Minor Field Studies
MFS
Stipendiet för dig som är i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper
om utvecklingsfrågor genom en fältstudie.
Genom MFS kan du på plats i ett låg- eller medelinkomstland samla material till din uppsats på
kandidat-, magister-, eller masternivå. Under
minst åtta veckor studerar du frågor som har
betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska
eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet du
åker till.
Du kan göra din fältstudie inom alla akademiska
områden – från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin.
Stipendiet du söker är på 27 000 kronor och
tänkt att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Vad ger det mig?
En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete samtidigt som du får en större förståelse
för både dig själv och din omvärld. Syftet är att göra
dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i
ett globalt sammanhang.
För att söka MFS-stipendium ska du
• studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige
• inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
• ha goda kunskaper i engelska
• vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige
• skriva din kommande uppsats på engelska eller på
värdlandets officiella språk

Hur gör jag?
Du söker MFS-stipendium från en högskola eller ett
universitet som beviljats stipendiemedel från Universitets- och högskolerådet (UHR). Kontakta den internationella samordnaren eller motsvarande på ditt
lärosäte för att få veta mer om hur och när du ansöker.
Kontaktuppgifter

Vart kan jag åka?
På www.studera.nu/mfs finns allt du behöver veta
om i vilka länder du kan göra din fältstudie. Där finns
också information om den obligatoriska förberedelsekursen, länkar till reseberättelser med mera.
Behöver du inspiration?
På nästa sida kan du läsa om några av dem som redan
gjort en fältstudie med stöd från MFS. I sociala medier
hittar du fler upplevelser under #minorfieldstudies!

Min MFS gav mig perspektiv och en stor portion
ödmjukhet och respekt
”Efter fem års teoretiska studier innebar MFS en möjlighet för
mig att omsätta teori i fält på den bolivianska landsbygden.
Jag spenderade tiden med jordbrukare och fick insyn i deras
dagliga liv. Ganska snart efter min MFS och min magisterexamen började jag arbeta i ett projekt i ett område i Colombia,
präglat av svåra konflikter och med en utsatt befolkning. Tack
vare min MFS anpassade jag mig snabbt.
Strax efter Sydsudans självständighet blev jag chef för ett
flyktingläger i gränsområdet till Sudan och idag arbetar jag
med flyktingar på UNHCR i Irak. Min huvudsakliga uppgift är
att värna grundläggande rättigheter för människor på flykt.
Jag arbetar särskilt för kvinnor och barn, de mest utsatta
grupperna i konflikter.”
Kaweh Hagi Negad

Bolivia 2007 Statsvetenskap

Jag fick med mig ett nytt arbetssätt som jag haft
stor nytta av i Sverige
”Jag bestämde mig för en MFS för att jag var nyfiken på
att se ett land som skiljer sig mycket från Sverige. Min
fältstudie handlade om khatodling och hur den påverkade
levnadsförhållanden och samhället i stort.
Det var fantastiskt och lärorikt, ett äventyr! Bäst var alla
spännande upplevelser och vänligheten och gästfriheten
som mötte oss. Värst var att se extrem fattigdom på nära
håll. Jag lärde mig otroligt mycket, bland annat om de
extrema orättvisorna i världen. Och om Etiopien så klart.
Och att människor kan utstråla lycka och harmoni trots en
väldigt låg materiell standard.
Det jag framförallt tagit med mig är ödmjukhet inför livet och tacksamhet för vårt materiella välstånd. Jag fick perspektiv på
vårt sätt att leva med mycket planering och konsumtion. Jag har också tagit med mig ett arbetssätt som kallas ”participatory
methods”. Det är metoder för deltagande och delaktighet i olika processer, främst kring naturresurser och planeringsfrågor.
Idag arbetar jag som projekt- och processledare inom miljöområdet på Länsstyrelsen på Gotland.”
Sofia Scholler

Etiopien 2004 Miljövetenskap

Det är en otrolig förmån att kunna söka stipendium genom MFS och rent ut
sagt dumt att inte använda möjligheten när den finns
”Jag läste en masterutbildning som fokuserade mycket på svenska förhållanden och ville
få in ett bredare perspektiv för att i framtiden kunna jobba med internationella frågor. Med
stöd från MFS åkte jag till Buffalo City i Sydafrika och studerade kunskapsöverföring i samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska kommuner.
Efter min examen blev jag erbjuden arbete på Internationellt centrum för lokal demokrati
(ICLD) där jag fortfarande jobbar. Jag tror min fältstudie spelade stor roll för att jag fick
jobbet. Idag jobbar jag med ICLD:s forskningsprogram och resultatuppföljning och jag har
flera gånger kunnat använda min uppsats i jobbet. Jättekul! Under min fältstudie byggde
jag också upp ett nätverk i Sydafrika. Det var en speciell känsla att redan på första jobbresan med ICLD träffa på borgmästaren i en sydafrikansk kommun som jag lärt känna några
månader tidigare. ’I know you’ skrek hon och gav mig en stor kram inför mina nya kollegor.”
Björn Möller

Sydafrika 2009 Offentlig förvaltning

