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Att	  jobba	  som	  Ingenjör	  i	  Bangladesh	  
	  

Jag	  har	  länge	  undvikt	  att	  resa	  till	  Bangladesh	  
där	  jag	  bott	  till	  8	  års	  ålder.	  Jag	  har	  inga	  
särskilt	  klara	  minnen	  därifrån	  men	  vet	  att	  
mina	  föräldrar	  är	  välkända	  i	  vissa	  byar	  och	  
undrade	  mycket	  hur	  det	  skulle	  vara	  att	  
återvända	  dit	  för	  att	  träffa	  en	  massa	  
personer	  som	  skulle	  komma	  ihåg	  mig,	  men	  
där	  jag	  inte	  kände	  igen	  någon.	  Efter	  en	  två	  
veckors	  semester	  i	  Bangladesh	  år	  2006	  och	  
efter	  att	  mins	  syster	  åkt	  dit	  som	  engelska	  
lärare	  under	  tre	  månader,	  tog	  jag	  dock	  mod	  
till	  mig	  och	  sökte	  ett	  MFS	  i	  Bangladesh.	  Att	  
åka	  dit	  med	  ett	  uppdrag	  kändes	  väldigt	  bra	  
och	  jag	  ångrar	  inte	  en	  enda	  sekund	  att	  jag	  
sökte	  detta.	  
Att	  göra	  mitt	  examensarbete	  i	  Bangladesh	  

har	  självfallet	  medfört	  vissa	  problem	  då	  jag	  
endast	  genom	  mail	  och	  skypesamtal	  
försökte	  förstå	  exakt	  vad	  mina	  kollegor	  på	  
plats	  ville	  att	  jag	  skulle	  undersöka.	  
Dessutom	  var	  det	  svårt	  att	  veta	  exakt	  vad	  
som	  skulle	  finnas	  tillgängligt	  på	  plats	  och	  
vad	  som	  vi	  måste	  importera	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  mina	  experiment.	  I	  slutändan	  fick	  
jag	  lita	  väldigt	  mycket	  på	  min	  handledare	  
som	  var	  på	  plats	  och	  som	  var	  en	  svensk-‐
amerikan	  som	  även	  han	  var	  uppväxt	  i	  
Bangladesh.	  Det	  slutade	  med	  att	  vi	  fick	  tag	  
på	  allt	  vi	  behövde	  i	  god	  tid	  förutom	  en	  
solfångare.	  	  Den	  tvingades	  vi	  att	  importera	  
från	  Kina	  med	  flygfrakt.	  Att	  ordna	  med	  exakt	  
vilken	  solfångare	  som	  skulle	  passa	  våra	  
behov,	  säkerställa	  att	  projektet	  täckte	  
kostnaden	  och	  få	  den	  levererad	  någorlunda	  
snabbt	  visade	  sig	  i	  slutändan	  vara	  mitt	  
MFS:s	  störta	  utmaning.	  	  
–	  Här	  hade	  det	  kunna	  vara	  till	  stor	  hjälp	  om	  
jag	  vetat	  redan	  i	  början	  av	  hösten	  exakt	  vad	  
som	  behövdes	  till	  projektet,	  vad	  som	  fanns	  
på	  plats	  och	  vilken	  materialanskaffning	  jag	  
förväntades	  göra.	  Mycket	  av	  det	  arbetet	  med	  
att	  skaffa	  en	  solfångare	  hade	  jag	  kunnat	  göra	  
redan	  innan	  utresa	  från	  Sverige	  och	  det	  hade	  
sparat	  mig	  mycket	  tid	  på	  plats.	  
Ett	  MFS	  handlar	  dock	  inte	  bara	  om	  att	  

utföra	  ett	  arbete,	  det	  handlar	  om	  att	  göra	  det	  
i	  en	  främmande	  miljö	  och	  under	  nya	  
förutsättningar.	  Det	  var	  mycket	  lärorikt	  att	  
se	  hur	  vissa	  problem	  kunde	  bli	  lösta	  på	  en	  

eftermiddag	  som	  jag	  i	  Sverige	  säkert	  skulle	  
behövt	  dagar	  för	  att	  åstadkomma.	  Medan	  de	  
andra	  gånger	  kunde	  ta	  dagar	  att	  få	  tag	  på	  en	  
viss	  komponent	  eftersom	  den	  endast	  fanns	  i	  
huvudstaden	  Dakha,	  eller	  t.o.m.	  behövde	  
vänta	  på	  att	  min	  handledares	  syster	  skulle	  
komma	  på	  besök	  från	  USA.	  Det	  gav	  mig	  dock	  
tid	  att	  göra	  saker	  som	  att	  besöka	  byn	  jag	  
bott	  i	  som	  barn	  och	  att	  besöka	  en	  
kulturfestival	  i	  Dakha	  under	  en	  dag.	  	  
Mitt	  arbete	  i	  Bangladesh	  handlade	  om	  att	  

undersöka	  om	  solvärme	  kunde	  användas	  för	  
att	  torka	  handgjort	  papper	  i	  Bangladesh.	  Det	  
skulle	  ha	  flera	  fördelar	  om	  det	  fungerade	  
effektivt	  så	  som	  att	  minska	  användningen	  av	  
naturgas	  och	  ved	  som	  användes	  i	  de	  
nuvarande	  torkprocesserna.	  Det	  skulle	  även	  
kunna	  ta	  bort	  mycket	  av	  den	  rökiga	  miljö	  
som	  arbetarna	  i	  dag	  måste	  stå	  ut	  med.	  Under	  
en	  av	  mina	  första	  dagar	  fick	  jag	  även	  
chansen	  att	  besöka	  en	  sådan	  torkanläggning	  
ca	  tre	  timmars	  bilfärd	  från	  Dhakas	  utkant	  
och	  sedan	  uppleva	  hur	  irriterande	  det	  kan	  
vara	  att	  sitta	  i	  en	  bilkö	  ytterligare	  tre	  timmar	  
för	  att	  nå	  Dakha	  centrum!	  Men	  det	  är	  en	  del	  
av	  upplevelsen.	  Bangladesh	  är	  verkligen	  ett	  
land	  under	  snabb	  urbanisering	  i	  likhet	  med	  
stora	  delar	  av	  övriga	  världen	  men	  liknar	  på	  
intet	  sätt	  livet	  i	  Sverige.	  Det	  gör	  att	  man	  
verkligen	  förstår	  vilka	  enorma	  tekniska	  
utmaningar	  de	  står	  inför	  och	  jag	  
uppskattade	  särskilt	  att	  få	  diskutera	  den	  
globala	  uppvärmningen	  med	  folk	  som	  
knappt	  har	  tillgång	  till	  rent	  vatten.	  Det	  gav	  
mig	  verkligen	  perspektiv	  på	  tillvaron.	  
Slutligen	  vill	  jag	  säga	  att	  även	  om	  det	  tar	  

lite	  tid	  att	  hitta	  ett	  bra	  projekt	  och	  att	  skriva	  
samman	  en	  ansökan	  är	  det	  så	  värt	  varenda	  
timme	  jag	  lagt	  ner!	  Jag	  skulle	  rekommendera	  
alla	  som	  någon	  gång	  funderat	  på	  att	  söka	  att	  
också	  göra	  det.	  Det	  är	  en	  upplevelse	  du	  
aldrig	  kommer	  glömma,	  helt	  oavsett	  om	  det	  
är	  din	  första	  gång	  att	  lämna	  Sverige	  eller	  
som	  du	  är	  en	  van	  resenär.	  Att	  inte	  bara	  resa	  
runt	  som	  turist/backpacker	  utan	  att	  istället	  
jobba	  på	  platsen	  med	  ett	  riktigt	  uppdrag	  var	  
något	  av	  det	  mest	  intressanta	  jag	  gjort	  
hittills	  under	  all	  mina	  år	  som	  student	  vid	  
Uppsala	  Universitet.	  


