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En bortskämd svenska i Guinea Bissau 

 
 
 
Full av förväntan satt jag i vänthallen på Arlanda. Jag hade hört mycket om Guinea Bissau, landet 
jag var på väg till. Jag var relativt påläst och kände att jag visste vad som väntade mig. Några 
timmar senare satt jag på flygplatsen i Lissabon och nu var jag om möjligt ännu mer full av 
förväntan. Jag insåg hur mycket jag tycker om att resa. Så efter ett dygn var jag äntligen där, på 
flygplatsen i Bissau, Guinea Bissaus huvudstad. Det var varmt, väldigt varmt, svetten rann i mitt 
ansikte medan jag i flera timmar stod och väntade på mitt bagage. Flygplatsen var ett enkelt hus 
och ankomsthallen och bagageutlämningen bestod av ett enda stort rum. Här fanns inga 
anvisningar, så jag gjorde som de andra i hopp om att det var rätt. Så annorlunda och så 
spännande, nu började jag inse att detta inte skulle bli en vanlig resa.  
 
Guinea Bissau var inte alls vad jag väntat mig! Jag har länge varit intresserad av u-landsfrågor 
och orsaker till fattigdom, jag trodde jag förstod. Jag har lärt mig mycket på min resa, framför allt 
hur lite jag vet om resten av världen. Det enda jag förstår är hur mycket kulturen präglar oss och 
hur svensk jag är. 
 
Min studie gick ut på att testa repellenter mot malariamyggor. Ämnena jag testade kom från vilda 
och inplanterade växter som växer i landet. Att arbeta i ett land som är så olikt det man är van vid 
gör att man ställs inför helt nya problem. Saker som för mig är självklara blev nu stora problem. 
Bland annat saknar de flesta telefon och vägarna är dåliga så det kan ta lång tid att få tag på rätt 
person samt förflytta sig. Synen på arbete är också annorlunda bland dem jag arbetade med. Här i 
Sverige går arbete före det mesta, i Guinea Bissau är relationer och socialt umgänge det de flesta 
prioriterar högst. Jag avundas mycket i deras livsstil, lugnet, umgänget och glädjen. Ändå är det 
svårt att njuta av det när man är tidspressad och vill vara effektiv. Tillslut får man inse att saker 
tar längre tid än man tänkt sig och att det inte går att ändra på. Som svensk är man van att tid 
oftast är pengar, i Guinea Bissau är tid det man har mest av.  
 
I Guinea Bissau pratar de flesta creol som är en form av portugisiska. Jag hade inga kunskaper i 
portugisiska när jag reste dit och min handledare hade därför ordnat med en tolk åt mig. Det 
visade sig att denna person inte pratade särskilt bra engelska så vi hade stora svårigheter att förstå 
varandra. Som tur var hittade jag en kille som var villig att undervisa mig i creol. Jag lyckades 
lära mig ganska mycket vilket gjorde att jag kunde få fram det jag ville ha sagt. Jag insåg hur 
viktigt språket är för att komma in i ett umgänge. Nästa gång jag reser till ett icke engelsktalande 
land ska jag definitivt försöka lära mig lite av språket innan jag reser samt ordna med en bra tolk.  
 
Jag bodde väldigt bra på svenska konsulatet. Detta gjorde att jag hade någonstans där jag kunde 
slappna av och ta det lugnt. Min handledare har tidigare arbetat i Guinea Bissau. Genom honom 
fick jag bra kontakter med hälsolaboratoriet där. Jag fick ett eget laboratorium och även om det 



tog sin tid hjälpte personalen där mig med det mesta jag behövde hjälp med. Det var även genom 
laboratoriet jag fick tag på mina anställda.  
 
Som ensam tjej i ett annat land kan man lätt känna sig otrygg och inte ha möjlighet att röra sig 
överallt. Så är inte fallet i Guinea Bissau. Rånrisken är i det närmaste minimal och jag kände mig 
aldrig otrygg. Många vill givetvis prata med en, men de var sällan påflugna. Jag reste runt i 
landet med de lokala minibussarna. De är skraltiga och resan tar lång tid eftersom vägarna är 
dåliga. Ändå är det något jag skulle rekommendera för det är verkligen en upplevelse. Kolla upp 
boende och ta med mat, många platser saknar restauranger och affärer.  
 
Förutom att jag har fått en glimt av hur det är att arbeta i ett annat land med en helt annan kultur, 
har jag även kunnat ana hur det är att leva utan bekvämligheter. Jag har rest till fattiga länder 
flera gånger tidigare. Att bo ensam på samma ställe under en längre tid och umgås med 
lokalbefolkningen gör att man kommer så mycket närmare vardagslivet. Telefon, bra vägar, bank, 
rinnande vatten är självklara saker för mig. Även om jag vet att stora delar av befolkningen lever 
utan dessa bekvämligheter har jag nu insett att jag inte förstått tidigare vad det innebär.  
 
Jag är nöjd och jag har fått erfarenheter jag inte vill vara utan. En bortskämd liten svenska har fått 
en glimt av hur annorlunda livet kan vara.  
 
  


