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I början av januari landar vårt direktflyg i Lima som vi tagit från Amsterdam. Vi var frusna 

från vinterkylan och längtade efter att mötas av den välkända, ugnsliknande värmen i Lima 

och vi fick så vi teg. 28 grader med 80 procent luftfuktighet var klimatet ganska stabilt under 

de veckor som vi spenderade i staden. På flygplatsen möttes vi av vår kära handledare och 

hennes man som erbjudit sig att hämta oss och köra oss till vårt boende. Boendeformen för 

oss var olika vandrarhem i stadens trygga område Miraflores som ligger längst kusten. Vi 

hade förbokat rummen men det fanns många fina vandrarhem i området så det hade gått lika 

bra att boka boende på plats.   

Vårt projekt handlade om att karaktärisera olika naturliga peruanska färgämnen för tredje 

generationens solceller, Dye-sensitized Solar Cells (DSSC) eller Grätzel-celler som de även 

kallas. Efter första veckan i laboratoriet på universitet blev det tydligt att vi skulle enbart 

hinna studera två färgämnen då vi delade maskiner med forskarteamet som bestod av 9 

personer och det var begränsande resurser såsom bägare och etanol som vi använde som 

lösningsmedel.  Grundtanken var att karaktärisera minst fem olika färgämnen. Med maskiner 

som var opålitliga uppnåddes inte de mätresultat som önskats men med ändrade mål i 

rapporten löste sig detta. Att ta del av tidigare MFS-studenters erfarenheter var hjälpsamt i 

dessa stunder då det är väldigt vanligt att målet och syftet med studien ändras under arbetets 

gång. 

Vi båda uppmärksammade att relationerna som forskarteamet hade på universitet i Lima 

gentemot varandra var mycket mer personliga än de relationer som uppstår på arbetsplatser i 

Sverige under samma korta tid. De umgicks på fritiden och hade inte bråttom att lämna 

arbetsplatsen när dagen var slut. Efter våra veckor på universitet hade vi blivit stolta 

medlemmar i forskarfamiljen och sista veckan tog musikintresserade personer med sig flöjt 

och gitarr för att dela med sig av peruansk musik och vi delade med oss av svenska visor. Det 

var magiskt att få ta del av deras kultur och samtidigt dela med sig av sin egen med ett team 

som hungrade efter att få lära sig mer.  

 Projektet behandlar ämnesområdet fysikalisk kemi vilket var som klippt och skuret för oss då 

en av oss studerar teknisk fysik och den andra studerar miljö- och vattenteknik så en fick vara 

fysikansvarig och en fick vara kemiansvarig. Att åka till ett utvecklingsland för att genomföra 

ett projekt var väldigt nyttigt för att få förståelse över att vissa moment kan ta dubbel så långt 

tid än om samma moment hade genomförts i Sverige. Samt att leva i en stad där majoriteten 

inte pratar engelska utan en själv måste lära sig ett annat språk, i detta fall spanska. Även om 

det i många fall gick alldeles utmärkt med att prata engelska för att göra sig förstådd. Peruaner 

har lätt till skratt och är inte lika stressade som svenskar ibland kan vara så kroppsspråket var 

vår bästa vän.  

Att ens planer ändras under arbetets gång och att vara lyhörd på en arbetsplats är de viktigaste 

lärdomarna som vi tar med oss ifrån denna underbara resa. Vi båda planerar att åka tillbaka 

till Latinamerika inom några år.  
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