
Examensarbete, civilingenjörsprogrammet i miljö-vattenteknik  
Datum för MFS: 24 okt- 19 dec  
 
Kontakt:         Saga Perron  
                       mail: saga.perron@gmail.com  
                       tel:               070 27 29 551       
 
Bakgrund 
Som en del av mitt examensarbete genomförde jag under hösten 2011 ett MFS i områdena kring 
Nairobi, Kenya. Studien handlade om dricksvattenrening baserat på användningen av Microdyn-
Nadir membran och utgjorde en del av ett redan pågående projekt vid EAWAG, the Swiss 
Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Man kan säga att studien var en del av ett 
pilotprojekt i ett första försök att utvärdera den filtreringsprototyp man tagit fram. Min del i 
projektet var att utreda risker för mikrobiell återkontaminering samt att undersöka effekten av 
olika råvattenkällor. Med hjälp av samarbetsorganisationen KWAHO, Kenya Water for 
Health Organisation, fick jag därmed möjligheten att under åtta veckor besöka och provta olika 
filter i de olika hushåll där de placerats ut. 
 
Första tiden 
För mig var de första veckorna i Kenya väldigt omvälvande och det var enormt mycket nya 
intryck att ta in. Hade aldrig varit i Afrika förut och aldrig i ett utvecklingsland, så jag hade 
egentligen ingen aning om vad jag hade att förvänta mig. Innan resan hade jag läst in mig lite på 
Kenya och jag hade plöjt igenom en del restips och säkerhetsråd. Nairobi, där jag huvudsakligen 
skulle bo, talades ofta om som en av världens mest kriminella städer. Detta i kombination med 
att två granatattacker inträffade samma dag som jag landade hade inte direkt en lugnande 
inverkan på mig. Som resultat blev jag extra försiktig och kände mig ibland snudd på paranoid 
under mina första två-tre veckor. Efterhand släppte dock misstänksamheterna och mot slutet av 
resan kände jag mig helt avslappnad och inte alls lika begränsad som jag gjort först. Den 
övergången var spännande att få vara med om också väldigt lärorik. 
 
Fältstudien 
Den praktiska delen med fältbesök och provtagning flöt på ganska bra under hela MFS-perioden, 
mycket tack vare att det redan var ett pågående projekt och att tillsyn av filtrena redan var en del 
av rutinerna. De kollegor som jag arbetade mest med var jättetrevliga och vi hade väldigt roligt 
ihop under våra resor i fält. Givetvis fanns där en hel del skillnader vad gäller arbetssätt och 
effektivitet och tålamodet fick prövas ett antal gånger. Saker fick upprepas ofta och för att 
verkligen vara säker på att få saker genomförda fick man ligga på. Ganska ofta dök oväntade 
saker upp så det var lika bra att ta i med tidsmarginalen redan i förhand. Avtalade tider och dylikt 
fungerade inte riktigt som i Sverige.  
 
Allt som allt var den här fältstudien något av det bästa jag gjort hittills i mitt liv. Jag hade aldrig 
fått uppleva allt det jag varit med om ifall jag åkt som vanlig turist. 
 



Saker man kan vara beredd på när man åker till Kenya: 
 

 På den förberedande MFS-kursen fick man lära sig att trafiken ofta kunde vara den 
största faran när man var ute på sin studie. Detta stämmer helt in på Kenya. Folk kör 
precis som dem vill och att resa med lokaltrafiken kändes i början som att halvt hoppa 
från en bro. 

 Frasen "How are you" har en tendens att dyka varhelst man går i landet. Ofta när man går 
på gatan eller vistas utomhus brister folk ut i ett spontant "How are you" sådär bara i 
förbifarten. Man får välja själv hur mycket man orkar reagera på det helt enkelt. 

 Som västerlänning har man extremt mycket pengar jämfört med hur andra har det i 
landet. Det är det såklart en del som vill utnyttja och jag upplevde det ibland som att man 
räknade med att jag skulle betala när man t.ex var och åt. Det är ju ok ibland men i 
längden är det ju inte så hållbart. Bättre då att förklara tidigt att man är student och inte 
har någon inkomst. 

Övriga tips: 
 
-  Internet: jag hade mobilt bredband från safaricom och det fungerade alldeles utmärkt för 
min 
  internetanvändning, både i Nairobi och i områden utanför. 
 
- Mobiltelefon: De flesta har mobiltelefon (Nokia) så det är 
 praktiskt att ta med sig en gammal hemifrån. SIM-kort kostar  
 i princip ingenting. 
 
-  Ficklampa är alltid bra att ha med sig, man vet aldrig när man  
 behöver den. 
 


