsländer och länder i olika stadier av ekonomisk och social utveckling. 

Honey (1999) framhåller att ekologisk hållbarhet ingår social och ekonomisk aspekten som är 

motivering för bevarande och utveckling. Hon menar att det finns potential att direkt generera 

ekonomiska förmåner till de nationella ekonomierna och lokalbefolkningen. Hållbar 

utveckling syftar till goda sociala livsvillkor utan att människans existens och förverkligande i 

samhället utarmar ekosystemens funktioner (Nordh, 2018). Enligt Hall (2000, s.14) som 

påstått att för att nå en hållbar turismutveckling krävs en långsiktig planering, ett antal 

värderingar och principer. I modellen (fig. 2) hållbara turismens värdering och principer 

nedan har Hall utarbetat tre viktiga aspekter som tillsammans strävar efter en sundare turism. 

Den hållbar utveckling modellen består av tre dimensioner som samspelar och stödjer 

varandra och de är ekologisk -, social - och ekonomisk hållbarhet. Modellen handlar 

huvudsakligen om att arbeta med en välplanerad utveckling för att nå hållbar turism. 
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Fig. 2: Värderingar och principer för hållbara turismen. Källa: Hall, (2000, s.14)  

Ekoturism  

Betydelsen av konceptet, ekoturism har förändrats sedan dess uppkomst under1980- tal, och 

det främst innebar resande till naturliga platser. Fenomenet myntades av Ceballos-Lascurain 

1983 och adopterades av IUCN 1996. Ceballos-Lascurain definierar ordet som 

Travelling to relatively undisturbed or uncontaminated areas with the specific object of studying, 

admiring, and enjoying the scenery, its wild plants and animals, as well as any existing cultural 

manifestations found in these areas (Ceballos-Lascurain 1987) 

Honey definierar ekoturism som 

Travel to fragile, pristine and usually protected areas that strives to be low impact and (usually) small 

scale. It helps educate the traveller, provides funds for conservation; directly benefits the economic 
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development and political empowerment of local communities; and fosters respect for different cultures 

and for human rights (Honey 1999, s. 25) 

 

Värt att notera, är kontrasten som finns i båda definitioner. Ceballos-Lascurain talar om såväl 

aktiviteten som attityden hos resenären och framhåller på naturvården men inte de 

ekonomiska och sociala aspekterna. Honey (1999) poängterar på att ekoturism bör ge direkta 

ekonomiska och sociala fördelar för lokalbefolkningen. Hon betonar de sociala och 

ekonomiska aspekterna av definitionen av ekoturism. För att turism ska vara ekologisk har 

Naturens Bästa (u.å) stöttats den av de sex hårda principer som styr varje ekoturismprojekt 

eller aktivitet. De 6 karakteristika fokuserar bl.a av resande till skyddade naturliga områden, 

med minimerad påverkan, att bygga på vetskapen om miljön, att ge finansiellt stöd för 

konservering samt ge stöd och fördelar till markägare och lokalbefolkningen, att ha respekt 

för den lokala kulturen och stödjer humana rättigheter och demokratiska trender. 

Honey (2008) påstår att ekoturism handlar om att besöka bevarande områden. Hon har tagit 

tar upp en fallstudie på ekoturism och hållbar utveckling i Sydamerika och i Afrika och gav 

en beskrivning och en analys om projekten som respekterar ekoturismens standard och dem 

som inte stämmer. Hon presenterar djupa fallstudier på sju destinationer som illustrerar 

ekoturismens aktiviteter i den miljön. Diamantis (1999) har skrivit mycket om ekoturism och i 

sin artikel är fokus på att definiera begreppet och tre beståndsdelar såsom hållbarhet, 

naturbaserad turism och lärande. Fennell (2010) har också tagit upp ekoturism och dess 

definitioner där han granskar 85 stycken definitioner. Fennell har forskat på ekoturism sedan 

1980-talet, han undervisar ekoturism och friluftsliv på Brocks universitet i Kanada. Hans 

forskning visar att det finns ca fem varianter som utmärker definitionen av ekoturism 

nämligen, platsen där ekoturism existerar, bevarande, kultur samt fördelen med lokal och 

utbildning.  

2.2 Tidigare forskning om bergsgorillor 

Bergsgorillor har varit den enda grunden för turistindustri i Rwanda. Fossey (1984) hade tagit 

upp en omfattande fältstudie av bergsgorilla, i vilken hon utfört en långsiktig forskning och 

uppnått framgång för att bevara livsmiljöer. Under 13 år i den afrikanska regnskogen med de 

största av de stora aporna, försökte hon att säkerställa regnskogens framtid och det hotade 

bergsgorillorna. Förutom boken har Fossey (1984) forskat på bergsgorillornas beteende i 

Virunga Volcanoes i Kongo där hon tillbringat 13 år i gorillornas naturliga habitat. Den 

forskningen bestod till största del av att beskriva bergsgorillornas liv, hur bergsgorillornas 

habitat såg ut och vad de åt för föda. Hon kartlade även bergsgorillornas sjukdomar och 

orsaker till dödsfall i habitatet. I forskningen beskrivs hur bergsgorillorna formade sina 

grupper och sina familjer samt hur deras familjedynamik och gruppdynamik såg ut. Hon 

konstaterade att bergsgorillornas beteende i familje- och grupprocesser var något som tidigare 

inte hade varit fastställt. Forskaren beskrev t ex 16 olika typer av ljud som bergsgorillorna 

gjorde för att kommunicera med varandra. Shackley (2009) konstaterar att ökad politisk 

stabilitet har möjliggjort för forsknings- och skyddsteam att återvända till VN parken. Han 

nämner att ny forskning visar att gorillorna har överlevt och ökat i antal vilket visar att 

gorillaturism är avgörande både för bevarande av resurser och lokal sysselsättning. 
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Behm (2016) poängterar att en växande gorillaturism, som omsätter hundratals miljoner 

kronor, är en viktig förklaring till de afrikanska ländernas naturvårdsinsatser och den positiva 

utvecklingen inom turistnäring. Hon är involverad i en utförlig beräkning av världens 

kvarvarande gorillor och redan nu finns det tydliga tendenser. Hon betonar att stora pengar 

har satsats på bergsgorillor överlevnad och det har gett tiofaldigt tillbaka för de människor 

som lever geografiskt nära djuren och parken. Behm menar vidare att bybor har fått jobb i 

nationalparkerna som t. ex guider och bärare inom turistindustrin och fått ökad status för 

lokalbefolkningen som har givit stora inkomster. På grund av insatser i gorillaturism har 

människorna blivit stolta över gorillorna och det ligger i allas intresse att skydda dem, 

(Gabiro, 2018) bekräftar påståendet och att inkomsterna från gorillaturismen kommer också 

andra djurarter och nationalparker till stor del. 

I ytterligare forskning har WWF (u.å.) beskrivit att bergsgorillan är den största levande 

människoapan och lever i ett område med lummiga skogar i länderna Rwanda, (DR) Kongo 

och Uganda. WWF beskriver att i verkligheten är gorillan ett försiktigt och tillbakadraget djur 

som lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor. 

Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år, (WWF, Ibid) och gruppen 

består av ca 10 individer. Varje grupp har ett område som är mellan 5–30 km² stort. Varje 

grupp består av en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar. WWF (Ibid) påstår även 

att bergsgorillorna är vegetarianer och äter bara växter och de behöver gott om tid för att äta 

och smälta maten, så de förflyttar sig bara någon kilometer på en dag och de vilar ofta. 

Nyligen har det skett en avsevärd ökning av djurantalet men det finns konstanta hot som har 

medfört försämringar av gorillans existens, t ex att stammen på ca 880 bergsgorillor, förlorar 

årligen några individer på grund av illegal jakt och eller fångst. Trots att all handel med 

gorillor är olaglig kan turister fortfarande köpa gorilladelar som gjorts om till smycken och 

andra souvenirer. Ett annat hot menar WWF är den kommersiella handeln med ”apkött”. 

Bergsgorillorna är idag en mycket hotad art som bara finns i två områden nämligen 

Virungabergen som delas av Rwanda, Uganda och DR Kongo samt i Bwindi Parken i 

Uganda. WWF och IGCP som arbetar för att underlätta samarbetas åtgärder för bevarande av 

bergsgorillor och deras livsmiljöer och att säkra bergsgorillornas framtid med stöd till 

nationalparksmyndigheterna i DR Kongo, Rwanda och Uganda. Ytterligare hävdar WWF att 

bergsgorillorna är skygga djur så den största orsaken till att gorillastammen minskar är att de 

förlorar mer och mer av sina skogar när fler och fler människor som behöver utrymme huggs 

regnskogen ner eftersom befolkningen ökar mycket snabbt i Rwanda. Folk behöver träd och 

bambu för att bygga sina bostäder och de behöver även betesmarker och mark att odla på. 

Gorillorna är mycket skygga och blir lätt störda och eftersom allt fler människor med boskap 

kommer högre upp i bergen minskar också utrymmet där gorillorna kan vandra och skaffa sig 

föda. WWF menar att utan skyddade områden såsom nationalparker skulle bergsgorillorna 

inte finnas kvar. 
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2.3. Social dimension 

2.3.1 Ekoturism som alternativ utvecklingsstrategi 

Marcinek & Hunt, (2015) framhäver tre viktiga fenomen som ger och bemyndigar hållbara och 

inhemska samhällena. De beskriver ekoturism som ett alternativ för hållbar utveckling i 

samhällen. De menar att ekoturism möjliggör utveckling och i sig är det en utvecklingsstrategi. 

I en annan diskussion, (Stronza, 2007) betraktar detta påstående som ett utvecklingsalternativ 

exempelvis en strategi för att skydda naturresurser och möta mänskliga behov. Enligt Wood 

(1991, s.201) handlar den utvecklingsstrategi att resa till naturområden med målet att förstå 

dess kulturella och naturliga historia. Resan ska inte förändra ekosystemets integritet men 

genererar ekonomiska möjligheter till bevarande av naturresurser som är ekonomiskt lönsamt 

för lokala samhällena. Wood (1991, s.201) anser även att ekoturism är enbart den del av 

alternativ turism som nödvändigtvis visar ett aktivt ansvar för miljön för att ekoturism är om 

utbildning, bevarande och samhällsengagemang i turistverksamheten. 

De aktiviteterna är ett understöd för att skydda naturresurser (Fennell, 2010). För att 

ekoturism ska vara effektiv måste den ge några kontantfördelar av liten andel till samhället 

och denna praxis är aktuell i VPN (ORTPN, 2004). Ekonomisk effekt och sysselsättning är 

nödvändiga för att säkerställa gynnsamma resultat från ekoturism (Stronza & Pegas, 2008). 

För att bemyndiga de lokala samhällena är det sociala kapitalet en viktig faktor. Grootaert 

(1998) hävdar att socialt kapital är också en utvecklingsstrategi. Han beskrivs den som 

uppsättning normer, nätverk och resurser som hjälper människor att få tillgång till makt och 

resurser, vilket möjliggör för beslutsfattande och policyformulering. Han menar att det är 

nyckeln till en hållbar utveckling genom att makt och beslutsfattande överförs till framtida 

generationer. 

Ytterligare argument för en alternativ utvecklingsstrategi enligt TIES (1992) är fokuserad på 

konservering genom att erbjuda långsiktiga lösningar på marknaden. De ger också effektiv 

ekonomisk motivation för att bevara och förbättra den biokulturella mångfalden och skydda 

det naturliga och kulturella arvet på planet. TIES inriktat på hållbarhetsmål för turistnäringen 

och erbjuder bl. a. riktlinjer och standarder, utbildning, tekniskt bistånd, forskning och 

publikationer. TIES (1992) pekar på de tre pelarna nämligen bevarande, samhällen och 

hållbara resor som genomsyrar internationell aspekt av ekoturism i samhället.  
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Figur (3) illustration efter TIES (1992): Egen 

För att bygga lokalsamhällets kapacitet som möjliggör för anställningsmöjligheter menar 

TIES att en hållbar utveckling är effektivare när de tre pelarna fungerar tillsammans. 

Ekoturism kan vara ett effektivt sätt att göra det möjligt för lokala samhällen att bekämpa 

fattigdom och uppnå hållbar utveckling. Ytterligare har Rwanda vision 2020 placerat 

ekoturism som ett effektivt sätt vilket möjliggör för lokala samhällen att bekämpa fattigdom 

och uppnå hållbar utveckling. Rwanda vision 2020 också sträva efter en avgörande och 

inkluderande tillväxt för framgångsrik fattigdomsminskning. Visionen också med siktar på att 

främja långsiktig stabilitet och fred i Rwanda. TIES är lämplig i denna studie eftersom de tre 

pelarna är en reflektion på parken där konservering utgörs samhället som lokalbefolkning 

befinner sig och hållbara resor som turister gör på destinationen samt gorilla trekking. 

Samarbete mellan de tre pelarna skulle leda till en positiv inverkan på ekologiska resurser och 

även hållbar utveckling. 

2.3.2 Samhällsdeltagande & turismplaneringsprocess 

Samhällsdeltagande är ett viktigt element i hållbar turismutveckling (Botes & Van Rensburg, 

2000; Okazaki, 2008). Samhälletsbaserad turism bör omfatta en rad aktiviteter som 

tillsammans bidrar till förbättrat bevarande och utveckling. I samhället är ökat deltagande och 

omfördelning av makten till befolkningen avgörande för att denna jämnt delar fördelar och 

kostnader mellan intressegrupper. Enligt Cole (2006, s.630) är samhällsdeltagande väsentlig 
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för att få stöd och godkännande av turismutveckling, som garanterar fördelar och motsvarar 

lokalbefolkningens behov. Samhällsdeltagande & Samhällsbaserad turismsmodell (fig. 4) 

integrerar koncepten av lokalbefolkningens deltagande, samarbete, omfördelning av resurser 

och social kapital. Modellens huvudmål är turismutveckling inom såväl intressenterna som 

samhället och möjliggör för samhällsbedömning med hänsyn till samhällets deltagande i 

turismutveckling. Modellen består av stege för deltagande (Arnstein, 1969) " linking Social 

Capital and Power Redistribution " är centraliserad kring både vertikalt och internt deltagande 

inom lokalbefolkning. "Bridging Social Capital and Collaboration theory" beskriver de 

horisontella och yttre interaktionerna med ytterligare intressenter. Den tvådimensionella 

grafen omfattar alla fyra elementen, vilket ger forskare möjlighet att utvärdera samhällets 

aktuella status. 

Arnstein (1969) och Selin & Chavez (1995) rekommenderar samhällsengagemang som en 

integrerad del av hållbar turismutveckling. De förklarar att samhällsbaserad turism ges 

underlättande villkor och steg till utveckling och konstaterar också att samarbete mellan 

lokalsamhället och turistsektorn är en viktig anledning i marknadsförvaltning av turistmålet. 

Arnstein (1969) och Selin & Chavez (1995) visar även hur denna teori kan användas för att 

utvärdera den delaktighetsnivån på en namngiven plats och avslutar med att föreslå ytterligare 

åtgärder som krävs. En samhällsbaserad turism modell är lämplig i RNP för att den speglar de 

ansträngningar som används för bevarande och funktionen av gorillaturismen runt parken och 

bland lokalbefolkning. Lacmanović & Bulatović (2014) belyser också relationen mellan 

naturbaserad turism, skyddade områden, fattigdomsbekämpning, kriser samt planering för 

hållbar turism. Mening med detta är att överväga alla sfärer i samhället för att kunna 

planera.  Denna uppfattning är också accepterad av Job & Paesler (2013, s.1–2, 18–28). De 

namnar om hur turism bidrar till att minska fattigdomen i samhället och påstående är relevant 

för att den ansluter sig till punkt 2 av de sex grundläggande riktlinjerna för ekoturism 

(Naturens Bästa, u.å.) 
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Figur (4). En modell av samhällsbaserad turism. Källa: Okazaki Modell (2008) 

 

Modellen består av S-formade kurvan från Butlers livscykelmodell (Butler, 1980) som 

interagerar lokalstöd dimension och värdsamhällets aspekt. Den S-formade kurvan i modellen 

visar relationerna mellan samhällsdeltagande, samarbetsprocesser, social kapital och 

maktfördelning. Den ultimata profilen för den S-formade kurvan är beroende av flera externa 

och interna faser, exempelvis socio-kulturella, politiska, ekonomiska och miljömässiga 

omständigheter i samhället; tillgång till resurser samhällssupport för turismutveckling 

konflikter och underlättarens medverkan i samhällsdiskussioner (Okazaki 2008, s.517). När 

"partnerskap" nås kan grafen sträcka sig på ett av tre sätt såsom (1) fortsätta att avancera om 

ytterligare intressenter nåravtalet att fortsätta bygga förväntan och omfördelning av makten 

(2) Att vara stabil om både samhället och intressenterna är nöjda med de uppnådda deltagande 

nivåerna eller (3) faller om intressenterna och samhället inte håller med varandra (Selin & 

Chavez 1995). Modellen undersöker de teorierna som används för att diskutera 

samhällsdeltagande och den omfattar "Stegen för befolknings deltagande", omfördelning av 

makt, samarbetsprocesser och skapelsen av sociala kapital. Dessa teorier utgör grunden för att 

definiera en samhällsbaserad turismsmodell. Modellen kan användas för att avgöra 

delaktighetsnivån på en plats och avslutar med att föreslå ytterligare åtgärder som krävs. 

Arnstein (1969) och Selin & Chavez (1995) belyser modellens underlattande villkor och 

samarbetsprocesser i samband med turismutveckling.  
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För att förklara befolknings deltagande av omfördelning av makt introducerade Arnstein 

(1969) en "stege för befolknings deltagande".Stegen är indelade i tre nivåer av utveckling 

såsom "icke-deltagande", "grader av tokenism" och "grader av lokalbefolkningmakt" (figur 

4). Vidare illutrerade hon att stegen har åtta steg som är inte bara användbar för att identifiera 

den nuvarande nivån av gemenskapsdeltagande utan också för att definiera de steg som krävs 

för att främja större engagemang. Stegen bidrar till att förstå läget för turistmål och det 

nuvarande tillståndet för lokalt engagemang i turismutveckling). De presenterar en 

"evolutionär modell för turistpartnerskap", som består av fem processer nämligen 

"antecedents”  "probleminställning" "riktningsinställning""Strukturera" "resultat" som 

representerar program, effekter (Selin & Chavez, 1995, s.848). 

 

Modellen kategoriserar socialt kapital på fyra sätt, nämligen kommunitära, nätverk, 

institutionella och synergieffekter. Kommunal kategori menas centrala sociala band bland 

samhällen. Med "nätverk" är fokus på fördelarna och kostnaderna för social kapital som bärs 

de horisontella förbindelserna mellan samhällen och informella institutioner. Det betonar 

vikten av bindning med interna samhällsband, såsom familjer, vänner och grannar och externa 

föreningar såsom grupper av större mångfald. Woolcock (2002) menar att institutionella 

kategorin handlar om politiska, juridiska och institutionella förhållanden som bildar 

samhällsnätverk och det civila samhället, och bestämmer deras vitalitet.Slutligen är s ynergi 

menas en hybrid av nätverk och institutionella synpunkter som integreras idéerna om 

bindning och överbryggande social kapital. 

 

2.3.3 Intressenters perspektiv & utvärderingsverktyg 

Tsaur, Lin & Lin, (2005) framhåller att utvärdering av hållbarturism på en destination måste 

ha vissa åtgärder för att analysera relationerna mellan resurser, samhälle och turism. De menar 

att utvärderingen utförde genom intervjuer med lokalbefolkningen, turister och 

resursadministrationen. Undersökningen av varje grupps uppfattning om destination är 

effektiv för planering av destinations framtid. Utvärdering kan även ske via benchmarking av 

liknande ekoturism destination. Fokus på utvärdering av hållbarturism skulle vara en 

holistiskt perspektivet där resurs, samhälle och turism samverkar. Tsaur, Lin & Lin (ibid) 

hävdar att hållbar turism skulle ingå miljöansvarig resa, att besöket inte får störda 

naturområden och att besökarna ska njuta av och uppskatta natur, kulturella egenskaper både 

förflutna och nuvarande som främjar bevarande. Att resan måste ha låg negativ inverkan och 

ger en välgörande aktiv socioekonomisk samt ha engagemang av lokala befolkningar. Det är 

relevant för att den framtidsorienterad. Ross & Wall (1999) anser vidare att naturområden och 

lokala befolkningar är förenade i relationen genom turism. Relevans för aktivt 

socioekonomiskt engagemang av lokala befolkningar är inte bara att den knyter sig till 

ekoturism utan den är hållbar och säkerställer fortsättning i turismsektorn. 

 

2.4 Ekologisk dimension 

2.4.1 Bärkraft & Ekoturismens aktiviteter 

Enligt Swarbrooke (1999, s.29) är bärkraften delade i olika typer nämligen fysisk bärkraft 

som står för antalet turister destinationen kan ta emot, ekologisk bärkraft som handlar om 
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antalet besökare en destination kan ha utan att miljön tar någon skada, ekonomisk bärkraft är 

istället hur många turister en destination kan ta emot innan det lokala samhället påverkas 

negativt, social bärkraft är antalet turister som kan besöka en destination innan det skapar en 

social störning eller skadar den lokala kulturen. Han talar även om perceptuell bärkraft som 

handlar om hur många turister en destination kan välkomna innan den turistiska upplevelsen 

påverkas negativt. Infrastrukturell bärkraft menar han står för antalet turister som en 

destination kan ackommodera med deras infrastruktur, till exempel tillräcklig stugor jämfört 

med antalet gästnätter. Swarbrooke (1999, s.261) menar att bärkraftsgräns ska kunna räknas ut 

genom att se till hur många turister en destination kan hantera, inom de olika bärkraftstyperna, 

innan destinationen tar skada. Swarbrooke noterar att mätning av bärkraften kan vara ett 

användbart verktyg för planering för hållbar turism. 

Weaver & Lawton, (2014, s.322) bekräftar att för att en destination ska vara hållbara krävs det 

att sociala, ekonomiska, och ekologiska aktiviteter bör inte överstiga vissa nivåer. Han menar 

att kostnaden i de aktiviteterna bör minimeras medan miljö-, sociokulturella och ekonomiska 

förmåner maximeras på destinationen. När det gäller sociala aspekter avses effekten av 

turismens aktiviteter på lokalsamhällen och dess befolkning. De påstår att finns positiva och 

negativa aspekter och noterar att positiva aspekten är när lokalt samhälle är mer delaktig i vad 

som äga rum i destinationen såsom event, möten, konferens och sociala aspekten som berör 

också turister. Weaver & Lawton också att ekonomiska aspekter är om turism där en industri 

tänker på inkomster som möjliggör för turismutveckling. Den ekologiska och hållbara 

turismutvecklingen syftar till att bevara miljön och i den ekologiska kompositionen finns 

också negativa och positiva faktorer. (Ibid, s.339–40) indikerar vidare gorillaspårning, 

vandring, naturfotografering, inhemsk turism och bushwalking som större typer av 

ekoturismaktivitet och att de är hållbara och hälsosamma för miljön och vilda djur.  

2.5 Ekonomisk dimension 

2.5.1 Multiplikatorefftekten & Inkomstläckage 

Turism har vissa effekter på en destionation och en av de är ekonomiska effekt som är 

avgörande. Lawton & Weaver (2006, s. 245) delar upp ekonomiska effekter i inkomsterna 

som turismen genererar till en destination och dess lokalsamhälle  och de består av direkta och 

indirekta inkomster. Direkta inkomster syftar till de intäkter som genereras när turisten 

spenderar pengar direkt på destinationens varor, service, restauranger eller boende. Det kan 

också inkluderar allt som säljs av lokala aktörer och som köps av turisten på plats (Ibid). För 

att öka de direkta inkomsterna försöker intressenter att förlänga turistens vistelse och att få 

turister spendera mer pengar. Lawton & Weaver (2006, s. 245) förklarar vidare att de direkta 

inkomster som en destination genererar går vidare till andra lokala aktörer i samhället, vilket 

skapar indirekta inkomster för destinationen och det är detta som kallas för 

multiplikatoreffekten. 

Processen kan illusteras således om ett lokalt ägt verksamhet, ett hotell exempelvis spenderar 

en del av de direkta inkomsterna på att köpa matvaror, lakan och regöringsmedel. Företagen 

som säljer rengöringsmedel och matvaror till hotellet har i sin tur egna leverantörer som de 

beställer och köper varor från. På detta vis får även andra lokala aktörer, som inte är direkt 

anslutna till turismnäringen, dra nytta av turistens pengar. Om hotellen däremot väljer att 

endast importera varor och tjänster uteblir den multiplikatoreffekten och inkomstläckage 



 

18 
 

uppstår. De inkomster och vinster, vilka turismnäringen genererar, som inte kommer till 

lokalsamhället eller destinationsländerna mottagen i form av inköp eller återinvesteringar 

räknas som inkomstläckage (Lawton & Weaver, 2006, s 253). Inkomstläckage uppstår 

exempelvis när de varor eller tjänster som turisten och turismindustrin efterfrågar importeras 

till destinationen istället för att köpas av lokala företag och aktörer. Modellen (figur.5) 

illustrerar de samtliga aktörer på destinationen som bildar tillsammans en lokal värdekedja 

och kedjan av leverantörer i olika led. Ledden kan innefattar exempelvis vakter, lokala 

restauranger, hotell, barer, livsmedelsproduktion, infrastruktur och tillgång till kultur- och 

underhållningsindustrin. Lawton & Weaver (2006, s.245) förklarar att multiplikatoreffekten 

förstärks när de anställda spenderar sina löner på varor och service i det lokala samhället, till 

exempel matvaror, möbler, TV apparater eller besöker frisören. 

 

 

 

Figur (5). Multiplikatoreffekten & Inkomstläckage. Källa: Lawton & Weaver (2006, s.245) 
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3. Metod 

I studien av bergsgorillorna i Rwanda har författarna samlat in olika former av data. För det 

första, är det kvalitativ data i form av intervjuer för att kunna kontrollera uppsatsprocessen 

och uppsatsundersökningen. För det andra har författarna använt sig av sekundära data, vilket 

enligt Eliasson (2013, s.24) innebär data som samlats in av andra. Författarnas har använt sig 

av sekundära data som består av cirka 30 vetenskapliga artiklar och böcker som handlar bl. a 

om hållbar utveckling, ekoturismen, bergsgorillorna och hållbar turism i Rwanda. 

 

3.1 Val av metod 

Kvalitativ & Kvantitativ metod  

För att få en bättra förståelse av metoderna har författarna undersökt kvalitativa & kvantitativa 

metoder och Bryman (1997) definierar kvalitativ metod genom komponenter såsom 

observation, intervju. Holme och Solvang, (1997, s.98) beskriver kvalitativ metod som har 

ömsesidiga komponenter av värderingsmässiga och kunskapsmässiga karaktär. Därav är 

metoden till för att inte pröva antaganden utan för att få en djupare förståelse av 

komplexiteten i undersöknings syftet.  Holme och Solvang menar att en kvalitativ metod är ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt där en relation mellan forskare och undersökningsenheter 

samspelar. Bryman (2011) anser vidare att den är induktivistisk, konstruktionistisk, tolkande, 

menar att tyngdpunkten ligger i orden av datainsamlingen. Enligt Bryman (2011, s.151) är 

kvantitativ metod en undersökningsmetod för att studera på ett objektivt sätt specifika 

variabler. Utifrån den verklighet som präglas av sociala fenomen som behöver beskrivas och 

bevisas genom samband mellan regelbundenhet samt mönster baserad på hypotes. De 

komponenter som består av metoden är mätbara såsom enkätundersökning, statistik och 

survey, tabeller, figurer. Dess särdrag är generalisering, replikation och kausalitet som är 

orsak av ett socialt fenomen. Bryman (2011) konstaterar att den är deduktivistisk, 

objektivistisk och används oftast inom den naturvetenskapliga mallen et och det är ett 

rationalistiskt vetenskapsynsätt. 

Däremot är skillnaderna inom forskningsmetoderna siffror jämfört med ord. kvalitativ 

forskning innebär ord som analyseras för att förklara verklighetens tillstånd medan 

kvantitativ, beskriver siffror som mätningsmetoder för att beskriva sinnevärlden. Bryman, 

(2011, s.371–373) konstaterar att inom kvalitativ metod är det medverkandes tolkning 

tyngdpunkten än inom kvantitativ metod där undersökarens tolkning styr studien.  

3.2 Användning av metod  

I denna uppsats har författarna använt sig av kvalitativa metoden för att samla in väsentliga 

data. (Ahrne och Svensson (2014, s.11) preciserar kvalitativ metod som ett övergripande 

begrepp för alla typer av metoder bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter 

som inte direkt utformas för att analysera kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och 

verktyg. Bryman (2016, s.454) beskrivs kvalitativ metoden som data där tonvikten ligger på 

ord än på siffror vid datainsamling och analys. För att få mer kunskap av bergsgorillorna och 

hållbar utveckling i Volcanoes National Park, insamlingen av data bestått av telefon- och 

mailintervjuer samt personligintervju. 
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Kvalitativa intervjuer 

Bryman (2011, s.206) anser att semistrukturerade intervju ger frihet åt respondenterna genom 

att kreativt besvara de konstruerade frågorna. Den här metoden gav ett avslappnande 

förhållningssätt till nyckelpersonerna på RDB, Rwandas ambassad i Sverige och VPN samt 

svenska turisterna att besvara de ställde frågor. 

Epost Intervjuer 

 

För att kunna få en förståelse av hur Rwanda Development Board (RDB) arbetar med hållbar 

utveckling och ekoturism i Volcanoes National Park (VNP) i Rwanda gjordes epostintervju 

under februari månad. Intervjuer har bl.a varit relevant eftersom Mutangana som är turistchef 

på Rwanda Development Board poängterade att utvecklingen inom ekoturism påverkar 

lokalbefolkningen och den biologiska mångfalden på VPN. Frågorna skickades via e post då 

det passade med Mutangana på grund av tidsbrist. Frågorna som ställdes var de samma frågor 

till alla aktörer, detta för att se om det skiljer sig i svar som ett mönster. Den bakomliggande 

orsaken till att Mutangana, Ngenzi kontaktades var för att de har en djupare insikt på hur 

ekoturismen påverkar landet och vidare VNP med dess befolkning. 

 

Telefonintervjuer  

Telefonintervjuer genomfördes under februari månad fram till april, med hjälp av 3 personer 

med bakomliggande faktorn av att besvara frågeställningarna. RDB uppskattade 

telefonintervju framför e post då de var brist på tid. För bekvämliga skäl skickades frågorna 

en vecka innan intervjutid för att underlätta det för respondenterna.  

 

Internetsökning  

Under arbetsgång har viktiga data insamlats via internet. Insamlade data består mest av 

vetenskapliga artiklar, forskningsartiklar som berör om ämnet och olika relaterade teman. 

Ytterligare för att lokalisera destination t. ex Rwanda och regionen har en internetsökning 

gjorts för att få en passande karta av landet och regionen. Internet har haft stort utbud av 

material om bergsgorillorna, historia gällande turismen i Rwanda. På Youtube lyfter även 

fram omfattande material som video om bergsgorillornas och lokalbefolkningens levnadssätt. 

Denna sökning är väsentlig eftersom den styrker tidigare forskning och bidrar med vidare 

forskning i ekoturismens förhållande till biologisk mångfald. Förutom den var ett 

styrningsverktyg till denna studie exempelvis internetinformationssökning nyttjades med 

hjälp av GoogleScholar och Söderscholar samt nordiska afrikanska. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Denna undersökning påbörjade under januari 2018 och fortlöpte under fyra månader. Studien 

uppdelades av författarna i tre stadier nämligen förberedelsefasen, utforskar fasen, slutfasen. 

Däremellan fortgick en uppföljningsfas mellan dessa stadier. Författarna började under 

förberedelsefasen att definiera ett syfte utifrån turismens olika aspekter. Vidare diskuterades 

bergsgorillornas välmående, turism under ett extrema förhållande, valbart område och 

lokalbefolkningen samt hållbar utveckling i Rwandas VNP. Därefter formulerade författarna 

olika konkreta syften och frågeställningar till studien och gjorde vidare en intervjuguide för 

intressenter och turister som har besökt VNP. Enligt Holme och Solvang (2006, s.173) är 
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intervjuguiden indelades upp i sex olika teman där frågorna fördelades efter aktör och syftet 

(Holme & Solvang, 2006, s.175). Frågorna hade bl. a en funktion att införskaffa 

kunskapsstoff om ekoturismens påverkan på bergsgorillorna. Därtill granskades frågorna och 

skickades till respondenterna via mail. Vidare hade författarna en intervju med bilateral och 

kommunikationschef på Rwandas ambassad i Stockholm. En annan intervju gjordes den 3 

februari 2018, med Mutagana som är VD för VNP.  

Innan dess introducerades respondenterna till undersökning den 31 januari 2018. Där 

bestämde författarna att intervjua via WhatsApp för enkelheten eftersom kostnaden är hög för 

vanligt samtal. Frågorna till alla aktörer har varit densamma.  Utifrån Holme och Solvang 

(2006, s.100–103) använder forskare sig av respondenter och informanter. Intervjun skedde 

under 30 min för varje respondent med undantag av personligintervjun. Därpå 

sammanfattades intervjun med samtliga anslutningar till dragen slutsats av frågemönster av 

respondenterna. Sammanlagt skedde cirka 14 intervjuer var av en personlig och de andra e-

post samt telefon. De kontakterna som fanns i Rwanda var svår komliga på grund av ont om 

tid. Under mars månad följdes en serie av läs skift som en tillgång för studien. Artiklar lästes 

och diskuterades. Den fullbordade sammanställningen påbörjades under slutet av mars månad 

fram till början av april månad. Artiklar om ekoturismens påverkan på bergsgorillorna följdes, 

studerades och ifrågasattes under samma förhållande som svaren från respondenterna. Vidare 

undersöktes vad de svenska turisterna ansåg om VPN och gorillorna. Frågorna som ställdes 

till vadderade aktör.   

Utifrån Eriksson och Hultman (2014, s.137) är kritiskt förhållningssätt för metoden viktig. För 

optimal vägledning till objektivitet och vetenskapssyn. I denna studie syftar skribenterna på 

att utforska ekoturismens företeelse och dess påverkan på bergsgorillor. McCraken (1998) 

påpekar att få antal personer leder till en djupare undersökning som grundades ett få antal 

intervjupersoner för kvalitativ undersökning.  

3.4 Likheter mellan Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Bryman (2011, s.371–373) poängterar att likheterna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 

att smala ner data, sålla kunskap och reducera information. En annan likhet är att de vill svara 

på forskningsfrågan och problemformuleringen. De två metoderna hjälper till att behålla den 

röda tråden mellan analysen och forskningslitteraturen och för att koppla ett tydligt samband 

mellan resultat och litteratur. Vidare är båda metoderna intresserade av att undersöka 

avvikelser för att sedan analysera fram en lösning till fenomenet samt diskuterar även båda 

metodernas felaktigheter i form av enkätundersökning eller hur frågor formuleras vid 

kvalitativ forskning. Det finns det även transparens, där båda metoderna lägger stor vikt på att 

beskriva hur resultatet har uppnåtts. Bryman (ibid) påstår även att forskningsmetoderna bör 

lämpa undersökning frågorna samt att båda kräver en objektiv syn för att inte bidra med 

skevhet. Avslutningsvis har båda forskningsmetoderna en likhet inom filtrering av data för att 

mer framhäva resultatet i analysen.  

 

Fördelar och nackdelar med Kvantitativ och kvalitativ metod 

De fördelar som finns med kvantitativ forskning är hög mängd data vid exempel 

webbundersökning, är det många antal svar. Det finns objektivitet och även användningen av 

statistikinsamling samt effektiv datainsamling. Nackdelar med metoden kräver högt antal 
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population samt kostnad (Bryman 2011, s.371–373). Vidare nackdelar med kvalitativ metod 

är att det inte kan undersökas via svar av många i en population samt att det då inte går att 

skapa en statistik. Däremot har den kvalitativa metoden fördelar att undersökningen kan 

studeras på djupet med detaljer med flexibilitet i tid, plats samt mindre kostnad. 

 

3.5 Urval av Sekundärdata 

Enligt Bryman (2011, s.245–246, 504) är kedjeurval applicerad för att få sekundärdata som en 

positiv aspekt inom en kvalitativ forskningsmetod. Han menar att kedjeurval eller 

snöbollurval ett urval process som ledder till kompetens person. Med hjälp av snöbollsurval 

process, har folk hänvisat uppsatsförfattarna till flera turister att intervjua och strategiskt är 

där endast svenska turister gällde för VNP. Sekundärdata är det komplement till den primära. 

Den sekundära analysen består av statistik från RDB gällande turister, intäkter osv som är 

även nyttjad för att prägla en bild utifrån de aktörer som är i VNP och i Rwanda. 

 

Urval genomförande 

Bryman och Bell (2013) påstår att det är optimalt att ha väsentliga nyckelpersoner för den 

kvalitativa intervjun. Dessa individer ger viktiga data och en viss objektiv bild av 

verkligheten. Urvalet har lett till intervjuerna med turistchef och marknadsstrateg på RDB, 

verkställande direktör på VPN samt bilateral och kommunikationschef på Rwandas ambassad 

i Sverige. Intervjuprocessen fördelades i tre faser även valet av informanter baserades på 

frågeställningar och syfte. För det första valdes 20 informanter för att få svar och att söka upp 

telefonnummer och respondenter för intervju. I den andra fasen var informanterna 

kontaktades och informerades via mail och meddelande via telefon och förklarade varför och i 

vilket syfte de söktes upp. Vidare i den tredje fasen intervjuades dem och en sammanställning 

av samtalen och mail gjordes. Därtill söktes kontaktuppgifterna på den funna webbsidan och 

en mail, telefonkontakt gjordes. Den första kontakten med gav inget resultat däremot efter 

lämnat meddelande, kunde en kontakt etableras.  

Vid en telefonkontakt introducerades anledningen för samtalet samt syftet, detsamma för 

mailkontakt. Sedan presenterades författarna de formade frågorna och den etiska 

samtyckesformulär. Däremot vid nekad intervju skedde ett bortfall i respondenter. 

Intervjufrågorna som ställdes skrevs på engelska för möjligheten att nå alla exempelvis de 

medverkande parter, turisterna, RDB, WWF och IGC för ökad trovärdighet. Sedan spelades 

data in och sammanställdes på Word från telefonintervjuerna samt mail och selekterades data 

utifrån frågeställningarna och syftet. Under uppsatsens gång påmindes informanterna under 

flertal tillfällen t.ex. en gång varje vecka för återkoppling till svar. Därmed skedde inte en 

ständig kontakt utan de flesta intervjuerna skedde tätt intill efter ledigheten på grund av 

tillgänglig tid. All datainsamling transkriberades och intervjuerna skedde på Södertörns 

högskolas bibliotek med genomsnittstiden 25 minuter. 

3.6 Forskningsansats och design 

Denna studie grundas på en induktiv forskningsansats där Bryman (2011, s.49) menar att man 

drar slutsatser på grundval av observationer. I studien på hur bergsgorillorna påverkar 

ekoturismen och samhället påbörjade utifrån denna forskningsinriktning av litteratursökning 

för en djupare förståelse av ämnet. I denna studie tillämpas en hermeneutisk forskningsdesign 
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vilket enligt Ahrne & Svensson (2011, s.67) innebär att forskare bearbetar data genom att 

undersöka människors handlingar utifrån individers emotioner och tänkande samt 

beteendemönster genom gester och språk. Denna tolkningsprocess av forskare sker genom att 

se helheten och beståndsdelar där utgångspunkten för undersökaren är förståelse och tolkning 

av undersökningsobjektet genom att växla mellan delar och helhet. Denna tolkning ger tung 

förståelse och en utbredd horisont som leder till en aktuell tolkning 

 

3.7 Etik 

Holme och Solvang (2006, s.32) anser att där människan befinner sig kommer de finnas etiska 

bekymmer. De menar att etiska aspekter är väsentliga för undersökningar särskilt inom 

kvalitativa studier. För att arbete skyddar psykisk och fysisk integritet för den respondenterna 

och tystnadsplikten måste följas strikt. Forskningsundersökningen ska inte skada 

respondenterna samt bör det inte framtvingas eller användas emot egen vilja. Holme och 

Solvang (ibid) menar vidare att forskare bör visa ärlighet och öppenhet i undersökningen 

framgå tydligt. Deltagarna får frivilligt välja om de vill delta eller ta bort något från studien 

samt att samtycke från dem bör tydligt och noggrant följas. Därtill menar de att de bör finnas 

ett tydligt dokument, ett informationsbrev där forskare förklara syftet med undersökningen 

samt vilka det är och berör. Därpå för att säkerställa konfidentiellt och sekretess föreslå 

slutresultatet till informanterna ifall de vill ta del av hur dess information användes. Vidare 

beskriver Holme och Solvang vikten med att alltid ta ett etiskt ställningstagande i 

forskningens studier, genom att ha respondenterna i åtanke. Under intervjuerna godkändes ett 

formulär där syftet med studien presenterades och undertecknades av deltagaren och 

författarna. Studien hanterade uppgifterna konfidentiellt och endast för akademiskt ändamål.  

 

Reliabiliteter och Validitet  

Med hänsyn till validitet och reliabilitet menar Thuren (2007) att en tillförlitlighet och hö 

validitet resulterar till trovärdighet. Reliabilitet definieras utifrån intern reliabilitet, 

interbedömareliabiliteten samt stabilitet (Bryman, 2011, s.202). Det har en funktion av att 

mäta om studien, är repeterbar och dess kvalité. Däremot Bryman (ibid.) definierar validitet 

som noggrannheten i en bedömning av studien. I en undersökning är det reliabilitet som 

påvisar om studien är konsekvent medan validiteten uppvisar trovärdigheten i en studie. I den 

här undersökningen tillämpades en kvalitativ metod, där trovärdighetens mätning ligger i det 

subjektiva, det vill säga värderingar. I denna undersökning har reliabilitet använts genom att 

redogöra tillvägagångssättet för datainsamlingen under rubriken Urval samt Analys.  

 

3.8 Genomförandet av intervjun  

I denna studie var telefon- och mailintervju väsentlig eftersom VNP är i Rwanda. Intervjutider 

fördelades så att respondenternas frihet skulle tas hänsyn till. Eriksson och Hultman (2014, 

s.137) konstaterar att dessa metoder är relevant för att minska på missförstånd. Dock beskrivs 

även en viss skepsis till denna metod då den fysiska tillgängligheten hade underlättat en 

djupare förståelse i påstående för att undvika påverkan på slutsatsen. Transkribering har skett 

för att undersöka samband mellan påstående och tidigare forskning för att få en djupare 

förståelse hur bergsgorillorna påverkan samhället. I empiridelen har författarna belyst det 

väsentliga från intervjuerna och mailintervjuerna. Dock har hinder uppstod vid otillgänglighet 
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bland svenska turister som rest eller är i Rwanda för och även vissa intressenter inom logi och 

transport har varit svår att kontakta. 

 

Namn & Intervju Befattning/ Nyckelpersoner Plats & Datum  

Gabiro, 

personligintervju 

Bilateral & 

Kommunikationschef 

Rwandas ambassad, Stockholm 

2018-05-12 

Nyitori, epostintervju Marknadschef RDB Södertörns bibliotek 2018-05-6 

Mutagana, epostintervju Turistchef RDB Södertörns bibliotek 2018- 03- 12 

Ngenzi epostintervju Marknadsanalytiker RDB Södertörns bibliotek 2018-04-04 

Carlson, telefonintervju Biolog, talesperson WWF Södertörns bibliotek 2018-05-11 

Ben, telefonintervju Logistiker IGC Södertörns bibliotek 2018-05-10 

Åke, telefonintervju Svensk turist Södertörns Bibliotek 2018-05-10 

Backéus, telefonintervju Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-06-10 

Algrot, telefonintervju Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-06-10 

Hanneberg, 

telefonintevju 

Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-06-10 

Rådström, 

telefonintervju 

Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-05-10 

 

Nilsson, epostintervju Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-05 -02 

Larsson, epostintervju Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-05-03 

Sjöström, epostintervju Svensk turist Södertörns bibliotek 2018-04-28 

Liljegren, 

epostintervju        

Svensk 

turist                                

Södertörns bibliotek2018-05-10 

Musana, telefonintervju VD vid Volcanoes national 

Park 

Södertörns bibliotek2018-05-10 

Tabell 1. Källa: Intervjumaterial 
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3.9 Metodkritik  

Det som var svårt med kvalitativintervju var att författarna inte kunde läsa kroppsspråket vid 

telefonintervjuer vilket påverkade svaret att man inte kunde avläsa budskapet visuellt. Holme 

och Solvang (1997, s.99–109) hävdar att det är viktigt med personligintervju där man kan 

avkoda budskapet.  De menar vidare att en observation är av värde för forskaren i sin studie 

vilket i denna situation har inte kunnat genomföras. Författarna anser att tillvägagången att få 

källor har gått via primärkälla används genom Gabiro intervjun samt sekundärkälla av 

resterandet aktörer och teritärkälla där tidigare forskning byggts på. De olika processerna kan 

bidra stort på äktheten men beroende på tid är det tendens att de olika respondenterna är 

upptagna och kan inte ge välforskade data. 

Flera av studiens tidigare forskning tyder på sanningshalten av ekoturismens påverkan på 

bergsgorillorna i VNP i Rwanda att vara trovärdiga. Däremot är frågan om hållbar när det 

gäller bergsgorillorna sann, uppsatsförfattarna ansåg att en observation skulle behöva göras. 

Med Kvalitativ intervju fanns även en nackdel, att tiden på telefon var begränsad än personlig 

intervju då det endast kan ta 20–30 min max. Där även kan inte vem som helst svara istället 

för respondenten, men även nätverk samt brus påverkade kvalitén under intervjun. Däremot är 

fördelarna att kostnaden är låg, informanterna ser inte intervjuare så att svaren inte påverkas 

av kön eller psykosocial bakgrund (Bryman 2011, s.344). Därav är denna metod bäst 

tillämpad för uppsatsen eftersom författarna inte kunde befinna sig på VPN för att genomgå 

en observation och samtidigt deltag i frågeställningarna och syfte föreläsningen. I vissa fall 

har relaterade assistenter för cheferna varit till hjälp då information saknas. Författarna ansåg 

dock att snöbollurval processen kunde ledda till ytterligare respondenter. Enligt Bryman 

(2011, s.245) är snöbollsurval en typ av urvalsprocess där forskare får kontakt med mindre 

människor som är relevanta för undersökningens tema och använda därefter för att få kontakt 

med ytterligare respondenter. Han poängterar vidare att relevans med metoden är att få höra 

flera respondenters reflektioner kring fenomen ur deras synvinkel och i en intervju kan de 

berätta hur saker görs i praktiken eller vilka rutiner som de använder sig av. Metoden är också 

väsentlig eftersom den går relativt snabbt att genomföra och att man kan få ett brett material  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

4. Empiri  

I detta kapitel presenteras telefonintervju som gjordes med Kennedy Nkusi på Rwanda 

Development Board, Ivar Nyitori RDB, Ngenzi RDB, Gabiro Rwandas Ambassad. 

4.1 Personligintervju med Gabriel Gabiro, bilateral & kommunikationschef på 

Rwandas ambassad i Stockholm 

Gabiro betonar att Rwanda är ett land rikt på klimat och natur. Han berättar att han hade 

besökt Rwanda två gånger under 2017. Utifrån Gabiro är Volcanoes National Park (VNP) 

svår att föreställa sig eftersom det är en väldigt stor park. Det går inte att se parkens slut 

hävdar han och vidare förklara att bergen är stor och rik på vegetation och djurliv. Vidare 

beskriver Gabiro parken har över två meter långa växter samt dess täthet på berget. Det krävs 

en machete av guiden för att göra en stig för besökarna. Han beskriver vidare hur turen på 

VNP ser ut för en typisk turist som besöker parken, att turen börjar med en guide, därefter har 

de en uppdelning inom fyra och fyra, han menar 8 personer per grupp och endast en grupp per 

dag får besöka gorillorna. Guider har en genomgång i hur man ska bete sig under turen och 

runt om gorillorna. Gabiro förklara hur en guide förbereder turisterna får vara och låta mot 

gorillorna samt vegetationen. Däremot påstår han att slitage sker på vegetationen och marken 

då turisterna trakasserar och använder sig av machete för att ta sig igenom djungeln till 

gorillorna.  

Vidare hävdar Gabiro att storleken på parken inte är lika stor som alla andra parker i Afrika. 

För naturreserverade syften så har man beräknat att antalet turister som får besöka gorillorna 

är få för att inte störa deras miljö och interaktion. I antalet ingår även guiden som är den 8 

personen, det totala antalet av turister är 7. Därefter beskriver Gabiro en jämförelse av de 

naturreservaten med svanen och utan medan med djungel och utan savann. Han betonar att det 

finns vegetation har en mer slitage konsekvenser än svann eftersom det är inte lika många 

växter och mark som förstörs vid de guidade turerna. Gabiro i ett annat perspektiv beskriver 

varför en fascination sker vid gorillaguidning och sa hur de är en känsligt och även intressant 

ämne att se gorillorna nära till människan. Vidare beskriver han skillnaden att vandra uppe på 

bergen för bergsgorillorna jämfört med att vara i en safaribil för att observera lejon. Det är en 

skillnad i miljö och upplevelse och poängterar att gorillorna har liknande beteende som oss, 

interaktionen med de små och grupp psykologin är speciell anser han. Han konstaterar att de 

lever i familjer de är som människor och blir sjuka som henne. Han betonar även hur de kan 

bli sjuka vilket också de får lära besökarna vid genomgången att hålla en distans från 

gorillorna.  

“För deras säkerhet, om du är förkyld eller mår dåligt bör du inte besöka gorillorna för att 

dem kan bli smittade. Dem är väldigt känsliga när det kommer till de mänskliga sjukdomar 

som turisterna kan medföra.” 

Gabiro förklara även kontrasten mellan gorillorna och människan. Människan i storleken är 

mindre än gorillan och anses inte som ett hot för gorillan. Vidare betonar han hur de inte störs 

av interaktionen mellan miljön och gorilla turen utan endast om de blir hotade eller om 

turisterna kommunicerar fel, kan de bli våldsamma och territorial. Gabiro menar att gorillorna 

har ett språk som de håller, turisterna som besöker parken blir förberedda på de språk de bör 

använda för att tala med gorillorna.  
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Därefter förklarar Gabiro även hur det inte har kommit upp ett fall där gorillorna är mer 

våldsam än människan som försöker med tjuvjakt eller döda de. Han menar att medvetenheten 

om deras utrotning är väldigt hög eftersom att lokalbefolkningen gynnar från skötseln och 

vistelsen av gorillorna. Gabiro poängterar hur lokalbefolkningen också har en stor roll i 

ekoturismens faktor för gorillorna. Det är dem som är runt gorillorna som mest och känner till 

dem mer än någon utanför samhället. Vidare beskriver han hur gorillorna i samspel med 

lokalbefolkningen bidrar med större möjligheter inom arbete och utbildning och vård då de 

har intäkter från turisterna som besöker parken. Han säger även hur turisterna i samspel med 

ekonomin för Rwanda är väsentlig. Gabiro poängterar även att samspelet mellan ekoturismen 

och gorillorna och lokalbefolkningen är av stor faktor och roll för påverkan. Vidare beskriver 

Gabiro hur lokalbefolkningen relaterar till bergsgorillorna och förklarade att de inte är 

gynnsamt för de att förstöra miljön och ekosystemet eftersom det bidrar med ett bättre 

samhälle för dem. Gabiro syftar på att ingen tjuvjakt sker utan att de är någon som känner till 

gorillornas beteende. Tjuvjakten kan inte ske av främmande utan de måste då vara någon som 

vet hur gorillornas levnadsförhållanden är. 

Intervju med Gabiro är relevant eftersom den ger bakgrund till tre aspekter nämligen hållbar, 

sociala och ekonomiska aspekter och påvisar koppling med Naturens Bästa ekoturismens 

kriterier. Naturens bästa, ekoturismens kriterier baserade på 6 faktorer och dessa är att gynna 

ekonomin för de som bor runt om naturreservatet samt landet och inte slita på marken eller 

djurens välmående. Enligt Gabiro följer Volcanoes National Park dessa riktlinjer genom att de 

har ständiga kvalitetskontroller av lokalbefolkningen. De själva är glada av påföljderna av 

gorillorna och gärna skyddar de från något som skulle vara ett potentiellt hot. 

4.2 Telefonintervju  

Adam Musana, VD på VNP 

Musana förklarar att Volcanoes National Park är fördelad i olika zoner. Dessa zoner har den 

funktionen av att bevara och behålla naturens och djurens värderingar samt genererar hållbart 

antal besökare. Därtill beskriver han hur zonerna är fördelade i fyra; ekologisk känslig, hög 

mänsklig påverkan, låg mänsklig påverkan och buffertzon. Dessa zoner har olika roller på 

VNP. Han beskriver vidare att högsäsongen för gorillaturismen på VNP är under januari, 

februari, juni, juli, augusti, september och december. Efter högsäsong fluktuera det med 

besökare på parken vilket i sin tur också gynnar för lokalbefolkningen som inte har ständigt 

liv utan också en tid för sig själva. Musa sa: 

“Bergsgorillorna på Volcanoes National Park är viktiga för ekoturismen i Rwanda som land 

och för lokalbefolkningen.” 

Ivar Niyoyita Nyiotori, Marknadstsrateg på Rwanda Development Board (RDB) 

Som marknadsstrateg på RDB anser Niyoyita att ekoturismen i landet har en väsentlig roll för 

utvecklingen och uppbyggnaden av landet. I den telefonintervjun betonar han hur 

bergsgorillorna på VNP är skyddade både genom lokalbefolkningen och genom myndigheter 

som RDB och IGC. Han påpekar att Ekoturismen har en nackdel och fördel och att Rwanda 

som ett land vill inte beror allt för mycket på turismen, eftersom det är den största 

exportintäkter efter kaffe i landet. Därpå lyfter han upp att RDB arbetar mycket med 

utvecklingsprogram och hållbarhet av turismen i hela landet. Genom konkreta exempel som 
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att lokalbefolkningen får utbildning så att de kan arbeta med parken, de får tillgång till vatten 

och ved i närområdet istället för att störa gorillorna på bergen, de har möjlighet till 

entreprenörskap, sälja små statyer eller afrikanska tyger, kiosker med läsk och kex. Därmed 

berättar han även hur gorillorna får fördelar med ekoturism eftersom mycket investeras i deras 

hälsa och välmående.  

 

Bertil Ben på International Gorilla Conservation  

Ben är en logistiker på International Gorilla Conservation. Han har varit med i gorilla 

räkningen under 2010. Han berättar att sist räkning gjordes antalet var 480 stycken gorillor på 

VNP. Därtill beskriver han att dem inväntar en ny räkning nu i juni för att säkerställa hur 

många gorillor skulle finnas på Virunga regionen som består av Rwanda, Uganda och Kongo. 

Därmed berättar Ben att det finns många olika faktorer till en ökning eller minskning i antalet 

av bergsgorillor, dels beror det på beteendet av gorillorna, hög och lågsäsong. Därpå förklarar 

Ben beroendes på turisternas framförhållning och säsong påverkar det bergsgorillorna. Det är 

både positivt och negativt effekter med ekoturism, det finns direkt samt indirekt påverkan och 

Ben anser att den kan ha konsekvenser som smitning genom sjukdomar till djuren. Däremot 

en positiv synvinkel är lokalbefolkningens möjligheter men även att kulturen kan störas av 

turisterna. Ben beskriver att det finns tydliga strategier för gorilla bevarandet och hållbar 

lokalbefolkningens verksamheter. Han påstår att befolkningen runt om parken uppskattar 

gorillorna eftersom de ser möjligheterna med att ha dem där vilket bidrar med att de inte vill 

förstöra förhållandet mellan djuren och lokalsamhället.  

 

Ekoturismen påverkar lokalbefolkningen annorlunda till skillnad från bergsgorillorna. Det 

finns olika aspekter att se på det här, han berättar hur dels lokalbefolkningen arbetar med 

ekoturismen genom “Sabyinyo Community Livelyhood Association”(SACOLA). Han 

berättar vidare att SACOLA skapades för att hjälpa lokalbefolkningen att initiera 

utvecklingsaktiviteter för att förbättra sin försörjning samtidigt som de hotar att skydda VNP i 

allmänhet och behålla gorillor i synnerhet. Han sa också att befolkningen utförs ekoturistiska 

aktiviteter som naturvård, hållbarhet av vatten och utbildning till befolkningen samt mindre 

verksamheter för entreprenörskap. Det sker enligt Ben under en så kallad paraply association 

med många samarbeten och partners för att fullfölja visionen av en hållbar utveckling på 

parken och runt om i Rwanda. Det arbetas ständigt med att utveckla nya program för turister 

och lokalbefolkningens åsikter kring parken och hur de kan bevara djuren, ett utav de 

programmen som utvecklingen ger nu är turisternas åsikter kring parken. Det är en del som 

har talat om priset för bergsgorilla vandringen och de är något som RDB och VNP med 

partners tar hänsyn till i dagsläget.  

 

Arvid Carlson som är WWF:s biolog och talesperson för Afrika. 

I en intervju förklarar Carlson att bergsgorillorna har spelat en stor roll i hållbar utveckling i 

Rwanda. Han förklarar hur ekoturismen fungerar i Rwanda, att priserna har höjts kraftigt och 

tillstånd för att besöka gorillorna är dyrt. I Kongo kostar ett tillstånd 200 dollar, dels för att det 

är mycket mindre säkert där och dels för att det inte har utvecklats som Rwanda under de 

senaste åren. Prishöjningen i Rwanda har gjort att turister styrs över till Uganda och lite även 

till Kongo. Det finns fördelar och nackdelar menar Carlson eftersom turist intäkterna styrs av 
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en policy på hur de fördelas är det inte alltid positivt. I Kongo går intäkterna till parken och i 

Rwanda går intäkterna till RDB, vilket också inte är en fördel. Det var endast 10 procent som 

går direkt till parken. Därtill en nackdel är att RDB är vinstdrivet och dem fokuserar på att 

fördela intäkterna mellan alla turistattraktioner i landet trots att gorilla turismen har höga 

intäkter än de andra platserna vilket innebär att de stora pengarna inte går till 

lokalbefolkningen eller gorillorna på parken. Han förklarar också att fattigdomen runt om 

parken bekämpas med hjälp av ekoturism vandringar som en fördel för lokalbefolkningen. 

Han menar att dem har traditionell dans andra former av upplevelser som att få vara med en 

familj i byn, gå på guldmärket vandring och buffertzonen på parken som alternativ för gorilla 

vandringen. Därmed påpekar han att landet har stort mandat i att utveckla och bevara en 

hållbarhet på VNP, det förekommer frestelsen att kommersiella gorilla turismen och det är en 

nackdel betonar Carlson  

Han sa under en typisk gorilla vandring besöker man gorillorna i en timme genom att trackers 

söker upp gorillorna. Man träffas vid mötesplatsen som heter Kinigi, där en genomgång av 

besöket samt beteende runt parken beskrivs. Vidare får man en förklaring på vart toalett samt 

hur man nyser eller hostar i bergsgorillornas närvaro. Därtill beskriver Carlson att närmare 

berget får man en repetition av genomgången och vad som gäller ifall en attack av gorillorna 

sker. Sedan går man in i parken med två guider, man passerar buffel och elefant zonerna, det 

är ungefär 5 km gång. Därpå brukar systemtest av att lokalbefolkningen agera som bärare 

träda fram, genom att man har en liten grupp av lokalbefolkningen som arbetar med att bära 

turisternas bagage fram till djungeln, sedan byter dem skift vilket resulterar till att dem inte 

har en och samma personer som arbetar där utan de utbildar de som vill och kan, således 

ingen mänsklig exploatering av byborna. Därmed beskriver Carlson far man in i djungeln och 

vandrar i den bestämda tiden som önskats vid mötesplatsen. 

I djungeln går guiderna samt trackers och militär fram först, det görs för att trackers 

kommunicerar med silver hannen, som är bergsgorillornas ledare, om dem får komma på 

besök. Vandringen i djungeln är tung och det används machete för att hugga fram en väg, men 

det finns stigar som gorillorna samt annan biologisk mångfald har skapat sa Carlson. Han 

säger vidare att turisterna får observerar bergsgorillorna och tar bilder utan blixt och sedan 

vandrar tillbaka till buffel, elefant zonen. Därifrån hjälper lokalbefolkningen till i andra 

omgången av bagagebärning framtill mötesplatsen Kinigi. Vidare har oftast turisterna 

intresset av att utforska lokalbefolkningens miljö, de besöker de olika platserna av Diana 

Fosseys grav, traditionell dans eller kvinnorna i byns hantverk. Däremot finns det ekoturister 

som skapar en egen upplevelse genom att inte delta i gorilla vandring utan besöker 

lokalbefolkningen och går en guldmärket vandring lyfter Carlson. De gör det för två orsaker, 

dels anser dem att en upplevelse i att få mer förståelse till människan levnadssätt i olika delar 

av världen är fascinerade och även upptäcka nya möjligheter Carlson. Dessa orsaker bygger 

på etnicitet och psykosocial bakgrund påstår Carlson.  

Enligt Carlson har WWF upptäckt att trycket för gorilla vandringen är stort och ibland 

framkommer det att man dubbelbokar en familj 2 timmar vilket stör de biologiska systemet. 

De som bör göras är att habituéerna flera gorilla grupper att ta emot besök för att det är 

turistinfrastruktur uppe i området som har stugor vars kostnad är väldigt höga, vilket gör det 

svårt att hitta billigt boende. I dagsläget har VNP duktiga parkvakter, guider och pedagoger i 
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byn och de arbetar ständigt för att gorillornas inte få bli överexploaterade av högre myndighet. 

I frågor om hållbarhet anser Carlson att det sneglas på hållbar utveckling på VPN och 

områden runt om och beskriver hur det började efter Diana Fossey höll nästan en tredjedel av 

skogen på att försvinna, genom att de högg ner allt av skogen för att odla potatis. Det ledde 

till att gorillorna reducerade drastiskt i antal och räddningen då var ekoturismen. I det 

närvarandet läget har det gått 35 år och en stor satsning borde göras på kvalité och bredare 

utbud av turistupplevelser samt bevara gorillorna och lokalbefolkningen. Han berättar vidare 

hur lokalbefolkningen får vara med WWF:s städningspatruller där de får lön och hur de har 

satt upp ett system för att hjälpa turisterna att bära bagage runt vandringen av parken men 

även hur de som arbetar på parken har påverkat de unga barnen i byn att vilja arbeta och 

bevara gorillorna med.  Carlson tycker också att det skulle vara bra med en satsning för att 

turisterna att ha munskydd för att inte smitta gorillorna med någon form av sjukdom. 

Eftersom det är en del antal som dör varje år av lunginflammation eller liknande vilket är en 

hög kostnad med gorilla influensa och däremot beskriver han hur förslaget har negligerats av 

myndigheter på grund av rädslan av att förlora turister i frågan om munskydd.   

Carlson berättar att storsatsningar har gjorts under åren exempelvis gorillawater som är en, 

användning av latrin, sjukvård för alla som arbetar på parken för att minska på smittorna samt 

slitage vid närområdet av bergsgorillorna. Eftersom det bor 1000 personer per kvadratmeter. 

Vidare är det 25 nya hem för de allra fattigaste i byn, Sabyinyo stugor som är vinstdrivna där 

intäkterna går till lokalbefolkningens direkt är ett affärssystem som kanaliseras för att 

underlätta vardagen för bergsgorillorna och lokalbefolkningen. Därtill tillägger Carlson att 

eftersom det finns jordbruksmark runt om, behövs det sats i en mur mellan lokalbefolkningen 

och gorillorna, för att ibland kan gorillorna komma ner och äta majs eller bananer. Han 

beskriver även möjligheter med ekoturismen på VNP och i närområdet, som är år 2030 vision 

där Rwanda kommer vara under en högteknologisk ekonomi och ut ur jordbruksekonomi. Det 

finns en tydlig trend enligt WWF på urbanisering samt högutbildad befolkning vilket är en 

tydlig framgångsfaktor för industrialisering  

Carlson drar därpå en jämförelse mellan grannländerna Uganda och Kongo, som inte fyller 

upp helt till säkerhets kriterier utifrån ekoturismen. Han beskriver hur Uganda har en mer 

väletablerad turism jämfört med Rwanda och Kongo, men har inte utvecklat hållbarheten för 

ekoturismen i landet som Rwanda. Carlson säger att det beror på rebellerna i Kongo och 

Uganda som far i skogen och skapar skogsbränder genom cigaretter som de lämnar av sig. 

Han argumenterar att Kongo ändå har gjort framsteg i att bevara gorillorna från 

lokalbefolkningens vardag genom att de har byggt upp elstängsel runt om parken så att dem 

inte kommer ner och äter lokalbefolkningens mat, de har munskydd åt turisterna för att 

minska på smittspridning, dessa faktorer spela en väsentlig roll i påverkan på bergsgorillorna. 

Därtill förklarar han att de inte har råd med konflikter eller sjukdomar som Ebola, eftersom 

det tär på landet, lokalbefolkningen och den biologiska mångfalden på Virunga.  

Erik Mutangana, Turistchef på RDB 

Mutangana förklarade att turismen är den inkomstkällan som generera utländsk valuta. Denna 

industri i Rwanda är den största bidragsgivare till de nationella, expertstrategier. Mutangana 

berättar att summan av intäkter för året 2016 uppskattades till att vara 404 miljoner dollar. 
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Industrin bidrar även med hållbar utveckling och hållbarhet turism och det här sker genom 

investeringar från internationella hotellmärken som Radisson, One & Only, Singita och 

Wilderness Africa och Operativa Bisatte Lodge. Han förklarar vidare att Rwanda utifrån ett 

turistiskt perspektiv är ett regionalt och internationellt konferenscentrum som till exempel 

Kigali Convention Center. Vidare talar han om hur många gästnätter som spenderas för att 

addera         

     

Svenska turister som har besökt Volcanoes National Park (VNP) 

Joakim Rådström  

Joakim Rådström beskriver i en epostintervju hur Rwanda är ett utvecklat land i Östafrika 

med ett grönt klimat. Vidare säger han hur han hamnade i Rwanda för att besöka 

bergsgorillorna och undersöka Volcanoes national park. Rådström påpekar att det finns olika 

researrangörer för vildmarkssafari och gorilla guidning och bekräftar hur han bokade sin resa 

genom JFK Safari. Rådström hävdar att resa till Rwanda är en enkel processes genom 

researrangörer är det billigare att köpa paketresor. Joakim Rådström anser att resa till Rwanda 

som svensk är enkelt. Eftersom den Rwandiska ambassaden i Stockholm är väldigt tillgänglig 

och ger råd samt snabbt visum till landet. Han talar även om för oss hur Rwanda är ett utav de 

första afrikanska länderna som tar emot högt antal immigranter och att deras visum process 

kan delas med de andra östafrikanska regionerna. 

Därtill beskriver Rådström att gorillorna var utrotade för 30 år sedan, att de nu har ökat från 

cirka 254 till 880 samt att VNP har arbetat med medvetenheten om gorillan och dess 

levnadssätt. Rådström förklarar vidare hur väsentligt det är med att förstå bergsgorillornas 

levnadsstandard samt att olika regler har gjorts för bevarande för gorillorna genom att få antal 

besökare om gången per dag för att besöka dem. Det här beskriver Rådström som ett styrnings 

verktyg för att styra på påverkan av djuren och naturen. Därtill betonar han att det finns andra 

syrningsmedel för påverkan på naturen och djuren genom tillstånd som ansöks för att bedriva 

viltvård och infrastruktur för turisterna och gorillorna. Det är för att uppfylla de kroaterna 

inom ekoturismens rammar för att utveckla lokalbefolkningen och deras hälsa, utbildning och 

ekonomi. 

Björn Åke  

Förutom en turist i Rwanda är Åke författare och ekoturism entusiast. Han besökte 

bergsgorillorna på VNP, Rwanda genom en rekommendation av den Rwandiska ambassaden i 

Sverige. Han beskriver hur det var en spontan upplevelse att besöka bergsgorillorna på VNP. 

Därtill betonar han hur processen av att skydda gorillorna förklaras väl av ett team av 

utbildade guider som i förberedelse med militär lär upp besökare gorillornas kommunikation 

och beteende runt turisterna. Åke förklarar att denna upplevelse för en turist kostar 700 dollar 

och då är det i gorilla zonen som man kan gå från 1–7 timmar i en vandring. Åke beskriver 

vidare hur de var endast 8 personer i en vandring med guide och militär. För att säkra 

turisternas beteende och interaktion med gorillorna. Åke påstår att lokalbefolkningen är 

väldigt uppvaktande och uppskattande av gorillorna vilket gör att de inte låter något ont hända 

gorillorna eller naturen som de tar väl hand om 

“Det var helt fantastiskt att få uppleva en nära kusin till mänskligheten.” 
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Bodil Sjöström  

Bodil Sjöström är en författare och journalist som tidigare var chefredaktör för Vagabond. 

Där hon agerade som reseredaktör och i en telefonkontakt med Sjöström talar hon om för oss 

hur bergsgorillorna för 14 år sedan hade det på Virunga Bergen som är det Berget VNP ligger 

på och delar gränserna till Kongo och Uganda samt Rwanda. Sjöström betonar hur gorillorna 

under 2005 på Virunga är vänliga i interaktion med turisterna. Sjöström anser att upplevelsen 

på VPN i Rwanda är den samma som den i Virunga i form av att besöka gorillorna. Dock talar 

hon om en skillnad av parkerna och deras management (verksamhet) där beskriver hon hur de 

inte fick lämna några spår eller störa gorillorna.  

“Vi fick inte lämna spår och vi skulle vara helt friska inför besöket med gorillorna.” 

Paul Hanneberg  

Hanneberg är en journalist och författare inom ekoturismen. Han påstår att ekoturismen 

gynnar Rwandas ekonomi och bergsgorillorna och att det finns en problematik kring tjuvjakt, 

t.ex. skogsskövling och apkött samt ekonomi. Det är något som en ekoturism enligt 

Hanneberg är fokuserad att bekämpa. Han beskriver i intervju hur kostnaden låg på 250 dollar 

sist han var där för på besök under 2004. Dock poängterar han hur utvecklingen har gått 

framåt sedan dess och talade om hur lokalbefolkningen har fått fler möjligheter och hur 

“wilderness safari” har etablerats vid VPN för turisternas bekvämlighet. Hanneberg berättar 

även hur lokalbefolkningens aktiviteter nedan för Virungabergen som tillhör både Rwanda, 

Uganda och Kongo, hade honung och trästatyer. Hanneberg lyfter upp även att de var i en 

grupp om 10 personer med en guide och gorilla vandringen var 7 tim. Vandringen är genom 

grov djungel och de tog sig igenom med hjälp av en machete för att skära ner växterna för att 

skapa mark. De hade fått tydliga instruktioner på hur de skulle bete sig runt gorillorna samt 

vad de inte fick göra för att provocera dem. Han betonar även hur ekoturismens har bidragit 

med arbetsmöjligheter genom att lokalbefolkningen har haft olika entreprenörs verksamheter 

utanför naturområdet. Han drar vidare en jämförelse med valfångarna och valskolning i 

Sverige. Där fångarna har fått en annan möjlighet att bidra på ett positivt sätt och gynnar de 

ekonomiskt genom ett turistiskt intresse som valskolning.  

“Ekoturismen är ett verktyg för att gynna naturen och djuren samt lokalbefolkningen.” 

Sara Algrot, turist & miljöekonom 

Algrot är en miljöekonom som är intresserad av hur naturkapital används i utvecklingsländer. 

Hon har arbetat i Rwanda med miljöekonomiska frågor och bestämde sig för att besöka 

bergsgorillorna för ett turistiskt ändamål. I en telefonintervju beskriver Algrot att VNP är 

extremt välorganiserat, två till tre guider var med och icke civila auktoritets vakter. Det som 

händer först när man kommer dit är att man träffas på den mötesplatsen som ligger nära byn 

och VPN, det kallades centrum enligt Algrot. Hon betonar hur det sker en matchning redan 

från mötesplatsen beroendes på syftet man har för att besöka gorillorna. Vidare påstår hon att 

man väljer hur lång vandring man vill gå på och sedan går man 8 stycken med tre guider och 

en som talar flytande engelska med de andra är där för säkerhets om gorillorna skulle bli 

aggressiva. Hon talar om hur man hade ett enkelt boende nära parken och lokalbefolkningen. 

Algrot beskriver vidare hur det inte var noga med hälsan utan de har en genomgång på hur 

man får bete sig runt om gorillorna. De hade säkerhet genom att om gorillornas skulle bli 

besvärliga så fast det bedövningssprutor som guiderna är utbildade i att ge dem på 
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genomgången som ges på mötesplatsen. Vidare beskriver hon hur det var en hög kostnad på 

upplevelsen och hur det inte var så förr eftersom att kostanden för en gorilla vandring var 200 

dollar under 2005 och sedan uppgick den till 750 dollar 2015 och nu står den på 1500 dollar. 

Hon beskriver det här som en begränsning i målgrupp som att den verkligen finns en hög 

efterfråga på vandringen av gorillorna. Den andra aspekten som hon såg var att det gynnar 

lokalbefolkningen och landet eftersom naturkapitalet i landet nyttjas väl till utvecklingen och 

bevarandet av gorillorna. Algrot beskriver en jämförelse med Uganda och Kongo att 

säkerheten inte lika hög där och att det inte finns garanti på att man kan få se gorillorna.  

   “I Uganda finns det inga garantier på att få se bergsgorillorna” 

Karl Backéus, svenska som har bott och arbetat i Rwanda 

Backéus arbetade på den svenska ambassaden i Rwanda under 2010 och under de åren som 

han bodde där besökte han Volcanoes National Park flertal gånger. Han påstår att priserna för 

parken har blivit dyrare med åren och att det var redan då under 2010 väldigt organiserat och 

professionellt. De bofasta i landet får en rabatt, beskriver han och att kostnaden som han 

betalade för var runt 100 dollar. Backéus beskriver att parken gav det intrycket av en hållbar 

ekoturism genom, de små grupperna om 6 personer för gorilla vandring samt de avskilda 

tiderna. Därtill de offentliga genomgångarna inför vandringen. Han lyfter fram hur de 

introducerar beteende och mönster som guiderna lär ut i smågrupper för turisterna, som tar 

cirka 20 min. Det här sker vid mötesplatsen som kallas turistcenter som var inte långt ifrån 

stugan. Där logi fanns i närheten av området av parken. Därmed instämmer Backéus att det 

tog 2 timmar att spana gorillorna och vandra ute på bergen. Han tydliggör att det var två 

guider med turisterna samt att de var gorilla spanare, vilket han menar bidrog med en garanti 

till att se gorillorna. Backéus uttalade att de genom djungeln tog sig igenom med hjälp av att 

skapa stigar de “hackade” sig fram för att få en väg.  

                     “Det är en så kallad bush trekking!”  

4.3 Epostintervjuer  

Ken Ngenzi, Nkusi, analytiker på Rwanda Development Board (RDB) 

Ngenzi hävdar att ekoturismen är en väsentlig del för Rwandas infrastruktur för att ett land 

vars tillgång är tillgängligt borde användas som ett styrningsverktyg för att generera 

utveckling och hållbarhet. Vidare konstaterade han att ekoturismen i Rwanda har en stor roll 

för landets miljö och lokalbefolkning runt om turistattraktionerna. Volcanoes. National Park 

är en ekoturistisk attraktion, den genererar många från utlandet såsom amerikaner, engelsmän. 

Ngenzi beskriver hur han anser att landet bör stärka en regional strategi för ekoturismen och 

livsmiljön. Han påstår att för att förbättra skyddet av bergsgorillor och deras livsmiljö, bör 

Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo ha ett konsekvent samarbetande 

genom politiken och lagstiftning i hela landet samt regionen. Vidare poängterar han att på 

VNP ser de att ekoturismens mening har bidragit med bevarandet av miljön och naturområdet 

samt till lokalbefolkningens välbefinnande. Ngenzi betonar andra aspekter som kan vara 

intressanta att titta på är: Varför är bergsgorillor speciellt konserverade? Det är en fråga som 

Ngenzi besvarar genom att citera Kagame.  Bergsgorillor är en del av våra naturresurser och 

vårt arv. Det är allas ansvar att bevara och skydda biologisk mångfald. För att skydda 

gorillorna har vi allt att vinna. Ngenzi menar att konsekvenserna till att förlusten av djur och 
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växtarter, åkermark, vattenkvalitet, tropiska skogar och kulturarv är särskilt allvarliga. 

Skyldigheten att bevara kritiskt uppkomna bergsgorillor liksom andra utrotningshotade djur 

härrör från principen om generationen mellan generationerna. Ngenzi menar att i synnerhet 

avser den jämlikhet mellan arter som kommer från respekt som härrör från naturens 

inneboende värde oavsett användbarhet till gagn för människor.  

”Naturligtvis är jag motiverad att gå på sightseeing, särskilt i vilda områden, för att det är en 

av mina hobbyer. Rwandiska nationalparker har utan tvekan nyligen gjort landet till ett av de 

främsta turistmålen i världen”. 

I detta avseende uttrycks jämlikhet mellan arter uttryckt i världs stadga för naturen, som säger 

att "mänskligheten är en del av naturen och livet beror på oavbrutet funktion av naturliga 

system, som säkerställer tillgången på energi och näringsämnen". 

I detta perspektiv har alla komponenter i miljön värde, inte bara på grund av deras 

användbarhet för människor, men också som väsentliga delar av ett ömsesidigt beroende 

system. 

Bernt Nilsson (turist) 

Nilsson är en journalist och författare som fokuserar på Afrika frågor och anser att 

bergsgorillorna är utrotade och borde tas ytterst hänsyn till i relation till ekoturismen. I den e-

postintervjun förklarade han att syftet med resan till Volcanoes National park, var för att han 

fick av möjlighet att besöka gorillorna eftersom han redan befann sig i landet. Därtill yttrar 

han sig att en bekant till honom sålde resor dit och att gorilla safari var den bakomliggande 

orsaken till besöket. Därmed beskriver han hur de vandrade genom djungeln en grupp om 

cirka tio samt att det varade i 1 timme. Nilsson lägger till att hälsan under vistelsen var god, 

vilket inte påverkade gorillorna. Han beskriver också hur de tog sig igenom djungel med 

machete för att skapa stigar eftersom vegetation är tätt uppe på bergen.  

                                “Vi fick titta på dem i en timme.”  

Staffan Liljegren (turist) 

Liljegren anser att bergsgorillorna är fantastiska däggdjur, det var inte det enda syftet med 

resan till Rwanda, utan landet spelade en roll i valet. Han och de andra turisterna som besökte 

VNP reste för att upptäcka landet och dess natur. Liljegren uttalade att de spenderade två 

dagar på parken och var 8 timmar ute i djungeln med gorillorna samt att de var 35 turister. 

Han beskriver även att han var där som tourguide och de såg till att alla turister var i god hälsa 

innan besöket av bergsgorillorna. De aktiviteterna som turisterna deltog i var de lokala 

marknaderna samt gorilla vandringen, det var de alternativ som erbjöds. Vidare lyfter han upp 

upplevelsen som helhet fem stjärnor av fem, där fem är det bästa eftersom han ansåg att det 

var organiserat och tillgängligt inom transport, mat och boende.  

 

Matteus Larsson (turist) 

Utifrån Larsson var transportmedels som användes en safari truck från staden Ruhengeri till 

VNP. Hon betonar därtill att de var sju turister, en guide och några soldater genom djungeln 

för att besöka bergsgorillorna på VNP i Rwanda. Därtill tillägger Larsson hur växterna huggs 

ner med machete för att skapa en stig åt turisterna. Det kan ta ett par timmar innan en gorilla 

syns och all förberedelse görs innan vandringen av Guiden. Genomgång i uppförandet vid 
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gorilla vandringen görs av guiden berättar Larsson. Det förklaras hur viktigt det är med att 

böja sig ned och inte vara i skräck samt att hälsan av turisterna bör vara god vid besöket av 

gorillorna. Larsson tillägger därmed att turisterna vid besökte måste få tillstånd av alfahannen, 

silverryggen för att träffa resten av gorillorna. Larsson ansåg det var ett störningsmoment för 

de eftersom de berör deras naturliga livsmiljö. Vidare sa han att de 307 dollar som betalades 

för vistelsen används väl för hållbarheten genom små grupper och säkerställning av 

bergsgorillornas naturliga levnadsmiljö. Det är avskild tid per dag för att besöka dem. 

Larsson, få antal turister åt gången samt genomgången för turisterna är viktigt för att förstå 

VNP som park och djuren.  

“Den som har tur - eller otur kanske, djungelmarschen är en del av äventyret - hittar 

gorillorna redan efter någon halvtimmes marsch” 
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5. Analys  

I detta avsnitt diskuteras teorierna tillsammans med empiriavsnittet och frågeställningar 

analyseras med hjälp av den teoretiska syntesen.  

5.1 Bärkraften 

För att få den långsiktiga utvecklingen av VNP är bärkraftsaspekten väsentlig. Under bärkraft 

bakgrund definieras ekoturism som en aktivitet avsedd för att bevara naturen och inte slita ner 

platsen som besöks. Anledningen är att bidra till naturskydd och skydd till naturvården 

(www.ekoturism.org). Volcanoes National Park som är Rwanda bergigskog och ett 

naturreservat har över tiden kontrollerat exploatering av bergigskogen och bergsgorillorna. 

Rwanda erbjuder en stor uträckning av naturturism- och ekoturism aktiviteter och som nämnt 

i ekologisk dimension påstår Swarbrooke (1999, s.29) att bärkraften är uppdelar i fysisk, 

ekologisk och ekonomisk och perceptuell bärkraft som handlar om hur många turister en 

destination kan välkomna innan den turistiska upplevelsen påverkas negativt samt 

infrastrukturell bärkraft som menar antalet turister som en destination kan tillmötesgå med 

deras infrastruktur. 

Enligt Swarbrooke så finns det avgörande faktorer för hur mycket och på vilket sätt 

destinationen påverkas av turismen. Dessa faktorer är exempelvis, vilken typ av turister den 

attraherar, den statliga policyn, hur ömtåligt det naturreservat är och även hur lokala 

samhällets ekonomi och kulturen är. Redan efter inbördeskriget 1994 har Rwanda bestämt sig 

att fokusera mer på turistnäringen med tanken att VNP skulle bli en turistdestination eftersom 

gorilla är central i Rwandas turistnäring. Livsmiljön har varit strukturerat men det betyder 

dessvärre inte att bärkraftensproblem kan ha lösts. Då det finns hotellrum och olika typer av 

stugor för alla dessa turister så anser författarna att de fysiska, infrastrukturella och 

perceptuella bärkrafterna inte överskrids i VNP. Vid intervju påstår Åke (2018) att 

lokalbefolkningen är involverade i beslutsfattande och har känslan av äganderätt och ska 

bevara livsmiljöerna och dess gorillor. De turister som besöker mest destinationen är 

västerländska som kommer för konferenser eller för gorillaturism. För att säkerställa att 

bärkapaciteten kontrolleras till rimliga nivåer har avgifterna för att besöka gorillorna ökats till 

700 dollar. Enligt Åke (2018) är antalet personer som besöker parken får inte överstiga 8 och 

en turist som känner sig sjuk får inte besöka gorillorna och Swarbrooke (1999, s.261) 

bekräftar det och menar att bärkraftsgräns ska kunna räknas ut genom att se till hur många 

turister en destination kan hantera inom de olika bärkraftstyperna 

 

RDB har genom olika regleringar försökt att minska de negativa effekterna som turismen få 

med sig i VNP. Det finns etablerat naturreservat på känsliga naturområden, såsom zoner 

vilket reglerar hur många turister kan gå på en gorilla tur och priset för besök. Det finns 

utbildade vakter och guider som ackompanjerar och ger grundläggande träning för turisterna 

om hur man beter sig i gorillans närvaro. Vidare anser författarna att de andra 

bärkraftstyperna, den ekologiska, socio-kulturella, överskrids. Då miljön tar skada av 

turismen, främst genom slitage på livsmiljön och direkt förstöring av turisternas. Turisterna 

överskrider de 7 meter avstånd som reglerna tillåter och befinner sig i de flesta fall mindre än 
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tre meter avstånd så anser författarna att den ekologiska bärkraften överskrids. Den 

ekonomiska bärkraften har inte överskridit då besökspriser för gorillorna har högts. 

Turistbranschen har diversifierat så att turister ser det nödvändigt att besöka 

lokalbefolkningen för att se mer om kulturen. Vissa går för Tur Rwanda, en cykeltävling som 

också är ett attraktivt tillfälle och en del koncentreras i gorilla namngivning ceremonier. 

Vidare skulle konceptet bärkraft användas som grund för diskussion kring aktiviteter på 

Volcanoes National Park. Med bärkraft finns det starka regler att naturreservatet inte bör ta 

fler turister än nödvändigt. Det är anledningen till att VNP har välutbildade guider, vakter 

som ger träningstillfällen för turister inför varje tur till gorillornas naturliga livsmiljö. 

Grootaert (1998) nämner socialt kapital som en viktig resurs som RBD ska överföras till 

kommande generationer. Man kan tolka att socialt kapital består av befolkningen medvetenhet 

om vikten av gorillorna och naturreservatet. Att Socialt kapital är mycket viktigt för en hållbar 

utveckling och lokalbefolkningen får socialt kapital i form av olika former av utbildning. 

5.2 Inställningar till hållbar turism & hållbar utveckling 

Utifrån Hall & Richards (2000, se rubrik 2.1), är mänskliga samhällen uttryckta som en 

primär resurs som hållbar turism är beroende av. Mänskliga samhällen är en orsak till varför 

turister resa till en destination och att det är mänskliga samhällen som bidrar till 

turismutveckling. De uttrycker också att hållbar turism är helt beroende av den 

levnadsstandard och de materiella produkter som finns på destinationen och att det är det 

mänskliga samhället som samarbetar med andra intressenter för att förbättrar turismprodukten 

och gagnar enormt av det. Att attraktiva besöksmål är helt beroende av ett friskt besöksmål, 

såväl som kultur och att dessa därför inte får skadas, har framkommit i flera intervjuer. Att 

hållbar utveckling togs upp av samtliga förklarar att det är något som diskuteras och arbetas 

med. Samtliga aktörer utryckte även att det finns en balans i att jobba långsiktigt och 

pragmatiskt för att minimera de negativa effekterna och samtidigt att stärka och lyfta 

människor samt lokala samhällen ur fattigdom. Från flera aktörers perspektiv framkom att 

lokalbefolkningens ekonomiska behov bildar en konflikt mellan hållbar utveckling och hållbar 

turism. Flera aktörer uttryckte en stark önskan att möta utmaningen som hållbar turism och 

hållbar utveckling innebär. 

Ytterligare en annan aspekt i tolkningen av hållbar turism som flera aktörer påpekar är att 

hållbar utveckling handlar om en pågående process som behöver tid och att idén om 

hållbarhet är avgörande för att arbetet ska kunna förverkligas på lång sikt. Sabyinyo 

Community Livelihood Associations (SACOLA) vision är att förbättra levnadsstandarden för 

samhället och ha en hållbar naturvårdshantering i Virunga-zonen och att hjälpa till, omvandla 

försörjning från en fattig klass till en progressiv hållbar inkomst (Bertill, 2018. se rubrik 4.2). 

Det här är en kombination av pågående process av hållbar utveckling och hållbar turism på 

Volcanoes National Park. Utifrån Brundtlandskommissionen (1987, se rubrik 2.2) bör 

samarbetsåtgärder mellan olika aktörer ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala 

behov. 

5.3 Verktyg för hållbar- & ekoturism och utvecklingsstrategi. 

Samtliga respondenter bekräftade att i dagsläget är bergsgorillorna centrala i Rwandas turism. 

Allt som berör turism roterar kring dem och naturreservat. Regeringen och lokalbefolkningen 
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arbetar konstant med att strukturera Volcanoes National Park och naturreservatet. Kopplat till 

de olika strategier som Stronza (2015) presenterat är ekoturism en strategi för att skydda 

naturresurser och möta mänskliga behov. Detta fick stöd av Ceballos- Lascurain (1987, se 

rubrik 2.1.3) som anser att ekoturism är en utvecklingsstrategi. Honey (1999) poängterar 

också att ekoturism bör ge direkt ekonomiska och sociala fördelar för lokalbefolkningen. 

Detta påstående fick stöd av Naturens Bästa (2005), ett koncept som har uttalat ekoturismens 

6 hårda principer. Vidare som verktyg för utveckling finns insatser som RDB har applicerat 

för att utveckla VNP. Genom intervjuerna som vi gjorde fanns en koppling till att målet att 

resa till naturreservatet är för turister att förstå kulturell- och naturhistoria på destinationen 

och för att resan inte ska förändra ekosystemets integritet men genererar ekonomiska 

möjligheter. I praktiken finns det en koppling att målet med besök till gorillorna nås. Turister 

som besöker destinationen guidas av erfarna guider under turen till gorillorna och det skulle 

minimera påverkan på miljön. 

Hall (2000) nämner i sin modell att hållbara turismvärden och principer bör aktörer orsaka en 

minimal miljöpåverkan av turismen på en destination. Det är viktigt att veta hur mycket en 

destination mäktar med rörande belastning. Aktörerna bör vara medvetna om miljöpåverkan 

och försöka minimera detta så naturen och kulturen inte ska skadas mycket av exploatering. 

Minskning av påverkan kan ske genom exempelvis reducering av slitage i skogsmiljön och 

användning av mer miljövänligt aktiviteter såsom diversifiering av aktiviteter 

RDB och andra aktörer har planerat sitt arbete och använda sig av en strategi som berör 

miljön och i detta område är attraktioner samt turister inkluderade. Rwanda Vision 2020 

innehåller riktlinjer som aktörer på destinationen bör eftersträva rörande ekologisk hållbarhet. 

Riktlinjerna behöver implementeras i arbetet inom turistbranschen. Enligt Hall (2000) 

behöver aktörer i ett område använda ett korrekt sätt att bevara samt minska 

resursförbrukningen. På VNP finns det ett stängsel som gränsar livsmiljöerna och de lokala 

bosättningarna. Lokalbefolkningen är förvarna att inte förstöra skogen för att förhindra de 

hotande gorillorna. Enligt respondenter som intervjuades konstaterade de att reglerna säger 

det ska ske minimerade störning på livsmiljön och att max sju personer bör gå på ett besök 

vilket varar i 2 timmar. 

Enligt Botes & Van Rensburg (2000) och Okazaki 2008) är samhällsdeltagande ett viktigt 

element i hållbar turismutveckling. För att inte vidare exploaterar naturresurerna och 

bergsgorillorna har RDB använt den bioekonomisk modell nämligen 

intäktsdelningsprogrammet. Programmet möjliggör för de lokala samhällena att bidra positiv 

till den bevaranderesultat som är avgörande och är en form av inkludering hos 

lokalbefolkningen. Åke, en turist som har besökt VNP vid intervju påstått att 

lokalbefolkningen är väldigt uppvaktande och uppskattande av gorillorna vilket gör att de inte 

låter något ont hända gorillorna eller naturen. I dagsläget kan parkbyrån i VNP betala 

lokalsamhället ett belopp av pengar som kopplat direkt till tillväxten i gorillanumren. 

 

5.4 Möjligheter 

Möjligheten som flest aktörer tog upp i VNP med bergsgorillorna var att turistbranschen har 

varit välorganiserat och den reflekteras i lokalsamhällets levnadsstandard. Flera olika 

entreprenörer utvecklas i närliggande områden. Med detta fanns potential att utvecklas till 
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något unikt som reflekterar bergsgorillorna och Rwanda. Tack vare den starka utvecklings 

kultur som har utvecklat i VNP vilket flera respondenter såg som nödvändigt för att kunna 

förse en besökare med aktiviteter för att stanna för flera dagar. För att göra turismen mer 

hållbar har regeringen diversifierat den i och med introduktionen av Tour Rwanda, en 

cykeltur, vilket ger fler dimensioner till andra former av turism i Rwanda. 

Enligt Lawton & Weaver (2006, s.245) observeras en kedja av olika verksamheter som en 

destination borde ha för att gagna varandras närvaro. Den kan tolkas så att tack vare gorillorna 

som finns i naturreservatet kan verksamheter såsom hotellen, turiststugor byggas som tar emot 

turister och lokala entreprenörer som sälja sina handelsvaror och köpa råmaterial. 

Lokalbefolkningens roll är central i hela åtgärdskedjan och som tidigare nämnts genom 

SACOLA är lokalbefolkningen en viktig resurs i närliggande samhällen och inom turism. 

Vidare kan det tolkas att stugor som byggs i närliggande området till VNP ägs mest av 

lokalbefolkningen och stora hotell ligger längre bort. Direkta inkomster som kommer direkt 

från turister spenderar och cirkulerar i närliggande verksamheterna, så inkomstläckage sker 

sällan. 

5.5 Analysprocessen av det empiriska materialet. 

De valda analysmetoderna för uppsatsen var kvalitativ analys och innehållsanalys valet av 

databearbetningsmetod. Det är en induktiv forskningsansats som nämndes i avsnittet 

”Forskningsdesign”. Utifrån Krippendorff (2013, s.84–87) är innehållsanalys de data av det 

empiriska materialet som lästes och lyssnades på noggrant för att se en helhet. Vidare styrker 

den här metoden syftet med uppsatsen, vilket var att få en djupare förståelse samt belysa 

arbetet kring bevarandet av bergsgorillorna på VNP. 

 

Författarna har uppdelat analysprocessen i tre faser, i vilka granskning skedde fortlöpande; 

helhetsfasen, reduceringsfasen och specificeringsfasen. Under den första fasen spenderades all 

tid på att läsa mailintervjuer och lyssna på de inspelade intervju, för att få en helhet. Det här 

gjordes efter en intervju. Under reduceringsfasen togs onödig information bort och det som 

inte var inom ramen för uppsatsens syfte. Det fanns exempelvis information från intervjuerna 

som handlade om elefantsafari som turisterna hade besökt i samband med gorillavandringen 

på VNP. Endast information om bergsgorillorna och VNP behölls vilket innebär att 

reducerings process fortsatte. 

I den tredje fasen, där författarna specificerade det empiriska materialet med att koda genom 

att finna upprepade teman och fraser som uttryckts av respondenterna. Grunden var ett 

komplex kodningsschema från Krippendorff (2013, s.87). Det här skedde genom att koderna 

sammanfattades till fortsatt specificering av ett generellt område och sedan tre teman 

(kategorier). De fem subkategorierna är vidare kopplade till teori. Utifrån denna analysmetod 

har Krippendorff, (2013, s.87) givit en indirekt tolkning av teori materialet som använts vilket 

innebär även att innehållet som framgick från den kategorin är införskaffades baserat på teori 

materialet, tankar och idéer som delades med från tidigare forskning. Krippendorff (2013, 

s.84–89) argumenteras dessutom för att vara en deduktiv ansats. Författaren menar att ett styrt 

tillvägagångssätt var bestämt utifrån teorival. 
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5.6 Innehållsanalys 

Utifrån uppsatsens syfte har ett mönster upptäckts namligen innehållsanalysen. Det gjordes 

genom sorteringen av koder under rubriken “koder” och sedan kommer fyra subkategorier 

underrubriken” subkategorier” som vidare reducerar till tre kategorier i 

“teman(kategorier)”och slutligen under rubriken “generellt område” en summering.  

 

Generellt område: Volcanoes National park 

Teman 

(Kategorier) 

Verksamheten Bergsgorillorna Turismpolitik 

Subkategori

er 

kostnadseffektivit

et 

Slitage Hållbarhet Lokalbefolkning

en 

Koder  Det var dyrt 

  

Kostnaden har 

ökat genom åren 

  

Det skulle vara 

bättre med lägre 

priser som förut 

  

Väldigt 

professionellt 

organiserat 

  

De var service-

mined och 

utbildade 

  

Det syns att VNP 

kontrolleras 

  

De 

hade 

machet

e för 

att 

skapa 

väg 

Vi åkte 

bil till 

parken 

Det 

byggs 

många 

nya 

stugor 

som 

byggts 

i byn 

Marken och 

vattnet används 

för 

lokalbefolkning

en men barn 

missbrukar 

genom att 

avföra 

  

Gorillorna kan 

ha flera turer 

under en och 

samma dag 

  

Gorillornas 

livsmiljö hotas 

  

Jobbar och får 

pengar 

Får chans att 

stärka parken 

och gorillorna 

  

Hjälper gärna till 

att skydda 

gorillorna 

Behöver fler 

utbildade för att 

skydda sig mot 

tjuvjakt 

  

Entreprenörer 

med 

hantverkskonst 

Tabell (2) Innehållsanalysen. Källa: egen 

 

Volcanoes National Park 

Subkategorierna VNP är tematiserad och består av den totala helheten av det generella 

området. Den innebär den övergripande förståelsen av arbetet med bergsgorillornas 

bevarande. Teman fokuserad på hållbarheten och belysning av påverkan på ekoturismen kan 

summeras. Teman är en komplex och kostnads-full komponent i Rwandas turismindustrin. 

Det är tydligt att delkomponenter, Rwanda aktörer och svenska turister utgör ett 

sammanhang.  Författarna menar att förståelsen och tolkningen grundades på kontext och dess 
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sammankoppling. Det är ett mönster i hierarkin, varav ett överordnat perspektiv från RDB, 

IGC och en underordnad syn av svenska turister, lokalbefolkningen och WWF Afrikas 

talesperson. Effekten blir även en tydlig linje på det viktiga för turistindustrin i Rwanda. 

  

Verksamheten 

Verksamheten som organisation är strukturerat med tanken att ekoturismen, hållbarturism och 

bergsgorillorna samt lokalbefolkningen, skulle ha en tydlig organisationsstruktur. Struktur är 

från VD till guide och av turist trycket, tydde på att det även är vanligt med gorilla turer 

mellan två till sju timmar endast för en grupp turister om tre till åtta personer per vandring. 

Det är två guider och en militärmakt ifall det sker ett utbrott. Det upptäcktes även att det hålls 

genomgångar innan besöket av bergsgorillorna på en specifik mötesplats. Respondenterna 

påpekade även att det erbjuds flera turistprodukter på VNP och en av dessa är en upplevelse 

att besöka lokalbefolkningens kultur genom dans och konstverk. Det tydde av analysen att 

den främsta anledningen till besöket var för att uppleva en dröm menar respondenter. RDB 

och VNP påpekar däremot att den främsta orsaken av verksamheten är för nyfikenhet 

eftersom turisterna frekvent besöker VNP. 

 

Kostnadseffektivitet 

I analysen upptäckt kostnadseffektivitet som subkategori. Verksamheten var indirekt styrd av 

RDB som byggs nya stugor och boende i närliggande område vid VNP. De svenska turister 

som besökt VNP upplevdes den höga kostnaden för gorilla vandringen och boende och den 

nivån av organisationsstruktur och kontroll som har påverkats av RDB. I kontrast är inte 

kostnaden i Uganda och Kongo för ett gorillatillstånd samt vandring lika hög som Rwanda. 

Olikheten i kostnaden beror på den politiska stabiliteten. Det är för närvarandet oroligt i 

Kongo och i Uganda är inte bergsgorilla konceptet utvecklat som i Rwanda däremot är 

likheten mellan grannländerna således beroende av landets politiska och ekonomiska 

tillgänglighet. Författarna kan konstatera att Rwanda Development Board klämmer ut allt de 

kan ur gorillavandringen. Det är extremt höga priser för en gorillavandring men däremot är 

det fascinerade hur organiserat och professionellt gorilla konceptet är. 

  

Bergsgorillorna 

Det analysen av temat bergsgorillorna, upprepande mönster av slitage och hållbarhet. Från 

svenska turister och aktörer såsom RDB, ICG, WWF, den upprepade mönster ökade 

förståelsen för syftet vilket visar att turismen på VNP är ekologisk. Effekten medgav en helhet 

syn av att slitage sker under kapningen av växter för att skapa stigar och hållbarheten är en 

fråga i teorin men inte praktik då gorillornas miljö hotas. Genom att det förekommer upp till 

två bokningar för en gorillafamilj om dagen, det hittades dessutom att svenska turister fick 

korta genomgångar om bemötande av bergsgorillorna och strikta regler samt kontroller av 

hälsa innan besöket. Respondenterna nämnt att upprepas bergsgorillornas hälsa av svenska 

turister och naturvårdare innebär att ett mönster på bevarandet av bergsgorillorna berör alla. 

Den delkomponenter som RDB, VNP, IGC och svenska turister påpekar saknar kvalité 

satsning för deras hälsa, exempelvis munskydd vid besök för att minska på gorilla influensa i 

jämförelse med grannlandet Kongo.   
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Slitage & Hållbarhet 

Under subkategori slitage och hållbarhet, poängterade svenska turister och aktörer som ICG 

att det råder skada samt fortsatt hållbarhetsutveckling för bergsgorillorna. Det leder till en 

ekologisk påverkan genom slitage av marken där det vandras och macheten som hugger ner 

vegetationen för att skapa en stig åt turisterna.  I likhet med Kongo och Uganda borde 

Rwanda satsa på ett utvecklat samarbete med WWF för ett hållbart levnadssätt mellan 

lokalbefolkningen och bergsgorillorna samt turisterna.  

  

Författarna anser följaktligen att turismen spelade en viktig roll för den hållbara utvecklingen 

av bergsgorillorna genom att nya investeringar har genomförts i VNP. Lokalbefolkningens 

och bergsgorillornas miljö utvecklas tack vare den turistintäkterna. Respondenterna berättade 

att, 

  

“Vi fick inte lämna spår och vi skulle vara helt friska inför besöket med gorillorna…um 

.   guiden högg fram en stig med machete. . . .. ja.  ..  eftersom det inte fanns någon stig enbart 

någon gammal men .. .. vegetationen är så pass tjock.. um..   Det är en så kallad bush 

trekking! Vi vandrade och vandrade.. i flera timmar .. i djungeln.” 

“Hållbarhetsfrågan sneglas men det har gjorts storsatsningar i Gorillawater um … för 

gorillorna ja.. .. och det är ju tack vare att turister betalar så mycket pengar för en vandring!” 

 

Turismpolitik 

Turismpolitiken bör ägna mer tid samt kapital för VPN och Bergsgorillorna. Det skulle öka 

investering i kvalité för delkomponenterna efterfrågas av svenska turister och aktörer såsom 

WWF och ICG. Det avspeglar dessutom vilka faktorer som bidrar till hållbar gorilla turism i 

Rwanda exempelvis de frekventa relationerna mellan turisterna som besöker landet och VNP 

trots kostnaden. Det är även lokalbefolkningens bevarande av gorillorna och närområdet och 

samarbetet mellan lokalbefolkningen, VNP, VNP och RDB samt lokalbefolkningen. 

Lokalbefolkningen och bergsgorillorna samt VNP och gorillorna är några av delkomponent 

som hänger ihop med turismpolitiken. 

  

Lokalbefolkningen 

Subkategorin lokalbefolkningen innebar fördelar och nackdelar med ekoturismen och dess 

påverkan på bergsgorillorna. I analysen framgick det att SACOLA har gett lokalbefolkningen 

möjligheterna till utbildning och sjukvård. Det är på grund av hygieniska skäl och samlevnad 

mellan den biologiska mångfalden och populationen. Det visade även att lokalbefolkningen 

får vara med WWF:s städningspatruller och medverka i aktiviteter som genererar lön. Det 

understrykte även i analysen att satsningar för lokalbefolkningens miljö ska ge stöd åt 

samlevande mellan bergsgorillorna och de boende i byn. Det sker genom gorillawater och 

användning av latrin samt sjukvården för personalen på VNP. 

Författarna framför att utifrån de insamlade data och teori har en återkoppling skett. Följande 

återspegling hittades att mänskliga samhället som en viktig resurs eftersom de fortsätter spelat 

en viktig roll för hållbar utveckling i Rwanda. I det empiriska materialet stämde det 

exempelvis de flesta svenska turister som intervjuades ansåg att lokalbefolkningen var till 

hjälp och samspelade med VNP mycket väl. Enligt Sandbrook (2006) är lokalbefolkningen en 
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resurs som inte bör exploateras. Under de förhållandena har författarna även upptäckt att 

bergsgorillorna är det central dragningspunkt för alla delkomponenter i Rwandas 

turismnäring. SOCULA är ett exempel på vad lokalbefolkningen i samspel med RDB, VNP 

och bergsgorillorna arbetar för att lyfta hållbar utveckling. Författarna har också observerat att 

hållbar turismen är en pågående utvecklingsprocess som sker under en längre tid och den är 

bekräftat av (Hall & Richards, 2000). Författarna etablerar att integrerad turism är det 

väsentliga för Rwandas turistindustri. 
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6. Slutsats & Avlutande diskussion 

Avslutningsvis kan det konstateras att bergsgorillorna har positivt påverkat naturturism i 

Rwanda och bergsgorillorna upptar en avgörande plats i landets turismnäring. 

Lokalbefolkningen som bor nära naturreservatet är en viktig resurs eftersom de bidrar stort i 

bevarandearbetet vid gorillorna och dess livsmiljön. De är idag medvetna om vikten av att 

bevara aporna men det finns fortfarande vissa utmaningar eftersom fällor för däggdjur fånga 

unga gorillor. Ytterligare har Rwanda Development Board tillsammans med andra 

intressenterna strukturerats genom exempelvis SACOLA för att utveckla hållbarhet i 

turismsektorn. Författarna kan konstateras att turism får både negativa och positiva effekter 

med sig i destinationen så är det viktig att göra turisterna medvetna om dessa och visar 

möjligheter inom turistindustrin mot en hållbar framtid. 

Från respondenterna kan det konstateras vidare att gorillaturismen i Rwanda är 

välstrukturerad och följer en ekologisk process. På VNP finns det välutbildade guider och 

vakter för att garantera ett säkert besök och förse adekvat information. Från respondenterna 

kan det påstå att det finns innovationer i olika delar av samhället såsom ekonomin-, politisk 

stabilitet och säkerhet. De nämner att Rwanda antar rätt strategier exempelvis vision 2020 

som är en strategi för att prioritera bevarande mål. Författarna ser regeringen som en 

avgörande del i turismens utveckling eftersom de tillsammans med andra aktörer har använt 

turism som är ett verktyg för att minska fattigdomen och involvera samhällena i hållbara 

aktiviteter. Från respondenterna drar författarna slutsats att gorillaturismen har lockat många 

affärs- och konferensresenärer till Rwanda och att landet är ett av de säkraste resmålen i 

regionen jämfört med DR Kongo och Uganda. Tack vare turism att Rwanda erbjuder 

tillräckliga möjligheter för affärsresenärer och har visat sig att kunna diversifiera sin 

turistprodukt med fokus på hållbar utveckling. Diversifieringsstrategin noterade författarna 

har drivit vidare att turisterna får välja andra turistorter inom landet för att inte överanvända 

VNP. Vi anser att bergsgorillorna är Rwandas unika resurs och för att bevara de är det 

avgörande för landets framtid. 

 

Författarna anser att ekoturism är ett styrmedel för lokalbefolkningarna och som en social 

kapitalresurs bör det säkerställa att gorillorna och dess livsmiljö förblir intakta och hållbara 

för framtiden. För att kunna bevara ekosystemet krävs det att lokalsamhällen måste ha större 

delaktighet över naturresurser eftersom bevarandeprogrammen bidrar till dessa människors 

försörjningssäkerhet. Författarna anser att lokala samhällena bör ges mer etiska och moraliska 

egenskaperna om gorillorna. Forskning har även avslöjat att gorillornas överlevnad beror på 

skogsstruktur och skogsexistensen och eftersom gorillornas spelar avgörande roll som 

fröspridning- och befruktningsagenter. Eftersom hållbar- och ekoturism är en process anser 

författarna att under år 2020 skulle Rwanda ha utvecklat ekoturismen till en hållbar och 

miljömedveten nivå eftersom landets befolkning och VPN:s lokalbefolkning gynnas av turism 

intäkterna. Det är väsentlig konstaterar författarna att turism inte kan vara framgångsrikt, om 

det finns brist på säkerhet. Det måste finnas mer säkerhetsforskning om hur man skyddar 

VNP från det ständiga intrånget från Virunga-parken som sträcker sig till det krigshärjade 
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(DR) Kongo. I detta grannland är det ofta den ständiga och okontrollerade rörelser av 

krigsförskjutna människor som söker säkerhet i skogen. 

 

6.1 Vidare Forskning 

Vidare forskning behövs för att denna uppsats är bara en del av stor forskningsprocess som 

skulle undersökas om bergsgorillor trots att de upptäcktes sedan 1902. Många forskningar har 

pågått exempelvis den som Dian Fossey utfört på 1980-talet. Förutom forskning kring 

bergsgorillorna behöver mer omfattande studier i den ekonomiska, ekologiska och sociala 

aspekten tas in i studien samt mer studier som involverar respondenter undersöks för att få 

bredare tillförlitlighet. För att går vidare och lyckas med en positiv ekoturismens påverkan 

skulle även mer studie om lokalbefolkningens aktivitet och förmåner anses. Rwanda 

Development Board skulle satsa mer resurser i benchmarking, mätningen av kvaliteten på 

dess politik, produkter, program och strategier samt deras jämförelse med standard mätningar 

eller liknande mätningar av sina kamrater på liknande områden. RBD och andra intressenter 

skulle kunna få mer kunskap och planering inom ekoturister, ekoturism statistik med hjälp av 

SPSS statistikpaket för att uppdatera trender och även för att se vilka besökare som är första 

gången och de som upprepar besöken. Anledning till dess kan vara för intressenter att ha en 

omfattande medvetenhet om säsong, trender och olika turister för forskningsändamål. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Detta är de sex grundprinciperna för Naturens Bästa! 

 1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur. 

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje 

områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. 

Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra 

aktörer. 

 2. Gynna den lokala ekonomin. 

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor 

är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft.  

Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi - övernattningar på orten, lokala guider och 

lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre. 

 3. Miljöanpassa hela verksamheten. 

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer 

aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, 

logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras. 

 4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på 

något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande 

natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta. 

 5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar 

och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla 

tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser. 

 6. Kvalitet och trygghet på resan.    

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. 

Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel.  

Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner. 

 Där är de sex grundprinciperna av ekoturism < 

https://www.ekoturism.org/naturensbasta/kriterier/grundprinciper.asp> 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekoturism.org/naturensbasta/kriterier/grundprinciper.asp
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Bilaga 2 

 

Författarnas olika huvudområden i uppsatsen: 

Inledning (Jenling) 

Bakgrund (Jenling) 

Problemdiskussion (Hafsa & Jenling) 

Tidigare forskning (Jenling) 

Syfte (Hafsa) 

Frågeställningar (Hafsa & Jenling) 

Definitioner (Jenling) 

Avgränsningar (Jenling & Hafsa) 

Uppsatsdisposition (Jenling) 

Metod (Hafsa) 

Teori (Jenling) 

Empiri (Hafsa) 

Analys (Jenling & Hafsa) 

Slutsatser (Jenling & Hafsa) 

Källförteckningen (Jenling) 

Bilagor (Jenling)    

 

 

Bilaga 3                          

Interview questions to stakeholders and some key persons 

Mountains gorillas 

1. How long is the gorilla trackning? 

2. How do you protect the gorillas? 

3. How does the gorilla’s day look like? 

4. How long does the gorillas live? 

5. What are the threats for gorillas 

6. How many silverbacks do you have? 

7. How friendly are the gorillas? 

The management of Volcanos National Park 

1. How do you work with sustainable gorilla tourism? 

2. What are the strengths, weakness, threats, opportunities of Volcanos National Park? 

3. How do you work with the Staff? 

4. How do you work with tourist? 

5. What are the impacts of tourist behavior on gorillas? 

6. How long is the gorilla visit? 

7. How much dose a tracking cost? 

8. What other tourism activities are offers at volcanos National Park? 

9. How is the profit from volcanos National Park divide among stakeholders? 

10. How dose ecotourism impact the mountain gorilla’s way of living? 

11. How do you work towards a sustainable gorilla tourism? 
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12. When do you have high, mid and low season? Does nationality of tourist differ between seasons? 

13. What psychosocial and environmental responsibility do you have at Volcanos National Park? 

14. Who is the typical tourist visiting the park? 

15. What are the management and environmental challenges you face as a Park? 

16. What transportation means do you use? 

17. Who are the collaborated stakeholders Volcanoes National Park work with?   

18. What does the local community think of the tourists? 

19. How much is invested for the mountain gorilla’s wellbeing? 

20. How do you dictate gorilla poaching - and how do you prevent it?   

21. What qualifies a business to be referred to as a certified ecotourism business? 

 

The tourist at Volcanoes National Park 

1. What is the age and nationality of the tourist? 

2. why are they traveling, under what purpose? 

3. why do they visit the gorillas specifically? 

4. How is their medical condition? 

5. what are the factors that motivated them to visit Volcanoes National Park? 

6. How much do they spend when in area? 

7. what are the activity they engage on around the area? 

8. Does the Gorilla tracking differs between high, mid and low season depending on nationality of a 

tourist? 

The What’s.  

1.What are the risks and lacks tourism in Rwanda? 

2. What are the benefits? 

3. What are the keys to a sustainable tourism in Rwanda 

4.What are the regulations for visa to Rwanda? As a non-Rwandan? 

5.What type of collaborations dose the Rwanda embassy have with Sweden? 

6.What is the vision for Rwanda tourism? 

The How’s. 

 1. How do you work towards development in tourism and management in Rwanda?  

2. How does Rwanda benefit from ecotourism?  

3. How dose Rwanda benefit from international tourist? 

4. How does Rwanda embassy help travelers to Rwanda; What are the steps? 

5. How does the routes look like in Rwanda and any development on that? 

6. How has the tourism or ecotourism developed in Rwanda? 

7. How does Rwanda sustain the resources that the country has? 

8. How does the tourism impact socio economic demographics? 

9. How much of tourism intake come from ecotourism in Rwanda? 

10. How much intake from tourism sector has the government? 

11. How does the government work with sustainable tourism in Rwanda? 

12. How does the embassy sell the image of Rwanda through gorilla tourism? 

13. How unique is ecotourism in Rwanda? 

14. How has ecotourism developed in Rwanda? 

The Moreover... 

1.Who owns the land in Rwanda where tourism related activists are being held? 

2. Who define Rwanda tourism organization as certified ecotourism organizations? 

3. Which role does the Rwandan embassy play in marketing tourism and ecotourism in Rwanda and 

Sweden? 
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4.When did Rwanda begin a tourism journey? 

5. Who are your target group? 

6. Is there any coordination between embassy Scandinavia and East Africa conservation development? 

7. Who are your target group? 

 

Bilaga 4 

Current rules to control gorilla tourism in Rwanda  

The establishment over time of several rules designed to protect both gorillas and tourists are as 

follows. 

  Maintenance of a 7 meters’ distance between the tourists and the gorillas;   

 A maximum of 8 tourists per visit;   

 A limit of 1 tourist group per day to each gorilla group;  

 Visits to be limited to an hour; and  

 Tourists who are visibly unwell or declare themselves to be ill cannot visit.  

Over time the number of tourists allowed in one visit was increased to 8 people in 1989 (6 for smaller 

gorilla-groups). In 1999, the gorilla-tourist required separation distance (to reduce the risk of disease 

transmission) was changed from five to seven meters. Other rules added over time are:  

 Minimum age of 15 years for the tourists; 

 No flash photography;   

 Tourists to remain together in a tight group;   

 No loud noises or pointing;  

 Eating, drinking and smoking are not permitted within 200 of the gorillas; 

Turn away and cover mouth when coughing and sneezing; Bury feces in a hole at a minimum depth of 

30 cm; No trash to be deposited in the park; and Tourists are not allowed to clear away vegetation to 

get a better view. These rules (adapted from Litchfield 1997) were designed and set to minimize 

behavioral disturbance and disease transmission to the gorillas from tourists. Although the welfare of 

the gorillas has always been the primary concern, most of these regulations were created based on 

expert opinions rather than specific research findings.  

Källa: Fawcett et al. (2004), ORTPN/IGCP and Homesy (1999) 

 

 

 

 

 


