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Jag gjorde min fältstudie i Burkina Faso och Mali, Väst Afrika. Det var ett projekt som 
undersökte risken för försaltning av jord vid användande av urin som gödningsmedel. Vilket 
innebär att jag tog jordprover som jag sedan analyserade i ett labb på universitetet. Förutom 
handledare vid universitetet i Ouagadougou var den västafrikanska organisationen CREPA 
samarbetspartner och jag spenderade mycket tid på deras huvudkontor. 
 
Tiden innan utresan ägnades åt alla praktiska förberedelser. Tiden gick fort och plötsligt steg 
jag av planet i Ouagadougou, Burkina Fasos huvudstad. Anställda vid organisationen som 
projektet var knytet till kom och mötte upp på flygplatsen. Boendet var ordnat i förväg, något 
som jag sedan upptäckte att man lätt kan fixa själv på plats. Den första tiden på huvudkontoret 
gick åt till att skaka hand och skriva en tidsplan. Det tog nog två veckor innan jag fick 
möjlighet att komma ut till fältet där odlingsförsöken pågår. Men det kan vara bra att ha lite 
tid i början för att acklimatisera sig och lära känna sin nya omgivning.  
 
Att allt inte går som man tänkt sig är något som jag haft i tankarna sedan jag funderade på att 
åka iväg på ett MFS, grundat dels på egna erfarenheter och berättelser från tidigare MFS 
studenter. Med den inställningen blev jag snarare förvånad över att det var så mycket som 
faktiskt fungerade. Dock blev det en del ändringar i projektet. Studien utökades med nya 
analyser och redan efter den första dagen i labbet var det tydligt att det inte skulle hinnas med 
att analysera den mängd jordprover som det var tänkt.  Regnperioden var i år dålig i både 
Burkina Faso och Mali vilket medförde att växtsäsongen var senare än beräknat. Detta krävde 
omprioriteringar i projektplanen. Ett stort stöd när det blev problem var att mina handledare 
alltid ställde upp och gav snabb respons. Vid ett tillfälle hade vi en telefonkonferans mellan 
Uppsala, Stockholm och Ouagadougou där jag stod på en röd lerväg omgiven av det kaotiska 
afrikanska gatulivet.  
 
Resan till Mali blev en snabb tur och retur för att ta jordprover med sig hem till Burkina för 
analys. Det var lite nervöst vid gränskontrollen mellan de två länderna mitt i natten då jorden 
skulle smugglas, men det var aldrig några problem. 
 
Ouagadougou är en stad som växt enormt under den senaste tiden. Bland annat har flygplatsen 
som tidigare låg utanför staden blivit inbyggd och ligger nu mitt i centrum. Jag var där under 
sommaren 2005 och i augusti stannar allt upp för semester, vilket var synd eftersom allt var 
stängt och det fanns inte särskilt mycket att göra i staden. Men det fanns ändå möjlighet att gå 
på konserter med traditionell afrikansk musik och Reggae. Film är en annan viktig konstform 
i Burkina Faso och vartannat år äger Afrikas största filmfestival FESPACO rum i 
Ouagadougou.  
 
Med organisationen där jag jobbade fick jag följa med på en resa norrut i landet för att besöka 
en ekologisk by. Det var ett bra tillfälle att se mer av organisationens verksamhet samt att lära 
känna miljöarbete och attityder till miljö i Burkina Faso. Premiärministerns fru var drivande i 
projektet och vi blev hembjudna till henne på middag och där satt vi i våra leriga fältkläder 
och diskuterade miljöpolicy och vegetarianism. Det blev även en liten resa söderut i landet. 
Där var klimatet mildare, allt var grönare och landskapet var mer varierat. Landets andra stad 
Bobo-Dioulasso var jätteintressant och mycket lugnare och trevligare än Ouagadougou. Jag 
besökte även Gaoua där Lobi folket med anrika traditioner bor.  
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag är mycket nöjd med min fältstudie. Förutom en 
massa data har jag många minnen för livet med mig hem från Burkina Faso. 


