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Syftet med min MFS var att studera sociala och ekonomiska effekter från ett vattenkraftverk i 
Panama. Studien genomfördes under hösten 2004 och samtidigt gjorde en annan student från 
Uppsala, Erik Wall, en liknande studie men med inrikting på miljökonsekvenser. 
 
Min metod var att genom enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner utvärdera den påverkan 
vattenkraftverket haft på de boende i området, framför allt i distriktet Gualaca. Innan ankomst 
var det osäkert om det skulle gå att ordna boende i Gualaca eller om  vi skulle få lov att 
pendla från den större orten David. Det löste sig genom att vi fick hyra ett hus i Gualaca och 
för min studie som innebar mycket kontakt med människorna underlättade det enormt att vi 
kunde bo i det mindre samhället Gualaca. T.ex det annars så tidskrävande arbetet att 
genomföra en enkät underlättades av att jag bodde så nära mina respondenter.  
 
Under mitt arbete mötte jag i princip bara samarbetsvilja och tillmötesgående både från 
privatpersoner och myndigheter i Gualaca, troligen tack vare att de var intresserade av min 
studie. Större problem mötte min kompanjon som behövde tillstånd och data från myndigheter 
i Panama City där samma tillmötesgående inte fanns. Enda gången det blev problem att få 
fram information för mig var då det började osa bränt av mutor och korruption. 
 
Även om jag och Erik genomföre separata studier var det värdefullt att ha någon att bolla 
ideer och disktutera med, samt inte minst stöd i att komma över de svårigheter som det kan 
innebära att bo i en annan kultur. Vi fick god kontakt med ett bara ett fåtal Gualacaner, men 
det är intressant att iakta att vi hade massvis med kompisar de första veckorna men då de 
insåg att vi inte hade så mycket pengar som de förväntat sig svalnade intresset för oss ganska 
fort. Det hände också vid några tillfällen att invånarna trodde vi kunde hjälpa dem då de hade 
problem som härstammade från vattenkraftverkert, eller att de sökte anställning hos oss. 
 
Det var mycket värdefullt att kunna prata spanska under mitt arbete. Omfattningen av att 
genomföra tex. enkätundersökningen hade ökat enormt om jag hade fått lov att använda tolk 
och jag hade gått miste om alla tips information som härstammade från spontana möten på 
gatan. I Panama City är det mer vanligt att folk pratar engelska men ute på landsbygden, i tex. 
Gualaca är engelskakunskaperna nära nog obefintliga.   
 
 

 
 
 

 
    


