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”Förväntningarna jag har på min fältstudie är att få lära mig hur det
byggs i Tanzania, vilka byggmaterial som används och vilka
utmaningar det finns där. Förhoppningsvis börja ta fram lösningar
som är tillgängliga för de som bor där. Jag hoppas helt enkelt få en
bra bild av skillnaderna mellan Sverige och Tanzania.”
(Ahmed Sharawe)

”Jag kommer ta med mig det jag lärt mig, men inte främst för att
fortsätta jobba utanför Sverige. Det bästa med MFS kommer nog
vara att man får lära sig så mycket om sig själv. Man får ett nytt
perspektiv på livet och en bredare förståelse. Jag tror man tar allting
lite för givet, att vi har det så bra i Sverige. Det är bra att få en bild
av hur någon annan har det i ett annat land.” (Johanna Olofsson)
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Sydafrika

”Jag vill verkligen fördjupa mig i den lokala kontexten och förstå
lokala problem från deras perspektiv. Inom akademin är det vanligt
att det pratas om människor snarare än till dem. Det kan lätt bli
problematiskt om man främst förlitar sig på den typen av
information. Jag hoppas istället på att förstå hur kenyaner själva ser
sitt eget politiska system och hur de interagerar med det, utan att
behöva förlita mig helt på andrahandskällor.”
(Spenser Noël Bomholt Fain)

”Jag hoppas att MFS kan öppna nya idéer och vägar, vilket känns
ganska skönt när man pluggar till läkare. På läkarprogrammet blir
man lite stöpt i en form, så det kan vara bra att få ta del av en större
värld. Med det här projektet har jag också ett syfte på ett annat sätt
än jag haft under tidigare resor.” (Fritjof Hofmann)
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”Jag gjorde en MFS i Zimbabwe år 1992. Dels blev det en C-uppsats och dels, kanske
det viktigaste, så fick det mig att öppna upp ögonen för en fantastisk kontinent. Det
var min MFS som la grunden för ett stort och långvarigt intresse för Afrika. Några år
senare började jag jobba på Utrikesdepartementet och sedan följde utlandstjänst i
Moçambique genom JPO-programmet. Efter det har jag jobbat på flera ambassader i
Afrika innan jag landade på ambassaden i Lissabon där jag jobbar nu. Portugisiskan
som jag fick genom Sidas språkutbildningar möjliggjorde att jag kunde jobba på
ambassader i Lissabon och Moçambique.” (Sten Engdahl)

”Jag ville göra en MFS för att få mer utlandserfarenhet och få jobba med ansvarsfullt
företagande på plats. Tack vare erfarenheten jag fick kunde jag söka en bra praktik i
Sverige, men efter jag hade varit hemma i ett halvår så ville jag ut i världen igen. Jag
gjorde ett halvårs praktik på Dem Collectives fabrik på Sri Lanka och fick jobb på
deras kontor i Göteborg. Senare jobbade jag också på Vagabond i Vietnam. Idag är
jag hållbarhetsansvarig på Nudie Jeans och det är perfekt, jag jobbar med
hållbarhetsfrågor, besöker leverantörer och driver levnadslönsprojekt hos dem. Det
sista är verkligen ett arbete jag känner mig stolt över.” (Sandya Lang)

Sandya Lang
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”Jag gjorde MFS i en by i norra Vietnam. Bönderna odlade ris på
sluttningar och det ledde till jorderosion. Jag stannade med mitt projekt där
i 6 månader och fick sedan genom FN jobb som jordbruksrådgivare i ett
fiskodlingsprojekt. Numera jobbar jag med skogsjordbruk, detsamma som
under min MFS. Många av dem jag träffade då jobbar jag med idag.”
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Vietnam
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(Elisabeth Simelton)
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”Etiopien är ett land som jag varit i flera gånger och mitt MFS-stipendium gjorde att jag
kunde återvända och gräva djupare i frågor som väckt mitt intresse. Mitt fokus var
miljöförändringar i Afarområdet och vilka strategier människor lokalt använde sig av för att
hantera de allvarliga utmaningar som rådde, så som svår torka och minskad tillgång till
marken längs Awashfloden. Jag är glad att jag fick chansen att självständigt genomföra en
sådan här studie, att bo nära och få ta del av människors verklighet var en unik möjlighet
som berörde mig djupt. Genom mitt fältarbete fick jag sedan praktik som forskningsassistent,
vilket senare ledde till det jobb jag har idag som koordinator för forskningsnätverket Focali.”
(Maria Ölund)

”Jag visste redan från början av mina studier att jag ville iväg till ett annat land.
Att åka på fältstudier är den mest fantastiska och utmanande erfarenheten jag
varit med om och jag reflekterar ständigt över hur det har präglat mig. Trots att
jag inte kammade hem jobbet jag siktade på så har jag lärt mig mer om vad jag
vill få ut av studier och arbete. Jag ville ogärna lämna Namibia efter två
månader av MFS, men uppsatsen behövde avslutas och jag visste att det skulle
bli underbart när allt var klart.” (Zofia Simson)
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”Jag var alltid intresserad under min utbildning att göra något sorts utbyte eller
utlandsresa. När jag upptäckte MFS så kände jag att här kan jag faktiskt göra nytta
samtidigt som jag gör det jag vill. Idag känner jag mig betydligt säkrare i mitt
självständiga arbete och jag är inte rädd för att ta mig an svårare utmaningar. Jag tror
att jag växte väldigt mycket, både som person och i min yrkesroll. Jag jobbar inte så
mycket med intellektuella funktionsvariationer nu, men att ha träffat på många
människor i den situationen ger en bredare förståelse för människor som har en
funktionsvariation. Något annat jag tog med mig är att möta personer från en annan
kultur, det har jag vunnit väldigt mycket på i mitt yrkesliv.” (Sandra Andersson)

”Jag gjorde min MFS i Uganda i samarbete med en biståndsorganisation som tagit fram ett
digitalt journalsystem för sjukvården. Jag och mina studiekompisar fick stor insikt i vilka
behov som finns inom sjukvården i Uganda. Min MFS-upplevelse har varit otroligt
berikande och jag ser det som det bästa jag gjort under studierna. Mina upplevelser i Uganda
har gett mig en bra förståelse för hur man bör jobba kring problemlösning med fokus på
värdeskapande samt en unik erfarenhet att sätta på CV:t. Idag jobbar jag med digital
produktutveckling och får nytta av dessa kunskaper varje dag. Jag skulle önska att alla som
studerar tar chansen att söka MFS då det ger en upplevelse som gläder livet ut.” (Noa Julin)
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”Det var första gången jag fick ett projektansvar, långt ifrån allt jag känner till, i ett land
jag aldrig varit i. Att våga tro på och genomföra sitt projekt i en helt annorlunda kontext.
Redan terminen därpå fick jag en praktikplats på Sveriges ambassad i Washington DC
under presidentvalet 2016. Jag frågade vad som utmärkte mig och då pekade de på just
mina utbyteserfarenheter, bland annat genom MFS. Jag tror att det var en av
anledningarna till att jag fick den praktiken.” (Isolde Jobarteh)
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”Jag gjorde min MFS i Kenya 1994. Möjligheten dök sedan upp att fortsätta forska inom
naturgeografi, så jag började en forskarutbildning i ett kaffeområde norr om Nairobi. Efter
disputationen jobbade jag bland annat som miljökonsult och utomlands genom Sidas
BBE-program. Sedan tre år tillbaka är jag miljöansvarig för ett av Sveriges största
infrastrukturprojekt på Trafikverket. Snart påbörjas byggnationen och det känns
spännande! Någonstans hoppas jag få chansen att komma ut i världen igen när mina barn
blivit lite mer självständiga. Det var ett tag sedan jag gjorde min MFS, men jag har
absolut haft nytta av det i mitt yrkesliv och det har utvecklat mig massor!”
(Mira Andersson Ovuka)

”Efter min MFS i norra delen av Moçambique åkte jag ner till huvudstaden Maputo. Där
träffade jag den dåvarande praktikanten på svenska ambassaden som lite senare
rekommenderade mig att söka den tjänsten. Jag fick praktikplatsen och stannade kvar på
förlängning i drygt ett år tills en BBE-tjänst på We Effect Maputo kom ut. Det var såklart
väldigt lockande, så jag sökte tjänsten och var sedan Biträdande Bilateral Expert i tre år.
Nu jobbar jag kvar som utsänd och under tiden har jag hunnit gifta mig med kärleken i
mitt liv. Vi väntar vårt första barn i augusti och kommer spendera åtminstone de första
åren i Moçambique!” (Emma Norrstad Tickner)
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