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Jag läser civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet 
(med en hel del kurser på SLU) sedan hösten 2008. Jag är väldigt intresserad av att få 
internationella erfarenheter och knyta kontakter utomlands, och därför har jag gjort 
både utbyte via internationella kansliet och nu MFS i Malawi. Jag valde att åka själv. 
Mitt projekt har titeln ”Temporal water quality study of the heavily human impacted 
Likangala River, Zomba, Malawi”, och är ett projekt i analytisk miljökemi. 
 
 
Jag fann mitt projekt genom den hjälpsamma personalen på international science 
program (ISP) på Ångströmslaboratoriet, genom att helt enkelt säga ”Jag vill åka 
någonstans och göra någonting som har med vatten att göra, kan ni hjälpa mig?”. 
Detta var ca ett halvår innan avresa. 
 
Således fick jag kontakt först med Ingmar Persson på kemiinstitutionen på SLU, och 
senare med Samson Sajidu på Chancellor College i Malawi. Stipendiet fick jag genom 
arbetsgruppen för tropisk ekologi på EBC. Min avsikt från början var att göra MFS 
inom ramarna för 30hp examensarbete, men av flera anledningar blev det inte så i 
slutändan. Jag rekommenderar att om du vill göra det, blanda in examinatorerna redan 
från början, och läs på precis vad som krävs för att ett arbete ska kunna räknas som 
exjobb. 
 
Jag landade på Blantyres internationella flygplats tidigt i september 2014, och blev 
hämtad av Timothy som jobbar på kemiinstitutionen på universitetet. Jag blev 
installerad i ett hus, väldigt fint för malawisk standard, med fullt utrustat (nåja) kök, 
varm dusch och WC. Där bodde även en malawisk man, också anställd vid 
universitetet, och han berättade väldigt mycket om Malawi, dess folk och historia för 
mig vilket jag verkligen uppskattade. Hyran var då 15000 kwacha per månad, vilket 
då motsvarade ca 270kr. Jag fick även lyxen av att ha ett eget kontor med utsikt över 
Zomba Mountain, där internet fanns i en kabel. 
 
Projektet bestod av tre delar, en mindre markanvändningsstudie med GPS av en 
utvald sektion av älven Likangala, en enkel vattenförings mätning och analys för 
fysiokemiska parametrar på ett antal utvalda provplatser. Jag betalade för bensin för 
dagarna i fält, samt för 100 plastflaskor till provtagning, i övrigt täcktes alla direkta 
projektkostnader av universitetet. Jag utförde samtliga laboratorieförsök själv, under 
handledning av kunnig laboratoriepersonal som inte ville annat än att hjälpa mig när 
jag kände att jag var ute på djupt vatten. Utrustningen i kemilabbet varierade från 
väldigt simpel och knappt fungerande till väldigt dyr och högteknologisk, och jag 
hade tillgång till precis allt. 
 
På kvällarna gjorde jag inte så mycket, då det inte är rekommenderat att röra sig ute 
efter mörkrets inbrott (ca klockan 18), men hela Malawi tycks gå i säng vid nio-
tiotiden vilket fall. Jag träffade nya vänner, både européer och malawier som jag 
umgicks en hel del med. På helgerna passade jag på att utforska omgivningarna, till 
exempel Mulanje (kolla upp Mountain Club of Malawi, www.mcm.org.mw) och 
Liwonde National Park. Det finns bussar och minibussar att ta överallt. Tidsödande 
och inte helt trafiksäkert, men billigt och spännande. Att resa runt själv som vit 

http://www.mcm.org.mw/


kvinna var inte ett problem. Billigt boende för turister (tältning, sovsal, dubbelrum 
osv.) fanns det gott om längs turiststråken. (Cape Maclear är överskattat, vill bara 
säga det). 
 
När min datainsamling var klar och mina experiment avslutade hade jag planerat in en 
månads semester som jag spenderade i de norra delarna av Malawi, dit det är för långt 
att resa från Zomba på en helg. Lake Malawi är verkligen hur fint som helst. Jag 
gjorde också en avstickare till South Luangwa National Park i Zambia, där alla de 
stora vilda afrikanska djuren finns i stor nummer. Rekommenderas! 
 
Allt som allt är jag väldigt nöjd med mitt projekt och min vistelse i Malawi. Jag har 
mötts av nästan uteslutande vänliga och hjälpsamma människor, jag har lärt mig 
massor om analytisk kemi, om utvecklingspolitik och om Malawi och Afrika i stort. 
Malawi är ett outvecklat och fattigt land, och det betyder att MFS-stipendiet räcker 
väldigt långt. För mig täckte det ALLT i två månader, vaccinationer, flygbiljetter, 
mat, hyra, projektutgifter och även nöje på helgerna. 
 
Jag skrev lite på min blogg under min vistelse, hittas på 
http://hejpappa.webblogg.se/category/malawi.html om du vill få lite inspiration. 
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