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 Bara någon vecka efter den obligatoriska förberedelsekursen i Härnösand bar det iväg mot Kenya 
och fältarbete. Jag och mina studiekollegor skulle tillsammans undersöka olika aspekter av biokol i 
samarbete med en forskningsorganisation på plats som hade flera pågående projekt med just biokol i 
landet. Biokol är en sorts kol som man får genom att förbränna organiskt material med en begränsad 
syretillförsel förhindrar man kolet från att avgå som koldioxid och därmed bilda aska som 
slutprodukt. 

 Om man sedan tillför kolet till marken har man sett att det förbättrar olika markparametrar för att i 
utsträckningen ge bättre skördar. Organisationen som vi arbetade med hade också tagit fram 
speciella ugnar som skulle delas ut till de bönder som deltog i en stor enkätstudie bundet till 
projektet och vårt fältarbete. Med ugnarna skulle de kunna producera sitt eget biokol från 
exempelvis skörderester och sedan tillföra det till sina jordbruksmarker. Ugnarna bidrog också till att 
minska mängden farliga gaser som bildas vid förbränning av organiskt material, farliga gaser som 
varje år bidrar till att omkring 4 miljoner människor dör varav de flesta kvinnor som traditionellt 
ansvarar för matlagningen i dessa länder. 

 Min del i projektet bestod i att ta jordprover från pågående projekt där biokol lagts i jorden i olika 
mängd för att se om det frigörs polycykliska aromatiska kolväten, PAHer, från biokolet. PAHer bildas 
vid ofullständig förbränning och kan vara hälsofarliga. 

 Första veckan i Kenya bestod i att träffa alla människor som vårt arbete berörde på högkvarteret i 
Nairobi, formulera detaljerade planer för vårt fältarbete samt samordna våra aktiviteter med 
forskare och studenter i organisationen. Under dessa samtal kom det fram att en del saker som vi på 
förhand hade tänkt göra redan täcktes av den befintliga studien och därmed att nya mål behövde 
formuleras. Efter många långa dagar, flera möten, timtals av bilköande från bilfärderna fram och 
tillbaka mellan kontoret och huset där vi bodde, var vi till slut redo för att lämna Nairobi och bege oss 
mot Kisumu i västra Kenya där den första delen av studien skulle genomföras. 

 Efter en lång bilfärd anländer vi till hotellet i Siaya utanför Kisumu som också visar sig vara en lokal 
nattklubb. Till vår stora förtret spelas musiken långt in på morgonen och sömnen inför vår första dag 
i fält blir inte den bästa. Vi utför flera intervjuer och samlar in olika biomassprover och jordprover 
under den ungefärliga vecka som vi befinner i västra Kenya. Dagarna i fält är långa, mestadels varma 
och luncherna består av nötter och frukt. Det kändes väldigt exklusivt att få komma hem till, ta del av 
och prata med de olika jordbrukarna som vi fick träffa. De bodde alla under enkla förhållanden i 
lerhus utan tillgång till vare sig vatten eller elektricitet. Oftast ställde personerna vi besökte ut stolar i 
skuggan under ett stort avokadoträd eller liknande där vi sedan utförde intervjuerna. Några gånger 
fick vi sällskap av barn från byn som nyfiket observerade oss från avstånd medan vi utförde våra 
fältaktiviteter. 

 Studien fortsatte sedan i Kwale en region i den östra delen av landet vid kusten nära Mombasa. 
Skillnaderna var stora jämfört med den tidigare platsen. Här var det varmare, sandiga jordar istället 
för leriga, det fanns palmer på de flesta farmer och människorna levde under lite bättre förhållanden 
än människorna i byn som vi tidigare besökt. 
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 Det är svårt att sammanfatta och beskriva alla de saker man fått uppleva under ett MFS i ett 
utvecklingsland. Orden gör inte resan och upplevelserna rättvisa. Erfarenheterna och lärdomarna 
sträcker sig långt bortom själva projektets gränser. Än idag tycker jag fortfarande det är svårt att 
greppa att man endast några flygtimmar bort kan hamna på en plats som på så många sätt skiljer sig 
från den vardag och värld som vi lever i här i Sverige. 


