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Jag har utfört mitt fältarbete i den Kurdiska regionen av Iraq, under perioden 14/10/08 – 26/12/08. 
Syftet med studien var att undersöka vilka växter som används av nomadiska stammar för att färga 
textiler. Fältarbetet innebar att jag intervjuade nomadiska kvinnor med erfarenhet som 
mattväverskor. Jag samarbetade med det Kurdiska Textil Museumet som låg i staden Arbils gamla 
citadell. Museumet startades 2004 av en god vän till familjen som var min handledare under studie 
tiden. Under hela fältstudie resan hade jag med mig min mor, det underlättade en stor del, dels med 
kontakterna och även vid intervjuerna då informanterna oftast var kvinnor.  
 
Innan avresan ägnade jag mig åt att förbereda allt kring studien. Förberedelserna innebar dels att 
planera studien så bra som möjligt men också att ordna med intyg från båda mina handledare och 
även få ett godkännande från KRG, Kurdiska regionala regeringen i Stockholm. Jag konstruerade även 
ett dokument (PIC) som jag fick påskrivet av KRG innan avresan. Planet landade på Erbils ny byggda 
flygplats och vi åkte direkt till min faster som bodde i stan i min farmors gamla hus. Jag och min mor 
fick ett rum där vi kunde jobba i fred. Det var lite svårt med tillgången till Internet i början och vi 
hade problem med ständiga elavbrott. De första 2 veckorna ägnades åt att träffa många släktingar 
och acklimatisera sig till den nya miljön. Inom 15 dagar efter ankomsten till Kurdistan var jag tvungen 
att ta mig till visumenheten för att få ett visum. Jag fick ett 3 månaders visum. 
 
Det tog ca 15 min att gå mellan min fasters hus och citadellen där jag jobbade. Varje morgon 
promenerade jag till citadellen och spenderade hela dagarna i museumet där jag intervjuade de 
kvinnor som jobbade där. Kvinnorna jobbade med att väva mattor och samtidigt lära ut sina 
kunskaper till yngre generationer kvinnor. Det jag märkte var att hur bra man än planerar sitt 
projekt så kommer det inte vara tillräckligt bra förens man sätter igång och ser vad som fattas eller 
vad som behövs ändras. Alla intervjuer filmades med videokamera och det tog ca 1 timme för varje 
deltagare. Filmerna har jag ännu inte gått igenom pga. av det tog för lång tid att kolla igenom varje 
film och föra in informationen i datorn under fältresan. 
 
En kort bit in i arbetet fick jag upp ögonen för ytterligare ett projekt. Projektet handlade om 
medicinal växter som såldes i den stora marknaden i kanten av citadelen. Marknads arbetet 
innefattade intervjuer med herbalister som hade butiker där de sålde medicinal växter. Så medan 
jag utförde intervjuer med nomadkvinnorna så var jag upptagen med att planera marknads 
projektet. Efter planeringen var färdig började jag jobba med båda projekten parallellt, då jag 
vissa dagar befann mig i marknaden och andra dagar i museumet. På kvällarna återvände jag hem och 
förde in informationen i datorn. Under hela fältstudien har jag inte stött på något hinder som gjort 
att jag har varit tvungen att planera om studien. Små justeringar och omprioriteringar av planen har 
gjorts då herbalister har haft stängt pga. av muslimska helgdagar eller då nomadkvinnorna inte 
jobbat vissa dagar. Annars gick det mesta som planerat. 
 
Jag blev bjuden på ett 5 dagars medicinalväxt seminarium som var anordnat av Arbils Örtmedicinska 
Centrum. Föreläsare från Bagdad var inbjudna för att hålla föredrag om medicinal växter och 
representanter från Kurdiska Botaniska Föreningen var närvarande. Direktörer från flera 
Örtmedicinska centrum deltog även i seminariet. Man diskuterade kända medicinalväxter i området, 
synen på medicinalväxterna och dess framtid i Kurdistan. Efter seminariet var slut fick alla 
närvarande ett diplom som tack för att ha deltagit. På seminariet passade jag på att knyta många 
kontakter och jag blev utsatt till Europa representant för den Kurdiska Botaniska Föreningen.        
 
Jag åkte till tre olika byar inom Arbilprovinsen för att leta nomadkvinnor från andra stammar. Vi 
fick bo hos en familj i byn Balakian, som var bekanta och som också var ansvariga för hela byn. Sonen 
i familjen hade bra kolla på nomadfamiljerna i byn och kunde lätt lokalisera bra informanter. På 
dagarna åkte vi till runt till olika familjer och intervjuade nomadkvinnorna. Mot slutet av vistelsen i 
byn hade jag intervjuat 8 informanter på 5 dagar. Sedan återvände vi till Arbil där jag fortsatte med 
båda projekten. Säkerheten i Arbil området var ganska hög. Det patrullerade kurdiska soldater runt 
staden för att säkerställa en lugn situation. Det rådde dock en del oroligheter i städer runt provinsen 
som Mosel, Kirkuk, Bagdad.  
 
 
Efter ett tag började man märka i vilken takt allting fungerade. De flesta var väldigt hjälpsamma men 
man var tvungen att tjata ett par gånger tills man fick någonting gjort. Kurderna har alltid varit ett 
folk med en problematisk historia. Kurdistan är inget land utan ett område som hör till Iraq och som 



till stor del styrs av den nysatta regeringen, som ännu inte fungerar korrekt. Trots den 
sammanhållning som finns kurder emellan så råder det stor kommunikationsbrist mellan 
organisationer, myndigheter och institutioner. En viss grupp,enhet eller anställd har ingen aning om 
vad sin granne håller på med. Detta gör det väldigt svårt att söka och hitta den informationen man är 
ute efter. Som tur var hade min familj många vänner och bekanta som kunde hjälpa oss med det vi 
behövde. 
 
Mot slutet av resan besökte jag olika myndigheter för att samla in information som berörde mina 
projekt. Jag skaffade mig goda kontakter på Jordbruks- ministeriet, Turismministeriet, Kommunen, 
Hälso- ministeriet och ny öppnade örthälsocentraler runt om i Kurdistan. Jag besökte Salahaddins 
Universitet och Arbils Medicinska Universitet för att leta information och knyta kontakter. Jag 
besökte även ett flertal herbarium runt i Arbil och köpte massor med böcker som jag hade stor nytta 
under fältstudien. 
 
Tack vare vänner och bekanta kunde vi få överseende med en del övervikt på flygplatsen. Men vi var 
ändå tvungna att betala 600$ för att checka in vårt ca 100 kg tunga baggage. Mestadels var det 
böckerna som utgjorde större delen av vårt baggage men även medicinal örter som jag var tvungen 
att ha med tillbaka till Sverige.  
 
 
 
 


