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Förberedelser:  
När det gäller förberedelser har jag haft väldigt tur att ha en engagerad handledare på plats. Hon 
hjälpte mig med visum och ordnat de tillstånd som krävdes för att jag skulle få utföra min 
fältstudie i Kambodja. Jag gick givetvis MFS kursen som gav många bra tips om hur det är att 
forska och leva i ett u-land. Tips som jag kanske tyckte var lite onödiga när jag var på kursen men 
som jag sedan har haft mycket hjälp av i Kambodja. 

Fältstudien: 
En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig från denna resa är att saker väldigt sällan blir som man 
har tänkt sig men det kan bli bra iallafall. Den 22 januari 2008 lämnade jag Sverige för att 
spendera de kommande 3 månaderna i Kambodja och utföra mitt fältarbete. I Kambodja skulle 
jag i samarbeta med en amerikansk organisation vid namn Conservation International (CI), 
studera den skygga och relativt okända Sunda myrkotten (Manis javanica). Min studie gick ut på att 
jag tillsammans med ett redan etablerat myrkott-team skulle sätta sändare på myrkottar som 
konfiskerats från den illegala handeln. Vi skulle sedan följa dem ute i djungeln för att ta reda på 



vad som hände med dem efter att de släppts tillbaka i de fria; hur stor andel överlever och hur rör 
de sig. Handeln med hotade djur är, efter habitat förstörelse, det näst största hotet mot arters 
överlevnad. Just myrkottar är väldigt eftertraktade inom traditionell asiatisk medicin vilket gör att 
den har ett högt marknadsvärde på upp till 80dollar/kg. Men trots att Rangers ofta konfiskerar 
myrkottar har väldigt få studier utförts och kunskapen om dessa djur och dess status i de vilda är 
väldigt låg. Hursomhelst detta var vad jag trodde jag skulle göra, men jag blev snart varse om att 
jag borde ha haft en backup plan.  

Jag anlände i Phnom Penh på morgonen och blev mött på flygplatsen av en person från CI som 
tog mig direkt till deras huvudkontor. Där fick jag träffa min handledare Annette Olsson som 
vänligt nog hade gjort i ordning ett rum i hennes hus där jag skulle få bo under den tiden jag var i 
Phnom Penh.  Jag hade nog inte varit i landet mer än 5 timmar när Annette fick ett telefonsamtal 
om att Rangers hade konfiskerat 7stycken myrkottar som skulle släppas ut följande dag. Så redan 
morgonen efter ankomst var jag på väg ut till djungeln i Koh Kong provinsen med två myrkottar 
som vi satt radiosändare på. Teamet bestod av mig själv, 4 khmerer som arbetade åt CI samt 3 
lokala guider som vi anställt. När vi kom ut i djungeln och skulle påbörja vår första pejlings pass 
började problemen. Det visade sig att teamet som jag trodde hade erfarenhet av att jobba i 
djungel och radiopejla aldrig gjort detta förr. Och när problemen kom vände sig alla till mig i och 
med att jag är västerlänning och för att jag skulle vara en expert på att pejla. Jag fick försöka 
förklara att jag endast är en student och även om jag har en viss erfarenhet av att pejla så är jag 
långt ifrån en expert. Så vi försökte göra så gott vi kunde men jag förstod snart att jag inte skulle 
få ihop nog med bra data för att kunna göra min studie. Och då slog det mig, jag har ingen 
backup plan!   

Så efter mina två veckor i djungeln kom jag tillbaka till Phnom Penh och spenderade ytterligare 3 
veckor att komma på och utveckla en ny studie. Detta var en ångestladdad period men så här i 
efterhand är jag ändå rätt nöjd med vad jag kom fram till och tycker att det var väldigt 
utvecklande för mig som person. Den nya studien gick ut på att jag dels skulle sammanställa 
konfiskeringsdata för myrkottar från olika naturvårdsorganisationer och dels utföra intervjuer. 
Syftet med intervjuerna var att undersöka vad människors ute på landsbygden visste om hoten 
mot arter samt lagstiftningen kring naturresurser. .  

Kambodja 

Att göra intervjuer medförde att jag fick tillfället att resa runt i Kambodja. Jag utförde intervjuer i 
följande provinser, Mondulkiri, Pursat, Kompong Thom och Koh Kong. Karakteristiskt för alla 
byar jag reste till var följande;  

• Att det tog minst en dag att ta sig dit och jag oftast var tvungen att använda tre olika 
former av transportmedel (buss, taxi och vespa). Det finns egentligen bara två bra vägar i 
Kambodja, en från norr till söder och en från öst till väst. Skulle man någon annanstans 
var vägarna ofta riktigt dåliga. 

• Att transporterna (buss är undantaget) var jätte dyra. 
• Att människorna i byarna var otroligt gästvänliga och bjöd alltid in mig och min tolk till 

deras hem och svarade gärna på mina frågor. 
• Att utbildnings nivån var låg och fattigdomen hög.   



Av de platser jag besökte blev jag absolut mest förtjust i Mondulkiri och rekommenderar alla att 
åka dit. Det ligger i Nordöstra Kambodja och har lite svalare klimat än resten av landet. Det har 
ett otroligt vackert och kuperat landskap och det finns fortfarande mycket skog och djur kvar.  

Givetvis hann jag även med lite sightseeing och då är det ju ett måste att åka till Siem Riep och 
besöka Ankor Wat. Där finns otroligt vackra tempel och absolut värt ett besök men jag blev 
faktiskt lite besviken. Det var för mycket marknadsstånd, försäljare, vägar, tuktuk och turister 
vilket förstörde lite av upplevelsen för mig. Jag spenderade även mycket tid i Phnom Penh och 
tycker verkligen den staden. För att vara en huvudstad i Asien är den fortfarande väldigt liten 
vilket gör den mer överskådlig än till exempel Bangkok. Detta gjorde att efter ett par veckor 
kände jag mig riktigt hemma där och kunde hitta rätt bra. En sak att tänka på när man är där är 
att om man sitter på en tuktuk eller vespa ska man hålla hårt i sin väska och inte har några synliga 
halsband och liknande. Det blir nämligen allt vanligare att ligor åker runt på vespor och spanar 
efter lämpliga personer att rycka väskan ifrån eller till och med att försöka rycka av dig ditt 
halsband. Jag talar av egen erfarenhet då någon stal min väska när jag satt i en tuktuk och även 
min handledare har blivit omkulldragen när hon körde sin vespa för att någon försökte rycka 
hennes halsband.  

Sammanfattningsvis har det varit tre otroligt påfrestande men väldigt lärorika och roliga månader 
i Kambodja. Att göra ett MFS är enormt givande och har gett mig värdefulla erfarenheter för 
framtiden. Kambodja är ett fantastiskt land och jag kommer att sakna det.  

 


