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Vi gjorde vårt examensarbete som ett MFS i Ouagadougou (eller Ouaga som man brukar 
säga), Burkina Fasos huvudstad, där vi utvärderade två återvinningssystem för hushållsvatten. 
Under vår tid hann vi med att gäng studiebesök till hushållen med de beprövade systemen, 
intrevjuer, experiment och labbande. Det var nästan alltid lätt och roligt, ibland jobbig, men 
framför allt: en spännande och lärorik upplevelse! Här vill vi dela med oss av det vi lärde oss.  

Planera 
Innan vi anlände till Ouaga hade vi så gott vi kunde gjort upp en projektplan för vårt 
fältarbete. Självklart så ändrades planen både en och två gånger, men det är lättare att ändra i 
en befintlig plan än att börja från noll. Vi hade en svensk handledare på kontoret i Ouaga, där 
vi gjorde studien. Han gav oss bra information om projektet och vad de önskade av oss, vilket 
underlättade vid planerandet men även på plats. 

Projektutrustning 
Vi hade även med viss utrustning för analys av vatten och jordprover – något som vi själva 
kanske inte hade tänkt på men det hade som tur var våra svenska handledare. Även om det 
mesta går att få tag på i de flesta storstäderna så tar allt sådant fix värdefull tid från fältarbetet. 
Så tips nummer ett är att fundera på vilken utrustning som är möjlig att ta med sig hemifrån. 
Det man inte har med men kommer på att man behöver få man använda fantasin för att lösa. 
För oss blev itu-sågade sardinburkar och lite tyg och tejp perfekta (ja, nästan i alla fall) 
behållare för bestämning av jordegenskaper. 

Tankar om tid och ”Ça va aller” 
Väl på plats märkte vi att allt tog väldigt lång tid. Vi visste ju att det skulle göra det men ändå 
blev man förvånad. Man var tvungen att bli introducerad för rätt person av rätt person till 



skillnad från hemma där man bara direkt kan kontakta den man vill prata med. En tumregel 
för oss blev att inte räkna med at något skulle gå som vi ville förens på tredje försöket. 
Dessutom, när man väl hade fått tag i rätt person och bestämt ett möte, var det fortfarande inte 
säkert att det blev av, så det är bra att alltid ha en plan B om det första man tänkt göra inte blir 
av. Vi hade bokat in en kille som tolk för att kunna göra intervjuer under några dagar. Första 
dagen (när vi sitter och väntar på honom) skriver han att han gett sig iväg till sin by och 
kommer tillbaks om två veckor… Men, som man brukar säga i Ouaga: Det löser sig! Och det 
gör det ju alltid, om än på ett annat sätt. Man får se det som en övning i tålamod och inte 
stressa upp sig. Vi hittade en annan tolk och hann med intervjuerna som vi ville. 

Språkproblem 
I Burkina Faso är det franska som gäller. Vi hade läst franska i skolan och tänkte att det mesta 
skulle komma tillbaka när vi var på plats och hade således inte funderat så mycket på språket 
innan vi kom ner. Det ångrade man lite första dagen när man insåg (lite för sent) att alla artiga 
hälsningsfraser var bortglömda. Sådant kan vara bra att friska upp innan man hälsar på alla 
viktiga personer på kontoret! Även i fortsättningen kändes det som att det hade varit bra med 
lite språkövning innan ankomst. 

Otur man lär sig av 
Vi hade oturen att vara med om en olycka. En vecka efter ankomsten cyklade vi in mot stan. 
Helt plötsligt kom en moppe med två killar och ryckte väskan ur Oriannas cykelkorg, körde in 
i Lindas cykel och kom sedan undan. Kvar var vi: trasiga, utan telefon, pengar, nycklar eller 
nummer till någon av de få personer vi kände i stan… Som tur är finn det alltid någon snäll 
person som kan hjälpa och det löste sig för oss. Det vi lärde oss var att alltid försöka ha en 
liten ficka på magen med pengar, viktiga telefonnummer till någon på plats samt en 
extranyckel. Det kan verka onödigt men är oturen framme gör det stor skillnad! 

Det viktigaste 
Vi hade fyra härliga månader i Burkina Faso. Genom detta MFS har vi fått den värdefulla 
erfarenheten det innebär att jobba i en annan kultur, något som är användbart såväl hemma 
som borta. Vi har träffat många nya vänner och lärt känna ett nytt land. Om du som läser har 
chansen att göra ett MFS kan vi bara säga: Ta den! 


