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Jag och min vän Emma åkte i slutet av september 2008 tillsammans till Ghana för att göra 
fältarbete till våra exjobb på Miljö-och vattenteknikprogrammet på Uppsala universitet. 
Förberedelserna tog sin tid, men flöt på utan vad jag kan minnas några problem med visum eller 
liknande. Att vara ute i god tid och väl tänka igenom vad som bäst ordnas från Sverige är ett 
kanske självklart, men om så viktigt råd. Innan vi åkte fick vi höra att man som kvinna bäst 
klädde sig i lång kjol och något sånär täckande överdel. Detta stämmer till viss del. I norra Ghana 
och i byarna var jag tacksam att jag hade packat ner det lite präktigare i bagaget, likaså under 
besök hos myndigheter. I Kumasi, Cape coast och Accra kan man dock klä sig ledigare. Mycket av 
mitt bagage blev således liggande på hyllan. Ta alltså med kläder du är bekväm med hemma om 
sommaren om du mestadels kommer att vistas i någon av de större städerna. Enligt vår erfarenhet 
är det inte mycket mygg i Ghana under de torrare säsongerna, vi klädde oss likadant dag som kväll. 
Plus myggstift. Vi fick inte mycket myggbett men däremot får man räkna med bedbugs-bett. Små 
oförargliga bett för vissa, en plåga för andra. 

Vi kom till Ghana en sen kväll och slogs direkt av fukt, värme och en annan typ av 
administration och organisation än den vi är vana vid. Ett tips är att fylla i alla fält på 
anmälnings-formuläret man får innan visumet godkänns på flygplatsen även om man inte är säker 
på allt som efterfrågas. Släng till med nåt, annars kan det kosta. Med lite mer erfarenhet av Ghana 
och ghananer tror jag dock, så här i efterhand, att ett  leende och ett skämt likaväl hade kunnat 
lösa situationen med vakten. Ghananer har en väldigt glad och varm uppsyn nästan oavsett deras 
situation. De älskar att skämta. Ta inte frierier och önskemål om presenter eller inbjudningar till 
Sverige på för stort allvar, skämta med i stället så kan det i stället bli mycket roligt… Och lär dig 
en del av det lokala språket (olika beroende på vilken del av landet du bor i, men Twi pratas av 
många), det uppskattas mycket. 

Tillbaka till handlingen. På flygplatsen blev vi mötta av en vän till en vän, Kenneth, som körde 
oss till vårt hotell. Accra är stort, trafiken galen och det kollektiva transportsystemet något det 
tar ett tag att förstå sig på; vi var glada för vår skjuts. Hotellet hade inget vatten, men en säng, 
och vi var trötta. Dagarna som följde härnäst träffade vi vår svenska handledare Cecilia samt 
besökte IWMI (International Water and Management Institute) – kontoret i Accra.  

Vi hann knappt se oss om i huvudstaden innan vi satte oss på en buss till Kumasi – Ghanas andra 
största stad och vårt mål på resan. Vägarna i Ghana är generellt dåliga, men bussarna ofta bekväma 
– om man har turen att få en sittplats. Fortfarande nojjade vi lite över vad man kunde äta och 
inte, så många olika råd och rekommendationer som vi hade fått. Efter ett tag struntade vi dock i 
de flesta av dessa, och det skulle visa sig att vi skulle klara oss relativt bra från magsjuka. Mitt råd 
är att behålla en smula förnuft, men att prova det mesta. I Ghana har de fantastiskt god mat som 
jag fortfarande kan sakna. Kosten är till stor del baserad på kolhydrater, men i kombination med 
underbart god färsk frukt och havregrynsgröt varje morgon höll vi oss i skick. 

Framme i Kumasi möttes vi av Ben på IWMI-kontoret. De gav mig och Emma plats i ett rum på 
kontoret, med internet! Även om det ofta inte fungerade, bl a under de dagliga strömavbrotten, 
och när det väl gjorde det var frustrerande långsamt var det skönt att kunna följa vad som hände i 
resten av världen samt hålla kontakten med vänner och familj. IWMI-Lesley hade ordnat bostad 
till oss, kontoret låg på Kwame Nkruma University of Science of Technology (KNUST), och vi 
blev inackorderade på ett s k studenthostel (jfr studentkorridor) strax utanför campus. Rummet 



höll hög standard; ac, egen toalett och vatten i kranarna för det mesta. Skönt, men kanske hade 
jag valt annorlunda idag. Vill du bo mer som en typisk ghanan rekommenderar jag att försöka få 
rum i ett s k compound eller kanske i en värdfamilj, även om detta betyder at du måste göra avkall 
på bekvämligheterna. 

Kumasi är en otroligt hetsig, trång och varm stad där KNUST-campus utgör en grön oas som jag 
var tacksam att kunna dra mig tillbaka till efter svett iga dagar i staden. Vi fick snabbt vänner, 
framför allt bland studenter men också andra. Efter perioder av glädje över den otroliga öppenhet 
och värme folk bemöter en med och senare misstänksamhet gentemot intentioner och pålitlighet 
började vi så småningom så smått förstå oss på kulturen. Vid slutet av vår resa fann vi det dock 
fortfarande svårt att veta vem vi kunde lita på och inte. Ett antal vänner jag vet var jag har, och 
fortfarande har kontakt med har jag dock fått. 

I Ghana kan man välja mellan att gå, åka kollektivt eller ta taxi om man vill transportera sig 
inom en stad. Taxi är billigt, men fortfarande mycket, mycket dyrare än kollektivtrafiken. Denna 
utgörs av shared taxis och tro tros (minibussar). Båda har bestämda rutter och åker vanligtvis inte 
förrän de är fulla (vilket oftast går fort). Priset är fast och mycket lågt. Det kan till en början 
verka otroligt svårt att förstå sig på systemet, det finns inga tabeller eftersom varje bil ägs privat 
och tar den rutt den själv behagar. Mitt råd är dock att fråga, fråga, fråga tills du lär dig. Att åka 
tro tro är mycket roligare än att ta taxi och här finns mycket pengar att spara. 

Tiden i Kumasi spenderade vi genom att göra studiebesök på olika avloppsreningsanläggningar, 
sopstationer, industrier, offentliga toaletter mm. Vi såg oss omkring i olika stadsdelar, besökte 
olika myndigheter både fyra och fem gånger för att till slut finna eller inte finna den person 
och/eller det material vi sökte. Ha tålamod, räkna med att saker tar tid och att du inte kommer att 
finna det du söker. Folk är väldigt vänliga och hjälpsamma, men ofta upptagna. Missförstånd 
uppstår lätt, var inte rädd att upprepa dig och förklara på olika sätt tills du märker att du och 
personen i fråga verkligen förstår varandra. På universitetet hade vi hjälp av ett antal professorer 
och bibliotek samt inledde samarbete med studenter i två olika projekt. Ett generellt tips oavsett 
vem du pratar med är att ta dig lite tid att småprata innan du tar upp ditt ärende, dels är det 
trevligt och dels kommer du få ut mer av det du ville ha uträttat. De dagar vi inte var ute och 
sökte material satt vi på kontoret och försökte komma igång med rapporterna. Det gick sådär.. 
värmen gjorde oss trötta och utanför kontoret fanns så mycket mer att se och göra. Det var inte 
sällan vi föll ihop och somnade framför datorerna. Har du tid och ork att börja skriva är det 
såklart jättebra, men jag ångrar inte att det inte var vår högsta prioritet. Upplev Ghana i stället, 
för min del tror jag dessutom att det har lönat sig i rapportskrivandet. 

Förutom livet i Kumasi gjorde vi en resa norrut till det muslimdominerade Tamale (Kumasi och 
Accra domineras av kristna även om flertalet religioner existerar sida vid sida), nationalparken i 
Mole samt småbyar. Norr är generellt fattigare, varmare och torrare. I Tamale besökte vi 
barnhem dit vi köpte saker för pengar som en vän till oss, tidigare volontär på daghemmet, hade 
samlat in i Sverige. Vårt projekt var inte så socialt relaterat så detta uppskattade jag mycket. Vi 
trivdes mycket bra i norr, men var glada att återvända till våra sängar och vårt havregryn i 
Kumasi. På slutet av vår vistelse gjorde vi också en längre resa söderut till kusten. Ghana, före 
detta Guldkusten (namnet på den Brittiska kolonin), var under slavtiden plats för intensiv 
slavhandel. Längs kusten finns fortfarande en del av de slavfort där de tillfångatagna spenderade 
sina sista dagar, veckor eller månader i Afrika innan färden gick över Atlanten. I Cape coast 
besökte vi ett av dessa, och som två av väldigt få vita på rundturen fick vi en på flera sätt 
obehaglig upplevelse. Det var första och enda gången i Ghana som jag upplevde förakt mot vita 
människor. 



Ghana är ett demokratiskt land med mycket naturtillgångar: guld, diamanter och nyligen funnen 
olja bland andra. Tillväxttakten är hög och många spår Ghana en positiv framtid. Det är dock 
fortfarande ett fattigt land med många problem, men någonstans anar man att Ghana har 
framtiden för sig. Det har varit en otroligt bra resa och det går faktiskt få dagar utan att jag 
längtar tillbaka till Ghana.  

  

    

 


