
Reseberättelse  
Senegal, 15/6 – 16/8 2013 

Nu sitter vi, Elin och Ida, på planet på väg hem från nio intensiva, lärorika, roliga och 

annorlunda veckor i Senegal. Vi pluggar till civilingenjörer i miljö- och vattenteknik. För 

ungefär ett år sedan bestämde vi oss för att vi ville göra ett MFS. Lämpligt nog hade en 

klasskompis till oss en kontakt i Senegal som hjälpte oss att ta fram ett projekt. Genom 

mejlkonversationer och många egna idéer fick vi ihop en projektplan. Väl framme i Senegal 

ändrades den dock till stor del, men huvudsyftet med projektet var detsamma, nämligen att 

utreda vattenkapaciteten i kanalerna i en del av Senegalflodens delta. Kanalerna används 

framför allt till bevattning av jordbruket i området och den viktigaste grödan är ris. Eftersom 

Senegal importerar en stor del av sin riskonsumtion är det värdefullt att undersöka kapaciteten 

och utvärdera möjligheten till ett större självförsörjande. Vi gjorde projektet på en statlig 

myndighet som heter SAED. Vi hade haft svårt att få reda på information om projektet innan 

vi kom till Senegal, men väl på plats löste sig allt och det hela visade sig vara mer organiserat 

än vad vi hade väntat oss. Vi fick vårt eget kontor, blev visade runt i fält och fick hjälp med 

flödesmätningar och datainsamling. Vi insåg att personalen på SAED inte förväntade sig att vi 

skulle kunna bidra med några revolutionerande resultat och att de inte var vana vid att två 

unga tjejer kan vara drivande och självständiga och ha många idéer. Vi är såklart 

jättetacksamma för all hjälp vi fick från alla på SAED men eftersom vi ville känna att vi 

bidrog med något som de kunde ha nytta av försökte vi vinkla projektet efter det vi själva 

tyckte var viktigt. Kanske hade projektet blivit ännu bättre ifall vi varit tydligare från början 

med vad MFS är och vad vi förväntade oss av vår tid i Senegal. Vi lärde oss trots allt otroligt 

mycket från vårt projekt och hann komma en bra bit på rapporten under tiden i Senegal. 

 

Om man jämför med många andra u-länder kan Senegal anses ha kommit ganska långt i 

utvecklingen, även om kontrasten mot Sverige förstås är stor. Det som slog oss var att 

klyftorna i samhället var stora och det var också stora skillnader mellan folk på landsbygden 

och i städerna. Dakar var en betydligt mer modern stad än Saint-Louis som vi bodde i. I Saint 

Louis var fler kvinnor klädda i traditionella kläder, vi såg färre turister och andra utlänningar 

och det fanns inga supermarkets eller liknande vilket gjorde det var svårare att få tag på 

”västerländsk” mat. Vi var inneboende i ett stort hus i en by strax utanför staden. Kvinnan 

som bodde i huset jobbade på universitetet som låg i närheten. Vi tyckte att det var skönt att 



bo tillsammans med någon som kunde tipsa och sällskapa oss. Det hade säkert också varit kul 

att bo på universitetets campus tillsammans med andra studenter men helt ensamma hade nog 

varit tråkigare och svårare att bo. 

 

I Senegal pratas många olika språk men de allra flesta förstår wolof och det officiella språket 

är franska. Alla som gått i skolan pratar franska eftersom ingen undervisning sker på wolof, 

men enligt en kontakt i Senegal är det bara ungefär 40 % som går ut grundskolan. Vi hade 

båda två läst franska under skoltiden och Elin hade dessutom läst lite extra franska på 

universitetet. Dock var det inte alltid tillräckligt. Vi fick verkligen känna på hur viktigt det är 

med språk och kommunikation i arbetet. Många missförstånd och förvirrade stunder hade 

förmodligen kunnat undvikas ifall vår franska hade varit bättre. Som tur var pratade vår 

handledare på SAED och även damen som vi var inneboende hos bra engelska, annars hade 

det blivit svårt. Det var också väldigt uppskattat att lära sig några ord på det lokala språket. Vi 

kunde några hälsningsfraser och en del småord på Wolof som vi använde så mycket vi kunde.  

 

Religionen är mycket viktig i Senegal och 95 % av befolkningen är muslimer. Det var väldigt 

intressant att få en inblick i hur de lever och utövar sin religion. Mitt under vår vistelse i 

Senegal inföll dessutom ramadan och de allra flesta fastade. Det var inget problem alls att vi 

åt på vanliga tider men fastan påverkade oss ändå litegrann indirekt. Tempot sjönk under 

fastan. Det vart jobbigt för våra medarbetare att åka ut i fält och det var lugnare i centrum och 

på universitetet under kvällstid. Projektet fick därför ta en lite annan riktning och vi fick 

anstränga oss lite mer för att hitta sällskap på kvällarna.  

 

I Senegal blev vi i första hand sedda som unga, vita kvinnor. Samtidigt som vi fick jobba med 

våra egna fördomar, möttes vi ofta av förutfattade meningar vilket kunde bli ansträngande i 

längden. Trots att vi aldrig kände oss rädda blev vi ständigt varnade för att åka någonstans 

själva eller vara ute på kvällen. Vi kände oss mindre självständiga än vad vi gör hemma och 

ibland lite begränsade av det som trots allt var menat som omsorg. Det vi lärde oss efter hand 

var att när man är helt ny i ett land är det lika bra att tacka och ta emot all hjälp man kan få. 

Jantelagen existerar inte i Senegal och det är bäst att säga saker rakt på och så tydligt som 

möjligt och inte vara rädd för att uppröra. En annan grej som vi förstod relativt snabbt var att 

man i Senegal har en lite annan tidsuppfattning än i Sverige. Det var aldrig tal om några 

exakta tider utan planeringen var lite mer flytande och oprecis. Vi fick vänta mycket och 



ibland kändes det som att vi inte kom någonstans med projektet. Vi lärde oss dock snart att 

det nästan alltid löser sig till slut bara på ett annat sätt och lite mer spontant än hemma.  

 

Utöver projektet hann vi med att resa en del i Senegal. Vi besökte bland annat den religiösa 

staden Touba tillsammans med en kompis och tillbringade även en vecka som turister i Dakar. 

Det var jätteroligt att se andra delar av landet och lite skönt att komma iväg från Saint Louis 

då och då. Även helgerna då vi var kvar i Saint Louis var bra eftersom vi fick tid att lära 

känna folk bättre och hitta på roliga grejer med våra nya kompisar. Vi vill verkligen 

rekommendera att utnyttja all ledig tid till att lära känna landet genom att resa och umgås med 

lokalbefolkningen. Det gör upplevelsen så mycket bättre! 

 

Har du frågor om vårt projekt eller Senegal som land? Tveka inte att höra av dig! 

 

Ida: moren.ida@gmail.com, 073-042 76 86 

Elin: elin89andersson@hotmail.com, 073-599 91 19 
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