
Minor Field Study i Kumasi, Ghana 30/9 – 22/12 2008. 

I slutet av september 2008 åkte jag och Kristina Dahlman till Ghana för att genomföra var sitt MFS-projekt.  

Mitt projekt handlade om att jämföra metoder för energiutvinning vid hanterande av fast avfall i Ghanas näst 
största stad Kumasi. I dagsläget läggs det fasta avfallet från Kumasi på en deponi i utkanten av staden. Cirka 30 
% av soporna samlas inte in utan dumpas illegalt i vattendrag eller bränns. Längst kusten är det många stränder 
som fungerar som både soptipp och toalett. På plats i Ghana bestod det mesta av arbetet med att samla in data 
från olika myndigheter, professorer på universitetet och besöka befintliga anläggningar samt samarbete med 
ghananska studenter i två projekt. Det mesta av rapportskrivandet har jag framför mig nu när jag skriver detta. 
Jag är dock glad att jag prioriterat att se så mycket som möjligt och träffa människor när jag var på plats. Det är 
bra mycket svårare att göra sådant härifrån än att skriva en rapport!  

Via vår handledares kontakter fick vi möjlighet att sitta på IWMI (International Water Management Institute) på 
campus utanför Kumasi. På kontoret fanns internet, även om det bara fungerade sporadiskt så var det trevligt att 
kunna hålla kontakt med familj och vänner och läsa nyheter. Tänk på att det är mycket billigare att ringa ut från 
Ghana än tvärt om. 

När det gäller praktiska förberedelser innan avresa är det bra att vara ute i god tid med att ordna vaccinationer 
och visum. Sverige har ingen Ghanansk ambassad, den ambassad som har hand om svenska visum till Ghana 
ligger i Köpenhamn. Därför är det viktigt att i god tid skicka pass, visumansökan och en dansk bankcheck med 
avgiften till dem för att slippa oro för att visumet inte ska hinna komma i tid.  

Trots att vi hade ordnat visum för tre månader blev det ändå problem när vi skulle gå genom tullen på 
flygplatsen i Accra eftersom vi inte hade adressen till bostaden i Kumasi. Tulltjänstemannen sa att han skulle ge 
oss en adress om vi betalade honom. Vi var osäkra på hur saker gick till och betalade utan argumentation av 
rädsla för att inte få komma in i landet. Efter att ha bott i Ghana i tre månader skulle jag ha hanterat situationen 
annorlunda. Ett leende och ett skämt kan lösa de flesta situationer man hamnar i. Försök om möjligt att fylla i 
alla rutor på blanketten som man får på flygplatsen. I allmänhet är Ghananer väldigt hjälpsamma och vänliga. 
Om man frågar efter vägen är det sällan personen visar på en karta eller förklarar vägen, utan oftast blir man 
eskorterad dit man ska. Detta kan ibland bli ett irritationsmoment, speciellt då det ibland känns som man inte blir 
informerad om var man är på väg eller vad man väntar på. Ghananer är väldigt avslappnade och tycker inte att 
det är jobbigt att vänta ett par timmar utan anledning. Kanske något vi borda ta till oss av. I området där vi bodde 
fanns det många unga pojkar ”small boys” som springer ärenden mot betalning. Det går alltså inte i skolan utan 
arbetar istället. Man får vara väldigt bestämd och visa att man vill och kan bära sina saker och handla vatten 
själv.  

Människorna i Ghana är enormt vänliga och sociala. I början var det lite påfrestande att folk stirrar, vill ta på en 
och gifta sig, att man ska ta med dem till Sverige. När man väl vant sig vid detta och kan hantera att alltid vara 
iakttagen och att folk är i ens ”bubbla” inser man att om man bara pratar och skämtar lite så kan man skratta 
tillsammans utan att det blir en jobbig situation. Se gärna till att lära lite av det lokala språket, förutom att det är 
roligt att kunna är det uppskattas det att man vill lära språk, seder och kultur.  Tänk på att bara ge telefonnumret 
till människor som du vill prata med, för om man ger numret kan man räkna med att folk ringer. När som helst, 
på natten, tidigt på morgonen och minst 20 ggr om du inte svarar.  

Det tog ganska lång tid innan jag förstod något så när hur kulturen fungerar och hur man vet vilka som är ens 
vänner. Jag är väldigt glad att jag åkte tillsammans med min kompis Kristina. Dessutom blir man mindre 
begränsad i och med att man känner sig tryggare när man är två. Vi passade också på att resa och se lite av 
Ghana. Dels norrut till Mole nationalpark och till Tamale där vi besökte ett barnhem för att överlämna saker vi 
köpt för pengar som vår kompis som varit volontär där hade samlat. Det är också väldigt fint längst kusten i 
västra Ghana, jag kan rekommendera några dagar på the Green Turtle Lodge. Vi avslutade vår vistelse med att 
spendera ca en vecka först i Cape Coast och sedan Accra. I Cape Coast finns ett fort som användes under 
slavhandeln. Vi gick en guidad tur i fortet, som två av få vita på turen upplevde jag att stämningen inte var 
speciellt vänlig. Det är dock den enda gång som jag har upplevt förakt mot vita under min resa i Ghana. Fortet i 
Cape Coast har för övrigt varit i svensk ägo under mitten av 1600-talet. De trevligaste minnena jag har från 
Ghana är när vi varit på ställen som inte är ”turistiga” utan dit ghananer själva går för att dansa och ta en öl.   

Om man åker till en större stad i Ghana behöver man inte tänka så mycket på packning, det mesta går att köpa på 
plats. Det finns en enorm second hand marknad för kläder, skor och annat i Ghana så jag kände att jag packat 



med mig onödigt mycket kläder. Speciellt i Kumasi som har en av Västafrikas största marknad. Vi bodde i ett 
hostel för studenter på KNUST (Kwame Nkruma University of Science and Technology) campus utanför 
Kumasi. Innan vi åkte fick vi höra att man skulle ha hellånga kjolar och motsvarande kläder i Ghana. Detta 
stämmer och är väldigt användbart i byar och i den norra delen av landet. På campus däremot, kände jag mig 
väldigt präktig och omodern, något att tänka på eftersom det så klart känns bra att passa in klädmässigt eftersom 
man sticker ut så mycket på andra sätt. Ta med en blus eller klänning som kan användas på möten eller om du 
blir hembjuden till någon. 

Vi bodde som sagt i ett hostel för studenter, där standarden var väldigt hög. Vi hade ac, eget kylskåp, dusch, toa 
och tillgång till kök med gasspis. Om jag åkt idag hade jag gärna bott med lite lägre standard och mer som 
Ghananer i allmänhet för att lära mig mer om kulturen och språket.  

Det är väldigt lätt att transportera sig i Ghana. Det finns i stort sätt fyra olika sorters transportmedel: tro tro, som 
är det billigaste sättet att åka, är en minibuss som går mellan bestämda platser till ett fast pris. Varje tro tro har en 
”ropare” som säger var den ska åka. En tro tro åker först nr alla platser är fyllda. Nästa prisklass är att åka delad 
taxi. Denna går också mellan bestämda platser och är något dyrare än tro tro. Om man vill åka till en specifik 
plats utan att vänta tills bilen eller bussen fyllts kan man ta en ”dropping”. Då får man förhandla om priset med 
chauffören. När man förhandlar om priset är en tumregel att låta säljaren ge det första budet, om man tycker att 
det är för dyrt lägger man sitt första bud mellan det man är villig och betala och det som försäljaren sagt, priset 
hamnar ofta mellan ditt och försäljarens första bud. Det är bra att först fråga någon om var priset bör ligga. De 
flesta ghananer tycker att det är roligt att argumentera och förhandla. Som västerlänning får man ofta räkna med 
att betala ett något högre pris, vilket också är helt rimligt. När man ska färdas längre sträckor kan man antingen 
åka tro tro eller buss. STC är den buss som har högst standard, biljetten måste oftast köpas dagen innan avfärd. 
Ett annat alternativ är att åka Metro Bus, som följer samma system som en tro tro, dvs. den åker när den är full. 
Metro Bus är betydligt billigare än STC. Det ska tilläggas att trafiken är helt kaotisk och att det snabbaste och 
bästa sättet att transportera sig i städerna är att gå! 

Maten i Ghana är enligt min mening mycket god. Mitt tips är att testa det mesta. Man kan köpa god och billig 
mat på gatan. Två av mina favoriter är fofo med lightsoup (en klump av mosad yam och matbanan med en 
kryddig soppa på som äts med handen) och red red (en kryddig bönröra med friterad matbanan till). Ät inte 
färska grönsaker och mat som verkar ha stått framme länge. Det är viktigt att tänka på att det anses som oartigt 
att ge eller ta emot saker med vänster hand, eftersom denna anses vara oren. Man äter därför bara med höger 
hand också. När det gäller vatten började jag med att köpa dyrt flaskvatten men övergick snabbt till att dricka 
vatten på påse. Voltic är det märke som anses säkrast, men jag testade de flesta sorter som var 
fabrikspacketerade utan bekymmer.  

Förutom solskydd, myggnät (köp gärna ett för två personer, mycket mer praktiskt) och myggmedel är bra grejor 
att ha med: pannlampa, ficklampor, spork (kniv, gaffel och sked i ett gjord av plast), handdesinfektion, 
plåstertejp, fickkniv med flera funktioner: man vet aldrig när man behöver en korkskruv för att öppna en 
kokosnöt t ex, om möjligt extra batteri till datorn för att kunna jobba lite längre när det är strömavbrott.  

Tänk på att det är bra att ha sedlar och mynt av mindre valör då man reser eller går på marknaden eftersom 
växelpengar ofta är en bristvara. Ghana har nyligen bytt valuta, de flesta människor räknar och pratar ändå i den 
gamla valutan (som var en faktor 10 000 mindre värd). Detta kan skapa en viss förvirring till en början.    

Ghana är enligt min uppfattning ett tryggt land. Man ska självklart vara försiktig med att åka taxi på natten och 
om möjligt vara två om man ändå måste göra det. På tre månader var den enda gång som något otrevligt hände i 
Cape Coast där en person sprang upp bakom mig och försökte rycka min väska. På ställen dit många turister 
reser kan det vara bra att ha extra koll på sina saker.  

Sammanfattningsvis: Ghana är ett otroligt härligt land med vänliga och glada människor. Hälsa gärna på folk 
som du möter, det uppskattas. Le och skämta, det löser de flesta situationer och underlättar mötet med 
människor, packa inte för mycket kläder, ha lite växelpengar och mycket tålamod – du kommer att spendera 
mycket tid med att vänta. Jag trivdes väldigt bra och kommer med stor sannolikhet att återvända till Ghana en 
dag. Hör gärna av dig om du undrar över något.  
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