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Program kl 16.15-17.30

● Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen

● Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö 

och botanik (DEEP)

● Praktisk information Helena Björck

● MFS i Marocko Isabelle Lloyd-Pugh, Sidas alumnnätverk



Vad är MFS?

● Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, 

magister- och masternivå inom alla ämnesområden. 

● Minst 8 sammanhängande veckor i ett utvecklingsland där man 

samlar in underlag till examensarbete. 

● Stipendium 27 000 kr

● Målet är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och 

organisationer. 

● MFS genomförs under handledning i Sverige och med en 

kontaktperson i värdlandet.

● Möjliga länder att åka till →→→



Möjliga värdländer

● En MFS-studie kan genomföras i ett utvecklingsland som finns med på

listan ”Möjliga samarbetsländer MFS 2017”.

● Observera att MFS inte beviljas till ett land som UD avråder från att resa till.

http://www.su.se/polopoly_fs/1.345980.1504788568!/menu/standard/file/mojliga-samarbetslander-mfs-2017.pdf
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
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Nyheter 2017

● Programmet har centraliserats, nu öppet för alla SU:s studenter

(finns ingen statistik eftersom det är första gången)

● Ansökan och administration sköts av Studentavdelningen

● Bedömning görs fortfarande av institutionerna/fakulteterna

Fältstudie i Tanzania. Foto: Lina Mtwana Nordlund, SU



Ansökningsomgångar läsåret 2017/18

● 5 september - 6 oktober 2017

● 9 januari - 5 februari 2018 (obs! preliminära datum)

- Besked ca 4 veckor efter avslutad utlysning

- Möjligt att ansöka redan nu för projekt under VT

- Genomfört och rapporterat innan den 11 juni 2018



Behörighetskrav

● Skriva examensuppsats/arbete vid Stockholms universitet

● Minst 150 hp (vid utresa). Om kandidatuppsats är förlagd till termin 5: minst 120 hp.

● Inte ha påbörjat forskarutbildning.

● Medborgarskap:

1) Svensk medborgare 

2) Permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige (ej genomföra studie i hemlandet) 

(EU-medborgares uppehållsrätt ≠ uppehållstillstånd 

3) Nordiska medborgare: folkbokförda i Sverige sedan minst ett år (vid beslut)

● Goda kunskaper i engelska 

● Inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.

● Inte tilldelas MFS-stipendium för samma projekt vid annat lärosäte.

● Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR eller Sida för samma studieperiod



Ansökan

● På engelska

● Webbformulär 

● Dokument:

– Projektbeskrivning och preliminär budget  (max 4 A4-sidor)

– Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (max en A4-sida) 

– Intyg från handledare (e-post eller liknande) 

– Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (e-post eller liknande) 

– Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår 

● Skicka pdf-fil till Registrator senast 6 oktober 2017



Projektplan

● Max 4 A4-sidor

● På engelska

● Använd befintlig mall

Utgå från följande frågor:

- Vad du ska göra?

- Vart ska du göra det?

- När ska du göra det?

- Hur ska du genomföra det?

- Vem/vilka ska hjälpa dig 

(vilka kontakter har du i värdlandet)?



Projektplan, forts.

● Land och ämnesområde

● Syfte och frågeställning (med en tydlig anknytning till utvecklingsfrågor)

● Tidsplan

● Metod/tillvägagångssätt

● Akademisk relevans

● Relevans för värdlandet/värdorganisationen

● Etiska aspekter

● Plan B. Förslag till alternativt (ett eller flera) upplägg om något skulle hindra dig från att

genomföra den ursprungliga planen. Förslaget ska redovisa den mest kritiska delen i den 

planerade studien samt hur eventuella problem kommer att hanteras.

Exempel på projektplan (Göteborgs universitet): http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1561/1561667_classifying-cesarean-

section-rate-using-the-10-group-classification.pdf

http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1561/1561667_classifying-cesarean-section-rate-using-the-10-group-classification.pdf


Handledare och kontaktperson i fält

● Handledare vid heminstitutionen 

– Bör vara bestämd vid ansökningstillfället
– Intyg eller liknande krävs
– Motsvarande ansvar som för övriga examensarbeten

● Kontaktperson i fält

– En kontaktperson måste vara tillfrågad vid tillfället för MFS-ansökan, 
däremot kan dess status vara preliminär.

– Behöver inte vara verksam vid ett universitet
– Hjälper till med praktiska arrangemang (bostad, tolkning, etc)

● Beskrivning av åtagandet finns att ladda ner 



Bedömning och urval

● Kompletta ansökningar bedöms av berörd institution. 

● En central bedömningskommitté fastslår urvalet.

● Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i 

projektbeskrivningen kommer att bedömas.

● Alla ansökningar bedöms individuellt.

● Besked lämnas cirka fyra veckor efter avslutad utlysning.



Tips inför ansökan!

● Tänk igenom land och ämnesval noga, inspireras gärna av tidigare 

MFS:are

● Tänk igenom varför en fältstudie behövs för din frågeställning 

● Lägg tid på att etablera kontakter som kan vara behjälpliga på 

plats 

● Håll dig uppdaterad angående säkerhetsläget i landet där du vill 

utföra ditt MFS 



Vad händer om jag tilldelas stipendium?

● Tacka ja eller nej

● Anmäl bankkonto till Danske bank

● Anmäl och genomför Sida:s förberedelsekurs

● Vissa institutioner har egna fältstudiekurser



Sida:s förberedelsekurs

Innehåll:

● Svenskt utvecklingssamarbete

● Kulturmöten & hälsofrågor

● Säkerhets- samt landinformation

Tänk på:

● Anmäl dig så snart du fått besked om tilldelning

● Obligatoriskt deltagande i hela kursen (2 dagar) innan avresa

● Äger rum i Härnösand

● Kursavgift, kost och logi står Sida för

● Stipendiat betalar resa till och från 

Härnösand

Kurstillfällen hösten 2017:



Exempel på schema:



Tips inför fältstudien

● Tänk igenom intervjuer noggrant (bias, intervjuteknik, tydlighet, 

kulturella aspekter) 

● Sätt dig in i vad det innebär att utföra en studie i ett fattigt land 

(tiggare, mutor, folk som vill knyta kontakter för finansiell hjälp –

som inte tror att du är ”en fattig” student) 

● Begränsa dig 



Övrigt

● Försäkring – Student UT

● Informationsspridning under vistelsen och efter hemkomst

● Reserapport till Sida och SU

● Uppsats - glöm inte att dela med dig till värdlandet/organisationen



Kontakt

Helena Björck 

Internationell mobilitet, Studentavdelningen 

Tel: 08-16 40 44

E-post: mfs@su.se

Michael Tedengren

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Tel: 08-16 13 56

E-post: michael.tedengren@su.se

Isabelle Lloyd-Pugh

Sida-alumn Marocko

Isabelle.lloydpugh@gmail.com

mailto:mfs@su.se
mailto:michael.tedengren@su.se
mailto:isabellelloydpugh@gmail.com


Lycka till!


