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Eftersom jag redan varit i Costa Rica sedan maj månad, hämtade jag upp Therese 
Lager på flygplatsen den tredje september och vårt projekt startade med ett möte 
med vår handledare och institutionschefen på INTA, en fristående del av 
motsvarande Jordbruksministeriet. Bemötandet som vi fick på INTA var otroligt 
välkomnande och vi blev under första veckan presenterade för stora delar av INTAs 
personal.  
 
Annars kan möten i Costa Rica vara ganska tidskrävande, eftersom Costa Ricaner 
gärna går efter något som de kallar tico time vilket innebär att det inte är ovanligt att 
man får vänta en bra stund innan personen man skall träffa faktiskt dyker upp. Å 
andra sidan ses få saker i regel som ett problem i Costa Rica och det mesta går alltid 
att ordna. 
 
Första veckan gick sedan åt till att diskutera med vår handledare var våra provplatser 
skulle befinna sig. Under andra veckan visade det sig dock att vår handledare skulle 
byta arbete, men vi fick direkt en ny handledare och tillsammans med vår gamla och 
vår nya handledare var vi under veckan och tittade på våra provplatser. Veckan gick 
även åt till att förhandla med en avdelning kallad CICA på University of Costa Rica 
om priser och hantering vid analys av provtaget vatten. Prissättning av analyser likväl 
som tillstånd för att överhuvudtaget få färdas i INTAs bilar var en utdragen process 
av brevskrivande och stämplande av dessa brev. När alla tillstånd till sist var 
utfärdade började vi vår vattenprovtagning under den tredje veckan.   
Under denna första provtagning åkte vi ut med en anställd på CICA som 
demonstrerade processen för provtagningen. 
 
Följande veckor tog vi vattenprov på våra två provplatser under ett tillfälle per vecka 
och lämnade in dessa till universitetet. Detta var en tidskrävande process som tog två 
heldagar per vecka. Provtagningen utfördes på två platser utanför San José och 
eftersom San José är en utbredd stad med en enorm trafik tog bara transporten från 
Jordruksministeriet till universitetet ca en timme en väg.   
 
Nitrat och nitrit i dricksvatten visade sig vara ett aktuellt ämne i Costa Ricanska 
medier och flertalet tidningar, dagstidningar såväl som kvällstidningar, innehöll under 
denna tid artiklar angående just nitrat och nitrit i dricksvatten. Även artiklar om 
vattenkvalitet över lag var vanliga under denna tid. Vi hade även turen att få gå på ett 
seminarium som handlade om just nitrit och nitrat förorening av en akvifer strax 
utanför San José och dess behandling i media.  
 
Eftersom vår handledare är delägare i ett kooperativ där man tar emot kaffe och 
behandlar detta inför försäljning fick vi även en privattur på kooperativet med den 
man som leder arbetet på kooperativet. Vi fick även besöka ett kontor där man 
arbetar med rådgivning till jordbrukare av behandling av mark vad gäller gödsling och 
pesticidanvändning. 
 
Under veckorna som kom arbetade vi med att planera de intervjuer vi skulle utföra för 
att nå en representativ grupp människor. När intervjuerna väl utfördes visade sig 
arbetet med dessa gå över förväntan då många människor var nyfikna på syftet med 
att utföra intervjuer. Det visade sig till viss del finnas en hel del oro över kvalitén på 



dricksvattnet hos de människor som tagit del av de många tidningsartiklar som 
behandlar detta ämne. 
 
I det stora hela kunde vi genomföra vår resa och arbetet med vårt projekt någorlunda 
smärtfritt. De problem som vi stötte på under vårt arbete gick alla som tur var att lösa 
tack vare vänliga människor som vi mötte på universitetet, INTA och överlag i landet. 
Som tur är gör begreppet som tico time även att människor i Costa Rica tar sig tid att 
vara vänliga och hjälpa till med att hitta en plats eller svar på en intervju.  
 
Då Costa Rica har en fantastisk natur var vårt arbete på våra provtagningsplatser ett 
rent nöje. Det enda som störde på dessa platser var tanken om dengue, vilket är en 
myggburen febersjukdom som man inte kan vaccinera sig mot. Det faktum att en 
massiv pesticid behandling utfördes på en av våra provplatser vid det första tillfället 
som vi tog vattenprov är också en sådan sak som man inte tänker på innan att man 
skall få ta del av och helt ärligt helst hade sluppit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


