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En reserapport från en MFS-studie i Chobe national park, Botswana 
                          
“Do Elephants contribute to the sustainability of high biodiversity at the Chobe 
riverfront?” 
 
 
Det finns mycket jag skulle kunna berätta om min resa till Botswana, många äventyr att 
beskriva utförligt och många minnen att dröja sig kvar vid. I denna korta rapport har jag 
försökt att återge de viktigaste händelserna, upplevelserna och intrycken. Jag har också 
försökt att komma med användbara tips till framtida lyckligt lottade MFS-studenter. Under 
perioden juli-september 2004 utförde jag alltså en Minor field study i Chobe nationalpark i 
norra Botswana. Studien var inom ämnet ekologi och som titeln antyder rörde det sig om 
elefanter. Kort sammanfattat kan man säga att projektet gick ut på att studera om elefanterna 
transporterar näring till Chobeflodens närhet från områdena längre från floden. Om så är fallet 
kan elefanterna vara en bidragande orsak till den höga biodiversiteten nära floden. Det var 
många, inklusive mig själv, som blev imponerade när de fick höra talas om resan och att det 
överhuvudtaget var möjligt att ett examensarbete kunde innebära att åka till Afrika och 
studera elefanter. Det är på något sätt sådant man enbart ser på naturprogram på TV. Det var 
svårt att föreställa sig i förväg hur det skulle vara att arbeta där nere och så här i efterhand kan 
det kännas en smula overkligt att jag i tre månader dagligen vistades bland stora vilda djur. 
 
Även om jag talade med studenter som varit i Botswana och såg bilder därifrån, var det svårt 
att föreställa sig hur det skulle kännas när man väl var på plats. Planeringen på hemmanplan 
bestod mest i att läsa in sig på ämnet, ordna med utrustning och fråga om tips från andra 
studenter som varit i landet. Jag hade också en hel del kontakt med min medresenär Andreas, 
som studerar på SLU i Umeå och som jag arbetade tillsammans med under hela perioden i 
Botswana. Den sjätte juli, mitt i den svenska sommaren, lämnade jag och Andreas Sverige 
och flög söderut. Det var två plusgrader då vi i gryningen landade i Johannesburg och det var 
lite komiskt att det första man fick göra i Afrika var att ta på sig mössa och stickad tröja. I 
Johannesburg anslöt Ingrid, som studerar i Trondheim och som skulle göra en annan studie i 
samma område som vi. Tillsammans tog vi tre en buss till Botswana och huvudstaden 
Gaborone. I Gaborone skulle vi ordna en del praktiskt såsom att hämta ut forskningstillstånd 
på myndigheten och hämta upp den bil vi skulle arbeta med de kommande tre månaderna. Det 
var många intryck att bearbeta de första dagarna; Kalla nätter, bilar som körde på vänster sida, 
och alla människor som tog det extremt lugnt, vad än de gjorde. I Gaborone mötte vi också 
upp med vår svenska handledare Christina och hon följde med upp till Kasane, där vi bodde 
och arbetade resten av tiden. Christina har bott och arbetat i Botswana under många år och det 
var en stor hjälp att ha med sig henne i början. Hon kände folk på myndigheterna vilket gjorde 
att det förmodligen gick smidigare än det annars skulle ha gjort med att få klart 
forskningstillståndet. Dessutom, och kanske framförallt, kände hon till området vi arbetade i, 
och kunde visa oss vägar och instruera oss i de olika arbetsmomenten. När man ska arbeta på 
ett så speciellt ställe som Chobe nationalpark känns det som en förutsättning att man har med 
sig någon i uppstarten med god kännedom om området. Det är inte bara frågan om att veta var 
man kan och får köra, utan det finns en säkerhetsaspekt också. I ett område med så många 
elefanter, bufflar, flodhästar, lejon mm kan man inte röra sig fritt hursomhelst och det är 
självklart viktigt att bli informerad om detta direkt. 
 
Vi bodde under hela arbetsperioden strax utanför Kasane, en stad med några tusen invånare i 
nordligaste Botswana och inom bara några kilometers avstånd från Namibia, Zambia och 
Zimbabwe. Kasane är en stad starkt präglad av turismen som en följd av närheten till Chobe 
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nationalpark och till de kringliggande landgränserna. Man var därför som vit inte lika uttittad 
som i många andra delar av Botswana. Detta var skönt, men samtidigt ville man inte direkt bli 
sedd som en turist som bara stannade i stan några dagar. Efterhand märkte vi dock hur folk 
började känna igen oss på affären, på kafét, på puben och även på gatan. Detta kändes kul och 
i och med att vi lärde känna de vi arbetade med fick vi en helt annan kontakt med människor 
och med stan än man kan få som turist. Vi bodde alltså precis utanför denna lilla stad men 
precis innanför gränsen till den väldiga nationalparken. Det var en minst sagt skumpig 
sandväg som ledde upp till vårt tältläger. Jag var innan resan förberedd på primitivt tältliv 
utan tillgång till vatten och el. Detta visade sig dock inte stämma utan i tältlägret fanns ett kök 
med kyl och frys, toalett, dusch med varmvatten och man kunde dessutom dricka vattnet från 
kranen. Ingen av oss blev det minsta sjuk under hela tiden i Botswana, vilket verkligen var 
bättre än väntat. Vi bodde visserligen i tält under tre månader men vi hade varsitt tält som 
dessutom var utrustat med tältsäng. Vår botswanske handledare Lucas arbetar på myndigheten 
som förvaltar nationalparker och dessa hade kontor i anslutning till vårt läger, vilket gjorde att 
vi dessutom fick låna ett kontor som stod tomt. Lucas var överhuvudtaget hjälpsam under hela 
vistelsen och han verkade mån om att vi hade det bra. 
 
Trots all lyx som vatten och el var det ju inte riktigt som att bo och arbeta hemma i Sverige. 
Första kvällen när vi kom till lägret stod en gigantisk elefant precis bakom duschhuset och vi 
somnade samma kväll till ljudet av ylande hyenor, grymtande flodhästar och betande 
elefanter. Det var vanligt att vi fick elefantbesök i lägret och de gick ofta mellan tälten 
nattetid. Jag kan ju erkänna att man inte kände sig särskilt kaxig i början när man hörde en 
fem tons elefanttjur stå och tugga några meter från tältduken. De första veckorna hade jag ofta 
en slags känsla av overklighet. Landskapet och alla stora djur var överväldigande och även 
om man inte gick omkring och var rädd kunde man aldrig riktigt slappna av kändes det som, 
till en början. De stora kontrasterna var också påtagliga. Femhundra meter från vårt läger 
kunde man sitta på ett kafé och dricka en cappucino, medan man i andra riktningen inte kunde 
röra sig mer än inom en tjugometersradie från bilen. Om vi var inne i Kasane efter mörkrets 
inbrott åkte vi alltid bil tillbaka till lägret för att undvika närkontakt med en uppretad buffel, 
flodhäst eller elefant. Efterhand började man dock slappna av mer och mer och jag upplevde 
det aldrig som en direkt påfrestning att inte kunna röra sig helt fritt till fots överallt. 
 
Arbetet bestod till stor del av att åka omkring på sandvägarna inne i parken med vår jeep, dag 
som natt, och insamla data om de tusentals elefanterna. Man lärde sig med tiden knepen med 
terrängkörning; var man skulle undvika att köra, var man skulle växla ner, var man skulle 
trampa gasen i botten osv. Det blev en sport i att inte behöva koppla in fyrhjulsdriften. Men 
jag kan inte påstå att körningen förlöpte helt problemfritt. Bilen hade använts till just hård 
terrängkörning under ca tio år och hade därför sina nycker. Tur då att Andreas var en händig 
bilmekaniker och kunde fixa det mesta från trasig gaspedal till trasig elkabel mitt ute i 
vildmarken. Själv blev jag en hejare på att snabbt byta bilbatteri. Det var tänkt att en 
botswansk kille som tidigare hjälpt svenska studenter med fältarbete, skulle hjälpa även oss. 
Men när vi väl var på plats visade det sig att han hade fått förhinder och inte kunde komma. 
Vi var tvungen att ganska snabbt hitta någon annan eftersom arbetet krävde tre personer, en 
bakom ratten och två bak på bilflaket. Det hela löste sig dock på bästa sätt. Vi träffade 
Phalalo, en botswansk kille som läste biologi i Sydafrika men som var i Kasane denna period. 
Han arbetade med oss större delen av tiden och det fungerade mycket bra. Vi hade många 
olika erfarenheter att utbyta och det blev många samtal och skratt de långa dagarna och 
nätterna bak på bilflaket. Vi fick en bra kontakt med Phalalo och i vinter kommer han till 
Skandinavien och en internationell studentfestival och hälsar på Ingrid, Andreas och mig. 
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Förutom att själva arbetsmomenten krävde att vi var flera stycken tror jag det hade stor 
betydelse för hur vi trivdes. Att jag bodde med Ingrid, Andreas och Phalalo betydde att det 
alltid fanns någon att ventilera med vad man tänkte och upplevde. Att vara ensam tror jag 
skulle blivit väldigt jobbigt. Det är visserligen ofrånkomligt att man förr eller senare blir 
irriterad på varandra när man lever så tätt inpå under tre månader. Särskilt som man ibland 
motvilligt gick upp halv två, mitt i natten, för att ge sig ut och arbeta. Men överhuvudtaget 
fungerade vi väldigt bra ihop och vi lyckades helt undvika större dispyter. Jag tror också det 
underlättade att vi bodde intill en stad och därför såg och träffade andra människor dagligen. 
 
Botswana är ett relativt lätt land att vistas i som europé. Kontrasterna är inte så stora som man 
kanske skulle kunna förvänta sig. Till exempel är de stora vägarna lika bra som i Sverige, man 
har en väl fungerande sjukvård och i en livsmedelsaffär kan man hitta samma varor som 
hemma, på gott och ont. En del menar att har man bara varit i Botswana har man inte varit i 
Afrika. Det största problemet (och det är enormt) man brottas med i landet är hiv och aids. 
Andelen hiv-smittade är idag ca 37%, och då har den ändå börjat sjunka. Det är skrämmande 
då man tänker på att mer än var tredje människa man mötte på gatan var smittad, och det var 
påfallande hur få gamla människor man såg på gatorna. Man satsar nu stora resurser på att 
bekämpa problemet och överallt kunde man se skyltar och affischer om att använda kondom 
och om att hiv-testa sig. 
 
Botswana är ett relativt säkert land att vistas i. Vi kände oss aldrig oroliga att vara ute och gå 
på kvällarna, inte ens då vi var i Gaborone. Ett tips är dock att inte lämna något värdefullt i 
bilen över natten. Vi hörde om andra som blivit av med ägodelar då de lämnat dem. Den 
största risken man tar annars är förmodligen när man vistas i trafiken. Det är mycket vanligt 
att folk kör bil efter att ha druckit alkohol. Det är inte heller ovanligt med vilda djur som 
korsar bilvägarna. Särskilt när vi körde nattetid fick vi hålla igen ordentligt på hastigheten. 
Något som gör Botswana lättillgängligt är att det är mycket gångbart med engelska. Engelska 
är ett officiellt språk och de flesta behärskar det bra. På landsbygden och särskilt bland den 
äldre befolkningen kan det dock vara problem, men detta var ingenting vi led av. Jag vill 
också lyfta fram hur trevliga och hjälpsamma människor i allmänhet var. Det är lätt att känna 
sig välkommen när man kan hälsa på alla man möter på stan. Det kan ta lite tid att komma in i 
det långsamma afrikanska tempot, men väl där inser man hur skönt det är att inte stressa och 
låta allt ta sin tid. Det är förresten omöjligt att hålla ett högt tempo då temperaturen går upp 
kring fyrtio grader. Detta är något man helt enkelt får finna sig i. Jag vill ändå framhålla att 
om man ska till Botswana under torrtiden, som fallet var för oss, och arbeta nattetid eller sova 
i tält, är det ett måste att ta med riktigt varma kläder. Även om jag innan resan fick råd om att 
ta med varma kläder kunde jag inte tro att det skulle vara så kallt. De stora 
temperaturskillnaderna mellan dag och natt blir extra påtagliga eftersom man är utomhus hela 
tiden. 
 
Som jag nämnde inledningsvis finns det mycket mer att berätta från min resa. Till exempel 
om vårt första möte med en uppretad lejonhanne, om utsikten från tältet där man såg många 
kilometer långt in i Namibia, eller om spänningen då man stod på bilflaket mitt i natten under 
en stjärnklar himmel och lyste med strålkastare på reflekterande ögon av alla slag. Att arbeta 
på ett ställe under flera månader ger en helt annan erfarenhet än man kommer i närheten av då 
man besöker området som turist. Jag är väldigt tacksam att jag kom iväg på denna resa och 
jag kan inte annat än gratulera framtida studenter som också ska till området, och kanske läser 
detta. 
 
Om ni som läser detta har några frågor av något slag går det bra att höra av sig till mig på: 
johanalvgren@hotmail.com  


