
Vårt projekt

Vi utförde vårt MFS i Rajasthan i nordvästra Indien. Syftet med projektet 
var att utvärdera en hydrologisk modell (HYPE) i floden Lunis 
avrinningsområde. Detta skulle vi göra genom att mäta vattenflöde och 
jämföra uppmätta värden med simulerade. HYPE-modellen är utvecklad av 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). SMHI jobbar just 
nu tillsammans med Central University of Rajasthan (CURAJ) med att 
anpassa HYPE till indiska förhållanden. 

I projektets planeringsfas såg vi statistik som visade att det vanligtvis 
regnar 10 till 20 dagar från början av juli till mitten av augusti, alltså den 
tid som vi skulle spendera vid CURAJ. Därför räknade vi med att 
åtminstone mäta vattenflöden vid 10 separata tillfällen. Utöver fältarbetet 
hade vi planerat att analysera indata till modellen i form av nederbörd 
samt modellens utdata i form av vattenflöde. 

Det var väl egentligen ganska många saker som inte blev som det var 
tänkt så värdet av att ha en plan B kan inte överskattas. Först och främst 
fick vi inte tillgång till tillräckligt högupplöst flödesdata från Lunis 
avrinningsområde. Därmed blev det ganska knepigt att analysera 
modellens utdata. Dessutom hade vi stora problem med att komma ut i 
fält och genomföra vattenflödesmätningar. Det krävs ganska mycket regn 
för att det ska bli något flöde i Lunis avrinningsområde överhuvudtaget. 10 
till 20 dagar med regn medför alltså inte nödvändigtvis 10 till 20 dagar 
med flöde. Eftersom avrinningsområdets altitud varierar mycket är 
nederbörden ofta lokal, vilket gjorde det svårt att lokalisera en bra 
mätplats. En annan sak som försvårade våra mätningar var att vi var 
mycket beroende av vår kontaktperson. Vi kände inte till området och var 
inte alls sugna på att köra bil själva på grund av trafiksituationen i Indien. 
Det kändes inte heller som att vår kontaktperson hade direkt möjlighet att 
planera sin egen tid. De personer som stod över honom verkade planera in 
möten där han var tvungen att närvara utan att han hade möjlighet att 
påverka. Detta, bland annat, ledde till att våra fältmätningar sköts på 
framtiden i vecka efter vecka. Mycket enerverande. Tillslut kom vi i alla fall 
iväg! Men bara vid två tillfällen.

Vid det första fältbesöket hittade vi en ström som för en gångs skull var 
vattenfylld. Under denna mätning visade det sig att vattennivån 
förändrades väldigt fort vilket gav en stor mätosäkerhet. Eftersom tiden 
började rinna ut (vi hade bara tre veckor kvar vid CURAJ) och eftersom 
mätosäkerheten var stor lade vi ner planerna på en omfattande mätstudie. 
Vi ändrade fokus och satsade på mjuk data, alltså information från 
intervjuer. Vid det andra fältbesöket intervjuade vi människor vid två olika 



platser i avrinningsområdet. Vi ställde frågor om hur flödet varierat under 
de senaste åren, så långt tillbaka som de kunde minnas. Vi blev glatt 
överraskade över hur tillmötesgående människor var, samt över deras 
goda minne! Genom intervjuerna fick vi mycket bra data som sedan 
användes i utvärderingen av modellen. 

Kulturkrockar

Det är mycket i Indien som inte fungerar på samma sätt som i Sverige. 
Bland annat upplevde vi att studenter i Indien förväntas vara passiva och 
styras av handledarens beslut och initiativ. Detta till skillnad från studenter 
i Sverige som förväntas vara självständiga och ta egna initiativ och beslut. 
Eftersom vi till en början var beroende av vår kontaktperson för att komma 
ut i fält upplevde vi detta som mycket frustrerande. Vi kände att vi inte 
kunde påverka vår situation. 

Från början var planen att vi skulle bo på universitetets campusområde. 
Där bodde däremot kvinnor och män åtskilda och fick inte ens besöka 
varandras byggnader. Dessutom skulle kvinnor vara inne senast kl 20 
varje kväll, för då stängdes boendets portar. Män fick vara ute till kl 22. 
Om detta hade vi inte fått någon information eftersom vår kontaktperson 
och annan personal på universitetet inte tyckte att det var en så stor grej. 
För oss var det en stor grej så vi flyttade till ett hotell i närheten, vilket 
fungerade mycket bra. Det blev ju lite dyrare än att bo på campus, men 
ändå billigare än vår vanliga hyra i Sverige. 

Vi upplevde också att det var svårt att bygga vänskapsrelationer med 
andra studenter, vilket förmodligen bland annat berodde på att många av 
de indiska studenterna tyckte att det var väldigt spännande och speciellt 
att prata med oss. Att vi var ett ogift par och dessutom ateister förbryllade 
många och gav upphov till många frågor. Vi lärde i alla fall känna en 
väldigt trevlig person som berättade mycket om sitt liv och sina drömmar. 
Vi kom ofta in på kvinnors situation i Indien och de begränsningar som hon 
upplevde som kvinna. Det var otroligt spännande och givande att lära 
känna henne. Men det var också tråkigt att skiljas åt och kanske aldrig mer 
ses, och inte veta hur det kommer bli med alla drömmar… 

Väl tillbaka hemma i lägenheten i Uppsala susade det i öronen. Vi hade 
inte upplevt en sådan tystnad på två månader på grund av trafik, musik 
från diverse bröllop, fläktar och AC. Vi var dessutom magsjuka, 
campylobacter och salmonella. Det var helt sjukt skönt att komma hem. 


