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Den 27 juni åkte jag och mina två projektkollegor till Kenya. Projektet gick ut på att i 
samarbete med två institutioner i Nairobi studera hur implementeringen av en ny sorts spis 
kan underlätta för lokalbefolkningen på landsbygden Kenya. På grund av att tillgången på el 
är ganska låg på landsbygden är det vanligt att laga mat över öppen eld. Detta medför dålig 
luftkvalitet inomhus och att man måste lägga ner mycket tid på att samla ved att elda med. 
Den spis som vi studerade har en renare och mer effektiv förbränningen. Dessutom kan man 
med hjälp av spisen producera träkol som kan användas för vidare matlagning eller läggas i 
på åkern i syfte att förbättra jorden, då benämns träkolet som biokol. Min del i studien var 
att undersöka hur olika råmaterial fungerade i spisen samt hur de påverkade kvaliteten på 
biokolet. 

Första veckan bestod av att vi åkte fram och tillbaka till kontoret, många möten och mycket 
planerande för att få ihop fältstudien så att den passade alla inblandade parter. Vi 
samarbetade med två Kenyanska  studenter som gjorde sin masteruppsats på samma ämne. 
När allt var klart och vi hade inhandlat den utrustningen vi behövde för göra vår studie åkte 
vi ut i fält. Den första platsen vi besökte var Siaya utanför Kisumu. Vi bodde på ett hostel 
längs vägen och varje morgon kom vår chaufför och hämtade upp oss. Därefter plockade vi 
upp våra tolkar och åkte sen runt till olika jordbrukare och intervjuade dem och tog prover 
på det biomaterial som de använde som energi för matlagning för tillfället. Alla vi besökta 
var väldigt gästvänliga och togs sig tid att svara på våra frågor utan att få något i utbyte. 
Dagarna i fält var långa och våra Kenyanska kollegor pausade inte ens för lunch, vilket var 
något vi var tvungna att anpassa oss till. När vi kom tillbaka till vårt hostel på kvällen var vi 
allihop så trötta att vi bara åt middag och sen gick till sängs. I vårt hostel låg också byns enda 
nattklubb som ibland spelade musik hela kvällen och natten. Trots den imponerande höga 
ljudnivån sov jag gott och vaknade inte förrän klockan ringde på morgonen. 

Nästa plats för fältstudien var Kwale utanför Mombasa. Jag var tvungen att åka i förväg för 
att delta i ett test av spisen, som inte mina projektkollegor skulle delta i. Eftersom det var 
ganska ont om tid var jag tvungen att flyga. Flyget gick från Kisumu via Eldoret och sedan fick 
jag byta plan Nairobi för att slutligen komma fram till Mombasa. Själva spistestet utfördes 
centralt i Kwale så att flera jordbrukare i området kunde komma och delta. Vi 
demonstrerade spisen genom att låta folk från området laga olika maträtter på den. Jag blev 
bjuden på samtliga rätter och hade inte mage att tacka nej, vilket ledde till en 
mättnadskänsla av julbordsproportion. När mina svenska kollegor kom några dagar senare 
fortsatte vi med studien på samma sätt som i Siaya. 

De sista veckorna spenderade vi i Nairobi där jag själv utförde en del tester på spisen.  Den 
här gången hade vi mer tid att bekanta oss med staden. Levnadsförhållandena skiljde sig 
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mycket från landsbygden. På landsbygden var levnadsförhållandena ungefär lika mellan olika 
hem. Men i Nairobi såg vi stora klyftor mellan olika människor. 

Det är svårt att sammanfatta mina intryck av min vistelse i Kenya så här. Det främsta jag tar 
med mig är nog hur det känns att placeras i ett helt nytt sammanhang med människor med 
annan kultur, religion och värderingar. Att trots att vi är så olika så är vi i grunden ganska 
lika. Även fast det var jag som kom till dem för att hjälpa till att underlätta deras vardag så 
tror jag att de lärde mig mer än vice versa. 


