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Minor Field Studies (MFS) stipendium 2016 

Socialantropologiska institutionen utlyser totalt två stipendier för fältarbete till 

studenter på Socialantropologiska institutionens master- och kandidatprogram 

(inklusive Global utveckling). Varje stipendium är på 27 000 kr. De två stipendierna 

går att söka vid ett ansökningstillfälle. 

 

Minor Field Studies (MFS)-stipendiet finansieras av Sida och administreras av 

Internationella programkontoret inom Universitets och högskolerådet. Syftet med 

stipendiet är att studenter ska få tillfälle att skaffa sig erfarenhet av ett land som har 

identifierats som utvecklingsland av OECD och därmed finns på listan över 

samarbetsländer. 

 

Inom ramen för MFS ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller 

motsvarande i ett utvecklingsland. Stipendiaten genomför en fältstudie i ett godkänt 

utvecklingsland under minst 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att 

studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter 

inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, 

politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling. 

 

MFS syftar också till att stärka den individuella stipendiatens/studentens intresse för 

globala frågor, samt dennes förmåga och vilja att använda sina erfarenheter i 

framtiden. En förhoppning är att stipendiaterna genom sitt deltagande inom 

programmet funnit nya verktyg för att verka i globala sammanhang. 

 

Alla studenter som beviljats stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs som 

behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, 

säkerhetsinformation samt landinformation. Stipendiebeloppet som är fastställt till 

27 000 kr per student ska också täcka utgifterna för förberedelsekursen. 

http://utbyten.se/Global/program/mfs/samarbetslander-MFS-2015.pdf
http://utbyten.se/Global/program/mfs/samarbetslander-MFS-2015.pdf
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Ansökan vara institutionen tillhanda senast den 1 september 2016 kl. 15.00. 

 

Ansökan lämnas i fyra ex. på studentexpeditionen i kuvert adresserat till: 

 

”MFS-stipendium” 

Shahram Khosravi 

Socialantropologiska institutionen  

Stockholms Universitet 

106 91 Stockholm 

 

Utlysningarna kommer att publiceras på institutionens anslagstavla samt hemsida 

www.socant.su.se  

 

Vem kan söka? 

 

Stipendierna är avsedda för master- och kandidatstudenter vid Socialantropologiska 

institutionen (inklusive studenter på kandidatprogrammet i Global utveckling). Vid 

utresan ska studenten ha tagit minst 150 högskolepoäng. Studenten ska ha goda 

kunskaper i engelska och skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella 

språk. 

 

MFS-stipendium kan enligt Sidas riktlinjer endast sökas av personer med svenskt 

medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den sökande som har 

permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT) eller har dubbelt medborgarskap 

(Sverige och annat land) kan enligt riktlinjerna inte genomföra studien i det andra 

hemlandet även om det finns med på listan över samarbetsländer. 

 

Urval och besked 
 

Ansökan ska skrivas på engelska och lämnas in i fyra exemplar. En kommitté av 

sakkunniga från institutionen bedömer ansökningarna.  

 

Bedömningen av inkomna ansökningar kommer att göras utifrån forskningsidé, 

handledarmöjligheter samt ekonomiska och praktiska möjligheter att genomföra 

fältarbetet. Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i 

projektbeskrivningen kommer att bedömas.  

Beslut meddelas senast två veckor efter ansökningsdatum.  

 

Beslutet kan inte överklagas. 

 

http://www.socant.su.se/
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Handledning 

 

MFS genomförs under handledning både i Sverige och i värdlandet. Fälthandledaren, 

det vill säga den kontaktperson i landet du reser till, assisterar i första hand med 

praktiska frågor och om möjligt med vetenskapliga synpunkter. Observera att 

fälthandledaren inte behöver vara vid ett universitet utan kan till exempel arbeta i en 

organisation. Denna handledare ordnas av studenten själv och bör vara kontaktad 

innan ansökan om MFS lämnas in. Institutionens forskare har ett nära samarbete med 

universitet i bl.a. Bolivia, Chile, Egypten, Georgien, Guatemala, Indien, Indonesien, 

Iran, Nicaragua, Ukraina och Venezuela.  

 

Projektbeskrivning 

 

Den ansökan som studenter fyller i vid enheten ska innehålla en utförlig projektplan 

och en budget, enligt följande lägsta krav på innehåll; 

 

Projektbeskrivningen skall minst innehålla: 

 Val av land (se giltiga länder på UHR: s webbplats www.utbyten.se/). 

 Tidsplan för fältarbete om minst åtta veckors sammanhängande vistelse i 

vistelselandet. Fältstudie i fler länder ryms ej inom minimikravet på 8 veckor. 

 Förslag till alternativt upplägg, både gällande datum för resan, men även 

gällande metodiken för fältstudien. Alternativa upplägget ska redovisa hur den 

sökande tänker hantera förändringar om/när de uppstår både före och under 

resan. 

 Kort beskrivning av hur boende planeras på plats i vistelselandet 

 Tydligt syfte och beskrivning av ämnet som ska visa på en tydlig anknytning 

dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar 

 Val av undersökningsmetodik för att genomföra fältstudien och 

examensarbetet. 

 Preliminär budget (se nedan) 

 Preliminärt datum för förberedelsekurs. Hänsyn måste tas till regelverket för 

anmälningstiden till förberedelsekursen samt att närvaro på kursen innan 

utresa är obligatorisk. Rekommendation är att inte välja den sista kursen innan 

avresa, utifall något skulle hända som gör att närvaro inte är möjlig. 

 

 

Inkluderade budget ska minst innehålla 

 Resa till och från vistelselandet för studien. 

 Del av levnadsomkostnader (exempelvis 50% av fastställt utlandstraktamente, 

www.skatteverket.se). 

http://www.utbyten.se/
http://www.skatteverket.se/
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 Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen. 

 Vaccinationer. 

 Eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien. 

 Tryckning av färdig uppsats (maximalt 10 ex.). 

 

I ansökan ska studenterna ange både en akademisk handledare i Sverige, samt även en 

kontaktperson i fält som finns på plats i vistelselandet under studentens fältstudie. 

 

 Den akademiska handledaren i Sverige har samma ansvar som för övriga 

examensarbeten på likvärdig nivå. Handledaren ska vara väl insatt i den metod 

studenten ska använda samt ha kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom 

kan handledaren hjälpa studenten att identifiera kontaktperson i fält (se nedan) 

samt informera denna vad som förväntas av honom/henne. 

 Kontaktperson i fält ska vara en annan person än den i Sverige akademiska 

handledaren. Det behöver inte vara en person med akademisk koppling i 

vistelselandet. Personen ska dock kunna fungera som stöd, rådgivare och 

assistera studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet. 

Kontaktpersonen ska enligt UHR:s rekommendationer få ersättning av 

studenten för mindre utgifter i samband med sådan hjälp. Det kan vara 

exempelvis lokala resor, ersättning för material etc. Utöver detta får 

kontaktpersonen ingen separat ersättning från stipendieprogrammet. Det är bra 

om studenten och kontaktpersonen tydligt överenskommer om kostnader och 

ersättningar som skall utgå så att dessa kan tas med i studentens budget. 

Kontaktpersonen ska inte agera akademisk handledare. 

 

Projektbeskrivningen får innehålla högst 1500 ord. 

 

MFS-förberedelsekurs 

 

För alla MFS-studenter ordnas en obligatorisk förberedelsekurs förlagd vid Sida 

Partnership Forums kursgård i Härnösand. För de antagna studenterna ingår all mat 

och logi, under internatliknande former i enkelrum, i anslutning direkt till kursgården. 

Även kvällen innan kursstart ingår middag och övernattning, för att underlätta resa till 

Härnösand dagen innan kursstart. Kursen har ett antal begränsade platser och 

startdatum. Tidigare studenter rekommenderar att gå kursen minst en månad innan 

avresedatum för att kunna hinna med alla förberedelser.  

Mer information? 

Allmän information om MFS finns på http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---

O/Minor-Field-Studies/.  

http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Minor-Field-Studies/
http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Minor-Field-Studies/
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En lista på giltiga länder inom MFS-programmet finns här 

http://utbyten.se/Global/program/mfs/samarbetslander-MFS-2015.pdf. 

 

Läs UD:s reserekommendationer http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/. 

 

Kontaktperson vid institutionen: 

 

Shahram Khosravi, MFS-koordinator 

Shahram.Khosravi@socant.su.se  

http://utbyten.se/Global/program/mfs/samarbetslander-MFS-2015.pdf
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
mailto:Shahram.Khosravi@socant.su.se

