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Nu har vi nyligen kommit hem från Tarapoto, stad i nordöstra Peru där vi utfört vår fältstudie.  
Fältarbetet gick ut på att samla in data från två floder för att sedan undersöka vattenkvaliteten och 
hur den påverkas av skogskövlingar och andra mänskliga aktiviteter. Datainsamlingen kommer ligga 
till grund för vårt examensarbete i Miljö- och vattenteknik  

Förberedelser  
Innan vi åkte iväg gjorde vi en omfattande förstudie som innefattade en kartläggning av hur området 
runt floderna ser ut med avseende på skogsområden, lantbruk och bebyggelse. Utifrån den 
informationen valde vi ut var någonstans längs med två floder vi ville ta vattenprover och 
dokumentera den fysiska miljön. Dessutom hade vi fått en del information om människornas syn på 
vattenfrågor när det kommer till sanitära angelägenheter. Att vi hade förberett oss väl var till stor 
hjälp på plats eftersom det ändå alltid kommer upp problem och oförutsedda händelser som man får 
försöka lösa på plats.  
 
Vi hade dessutom läst en intensivkurs i spanska i Quito innan vi kom till Tarapoto, eftersom en del i 
den fysiska bedömningen innefattade att prata med och få information från folk som bodde i 
området och då var det enbart spanska som gällde.  
 
På plats i Tarapoto  
Vi hade med oss en kontaktlista och första tiden gick åt till att ta kontakt med olika personer som 
skulle kunna tänkas hjälpa oss i vår fältstudie. Vi insåg ganska snabbt att vi inte skulle kunna hålla oss 
till vårt tänkta upplägg då vi redan efter en vecka låg efter schemat. Tempot i Peru är på en annan 
nivå än här hemma och ett besök på den lokala marknaden för att skaffa fram nödvändig utrustning 
kunde ta en hel dag, även om det bara gällde att köpa extra batterier. Detta mer långsammare 
tempo har till stor del att göra med den höga och fuktiga värmen, temperaturer på ibland upp till 40 
grader, som gör att man orkar betydligt mindre än annars. Dessutom tar det längre tid än hemma att 
få till ett möte och verkligen komma fram till något beslut, det är inte bara att ringa eller skicka ett 
mail utan i Tarapoto var vi tvungna att söka upp personen i fråga. Även om det bara handlade om en 
enkel fråga. Det tog också mycket mer tid än väntat att lösa logistiska frågor, något som vi heller inte 
kunde förbereda hemifrån utan var tvungna att lösa på plats.  
 
Fältarbetet  
Fältarbetet kom tillslut igång och folk visade sig otroligt hjälpsamma och intresserade av det vi 
gjorde. Vi blev bl.a. inbjudna att bo hemma hos indianfamiljer. Med till dem hade vi kryddor, lite 
potatis, ris och lite annan mat och presenter som T-shirtar och nyckelringar. I utbyte kunde det lagas 
till en höna över den öppna elden på jordgolvet och ofta ville de gärna hjälpa till att bära vår 
packning till provtagningsplatsen eller att skicka med lagad lunch åt oss. I vissa fall kom hela familjen 
och åt lunch med oss vid floden och var nyfikna på att se vad vi sysslade med. Vi har fått ut otroligt 
mycket av vår resa just för att vi fick tillfälle att komma människorna nära i deras egen vardag och se 
hur de levde. Vi hade heller inte klarat oss alls lika bra utan deras hjälp. Mycket av tiden i Peru 
kretsar kring sociala möten och det är viktigt att ta sig tid att prata med folk. Alla vi träffade i 



familjerna och i olika organisationer var öppna och glada och ville berätta mycket om sitt liv, 
framtiden och situationen i Peru i allmänhet. Det är bara att tack och ta emot och ge tillbaka!  
 
Vissa dagar behövde vi gå upp till sju timmar i snårig regnskog, branta backar och tryckande värme 
för att ta oss fram och tillbaka från våra provplatser. Då kändes det ibland otroligt jobbigt men nu i 
efterhand är det en av de starkaste upplevelserna och vi är både stolta och glada att vi lyckats 
genomföra studien. Vi hade också redigt med myggmedel på oss för att hålla den värsta myggen 
borta men blev uppätna av myror och andra knott istället. Oväntade regnskurar som blötte ner 
utrustning och protokoll på ett ögonblick hörde också till ett av de problem som vi råkade ut för lite 
då och då. Inte ens magsjukan hölls sig borta, utan vi drabbades båda två mitt under fältarbetet (som 
tur var inte samtidigt så vi kunde ändå fortsätta arbetet). Men trots allt gick det hela riktigt bra och 
man lärde sig att det måste få ta lite längre tid än man hade tänkt sig även ute i fält. När vi arbetade 
ute i fält kom vi in i en dygnsrytm som styrdes av solen och av tupparna (!), upp vid sexsnåret och i 
säng efter middagen vid åtta-nio tiden.  
 
Miljömedvetenheten  
Liksom i övriga utvecklingsländer är miljömedvetenheten inte lika stark som vi är vana vid hemifrån. 
Alldeles för mycket slängs ute i naturen utan kunskap om hur det kan komma att påverka miljön på 
längre sikt och det var inte ovanligt att se skräp slängd på de mest oväntade ställen. Skog bränns och 
skövlas och gör att barmark blottas som gör det lättare för regnvatten att föra med sig ämnen i 
marken ner till vattendrag. Det kan vara ämnen som i större mängder är direkt farligt för miljön och 
livet i vattnet och som i vanliga fall skulle bindas upp av vegetationen. Dessutom är det farligt för 
människorna som på landsbygden hämtar sitt dricksvatten i floder och vattendrag utan någon rening. 
De flesta hade inställningen att de inte märkt av någon sjukdom i förbindelse med att de druckit av 
vattnet och att det därför inte är farligt att göra det. Långsiktigt tänkande är något som de flesta har 
svårt att inse relevansen med mycket på grund av redan invanda mönster som man tycker fungerar 
bra. Man har heller ingen kunskap om hur annan aktivitet kan påverka deras dricksvatten och det 
finns ingen rening av avloppsvatten (och i många fall inte heller några toaletter).  
 
Ett annat stort problem är att den ökande immigrationen i området gör att mer vatten tas ut från 
mindre vattendrag och människor berättade att vattennivåerna i de större floderna är lägre nu än 
vad de varit tidigare. Dessutom pumpas vatten upp från vattendrag för att bevattna närliggande 
risfält vilket gör att vissa delar av floderna helt torrläggs. En utmaning blir att försöka få stora företag 
som risproducenterna att ändra sig men kanske ännu svårare att få människorna att ändra 
tankemönster och inse att det är viktigt det alla gör. Vi tror att vi har gjort en liten skillnad genom att 
de, med studier som denna, ser att andra människor är intresserade av just dem och att det område 
de bor i är unikt. Vår förhoppning är så klart också att vår studie kan bidra till en större 
miljömedvetenhet och renare vatten i området.  
 
Sammanfattningsvis önskar vi alla som kommer åka till Peru en trevlig vistelse och ett stort lycka till! 

 


