
Efter mycket planerande landade vi äntligen på Accras flygplats den 5:e januari 2015. Här skulle vi 
tillbringa nio veckor som en del av vårt examensarbete. Under vår tid i Ghana fick vi uppleva 24 
timmarsperioder strömavbrott,  korrupta poliser som tyckte ens tröja var för rosa för att vara laglig, 
samt 12 timmars kaosartade färder i minibussar tillsammans med skrikande ankor. Men också 
vacker natur och ett underbart folk. Helt enkelt Afrika.

Vi, Charlotta och Henrik, gjorde vårt MFS som en del av vårt examensarbete i meteorologi och 
tillbringade största delen i Accra ,som är huvudstaden i Ghana. Vi bodde mestadels tillsammans 
med vår handledare i stadsdelen East Legon men har under våra fältstudier besökt Tamale i norr och
Cape Coast i väst. Examensarbetet handlade om att undersöka nederbördsestimaten över Västafrika 
för att kunna hjälpa jordbrukare med bättre väderprognoser. Till exempel att gå ut med tidiga 
varningar för översvämningar eller torka. Studiemässigt var det en stor fördel att göra arbetet  nere i
Ghana eftersom vi fick uppleva tropisk meteorologi på nära håll. Det är verkligen intressanta 
vädersituationer, helt olikt Sverige. Att vara på plats är lärorikt i och med att vi kunde se dynamiken
i vädret på nära håll istället för att endast läsa det i litteraturen. 

Eftersom vårt arbete var beroende av datorer var den största utmaningen de långa strömavbrotten 
som inträffade i 24 timmarsintervaller. Avbrotten var mer eller mindre planerade där livet utan 
generator innebar 12 timmar med ström, 24 timmar utan och så vidare. Det tärde på humöret då ens 
sömn stördes på grund av värmen samt stressen över att inte ha el till datorn och skolarbetet. På 
något vis accepterade vi ändå läget och skrattade mycket åt situationen. Tog till sig det afrikanska 
lugnet och såg det positiva med dagen.

Vi gjorde även några resor för att dels uppleva och se landet men också som en del av fältarbetet. 
Resorna var utmanande där dåliga vägar och mycket trafik gjorde att även små sträckor tog sin tid 
att ta sig till. Även om det var tufft så var det också en del av resans upplevelse och intressant att ha 
fått tagit del av. Vi besökte bland annat Cape Coast för att dels ta del av historien bakom de gamla 
slavforten samt uppleva naturlivet i den närlliggande nationalparken Kakum. Mera natur fick vi 
uppleva i Mole, i norra delen av Ghana, där vi på nära håll fick se elefanter komma och svalka av 
sig i vattnet.

Accra är en multiinternationell stad så att vara turist/student var inget ovanligt och därmed inget 
hinder.  Det som förvånade oss mest var att segregationen fortfarande var stor, mycket större än vad 
vi trodde när vi kom dit. Även om det var långt ifrån hur det var förr så fanns det fortfarande spår 
av det. Till exempel att det för en "obibini"(svart människa) var status att ha en "obruni" (vit 
människa) som kompis. Det var saker som var svåra att acceptera till en början. 

Även fast korruptionen bland polis och andra myndigheter är stor i Ghana är människorna där 
väldigt glada och hjälpsamma och vi kände oss trygga både dagtid och nattid. Vi upplevde att 
största risken att bli "rånad" var när polisen ville ha mutor för konstiga saker. Till exempel att ha en 
för rosa tröja på sig. Sådana saker gick dock ofta att undvika så länge man var glad och trevlig.  

Tips till blivande MFS-studenter:
• Är du vänlig och öppen mot folk kommer du bemötas likadant tillbaka. Kom ihåg att det 

inte är stela Sverige där alla sitter på varsin rad i bussen.
• Stressa inte upp dig i onödan. Var sak tar sin tid. Du lever på "african time".
• Utnyttja tiden! Vila kan du göra hemma. Men det menar vi att komma ihåg att resa och 

uppleva landet. Fastna inte helt i din studie och rapport.


