
Reseberättelse (Daniel Elala) 

Före 
Innan jag åkte ner till Etiopien kände jag att det va vissa bitar som inte helt va på plats som 
hurvida all data skulle vara lätt tillgänligt eller om människorna på myndigheter som jag 
skulle ha och göra med skulle vara tillmötesgående. Så jag var lite orolig men jag trodde ändå 
att det skulle ordna sig vilket det gjorde. Jag tog ett flyg som kom fram på morgonen och inte 
det som kom på kvällen, det tror jag var bra eftersom att det är svårt att få hjälp kvällstid och 
det mesta i stan är stängt efter 21 tiden. 

Första tiden 
Jag hade på förhand bokat rum på WSG guesthouse i området Shiromeda, det var ett 
kanonställe med trevlig personal och nära till universitetet där jag hade mina kontaktpersoner. 
Visserligen var det långt från centrum men jag var fokuserad på studierna så det gjorde mig 
inget. 
Efter att ha landat både fysiskt och mentalt i Addis Abeba, vilket tog några dagar så tog jag 
kontakt med min handledare och han var supertrevlig och tyckte att jag skulle sätta igång med 
en gång, han presenterade mig för några av sina doktorander, speciellt en som skulle ha ett 
spreciellt ansvar för mig. Han hette mekonnen och efter att ha briefat honom jobbade vi ett tag 
med att revidera upplägget och ta reda på vart all data vi skulle behöva finns. Det var 3 
myndigheter och ett visst bibliotek. De jag hade att göra med alla kunde mycket bra engelska 
och jag upplevde att de förstod vad jag pratade om och även fast min egentliga lokala 
kontaktperson inte riktigt hade tid alltid såg han till att någon annan hade det.  

Studien 
Datainsamlingen gick bra förutom att viss data inte fanns och därför fick vi ytterligare 
revidera studien lite för att match utförandet av studien med den tillgängliga datan. När vi väl, 
med överläggning med min svenska handledare, hade en slutgiltig plan "byggde" jag 
modellen i excel och matade in datan vilket visade sig gå snabbare än väntat. Efter att ha suttit 
några veckor och fått till allt med de kvantitativa beräkningarna och mött informanter och läst 
alla relevanta konsultrapporterna började jag också skriva på rapporten. Ungefär dryga halva 
tiden (6-7 veckor hade gått då). Det var lite svårt att bestämma tider att träffa vissa 
myndighetspersoner. De kunde ena dagen säga att de kunde i morgon efter lunch men när 
man väl kom så var det andra saker som kom i vägen och man fick åk hem utan att ärendet 
blev klart. Så man fick ha tålamod och dubbelchecka innan man sätter sig en timme i en taxi 
någonstans. Eftersom att jag behövde internet resurser så blev jag medlem i ett bibiotek som 
hade bra internet datorer, det funkade för mig annars hade jag nog köpt trådlöst internet vilket 
är dyrt men behändigt. Jag märkte också att man behövde ha brännskivor för att få ut 
hydrologisk, meterologisk eller annan data på myndigheter, usb är inte att rekommendera då 
det florerar massa data virus. För meterologisk data fick jag betala en slant, motsvarande 
några hundra svenska kronor men så va det tydligen för alla. 

Addis Ababa 
De sista veckorna kände att jag hade gott om tid kvar och tidspressen minskade och kunde 
upptäcka mer av Addis Abeba, få tid med lite fler nya vänner och jobba lite på att lära mig 
mer av språket, amharinja. Jag umgicks även med några andra MFSare som var i Addis och 
några andra som bodde på mitt gästhus. Det är en fantastisk stad, maten folket och fotbollen. 
Jag kan rekomendera att gå på fotboll. Fattigdommen i Etiopien är något som man inte kan 
undgå. Jag är inte vit så jag fick inte så mycket uppmärksamhet och tiggare efter mig men jag 
gav inte pengar åt vanliga, däremot gav jag ibland åt dem som uppenbart inte skulle ha någon 



möjlighet att skaffa ett riktigt jobb. Ett alternativ är att köpa matkuponger att dela ut som säljs 
på Hope Enterprises (Churchill Road). Det känns bättre att ge mat än pengar som kan gå till 
vad som helst, även om kupongerna ofta används som valuta. Ett tips är ät den lokala maten, 
den är kanske lite klurig, speciellt brödet men man blir van och då blir den plötsligt jätte god, 
det är i alla fall min uppfattning. 

Slutet 
Efter de 11 veckorna i Etiopien hade jag gjort det mesta av jobbet och skrivit det mesta av 
uppsatsen. Jag har inte varit sjuk mer än en helg och eftersom att så gott som alla jag mött har 
varit proffsiga och vänliga så har även studien nästan enbart varit rolig att göra. Denhär resan 
har verkligen gett mig mersmak att jobba i utvecklingsländer med vattenfrågor och jag är 
mycket tacksam att jag fick den här chansen. 

 


