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Efter kontakt med Kemiinstitutionen vid Sveriges Lantbruksuniversitet blev vi introducerade 
till tre projekt inom vattenkvalitet vid Chemistry Department vid Chancellor College i Zomba, 
Malawi. De två universiteten har haft ett utbyte under ett antal år och ett samarbete dem 
emellan fanns etablerat. Vi förberedde vårt arbete i Malawi genom att läsa och ladda hem 
vetenskapliga artiklar inom de tre vattenkvalitetsprojekten.  
 
Den 6e juni anlände vi i Zomba, resetrötta och fulla av nya intryck hade vi våra första möten 
med handledarna. Under dessa möten blev det tydligt att de tänkta projekten inte var 
genomförbara då bränsletillgång var ett problem i området och transporter till de tänkta 
provplatserna inte var möjligt. Vidare saknades adekvat utrustning för analys av både arsenik- 
och kromhalter. Vi var medvetna om att MFS-projekt troligtvis inte blir exakt som tanken var, 
men det vi förväntade oss var vissa justeringar av projekten inte den helomvändning som kom 
vilket kändes tungt. Ett tag kändes det som att vi endast var en belastning för handledarna och 
att vårt arbete i Malawi inte skulle göra någon nytta. Tre nya projekt, som var mer lokala och 
anpassade till universitetets utrustning, utformades av våra handledare och den tidigare 
jobbiga känslan kring projekten försvann. Fortfarande var vattenkvalitet det övergripande 
temat och vi var nöjda och såg fram emot att komma igång.  
 
I ett inledande skede letade vi ny information via de källor som fanns att tillgå, vilket i vårt 
fall var biblioteket, ett långsamt fungerande internet samt muntlig information från handledare 
och laborationstekniker. Det var svårt att ladda hem artiklar och majoriteten av litteraturen var 
cirka 30 år gammal. Men tack vare labbteknikerna, som blev de vi arbetade närmast och fick 
mest hjälp av, gick det smidigt att utforma analysmetoder. Labbarbetet skiljer sig egentligen 
inte från arbetet i Sverige, men den stora skillnaden är att utrustning och material är begränsat, 
föråldrat och av varierande kvalitet. Till exempel så används en del saker som dömts ut av 
västländer och istället donerats till universitetet. Vi har stött på, och använt, utrustning där det 
på svenska står skrivet både ”kass” och ”dålig”. En annan skillnad som vi upplevt är synen på 
tid. Den svenska punktligheten finns inte på samma sätt och tider och möten ändras och skjuts 
på, det är viktigt att vara flexibel och ha tålamod. Något som kan vara nyttigt att ta med hem 
till Sverige. Det har varit väldigt givande att vara i universitetsmiljö då vi kunnat jämföra 
studentliv här och hemma, fått möjlighet att ta del av föreläsningar men även hierarkier 
mellan olika utbildningsnivåer. Där vi som gäststudenter och västerlänningar har blivit 
välkomnade in i sammanhang över vår utbildningsnivå, till exempel lunchrum och föredrag.  
 
I Zomba bodde vi i ett hus från kolonialtiden som används som tillfällig bostad för 
universitetets gäster och personal. Det var spartanskt inrett men hade varmvatten och egen 
generator, vilket var skönt när det i resten av Zomba ofta sker strömavbrott kvällstid. Under 
hela dygnet fanns minst en vakt kring huset. Stämningen var aldrig hotfull utan det var allmän 
standard att varje finare hus hade en vakt. Detta gjorde att det kändes extra säkert att lämna 
värdesaker i huset när vi var borta under helger. Oftast lagade vi vår egen mat, inte av 
ekonomiska skäl utan för att det fanns få restauranger öppna efter skymning, klockan 18. 
Marknaden var full av enorma avokados, tomater och rotsaker vilket gjorde det till ett rent 
nöje att laga mat. Som en sann student var även matlådan en välkommen bonus på campus.  
 



Eftersom det tidigt blev mörkt och staden inte är väl upplyst var vi i början tveksamma till att 
röra oss ute om kvällarna. Å andra sidan fanns det heller inte mycket ställen öppna. Men när 
vi fått tag på ett nummer till en taxichaufför, som vi litade på, kunde vi röra oss mer 
obehindrat och vi gick bland annat på konsert och besökte pubar när vi kände att vi hade lust.  
 
Många människor ville prata med oss och vi fick mycket uppmärksamhet, ordet mazungu (vit 
person) användes frekvent men inte nödvändigtvis på ett nedsättande sätt utan mest som ett 
konstaterande. Vi upplevde att det var en statussymbol att som malawier känna och omges av 
vita människor vilket vi ibland tycke var svårt att hantera. De flesta som sökte kontakt med 
oss var män och barn, kvinnorna kunde ibland vara svårare att skapa en kontakt med. Detta 
tror vi kan bero på många orsaker men könsroller och språkkunskaper kan vara två stora 
anledningar. Det är väldigt uppskattat att lära sig grundläggande fraser på chichewa, det andra 
officiella språket förutom engelska. Detta hjälpte oss till ett mer positivt bemötande och 
många skratt då vi trevande försökte uttala nya ord och fraser.  
 
När vi kom till Malawi hade stora förändringar nyligen skett då presidenten sedan åtta år 
plötsligt avlidit. Hans sätt att styra landet upplevdes av många som diktatoriskt och han hade 
gjort sig ovän med många samarbetsländer. Som en konsekvens av detta minskade importen 
av bränsle drastiskt, vilket lämnade landet i princip stillastående. Vid vår ankomst, två 
månader efter dödsfallet, hade en stark positiv stämning skapats och det fanns en känsla av att 
landet hade börjat komma igång. Under våra två månader i landet har vi sett många sidor av 
Malawis fattigdom och det var svårt att ta till sig berättelser om hur landets situation hade sett 
ut bara ett halvår tidigare. Samtidigt som många vill berätta om Malawi och hur livet ser ut är 
de också väldigt nyfikna på Sverige. Frågor om HIV/AIDS, malaria, religion och matvanor är 
bland de vanligaste och många gånger är det svårt att bemöta reaktioner på hur skilda våra 
världar och liv är.  
 
MFS-projektet gav oss möjlighet att uppleva landet och dess kultur. Arbetsveckan 
spenderades på universitetet men de flesta helger gjorde vi utflykter till så många närliggande 
platser som möjligt. Malawisjön, Liwonde nationalpark, Mount Mulanje och staden Blantyre 
är några av de resmål som vi hann med. Malawi är ett mycket billigt land för oss som 
svenskar, boende i dorm kostar mellan 25 och 50 kronor per natt (1000-2000 kwacha). En 
lunchrestaurang invid marknaden serverar lunch för cirka 10 kronor, en finare restaurang har 
middagsrätter mellan 25 och 50 kronor. En resa på ungefär tio mil kostade cirka 50 kronor. 
Den offentliga lokaltrafiken består främst av långfärdsbussar och kortare sträckor trafikeras av 
privata minibussar. Detta har både fördelar och nackdelar, det finns inga tidtabeller utan 
bussar går med jämna mellanrum och det är bara att vinka in en från vägen. En minibuss blir 
aldrig full och priset är förhandlingsbart. Räkna med att de försöker med så kallade mazungu-
priser men står man på sig går det att få ett rimligt pris. Den stora nackdelen är att restiden 
varierar mycket och av olika anledningar kan man bli stillastående längre perioder.  
 
Malaria är ett problem och vi har ätit profylax även om det under vintern inte finns många 
myggor. Under vår vistelse har vi ätit lagad mat från den lokala marknaden, och druckit det 
lokala vattnet utan några problem, lyckligtvis är standarden på Zombas dricksvatten mycket 
god. Parasiten Bilharzia, som lever i Malawisjön, skrämde oss till en början men vi har badat 
utan att uppleva några problem. Ryktet säger att det finns bra och lättillgänglig medicin om 
symtom skulle uppstå.  
 
Sammanfattningsvis har vi trivts jättebra i Malawi. Befolkningen är hjälpsamma, vänliga och 
har nära till skratt. Det är sannerligen The warm heart of Africa, precis som uttrycket säger! 


