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Jag landade på Managuas flygplats den 30:e augusti efter många timmars resande. 
Planeringen inför min Minor Field Study tillika examensarbete vid civilingenjörsprogrammet 
i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet hade dock börjat långt innan. Då jag tidigare 
bott i Sydamerika och även pluggat mycket spanska var jag intresserad av att hitta ett projekt i 
ett latinamerikanskt land. Efter att ha kontaktat olika organisationer, företag och gamla lärare 
vid universitetet fick jag svar från Vänskapsförbundet Sverige – Nicaragua som hade flera 
förslag på intressanta projekt. Vi kom fram till att jag skulle genomföra en studie vid ett 
kaffeplantage de haft samarbete med i nordvästra Nicaragua. Syftet med projektet blev att 
göra en så kallad Water footprint för plantagets kaffeproduktion - alltså att analysera hur 
mycket färskvatten som åtgår för produktionen av kaffe vid plantaget och hur mycket vatten 
som förorenas på grund av de olika processtegen i kaffeproduktionen. 
 
Under min tid i Nicaragua bodde jag huvudsakligen i León som är en fantastisk stad med 
härliga människor och mycket liv och rörelse. Första morgonen vaknade jag med ett ryck 
klockan 7 och trodde att ett krigslarm satt igång. Men jag hade fel - det var bara den dagliga 
morgonsirenen som väcker alla som ska iväg till arbetet. Sirenen gick även igång klockan 12 
varje dag för att påminna alla om att det var dags att ta lunchrast. Bland andra, i princip, 
dagliga (o)ljud som hördes ingick fyrverkerier under dygnets alla timmar. Jag tror nämligen 
att jag besökte Nicaragua under de absolut festtätaste månaderna. Under hela september firas 
nationaldagen och i november/december pågår förberedelser inför och därefter flera dagars 
firande till ära av Jungfru Maria. En kompis från León sa en gång att Nicaragua är ett land 
med en mer verbal kultur till skillnad från den typiskt europeiska skriftliga. Ett talande 
exempel är de olika bilarna som kör runt på gatorna och ur högtalarna basunerar ut diverse 
meddelanden som exempelvis dödsannonser, reklam för olika företag eller information om 
vem som ska predika under söndagens gudstjänst. 
 
De flesta nicaraguaner jag lärde känna eller på något sätt var i kontakt med var så otroligt 
trevliga, hjälpsamma och även nyfikna på vem jag var. Landet är ett av de fattigaste på västra 
halvklotet men ändå blev jag alltid fint mottagen i de hem jag besökte och framför allt hos 
familjerna i kaffeplantaget. Det fanns alltid en stol framställd åt mig som gäst och en 
kaffekopp eller en måltid framdukad.  
 
Det blev en del missförstånd i min kontakt med ansvariga för kaffeplantaget och allt blev inte 
riktigt som jag planerat i min studie. Exempelvis hade de missat vilken tid på året jag 
planerade att utföra studien vilket gjorde att jag senare fick lägga om planeringen och boka 
om datumet för min hemresa. På något sätt lyckades jag ändå göra ungefär det jag tänkt mig. 
Det gick verkligen inte lika effektivt som jag satt upp tidplanen för och det innebar många 
timmars extra funderingar över hur jag skulle lösa olika situationer. På grund av den extrema 
värmen i León med en temperatur som ofta gick upp till 35 grader mitt på dagen gick allting 
också lite långsammare. Men det gjorde istället att jag behövde ta det lite lugnare och ha en 
mer lättsam inställning till allt. Att León ligger nära havet gjorde också att det enkelt gick att 
åka iväg till stranden över dagen. Nicaragua har väldigt vacker natur och jag hade möjligheten 
att resa runt en hel del och se olika delar av landet. Jag är verkligen tacksam över att jag fick 
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möjligheten att åka iväg som MFS-stipendiat. Det har gett mig flera nya perspektiv och 
erfarenheter och varit otroligt lärorikt och roligt.  
 
 
 
 


