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Mitt MFS gick ut på att titta på miljöpåverkan av ett vattenkraftverk i Chiriqui, Panama. Det jag 
hade tänkt undersöka innan jag åkte ned var landskapsförändringar och ändringar i vattenkvalitén. 
När jag kom till platsen så gick det först åt ganska mycket tid att se om det verkligen var rimligt att 
undersöka det jag hade planerat hemma. Speciellt tidsplanen fick göras om. Då torrperioden till 
exempel aldrig hann bli så långt gången innan hemresan så genomförde jag aldrig vissa 
vattenprover som jag hade tänkt genomföra eftersom eventuella problem kan antas vara allvarligast 
under torrperioden när vattenflödena är som lägst. Andra områden som jag inte hade tänkt 
undersöka hemma tillkom. Dessutom så var jag tvungen att anpassa undersökningarna efter min 
budget när jag fick reda på verkliga kostnader för vattenanalyser. Jag genomförde slutligen studien 
inom fyra olika områden; 
Landskapsförändringar. 
Vattenkvalité i en av de påverkade floderna. 
Ändring i befolkningens användande av påverkade floder. 
Ändring av dricksvattensituationen i området. 
 
Det blev alltså ett ganska bred studie men det var det som kändes rimligast. 
 
Samtidigt som jag gjorde mitt projekt så gjorde en annan student från Uppsala ett projekt där han 
tittade på socioekonomisk påverkan av samma projekt. Vi hyrde ett hus i centralorten i distriktet, 
Gualaca med ca. 3000 invånare. Även om vi undersökte olika saker så var det värdefullt att ha 
någon som kunde fungera både som ett bollplank för idéer och en ventil där man kunde lufta intryck 
som man får av att bo i en främmande kultur. Det gjorde i och för sig att man inte var tvungen att 
verkligen lära känna sina grannar på samma sätt som om man hade varit där själv. Och även om vi 
fick många bekanta i byn så kändes det aldrig som om vi kom dem så värst nära.  
 
Jag kunde spanska innan jag åkte iväg och det hade jag en väldigt stor nytta av. Speciellt när jag 
inte hade någon speciell tes att testa utan pratade med olika människor för att bilda mig en 
uppfattning av vilka påverkningar som fanns och vad som kunde vara intressant att undersöka 
närmare. Det ledde visserligen till att det blev en del möten som aldrig ledde någonstans, många 
lösa trådar som aldrig ledde till någonting. Hade jag varit tvungen att ha tolk hade jag aldrig kunnat 
jobba på så många olika uppslag och behövt en mer förankrad tes innan jag åkte iväg.  
 
En annan sak med Panama är att de inte har någon fungerande öppenhet inom förvaltningar. Det 
gick åt oväntat mycket tid för att söka tillstånd för att få se vissa data, jag fick intrycket att de som 
satt på lokala kontor inte vågade göra saker på eget intiativ utan att få tillåtelse från chefen, som 
behövde få tillåtelse från högsta chefen som oftast befinner dig i Panama city. Även här var det 
väldigt bra med spanska då man kunde ringa och fråga om man kunde komma och därför inte 
behövde åka på vinst och förlust. Det verkar också vara väldigt viktigt att få tag på rätt person. Men 
det är svårt att veta vem som är rätt person. De viktigaste tillståndet fick jag i alla fall så även om 
man ibland måste ringa några samtal så är det absolut inte omöjligt. 
 
Den delen av Panama där jag gjorde projektet (Chiriqui) har regnperiod som slutar under december 
månad. Under regnperioden så börjar det oftast regna kraftigt runt ett, två, på eftermiddagen. Och 
det blir svårt att vara ute och göra något fältarbete om man har utrustning som inte är helt regntålig. 
Detta gör att arbetsdagarna blir kortare än man är van vid. Men har man bra disciplin så är det klart 
att man kan börja skriva sin rapport under alla regniga eftermiddagar. 
 



Det som har vållat mest problem för projektet kom aldeles på slutet. För att inte bara försvinna från 
området utan att ge någonting tillbaka till alla de som tagit sig tid att hjälpa oss och svara på frågor 
så skrev jag och min kollega lite snabbt ihop en sammanfattning på spanska av vad vi kommit fram 
till och av intryck vi fått under vår tid i området. Vi hade tänkt dela ut dessa till olika organisationer 
och till borgmästaren, eftersom de slutliga rapporterna kommer skrivas på engelska kommer det inte 
vara så många av invånarna som kommer förstå dem och vi tyckte det var bra att på något sätt 
berätta vad vi hade kommit fram till. Men vi började med detta arbete lite i sista laget och när vi 
berättade för vår handledare att vi hade skrivit ihop ett papper som vi tänkte dela ut så motsatte han 
sig starkt det. Vår handledare jobbar på företaget som äger vattenkraftverket, och han var orolig att 
något skulle misstolkas eller användas mot företaget av de som bor i området. Så vi mailade honom 
vad vi hade skrivit, svaret drog ut lite på tiden och var när det kom en rekomendation att göra om 
största delen av rapporten. Nu är vi inte längre kvar och det blir svårare att dela ut våra rapporter 
och kommer vi få ut den så finns risken att det kommer skära sig med vår handledare på plats. Vi 
skulle naturligtvis börjat med den här rapporten tidigare, då hade vi kunnat haft alternativiet att 
istället hålla några föredrag om våra resultat när vi märkte de starka invändningarna mot 
rapporterna.  
 
Slutligen ett tips för alla som ska till Panama. Ha med er passet när ni är ute, speciellt efter klockan 
nio på kvällen! Vi visste inte om detta och fick en natt på en polisstation som pris. När vi sen kom 
till byn där vi skulle bo så presenterade vi oss för den lokala polisen och lämnade kopior av våra 
pass på stationen för att vi inte skulle behöva gå runt med passen hela tiden, så där hade vi aldrig 
några problem.  
 
Ha det bra! 
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