
Reseberättelse	  
Jag	  studerar	  masterprogrammet	  i	  biologi	  vid	  Uppsala	  Universitet	  och	  reste	  till	  Antalya	  i	  
Turkiet	  under	  juli-‐augusti	  2015	  med	  mitt	  MFS-‐stipendium	  för	  att	  göra	  mitt	  examensarbete.	  
Min	  handledare	  i	  Sverige	  hade	  ett	  halvår	  innan	  min	  avresa	  fått	  kontakt	  med	  en	  nystartad	  
icke-‐statlig	  organisation,	  Deniz	  Memelileri	  Araştırma	  Derneği	  (DMAD),	  en	  forskningsgrupp	  
som	  precis	  påbörjat	  en	  beteende-‐	  och	  distributionsstudie	  av	  marina	  däggdjur	  i	  
Antalyabukten.	  Jag	  har	  under	  hela	  mitt	  liv	  haft	  en	  förkärlek	  till	  valar	  och	  delfiner	  och	  ville	  
inte	  missa	  denna	  chans	  till	  ett	  examensarbete.	  Genom	  DMAD	  skapade	  vi	  ett	  samarbete	  och	  
vi	  kom	  överens	  om	  att	  de	  skulle	  hjälpa	  mig	  i	  min	  studie	  samtidigt	  som	  jag	  hjälper	  till	  i	  deras	  
arbete	  som	  volontär.	  Jag	  insåg	  under	  MFS-‐förberedelsekursen	  att	  jag	  har	  haft	  tur	  med	  min	  
kontakt	  på	  plats,	  eftersom	  jag	  genom	  DMAD	  redan	  hade	  ordnat	  boende	  och	  tolk	  veckor	  
innan	  min	  avresa.	  

Turkiet	  som	  land	  
Jag	  blev	  liksom	  andra	  MFS-‐studenter	  som	  åkt	  till	  Turkiet,	  förvånad	  över	  att	  Turkiet	  är	  ett	  
valbart	  land	  för	  en	  MFS-‐studie	  och	  det	  kändes	  till	  en	  början	  lite	  konstigt	  att	  kunna	  bo	  i	  en	  
storstad	  med	  alla	  bekvämligheter	  man	  kan	  önska	  sig.	  Även	  om	  Turkiet	  är	  ett	  välutvecklat	  
land	  är	  det	  tyvärr	  ganska	  vanligt	  att	  demonstrationer	  mot	  regeringen	  förekommer	  i	  större	  
städer	  och	  UD	  varnar	  därför	  att	  vistas	  nära	  stora	  folksamlingar.	  Dessutom	  märktes	  
oroligheterna	  i	  Syrien	  av	  i	  Turkiet.	  Under	  mina	  9	  veckor	  hann	  det	  vara	  uppror	  i	  Alanya	  och	  i	  
Istanbul	  samt	  ett	  terroristattentat	  nära	  gränsen	  till	  Syrien.	  Trots	  att	  jag	  bodde	  i	  Konyaalti	  
som	  är	  ett	  lite	  mer	  lugnare	  område	  i	  Antalya,	  ca	  20	  min	  bussväg	  från	  stadens	  centrum,	  
försökte	  jag	  undvika	  att	  röra	  mig	  själv	  ute	  på	  kvällarna.	  
	  
Jag	  tog	  chansen	  att	  resa	  runt	  lite	  i	  Turkiet	  under	  min	  vistelse,	  då	  vi	  oftast	  var	  lediga	  på	  
helgerna.	  Jag	  rekommenderar	  starkt	  att	  göra	  detta,	  då	  det	  genuina	  Turkiet	  lätt	  kommer	  i	  
skuggan	  i	  de	  större	  städerna.	  Det	  är	  lätt	  att	  ta	  sig	  runt	  med	  buss	  och	  i	  Antalya	  utgår	  (nästan)	  
alla	  bussar	  från	  Otogar	  (busstationen).	  Dock	  ligger	  busstationen	  lite	  avsides	  så	  det	  kan	  ta	  
uppemot	  30	  min	  att	  ta	  sig	  dit	  med	  en	  stadsbuss,	  beroende	  på	  var	  du	  bor	  i	  Antalya.	  Ta	  
busstiderna	  med	  en	  nypa	  salt,	  ibland	  är	  de	  kortare,	  ibland	  längre.	  Jag	  och	  2	  andra	  volontärer	  
tog	  en	  nattbuss	  till	  Kappadokien,	  en	  vacker	  plats	  gömd	  mitt	  i	  Turkiet.	  Jag	  tog	  mig	  till	  Kas	  för	  
att	  dyka,	  vilket	  var	  fantastiskt.	  Såg	  havsköldpaddor	  under	  varje	  dyk.	  Hela	  kusten	  från	  Antalya	  
mot	  Grekland	  sett	  bjuder	  på	  många	  fina	  platser,	  såsom	  Kas	  och	  Olympus.	  Vi	  besökte	  även	  
Finnike	  och	  Fethiye	  med	  forskningsteamet	  för	  att	  leta	  efter	  delfiner.	  	  
	  
Turkiet	  har	  en	  vänlig	  och	  trevlig	  befolkning	  och	  de	  flesta	  är	  väldigt	  hjälpsamma.	  På	  de	  mer	  
turisttäta	  orterna	  kan	  fler	  turkar	  prata	  engelska	  men	  det	  är	  långt	  ifrån	  alla.	  Det	  kan	  göra	  
vissa	  saker	  mer	  komplicerade,	  men	  ha	  tålamod	  och	  använd	  kroppsuttryck	  och	  gestikulera	  så	  
brukar	  det	  mesta	  lösa	  sig.	  Som	  västerländsk	  tjej	  märktes	  det	  av	  att	  man	  stack	  ut	  från	  
mängden.	  Oavsett	  var	  jag	  var,	  fanns	  det	  alltid	  en	  eller	  flera	  män	  eller	  killar	  som	  iakttog	  mig.	  I	  
början	  tyckte	  jag	  det	  var	  mer	  jobbigt,	  men	  till	  slut	  vande	  jag	  mig	  vid	  det	  på	  något	  sätt	  även	  
om	  jag	  inte	  gillade	  det.	  Turkiet	  bjuder	  på	  god	  och	  relativt	  billig	  mat.	  Frukt	  och	  grönsaker	  är	  
mycket	  billigare	  än	  i	  Sverige	  och	  det	  lönar	  sig	  att	  besöka	  stor	  grönsaks-‐	  och	  matmarknader	  
för	  där	  är	  priserna	  ännu	  lägre.	  Oftast	  blir	  de	  billigare	  att	  köpa	  saker	  kilovis	  och	  återkommer	  
man	  till	  samma	  säljare	  brukar	  de	  bjuda	  på	  någon	  frukt	  någon	  gång.	  Jag	  lagade	  till	  mestadels	  



all	  mat	  själv	  för	  det	  var	  billigast	  men	  passade	  på	  att	  gå	  ut	  och	  äta	  när	  jag	  reste	  runt	  eller	  när	  
jag	  hade	  vänner	  och	  familj	  på	  besök.	  Den	  turkiska	  glassen	  är	  också	  att	  rekommendera!	  

Studien	  
Mitt	  examensarbete	  gick	  ut	  på	  att	  ta	  reda	  på	  om	  populationer	  av	  marina	  däggdjur	  i	  
Antalyabukten	  löper	  risk	  att	  bli	  utrotade	  på	  grund	  av	  att	  de	  fastnar	  i	  olika	  typer	  av	  
fiskeredskap.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  och	  få	  reda	  på	  vilken	  typ	  av	  fiskeredskap	  som	  var	  
vanligast,	  intervjuade	  jag	  fiskare	  tillsammans	  med	  en	  turkisk	  tolk	  från	  DMAD-‐teamet.	  Jag	  och	  
min	  handledare	  i	  Sverige	  hade	  förberett	  frågor	  i	  förväg	  som	  vi	  hade	  mailat	  till	  vår	  kontakt.	  
När	  jag	  kom	  ner	  till	  Antalya	  hade	  jag	  ett	  möte	  med	  forskningsteamet	  och	  vi	  hjälptes	  åt	  att	  
ändra	  om	  frågorna	  så	  intervjuerna	  skulle	  kunna	  genomföras	  utan	  att	  skapa	  irritation	  hos	  
fiskarna.	  Vissa	  frågor	  skulle	  kanske	  kunna	  fungera	  i	  Sverige,	  men	  inte	  i	  Turkiet.	  Det	  var	  till	  
stor	  hjälp	  att	  ha	  min	  kontaktperson	  som	  hjälpte	  mig	  med	  att	  anordna	  intervjuerna	  med	  
fiskare	  och	  hjälpte	  till	  som	  tolk.	  Vi	  utförde	  oftast	  intervjuerna	  i	  samband	  med	  båtturerna	  för	  
forskningsteamet	  då	  vi	  ändå	  var	  i	  hamnen.	  När	  inte	  min	  kontaktperson	  hade	  tid	  att	  göra	  
intervjuer,	  hjälpte	  en	  av	  volontärerna	  mig	  med	  intervjuerna.	  Efter	  ett	  par	  intervjuer	  
upptäckte	  jag	  att	  han	  hade	  misstolkat	  några	  frågor	  även	  fast	  de	  stod	  på	  turkiska.	  Detta	  
kanske	  inte	  påverkade	  slutresultatet	  så	  mycket	  (för	  det	  var	  inte	  de	  viktigaste	  frågorna)	  men	  
för	  att	  undvika	  felkällor	  i	  mina	  resultat	  borde	  jag	  ha	  gått	  igenom	  mitt	  intervjuformulär	  med	  
mina	  två	  tolkar	  samtidigt	  för	  att	  de	  båda	  två	  skulle	  ha	  frågat	  samma	  sak.	  	  
	  
Tyvärr	  visade	  delfinerna	  med	  sin	  frånvaro	  under	  min	  vistelse	  i	  Turkiet	  och	  jag	  såg	  dem	  bara	  
vid	  ett	  fåtal	  tillfällen.	  Det	  får	  man	  som	  MFS-‐student	  och	  biolog	  vara	  förberedd	  på,	  att	  man	  
kanske	  inte	  alltid	  får	  se	  det	  man	  letar	  efter.	  Var	  beredd	  på	  att	  inte	  få	  den	  data	  du	  velat	  ha	  
från	  början,	  att	  du	  kan	  behöva	  ändra	  om	  ditt	  projekt	  en	  aning.	  

Boende	  
Eftersom	  jag	  arbetade	  som	  volontär	  genom	  DMAD,	  fick	  jag	  även	  boende	  fixat	  av	  dem.	  Jag	  
bodde	  tillsammans	  med	  5	  andra	  volontärer	  och	  2	  forskningsassistenter	  i	  en	  välutrustad	  
lägenhet	  med	  WiFi.	  Jag	  blev	  förvånad	  över	  att	  det	  gick	  att	  hitta	  WiFi	  nästan	  överallt	  i	  Turkiet,	  
även	  på	  landsbygden,	  men	  mottagningen	  kan	  variera	  kraftigt.	  Jag	  betalade	  500	  €/månad	  för	  
mitt	  boende	  men	  då	  ingick	  även	  båthyra	  och	  bensinkostnader	  till	  våra	  fältturer	  med	  
forskningsteamet.	  Annars	  är	  hostel	  relativt	  billigt	  i	  Turkiet.	  
	  

Tips/Värt	  att	  tänka	  på	  
• Tänk	  på	  att	  dricka	  ordentligt,	  speciellt	  om	  du	  är	  utomlands	  under	  varma	  under	  varma	  

sommarmånaderna.	  Resorb	  är	  värt	  att	  packa	  ner!	  
• Använd	  kontanter,	  kort	  används	  sällan	  och	  fungerar	  inte	  på	  buss	  eller	  taxi.	  Jag	  

betalade	  bara	  med	  kort	  någon	  enstaka	  gång	  i	  någon	  galleria,	  men	  cash	  is	  king	  i	  
Turkiet.	  	  

• Åk	  buss!	  I	  Antalya	  kostade	  varje	  resa	  2	  lira	  (ca	  7	  SEK)	  vilket	  var	  alltid	  minst	  10	  gånger	  
billigare	  än	  taxi.	  

• Res	  och	  upptäck	  fler	  delar	  av	  Turkiet.	  Försök	  lära	  känna	  kulturen	  och	  var	  inte	  rädd	  för	  
den.	  

• Kom	  förbered!	  Då	  blir	  du	  mindre	  stressad	  om	  problem	  skulle	  uppstå	  
• Om	  du	  använder	  tolk,	  försök	  ha	  samma	  tolk	  vid	  varje	  intervju	  för	  att	  undvika	  

missförstånd	  och	  feltolkningar	  


