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MFS - Minor Field Studies  
Mitt MFS-projekt i Kampala, reseberättelse 

Emanuel Isaksson 
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet/SLU 

Efter att jag och min kompis fick reda på att vi fick vårt MFS-stipendium som skulle ta oss till Kampala 
(huvudstaden i Uganda) började jag samla info om vårt resmål. Jag läste inte bara på Wikipedia utan 
fick tag i en reseguide där jag fick lite övergripande koll på Uganda. Dessutom hade jag en bekant 
som varit i just Kampala och gjort ett MFS-projekt som kunde berätta väldigt mycket användbar 
information om hur man just Kampala fungerar. 

Mina första intryck från Kampala var att det var otroligt varmt och fuktigt. Jag slogs av det enorma 
trafikkaos när vi åkte från flygplatsen i Entebbe till vårt hostel i Kampala. Jag kan förövrigt 
rekommendera vårt hostel (Red Chili) som kom att bli vårt andra hem under vår vistelse i Kampala. 
När vi precis anlänt till vårt hostel och var enormt jet-laggade och endast ville sova kom vi på att vi 
glömt två av våra väskor på flygplatsen. Hur kunde detta gå till? Vi hade i alla fall inget val utan var 
tvungna att ta en taxi tillbaka och hämta våra väskor. Detta blev en trots allt en bra erfarenhet då vi 
började lära oss hur man tar sig fram och hur svåra saker och ting kan vara att ordna i Kampala. Till 
exempel så tog det lång tid att få ut väskorna från personalen på flygplatsen. Dessutom fick vi betala 
ett överpris på taxin som körde oss. Men kanske var det bra att vi fick känna på atmosfären i stan och 
börja förstå hur saker och ting går till. 

Vårt projekt tog först fart efter någon vecka i Kampala eftersom vår uppdragsgivare inte kunnat 
organisera projektet bättre. Under den första tiden åkte vi och hälsade på vår handledare på 
Makerere universitetet och åkte ut till byn utanför stan där vårt projekt skulle äga rum. Vårt projekt 
gick i stora drag ut på att utvärdera två metoder att behandla fekalier på. Vi testade även på den 
lokala maten vilken består av mycket kolhydrater: matbanan, potatis, ris, pumpa osv. Till det kan man 
få olika såser med antingen bönor, fisk eller kyckling. Jag tyckte att deras man var helt okej och om 
man gillar stora portioner så kommer man att trivas i Uganda. Till maten får man ofta en läsk vilket 
känns bra att dricka eftersom man inte vet om vattenflaskorna är fyllda med kranvatten eller ej. 

När vårt projekt till slut drog igång började arbetet på riktigt. Vi hade varit ambitiösa och gjort en 
projektplan innan vi åkte iväg. Den fick vi aldrig, verkligen aldrig, användning för. Vår uppdragsgivare 
hade inte varit tydlig med vad det var som gällde, dessutom måste man ta hänsyn till vilken enormt 
tidstillägg i planeringen som krävs när man gör ett projekt i Uganda. Allt och åter allt tar läng tid. 
Varför? Oklart. 

För att ta ett kort exempel. Vi skulle ha 30 stycken 100 liters tankar från ett stort och etablerat 
varuhus. Min kompis var där och betalde för en leverans som skulle komma tre dagar senare. Vi 
behövde endast vara med i lastbilen och visa vägen. När tre dagar passerat åkte vi till varukedjan 
redo att åka till vår lilla by. Väl på plats fick vi reda på att beställningen av de 30 tankarna inte gjorts. 
Nehe, tänkte vi. Varför inte? Svaret var som vanligt: -Oklart. Vi skulle istället få tankarna tre dagar 
senare. Då förstod vi att det inte hjälper att bara tro att saker och ting löser sig. Vill man ha något 
gjort i Kampala, måste man se till att det sker. Jag och min kompis bestämde oss för att ligga på 
personalen och tydligt och bestämt berätta att vi hade en överenskommelse och att vi ville ha 
tillbaka pengarna om vi inte fick tankarna idag. Efter ca två timmars tjatande dök plötsligt alla tankar 
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upp och allt var frid och fröjd. Men som sagt, om vi inte tjatat hade vi förmodligen inte fått våra 
tankar den veckan. 

Till vår hjälp i övrigt under vår vistelse i Kampala hade vi en sorts tolk med oss som hette Anette. Hon 
var en otroligt duktig förhandlare och kunde hjälpa oss när engelskan inte räckte till. Dessutom var 
det bra att ha med henne då man som vit ofta får ett högre pris på marknader etc. Med Anette 
klarade vi att få tag i det material vi behövde till ett bra pris. 

Nåväl, alla tankar och övrigt material vi behövde var på plats och vi kunde börja med våra 
experiment. Under tiden som experimenten ägde rum bodde vi på farmen i den lilla byn vi bodde i. 
På farmen bodde tre personer som skötte om gården och var anställda av Makerere universitetet. 
Utöver dessa människor bodde även en av våra uppdragsgivare, Öyvind, och en speciell kompostguru 
vid namn Richard på farmen. Jag minns tiden där vi bodde på farmen som mycket mysig och vi hade 
en bra tid. När vi bodde på farmen passade vi på att njuta av den härliga frukten som finns att köpa 
för nästan inga pengar alls. Alla avokados är stora som apelsiner, ananasen var gudomlig och likaså 
melonen. Jag snittade förmodligen ett kg frukt per dag. 

Vi skötte våra projekt som gick ut på att mäta temperatur och ph under en längre tid. Vi hade dock 
planerat att ta paus och ta några dagars jullov. Vi åkte till en grannstad som heter Jinja, där 
Victoriasjön har sitt utlopp till Nilen. Där gjorde vi rafting i Nilen vilket var helt enormt kul. Men det 
var även i Jinja där jag fick den jobbiga sjukdomen Malaria. Jag minns att jag på 30 minuter hamnade 
i en enorm feberfrossa och fick ont i hela kroppen. Vi åkte in till sjukhuset och fick reda på att jag 
blodprovet som togs på mig inte visade på Malaria. Istället trodde läkaren att jag hade fått en 
infektion i blodet. Jag blev pumpad med antibiotika och febernedsättande och åkte hem och kände 
mig faktiskt mycket bättre. Cirka ett dygn senare hände precis samma sak igen. Jag hade mitt livs 
värsta natt med fruktansvärda mardrömmar i kombination med ett hemskt svettanfall. Då gjorde jag 
något klokt, jag ringde upp numret jag fått i informationen om MFS till försäkringsbolaget som 
försäkrade mig. Det var väldigt skönt att ha den kontakten just då. Jag fick all information jag 
behövde och jag kände mig trygg. Jag fick en egen agent i Kampala som skulle ha hand om mig och 
som sagt det kändes tryggt. Jag åkte tillbaka till sjukhuset och fick nu till slut malariabehandling via 
dropp i 24 timmar. Och direkt när droppet sattes in kände jag mig bättre. Idag kan jag bli väldigt trött 
utan att jag vet varför i någon dag men det är den enda jag känner av Malarian annars mår jag bra. 

Tillbaka till vårt projekt igen. Vi hade nu kvar några veckor där vi skulle göra våra slutgiltiga mätningar 
och vi bodde återigen på farmen. Det visade sig att arbetarna på farmen inte var nöjda med sina 
löner. Något som vi blev tvungna att ta itu med. Jag kunde en del franska vilket var de enda språk vi 
kunde kommunicera på. Lönerna som arbetarna hade går inte att jämföra med svenska löner men vi 
visste att deras löner var normala för att vara i Uganda. Ändå ville de ha dubbelt så mycket betalt. 
Argumenten som drogs var mycket starka och jag kände med våra arbetare när jag fick höra att de 
inte hade pengar till sjukhus eller mat för den delen. Lönerna blev höjda men jag hade en känsla av 
att något inte stod rätt till. Jag berättade för vår handledare på Makerere att lönerna höjts och då 
blev han mycket arg. Det visade sig att den lönen som arbetarna nu krävde var lika hög som en 
professor på Makerere. Allstå hade vi blivit lurade. Jag minns att jag blev sur och kände mig korkad 
när detta uppdagades. Hur som helst så kan jag nu i efterhand förstå att när man har minimala 
resurser så bryr man sig inte om man råkar lura en student från ett välbärgat land. Då var känslan en 
helt annan och det blev lite dålig stämning på farmen ett tag. Men det blev bättre så småningom och 
vi gjorde klart det vi skulle och åkte hem till Sverige. 

 



3 
 

Jag nämnde i början av min reseberättelse att jag slogs av trafikkaoset. Den fruktansvärda trafiken 
var något lärde känna dels vid en olycka vi bevittnade och dels en olycka som vi orsakade. Olyckan vi 
själva orsakade var nu när jag tänker tillbaka helt fruktansvärd. Vi åkte i en taxi på nyårsafton och var 
på väg mot en restaurang där vi skulle träffa en kompis. På vägen dig åkte vi förbi en korsning (Det 
var totalt mörker ute).  Vid en korsning vet man aldrig om det är högerregeln (vänsterregeln) som 
gäller eller ej så det är mer den som kör först som får köra. Vår chaufför hamnade i en liten tveksam 
situation men bestämde sig för att gasa på. Vi hann komma upp i ca 40 km/h när en person 
bestämde sig för att spring över vägen. Han timade oss perfekt och vi kunde inte väja och körde på 
honom. Han flög av vägen och vår chaufför gasade iväg så fort han kunde. Han berättade för oss att 
om man hamnar i en olycka i Kampala, ska man inte vänta inte och hjälpa någon utan bara bege sig 
därifrån så fort som möjligt. Det kändes minst sagt dåligt att vi kanske hade kört ihjäl en person men 
att om vi skulle försöka hjälpa skulle risken vara stor att vi skulle bli ihjälslagna. Vi bestämde oss för 
att åka tillbaka iaf och se om det var någon uppståndelse vid platsen. Det var det inte, allstå 
personen hade inte dött. Det kändes som en otrolig lättnad. Det var alltså en dramatisk nyårsafton  
och jag kommer aldrig att glömma den. 

Sammanfattningsvis blev vårt projekt lyckat efter förutsättningarna. Vi fick göra om all planering och 
det gjorde att det blev en stor arbetsbörda. Jag är mycket nöjd med att jag åkte till Kampala och jag 
har fått en häftig livserfarenhet som jag har nytta av för resten av livet. Jag vet idag inte om jag vill 
åka tillbaka vilket till stor del beror på att jag inte vill bli utsatt för mer risker med min Malaria.  

 


