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     Mitt fältarbete ägde rum i skogarna runt byn Mikumi i centrala Tanzania, ca 30 mil 
sydväst om Dar es Salaam. Jag reste tillsammans med en annan student (Eva-Lotta 
Nordkvist) som också hon utförde sitt fältarbete i samma område. Vi hade helt olika 
frågeställningar, men hjälptes under hela tiden åt med varandras projekt. Mitt projekt 
handlade om trädet Pterocarpus angolensis, som exploateras för användning till bl. a. 
timmer och sniderier. Eva-Lottas projekt handlade om fjärilar och om att utveckla en 
metod för att använda fjärilar som indikatorer på skogskvalitet.  
     Enligt våra handledares erfarenhet så skulle vi inte behöva några tillstånd för att utföra 
vårt fältarbete. Men då vi gick till ”byledningen” och presenterade oss och berättade vad 
vi skulle göra så påstod han att vi var tvungna att ha tillstånd både från ”länsstyrelsen” i 
Morogoro och ”kommunen”. Det hela lät väldigt omständligt, så för att komma runt det 
ansökte vi istället om forskningstillstånd via universitetet i Morogoro. Vi blev lovade att 
det skulle gå snabbt att få alla underskrifter som krävdes, skulle ta ett par dagar. Vi trodde 
tyvärr på det så vi väntade och väntade och slösade bort en hel del tid.Vi gav till slut upp 
och satte igång iallafall. Efter ca: tre veckor gick ansökan igenom. Så kolla upp om du 
behöver något tillstånd innan du åker ner! Det verkade som att reglerna skärpts sedan 
våra handledare senast varit på plats, från flera håll hörde vi historier om folk som råkat 
ut för ”immigrations”, statlig personal som går runt och försöker hålla koll på vad alla 
utlänningar har för sig.  
     Vi arbetade längs en liten väg som gick norrut från Mikumi. Då vissa av våra områden 
låg mer än två mil bort från Mikumi blev vi tvungna att hyra en bil. Här kan jag bara ge 
rådet att hyra en bil som faktiskt fungerar, suck. Vi väntade dessutom i fyra dagar på att 
den här skrothögen skulle bli klar. Just vänta var något vi gjorde mycket de första 
veckorna, vilket var mycket frustrerande då vi kände att vi inte hade så mycket tid, men 
man får helt enkelt acceptera att saker tar lite längre tid, inget blir bättre av att man själv 
är stressad och otålig. Jag önskar att vi hade varit mer inställda på att det skulle ta tid och 
att vi hade utnyttjat tiden till att se oss omkring lite mer.  
     Eftersom Mikumi Nationalpark börjar på höger sida om vägen vi arbetade längs så var 
vi innan vi började vårt arbete ganska oroliga för att stöta på lejon i skogen. Men, det 
visade sig att lejonen faktiskt för det mesta håller sig i parkerna, och de enda djur vi stötte 
på var babianer. Annars blev det höga, täta gräset och de många insekterna våra största 
utmaningar, speciellt i kombination med värmen. Vi hade insektsbett och utslag från 
gräsfrön överallt. 
     Att ha bra handledare måste vara något av det viktigaste när man ska iväg på MFS. 
Våra handledare i Sverige har varit mycket i Afrika och framförallt Tanzania, så de kände 
till området väl och kunde ge många bra råd. Sen hade vi en svensk handledare på plats i 
Tanzania, en bekant till min handledare i Sverige, som jobbade på jordbruksuniversitetet i 
Morogoro. Hans hjälp var verkligen helt ovärderlig i början. Han följde med oss ut i fält 
och vi kunde diskutera igenom metoderna på plats i skogen. 
 
Praktiska saker 
Att resa: Vi flög ner till Dar es Salaam via Qatar med Qatar Airways vilket var det 
billigaste alternativet. Det funkade helt utan problem. Väl framme så hade vår handledare 



sett till så att en taxichaufför hämtade oss och skjutsade oss till busstationen. Att åka taxi 
funkar bra, man måste bara se till att förhandla fram ett pris innan man åker iväg. Annars 
är det billigaste sättet att resa att ta en buss. Tyvärr hörde vi att det händer många 
dödsolyckor, och då framförallt på kvällen och natten, så kan man undvika att resa i 
mörkret är det nog bra. Det allra billigaste alternativet är att ta en ”daladala”, små 
minibussar som de trycker in så mycket folk som möjligt i, som ofta är i dåligt skick och 
kör väldigt fort. För att kunna ta oss ut till våra projektområden var vi under ett par 
veckor tvungna att köra bil, något som vi blivit varnade för innan pga den farliga trafiken. 
Men vi körde mest på en liten väg med mycket lite trafik. Där var istället problemet att 
vägen blev en enda stor lervälling när det regnade, så ska du hyra bil i Tanzania och 
planerar att lämna de stora vägarna – se till att ha en fyrhjulsdriven, gärna lite högre bil! 
Till de mer närliggande områdena cyklade vi på hyrcyklar som kostade ca: 7 kr/dag. 
Cyklarna var treväxlade och helt ok, men hade lagats ett otal gånger och därför kunde 
man inte alltid lita på att de skulle hålla hela dagen, men varje gång vi fick problem tog 
det inte mer än ett par minuter innan flera personer stannat för att hjälpa oss... På den här 
lilla vägen cyklade många människor varje dag långa sträckor fram och tillbaka till 
marknaden med stora bördor på cyklarna. Men hur trötta de än var hade de alltid ett 
leende att bjuda på och tvekade inte en sekund att hjälpa oss, helt fantastiskt.  
Boende: De första veckorna bodde vi en hel del hemma hos vår handledare och hans fru 
Britta i deras fina hus på universitetsområdet i Morogoro. De välkomnade oss verkligen 
med öppna armar och vi blev riktigt bortskämda... Sen hade vi fått ett tips från någon om 
att i Mikumi bo på en skola, VETA, som är ett statligt college med yrkesutbildningar. Det 
visade sig bli en riktig lyckträff, studenterna och lärarna där var otroligt öppna, vänliga, 
hjälpsamma och mycket intresserade av vilka vi var och vad vi arbetade med. Många av 
dem kom att bli goda vänner. Vi fick hyra ett stort hus på campus för ca 50 
kr/natt/person. Det är ganska dyrt jämfört med de otaliga guesthouses som finns överallt, 
men med tanke på hur mycket vi fick för pengarna så var det verkligen värt det. Vi hade 
varsitt stort rum, ett vardagsrum, och framförallt hade vi ett kök så vi kunde laga vår egen 
mat.  
Mat: Maten i Tanzania är enkel, men god! Vi är båda vegetarianer, och det funkade helt 
utan problem under hela resan eftersom man ofta äter olika bön- och grönsaksröror 
tillsammans med antingen ris, pommes frites eller ugali, som består av majsmjöl och 
vatten blandat till en konsistens som påminner om kroppkakor. Folk skrattade ibland lite 
åt att vi inte åt kött, men de respekterade det alltid. Som jag nämnde innan så hade vi eget 
kök och lagade oftast vår egen mat. På den lokala marknaden kan man hitta alla möjliga 
frukter och grönsaker, väldigt billigt. Det som är svårare att hitta, iallafall i lilla Mikumi, 
var färskvaror som mjölk och ost. 
Hälsa: Peppar, peppar så höll vi oss båda helt friska under hela tiden. Risken för malaria 
är som störst i april, under regnperioden, och det var just då vi kom dit. Jag åt Malarone 
medan EvaLotta tog Lariam och vi tycks ha klarat oss båda två. Vi hade båda två lite 
svårt att sova under hela perioden, men det behöver ju inte ha berott på medicinerna. I 
övrigt hade vi inga biverkningar av tabletterna. Att vi för det mesta lagade vår egen mat 
hjälpte oss antagligen att hålla oss friska i magen. 
Språket: I Tanzania tillhör alla någon av de många stammar som finns i landet, så det 
första språk de lär sig är stamspråket. Men det språk som alla kommunicerar med är 
swahili. Jag rekommenderar att lära sig lite swahili innan man kommer till Tanzania, det 



är ganska lätt att lära sig och man har stor nytta av det. Jag kunde absolut ingenting då jag 
kom, men ganska fort lärde vi oss en hel del hälsningsfraser (som det finns hur många 
som helst av...), siffror och namn på frukt och grönsaker, vilket underlättade och gjorde 
det mycket roligare att handla på marknaden! Alla läser engelska i skolan, men 
kunskaperna varierar verkligen, det är inte alltid lätt att göra sig förstådd.  
Trafiken: Eftersom vi visste att vi var tvungna att köra bil så blev vi lite oroliga när vi på 
MFS-kursen fick tipset att ”kör inte bil i Tanzania”. Och visst är trafiken lite galen och 
det är vänstertrafik, men jag tyckte det gick bra hela tiden. Då var vi visserligen mest i 
lilla Mikumi, det var lite stressigare när vi kom in i Morogoro. Skulle nog tänka efter 
innan jag körde in till Dar es Salaam. 
Telefon & Internet: För att ringa, både hem till Sverige och inom Tanzania, så är det 
billigast att köpa ett tanzaniskt SIM-kort. De finns att få tag på precis överallt och det 
finns många att välja på – Tigo, CelTel, VodaCom etc.  
Vår handledare hade sagt att ”det finns internet i varenda liten byhåla”, men så var det 
inte. Däremot fanns det ett hotell som hette ”Internet”, men inte fanns det nån 
anslutning... Men som tur var så hade de på skolan ett internetrum där det fungerade 
ibland, ibland inte. I Morogoro däremot så vimlade det av Internetcaféer.  
Turistande: Vi hade ju inte alltför mycket tid, men lite turistande hann vi med. 
Naturligtvis blev det ett besök till Mikumi Nationalpark. Jag kan inte jämföra med några 
andra nationalparker i Tanzania, men jag tycker helt klart att den är värd ett besök.  
Ungefär sex mil söder om Mikumi ligger Udzungwa Mountains Nationalpark, det är en 
bergskedja med toppar upp mot 2500 meter. Udzungwa är en så kallad ”biological 
hotspot” vilket betyder att artrikedomen är mycket stor och det finns mängder av 
endemiska arter här. T.ex. finns det tolv olika arter av apor! Vi gick upp till det 170 meter 
höga vattenfallet, och där kunde man på ett ställe bada, vilket var väldigt efterlängtat efter 
alla våra dagar i skogen... Våra sista dagar i Tanzania ville vi spendera vid havet, men 
hade inte tid att åka till Zanzibar, så folk tipsade oss om byn Bagamoyo. Det är en trevlig 
liten konstnärsstad ungefär en timmes bussresa från Dar es Salaam som är värd ett besök.   
 
Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig innan, men jag blev överväldigad av hur 
vackert det var överallt. Vi anlände ju mitt i regnperioden så det var extremt grönt och 
bördigt överallt, och både i Morogoro och Mikumi reste sig imponerande berg.  
Något som alla vita får uppleva som reser till Tanzania är den konstanta 
uppmärksamheten man får överallt, speciellt om man som vi bor i en liten by. Men det 
kändes aldrig jobbigt, folk är mest glada och nyfikna och är man själv trevlig och öppen 
för nya intryck så kan man uppleva många intressanta möten. Människorna, de 
underbara, öppna, vänliga, vackra och otroligt hjälpsamma människorna är verkligen det 
jag kommer minnas starkast från Tanzania. Sen finns det ju alltid folk som försöker lura 
turister, men man måste ändå försöka lita på människor och på sin egen intuition, annars 
kan man missa många spännande upplevelser.  
 


