
MFS – MINOR FIELD STUDIES 

MFS är ett SIDA finansierat stipendieprogram som ger dig som student möjlighet att i minst åtta 
veckor på plats i ett utvecklingsland samla material till ditt examensarbete på kandidat-, magister- 
eller masternivå. För att kunna göra din fältstudie kan du ansöka om MFS-stipendiet på 27 000 
kronor. 

PLANERA DIN VISTELSE 

Om du är intresserad av att göra en MFS-studie behöver du först fundera över vart du vill och kan 
åka, samt ämnesområde. Alla som åker på MFS ska ha en kontakperson i fält, en person i landet 
du reser till som kan hjälpa dig med praktiska saker före och under din vistelse. Du ska även ha en 
handledare vid Karlstads universitet precis som vanligt när man skriver uppsats/examensarbete. 
Du bör först kontakta ansvarig för uppsatskursen för att se när i tid det fungerar att åka samt om 
denna har några kontakter som du kan använda dig av. Du kan även prata med 
internationaliseringsansvarig vid institutionen för att få information om vilka kontakter/projekt som 
finns vid institutionen. I vissa fall får MFS-studenter sina kontaktpersoner i fält via universitetet, i andra 
fall hittar man de själv via kontakter med organisationer/företag. 

MFS-uppsatsen ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa 
aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av 
betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga 
utveckling. Detta låter väldigt stort men man måste givetvis ta i beaktande att det är en studie 
som ska kunna genomföras under åtta veckor. MFS är inte ämnesbundet, man kan alltså åka inom 
flera olika inriktningar/ämnesområden. Studenter reser ut på MFS inom allt ifrån ekonomi, media till 
sjuksköterskor och ingenjörer.  

Studenter som genomfört MFS ska ladda upp uppsatser och reseberättelser på www.mfs.nu. 
Hemsidan kan ge dig uppslag på ämnesområden att studera eller tips om landet.  

Alla studenter som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar 
svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt 
landinformation. Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand.  

KRITERIER FÖR ATT KUNNA SÖKA STIPENDIUM 

Du ska: 

• vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng  
• vara registrerad student vid Karlstads universitet 
• inte påbörjat utbildning på forskarnivå 
• ha goda kunskaper i engelska och svenska 
• skriva uppsatsen på engelska  
• vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige 

Du som söker får inte heller tidigare ha beviljats MFS-stipendium. Däremot är andra erfarenheter 
från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att beviljas 
MFS-stipendium. För kriterierna i sin helhet se www.kau.se/ut, på hemsidan hittar du även lista med 
godkända länder.  

http://www.mfs.nu/
http://www.kau.se/ut


ANSÖKAN 
Sista ansökningsdag för MFS studier är: 

• 1 november för studier under vårterminen 
• 1 maj för studier under höstterminen (eller vårterminen nästföljande läsår)  

EXTRA UTLYSNING INFÖR VT 2018 – SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 JANUARI  

Observera att du måste vara tillbaka i Sverige senast den 20 juli om du reser ut på vårterminen.  

Du ansöker online på www.kau.se/ut under ”Minor Field Studies”  

I ansökan ska du ladda upp följande bilagor: 

• Projektbeskrivning (skrivs på engelska, max 5 sidor exkl referenser) 
Ska innehålla information om: 
- Syfte och beskrivning av ämnet 
- Val av undersökningsmetodik för fältstudien och examensarbetet 
- Förslag på alternativt upplägg, både vad gäller metodik och tidsperiod 
- Tidsplan för fältarbetet (minst 8 veckor) 
- Kort beskrivning av hur boendet planeras under fältstudien  

• Personligt brev med motivering varför du söker MFS - skrivs på engelska  
• Preliminär budget, ska minst innehålla: 

- resa till och från vistelselandet för studien 
- Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen 
- Vaccinationer 
- Eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien 
- Tryckning av färdig uppsats (maximalt 10 ex.)  

• Intyg från handledare vid Karlstads universitet 
• Brev från kontaktperson i fält (e-post räcker). Det går även bra med intyg från 

institutionen vid Karlstads universitet om att de bistår med kontaktperson genom tidigare 
upparbetade kontakter i värdlandet. 

VEM BEVILJAS STIPENDIUM? 

Stipendiekommittén vid Karlstads universitet tar beslut om MFS stipendier. Endast fullständiga 
ansökningar som kommer in i tid behandlas. För att ett MFS-stipendium ska kunna beviljas ska 
studien uppfylla de kriterier som Universitets- och högskolerådet fastställer årligen. Bland annat 
bedöms utvecklingsrelevans och genomförbarhet av studien.  Studien får inte heller anses farlig 
varken för dig som student eller för de som deltar i studien. Det är inte tillåtet att genomföra MFS i 
länder där UD avråder från resa.  

VILL DU VETA MER? DU HITTAR MER INFORMATION PÅ WWW.KAU.SE/UT ”MINOR FIELD 
STUDIES”. HAR DU FRÅGOR KAN DU MAILA MFS@KAU.SE    

http://www.kau.se/ut
http://www.kau.se/ut
mailto:mfs@kau.se
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