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Abstract  

Tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för liv och hälsa. Trots 

det lever miljontals människor världen över med bristande sanitet. Den här uppsatsens 

syfte är att studera hur sanitetssituationen i informella bosättningar kan se ut och hur den 

upplevs av de boende, samt hur det är möjligt att förbättra den situationen. Genom att 

utföra en intervjustudie i den informella bosättningen Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi, 

har de boende där fått ge sin bild av hur de upplever sanitetsproblemen och hur det gått 

till när sanitetslösningen Peepoo introducerades i området. I den här uppsatsen står själva 

förändringen i centrum och Kurt Lewins teori om förändringsprocessen används som 

teoretiskt verktyg. Med hjälp av den har informanternas svar analyserats för att se hur 

processen fortgått och vilka krafter som drivit respektive hindrat förändringen. Det 

framkom att ett framgångsrikt sätt att genomföra en dylik förändring är genom att minska 

motståndet till den genom information, både från formella och informella kanaler. Det är 

också viktigt att det finns tydliga incitament till att genomföra förändringen, både direkt 

märkbara och ur ett längre perspektiv.  

Nyckelord: sanitet, informell bosättning, förändringsteori, förändringsprocess, Kibera, 

Peepoople  

Abstract 

Access to sanitation is a human right and a prerequisite for life and health. Despite that 

millions of people worldwide lives without adequate sanitation. The aims of this thesis is 

to study how the sanitary situation in informal settlements might look like and how the 

situation is perceived by the residents, as well as how it is possible to improve the 

situation. By conducting an interview study in the informal settlement of Kibera in the 

capital of Kenya, Nairobi, the residents got to give their own view of how they experience 

the sanitary problems and how the implementation of the sanitary solution Peepoo was 

conducted in the area. In this thesis the change itself is in the centre and Kurt Lewin's 

theory of change is used as theoretical tool. With this tool the informants' answers were 

analysed to see how the process of introducing Peepoo proceeded, and what forces drove 

and hindered the change. It emerged that a successful way to implement such a change is 

by reducing the resistance through information, both from formal and informal channels. 



  

 
 

It is also important that there are clear incentives to implement the change, both directly 

perceptible and from a longer perspective. 

Keywords: sanitation, informal settlements, theory of change, change process, Kibera, 

Peepoople 
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1 Inledning 

Behovet av välfungerande sanitet är någonting som är gemensamt för alla människor 

överallt i världen. Liksom tillgången till mat och rent vatten är sanitet en förutsättning för 

liv och hälsa, och det är också en rättighet som erkänns i flera internationella dokument. 

Men precis som med andra rättigheter är tillgången och fördelningen ojämlik. Medan 

vissa delar av jordens befolkning lever med tillfredsställt behov av sanitet, lever andra 

nästintill utan. I bland annat informella bosättningar, där befolkningstätheten är hög och 

infrastrukturen dåligt utbyggd, blir effekterna av bristande sanitet tydliga. Ändå får inte 

problemen med bristande sanitet den uppmärksamhet det förtjänar. Det är få av oss i den 

här delen av världen som kan relatera till hur det är att varje dag leva med att inte kunna 

besöka en toalett när vi behöver det, vilket kan bidra till att frågan inte lyfts i tillräcklig 

utsträckning. Sanitet är också relativt osynligt, det är inte lika enkelt att visa på effekterna 

av avsaknaden av sanitet som det är att visa vad hunger eller naturkatastrofer gör med 

människor. Därför blev jag glad när jag för flera år sedan läste en tidningsnotis om en 

svensk professor som ville utveckla en produkt för att lösa det världsomspännande 

problemet med bristande sanitet. Det skulle vara en komposterbar och hygienisk påse som 

enkelt skulle kunna distribueras till dem som var i behov av dem. Under lång tid hörde 

jag inget mer om detta, men för två år sedan läste jag av en slump en tidningsartikel om 

samma sak. Nu var påsen klar och den användes på flera olika platser i världen, i 

informella bosättningar, flyktingläger och vid katastrofer. Idén om den komposterbara 

påsen hade blivit till företaget Peepoople och påsen kallades Peepoo. Den hade intro-

ducerats i Kibera, ett stort slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi, och hade möjliggjort 

förbättrad sanitet för ett stort antal personer. Jag hoppas att den här uppsatsen kan visa på 

hur vi kan hantera problemet med sanitet och belysa att det finns möjligheter till 

förändring.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur sanitetssituationen i informella 

bosättningar kan se ut och hur den upplevs av de boende, samt hur det är möjligt att 

förbättra den situationen. Med hjälp av förändringsteori kommer att jag att undersöka hur 

det har gått till att introducera sanitetsprodukten Peepoo i Kibera och se huruvida denna 

förändringsprocess varit framgångsrik.  
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1.3 Frågeställning  

Uppsatsen ska svara på två huvudfrågorfrågor, den första är hur boende i informella 

bosättningar upplever sin sanitetssituation och den andra är hur beteendena vid en 

sanitetsförbättring kan förklaras. För att besvara de här frågorna kommer introduktionen 

och användningen av Peepoos i slumområdet Kibera att studeras. Den frågeställning jag 

utgått från i undersökningen är:  

Hur upplevs bristande respektive förbättrad sanitet för personer som lever i den 

informella bosättningen och är det skillnad mellan kvinnor och män?  

Hur har det gått till att introducera Peepoo och genomföra sanitetsförbättringen?  

Har förändringen skett i grupp eller enskilt?  

Vad har drivit förändringen framåt och vad har bromsat den? 

2 Teori  

Som uppsatsens teori kommer tysk-amerikanen Kurt Lewins förändringsteori att 

användas. Den är vald eftersom den behandlar hur det går till när förändring genomförs i 

grupper och förklarar hur krafter driver eller bromsar förändringen.  

2.1 Grupprocess 

De flesta förändringar har gemensamma nämnare trots att orsakerna och förfarandet 

varierar. En av dessa gemensamma nämnare är effektiviteten av beslut i grupp.1 Enligt 

Lewin har förändringar där beslutet om förändring först förankrats i en grupp bättre 

utsikter att lyckas än de förändringar som en enskild individ genomför.2 Ett av de exempel 

han använder är de mammor som efter sitt barns födelse fick information om fördelarna 

med att ge sitt barn bland annat torskleverolja. Det skedde dels genom individuella samtal 

och dels genom gruppsamtal, ”a procedure of discussion and decision”,3 med sex 

mammor i varje grupp. Både det individuella som det gruppbaserade samtalet tillägnades 

samma mängd tid. Efter fyra veckor visade det sig att alla kvinnor som deltagit i 

gruppsamtalet gav sina barn den rekommenderade dosen torskleverolja medan bara drygt 

                                                           
1Lewin, Kurt, Field theory in social science: selected theoretical papers, Tavistock, London, 1952, s 228 
2 Ibid. s 231 
3 Ibid. s 331 
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hälften de mammor som fått individuell rådgivning gjorde samma sak.4 Lewin menar inte 

att den här typen av grupprocess nödvändigtvis är nyckeln till att genomföra alla sorters 

förändringar, men enligt hans forskning stannar individer ”pretty close to the standard of 

the groups they belong to or wish to belong to”.5 Om en individ ensam avviker från 

gruppens beteende kommer sannolikt olika korrigerande mekanismer sätta igång för att 

återföra individen till gruppens standard. Detta är en förklaring till varför förändringar 

förankrade i en grupp vanligtvis har större framgång än de förändringar individer gör, det 

upplevs helt enkelt som positivt att vara ”in line with the standards of the group.”6 Men 

gruppens uppfattade värde spelar också in. Ifall en individ ska förändra sitt beteende på 

ett sätt som avviker från övriga gruppmedlemmar är det enklare att genomföra den 

förändringen om det sociala värdet av medlemskap i gruppen är lågt. Är värdet för 

individen högt uppfattas det troligen alltför kostsamt att avvika och förändringen uteblir 

eller avstannar.7  

2.2 Socialt fält 

Ett analysverktyg som Lewin använder i sin förändringsteori är social field, socialt fält 

eller område. Det sociala fältet används när vi vill undersöka vad som sker i samhället 

och det består av ”a totality of coexisting social entities, such as groups, subgroups, 

members, barriers, channels of communication, etc.”8 Alla enheter utgör en egen del av 

det sociala fältets struktur och enligt Lewin är det som händer inom fältet ett resultat av 

de olika enheternas rörelse.9 Det sociala fältet står aldrig helt still, vissa tider råder relativ 

stabilitet och andra tider utmärker sig av förändring, men någon form av rörelse finns 

alltid.10 Vare sig vi medvetet vill förändra något eller inte finns det alltid saker som sker 

i omgivningen, och dessa skeenden är beroende av och påverkar varandra. Lewin an-

vänder sig av bilden av en flod som flyter fram när han beskriver det här skeendet: ”a 

process, like a river, continuously changes its elements, even if its velocity remains the 

same.”11 Han menar att det är en “quasi-stationary process”, en halvt stillastående 

                                                           
4 Lewin, Kurt, s 229, 231 
5 Ibid. s 226  
6 Ibid. s 226 
7 Ibid. s 227 
8 Ibid. s 200 
9 Ibid. s 200 
10 Ibid. s 199 
11 Ibid. s 202 
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process.12 Vid en planerad förändring måste vi undersöka vad det är som gör att floden 

beter sig som den gör och vad vi kan göra för att få den att flyta dit vi vill.  

2.3 Hindrande och drivande krafter 

Om vi, som beskrivits ovan, utgår ifrån att det sociala fältet som ska undersökas är som 

en flod som rinner fram, en halvt stillastående process, behöver vi svara på två frågor, 

enligt Lewin. Den första är varför, under de rådande omständigheterna, processen fortgår 

som den gör. Den andra är vilka förutsättningar som finns för att förändra dessa 

omständigheter.13 Inom ett socialt fält existerar olika krafter. Dessa krafter antingen 

hindrar eller driver på en förändring. Är dessa krafter lika starka existerar en jämnvikt, 

equilibrium. Det finns två saker vi bör ha i åtanke när vi talar om förändring, menar 

Lewin. Det ena är förändring eller bristen på förändring, den andra är motstånd mot förän-

dring.14 För att illustrera kan vi använda oss av en grupp sjuksköterskor på ett sjukhus. 

Om inga förändringar sker, till exempel att antalet patienter är normalt, ingen 

omorganisering sker osv, är det inget märkligt med att gruppen och gruppens arbete ser 

likadant ut över en längre tid. Men om gruppen skulle förändas på något sätt, kanske 

genom att en sjuksköterska blev avskedad samtidigt som antalet patienter som togs om 

hand om fortfarande var lika många, menar Lewin att det innebär ett motstånd mot 

förändring. En grupps stabilitet måste mätas mot de krafter för eller emot förändring som 

den utsätts för, inte bara genom att konstatera att den varit stabil under en längre tid. En 

grupp kan vara stabil och inte uppvisa några förändringar under lång tid, men enligt Lewin 

behöver inte det betyda att den uppvisar motstånd mot förändring, det är först när 

krafterna för eller emot förändring vägs in som gruppens motstånd mot förändring kan 

konstateras15. För att beskriva de olika krafterna som samexisterar i ett socialt fält och 

antingen uppnår jämnvikt eller på något sätt driver utvecklingen, använder sig Lewin av 

diskrimineringen av svarta i USA under 1940-talet.16 Han beskriver de krafter som är 

drivande för att behålla diskrimineringen på en viss nivå eller öka den, och de krafter som 

agerar för att minska den. Situationen kan se ut som sådan: vissa delar av den vita 

befolkningen är ovilliga att släppa in svarta på arbetsmarknaden då de inte vill ha 

konkurrens om arbetstillfällena, detta är en av krafterna som håller diskrimineringen på 

                                                           
12 Lewin, Kurt, s 202 
13 Ibid. s 202 
14 Ibid. s 199 
15 Ibid. s 200 
16 Ibid. s 203 
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en hög nivå. De vita uppvisar här ett motstånd till förändring, de vill behålla den halvt 

stillastående processen, utan förändring. Samtidigt finns motkrafter, exempelvis kan vissa 

ur den svarta befolkningen göra uppror mot någon form av diskriminering.17 Den kraften 

driver på en förändring. Är krafterna lika starka, både de som hindrar en förändring som 

går mot mindre diskriminering och dem som driver på förändringen, existerar en jämvikt. 

Det handlar om att identifiera de olika krafterna inom det sociala fältet för att kunna se 

hur ”the quasi-stationary process”, den halvt stillastående processen, fortskrider och hur 

det är möjligt att utifrån det tillföra eller ta bort krafter för att uppnå den önskade 

förändringen. När vi vill rubba jämvikten för att skapa förändring kan vi således gå 

tillväga på två olika sätt. Den ena är att öka de pådrivande krafterna för att uppnå ett visst 

mål, det andra är att istället minimera de krafter som motverkar att målet uppnås.18 

Resultatet kommer att skilja sig åt beroende på vilket tillvägagångssätt som väljs. Ibland 

krävs att starka krafter sätts in för att uppnå förändring och ifall dessa krafter tas bort går 

situationen strax tillbaka till den ursprungliga, men när väl förändringen nått förbi en viss 

punkt kan den fortsätta av sig själv, något som Lewin menar är typiskt för revolutioner 

efter att det begynnande motståndet har överkommits19. Men om pådrivande krafter ökar 

är spänningar att vänta, Lewin menar att ”increase of tension above a certain degree goes 

parallel with greater fatigue, higher aggressiveness, higher emotionality, and lower 

constructiveness”.20 Därför är den metod där krafterna minimeras att rekommendera i 

första hand om framgångsrik förändring ska genomföras.    

2.4 De tre stegen i förändring 

Lewins förändringsteori består av tre steg, ”unfreezing, moving, and freezing of group 

standards”.21 Unfreezing syftar till att tina upp den nuvarande situationen, moving är 

själva förändringsfasen och slutligen måste förändringen göras bestående genom att igen 

”frysa” situationen. Anledningen till att alla dessa tre steg behövs är på grund av att 

förändring ofta är möjlig att genomföra men att situationen efter en tid vanligtvis återgår 

till det ursprungliga läget. För att förändringen ska bli lyckad och varaktig bör man inte 

                                                           
17 Lewin, Kurt, s 203 
18 Ibid. s 217 
19 Ibid. s 206 
20 Ibid. s 218  
21 Ibid. s 228 
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fokusera enbart på vilket mål som ska uppnås, utan hur förändringen ska ske från 

nuvarande nivå till den nivå som önskas och sen bibehålla den nivån.22 

2.5 Sammanfattning 

För Kurt Lewin är grupprocessen central. Förändring uppnås enklast och med mer 

varaktigt resultat om flera individer är inblandade än om en individ ensam ska genomföra 

en förändring. Det är enligt Lewin på grund av att människor helst håller sig i närheten 

av omgivningens beteenden. Vidare kan ett samhälle eller en grupp aldrig stå helt still, 

det är en ständig rörelse, en rörelse Lewin liknar vid en flod. I det här läget, i the quasi-

stationary process, finns det krafter som antingen driver förändringen framåt eller 

motverkar den. Genom att styra dessa krafter går det att antingen förhindra 

förändringsprocessen eller driva den framåt. När en framgångsrik förändring ska genom-

föras går den igenom tre stadium, unfreeze, moving och freeze.   

3 Litteratur  

De skrivna källor jag använt mig av är i stor utsträckning rapporter och undersökningar 

från organisationer och myndigheter som på olika sätt berör uppsatsens ämne. 

Ambitionen har varit att använda information från både nationella och internationella 

aktörer. Eftersom själva undersökningen är baserad på intervjuer är det främst för att 

placera undersökningen i en kontext som jag sökt information från skrivna källor. Vid 

första anblicken finns det en hel del material om Kibera och andra slumområden i Nairobi, 

men många texter hänvisar till en och samma undersökning gjord av Världsbanken år 

2006, Kenya Inside Informality: Poverty, Jobs, Housing and Services in Nairobi’s Slums. 

Eftersom flera nationella organisationer, även de med verksamhet i Kibera, använder sig 

av denna undersökning har jag bedömt den som trovärdig.  

 Det är svårt att hitta samstämmig information om Kibera och om de andra 

slumområdena i Nairobi, uppgifterna om exempelvis hur många personer som delar på 

samma toalett varierar kraftigt. De uppgifter som redovisas i texten är sådana som 

återkommer med liten skillnad i flera källor, det blir ett sorts medelvärde. Jag är medveten 

om att de uppgifterna inte nödvändigtvis är sanna bara på grund av att de förekommer 

från flera källor, men som jag återkommer till nedan är Kibera ett stort och heterogent 

                                                           
22 Lewin, Kurt, s 224 
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område och vissa generaliseringar måste göras trots att det kan vara så att vissa av 

uppgifterna stämmer för en del av området men inte för en annan.  

3.1 Tidigare forskning  

Det finns en ansenlig mängd litteratur om slumområden. Huvudsakligen kommer denna 

från olika organisationer och FN-organ som exempelvis WHO och UN Habitat. Här 

handlar det först och främst om olika kartläggningar av problem eller projekt. Det finns 

även en del akademiska texter som angriper problematiken med informella bosättningar 

från olika perspektiv. Tidigare forskning finns även om Peepoople, exempelvis uppsatsen 

Evaluation of organic residues and their mixtures with Peepoos to produce fertilizer23 och 

Corporate-humanitarian Partnership Building: The Case of Peepoople’s Humanitarian 

Emergency Response Partnerships24, där författarna från olika utgångspunkter undersökt 

Peepoople. 

4 Metod 

De metoder som kommer användas för att svara på uppsatsens frågeställning är fallstudie 

utförd i Kibera tillsammans med litteraturstudie. 

4.1 Intervjuteknik  

Den bok som huvudsakligen använts i förberedelserna inför projektet i Kenya är 

Reflexive ethnography av Charlotte Aull Davies. Boken riktar sig främst till social-

antropologer som ska genomföra en längre deltagande observation, dock har den varit 

användbar även inför denna kortare studie då den på ett grundläggande vis går igenom 

olika sätt att genomföra intervjuer på och de problem som kan uppkomma vid utförandet. 

För intervjuerna i uppsatsen har halvstrukturerade enskilda intervjuer användas. Det som 

kännetecknar halvstrukturerade intervjuer är bland annat att samma frågor ställs till alla 

informanter, att följdfrågor ställs när det är nödvändigt för syftet och att ungefär samma 

tid ägnas åt alla intervjuer.25 Förutom intervjuerna spenderade jag en del tid med personal 

från Peepoople, mer om det nedan, och även om jag ställde ett antal frågor till dem 

                                                           
23 Ahmad, Arslan, Evaluation of organic residues and their mixtures with Peepoos to produce fertilizer, 
KTH, Stockholm, 2012, http://rymd.lwr.kth.se/Publikationer/PDF_Files/LWR_EX_14_04.pdf 
24 Heikkinen, Helleke, Corporate-humanitarian Partnership Building: The Case of Peepoople’s 
Humanitarian Emergency Response Partnerships, Svenska Handelshögskolan Helsingfors, 2012, 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32784/heikkinen.pdf?sequence=4 
25 Gillham, Bill, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, Studentlitteratur, Malmö, 2008, s 103 
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karaktäriserar jag de intervjuerna som ostrukturerade, dvs. jag hade frågor jag ville få svar 

på men de fick komma naturligt i konversationen.26  

4.2 Informanter  

Vid mitt första besök på Peepooples kontor i Kibera hade vi ett möte där jag fick 

presentera mitt projekt och vad jag ville ha hjälp med. Det beslutades att det mest lämpliga 

sättet att få tillgång till informanter var att gå genom de kvinnor som säljer Peepoo. Dessa 

sales women visade sig ofta nära kontakt med sina kunder och är välkända i sina 

respektive områden. Genom att intervjua fem kunder från tre olika försäljare fick jag ett 

varierat underlag vad gäller geografisk spridning, ålder och kön. I undersökningen 

dominerar dock de kvinnliga informanterna, bara tre av sexton intervjuade kunder är män. 

Åldern på informanterna varierar mellan 21 och 65 år, varav alla var föräldrar till mellan 

ett och fyra barn. Intervjuerna utfördes under mars och april månad år 2014.  

 De sales women som hjälpte mig att komma i kontakt med informanterna fungerade 

som gatekeepers.27 Eftersom det inte var möjligt för mig att själv kontakta personer som 

jag ville intervjua var det nödvändigt att dessa gatekeepers förmedlade kontakter men 

också tjänade som förtroendeskapare mellan mig och informanterna. Förutom kunder 

erbjöds jag även att besöka några skolor, dels för att se hur Peepoople arbetar med 

skolprojekt men också för att intervjua de anställda om hur Peepoo fungerar på skolorna. 

En intervju genomfördes även med generalsekreteraren för en annan organisation i 

området, Umande Trust. Det är en rättighetsbaserad organisation som bland annat arbetar 

med biogastoaletter och hans kunskap om sanitet och om Kibera var till stor hjälp för 

mig. Alla Peepooples anställda är uppvuxna och/eller boende i Kibera och de bidrog 

också till undersökningen med sin kunskap, även om de inte svarade på samma 

intervjufrågor som de övriga informanterna gjorde. En stor förmån för mig var att jag var 

på plats i Nairobi samtidigt som Camilla Wirseen, en av företagets grundare, som också 

bidrog med sitt perspektiv.  

4.3 Utförande 

De dagar som intervjuerna utfördes mötte jag upp min högra hand och tolk, Rahab, 

anställd hos Peepoople. På grund av säkerhetsrisken flankerades jag av två vakter som 

                                                           
26 Aull Davies, Charlotte, Reflexive Ethnography – A guide to researching selves and others, 2nd Edition, 
New York, Routledge, 2008, s 105  
27 Ibid. s 54, 58 
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såg till att jag var säker när jag rörde mig i Kibera. Vi blev sedan visade till de olika 

informanterna av en sales woman. Majoriteten av intervjuerna skedde hemma hos 

informanten. Ibland skedde de även utanför personens hem, i dörröppningen eller på 

gårdsplanen. Vanligast var att jag, Rahab och den aktuella sales woman var de enda 

närvarande vid intervjun, men det hände även att små barn var hemma och ibland även 

maka/make. Vid de tillfällena där en annan vuxen var med försökte jag även få den 

personen involverad i samtalet, men utan framgång. Min upplevelse är att de tog inter-

vjuerna på stort allvar och att den andra parten helt enkelt inte ville störa.  

 Alla intervjuer började med att jag frågade om namn, ålder och hur många barn de 

hade. Sedan utgick jag från sex allmänt hållna frågor som jag sedan utvecklade beroende 

på de svar jag fick. Efter varje intervju gav jag 100 shilling (ca 8 kronor) som tack för att 

de tagit sig tid att svara på mina frågor. Ingen av informanterna visste i förhand om att de 

skulle få pengar. Summan kom jag överens om med Rahab. 

4.4 Tolk  

För att utföra intervjuerna var jag tvungen att använda mig av tolk. Engelskkunskaperna 

hos informanterna varierade, flera intervjuer började med att jag ställde de inledande 

frågorna om namn, ålder och antal barn på engelska, och sedan fick jag hjälp med tolkning 

under resten av intervjun. Några intervjuer kunde jag genomföra helt själv på engelska 

medan andra informanter inte kunde någon engelska alls. Jag vill vara tydlig med att jag 

inte använde mig av en professionell tolk utan att en av Peepooples anställda ställde upp 

som kombinerad tolk och guide. Det var det enda genomförbara alternativet och jag har 

fullt förtroende för hennes tolkning och översättning. Samtidigt är jag medveten om att 

jag kan ha missat viktiga poänger i informanternas berättelser och att, som Aull Davies 

uttrycker det, genom att använda tolk adderas ett andra lager som informanternas svar 

filtreras genom.28  

4.5 Svårigheter 

När intervjuer ska utföras i ett nytt land på engelska eller via tolk är det nästintill 

oundvikligt att vissa svårigheter uppkommer, det var jag väl förberedd på innan, och jag 

insåg att det skulle vara många saker jag inte kunde styra. Den första svårighet som 

uppkom var jag dock inte beredd på. Efter att ha gjort en inledande individuell intervju 

                                                           
28 Aull Davies, Charlotte, s 125  
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med hjälp av en av en sales woman bestämde vi att vi nästföljande dag skulle utföra fem 

intervjuer med hennes kunder. Alla de intervjuerna gick bra och det var tydligt att hon 

visste vilka kunder som kunde tänka sig ställa upp. Vi gick hem till kunderna och det var 

en öppen och trevlig stämning. Mina nästa fem intervjuer var inte lika framgångsrika. 

Den försäljare som hjälpte mig att komma i kontakt med dem hade inte lika god kontakt 

med sina kunder och hon verkade inte ha vetat vilka som var villiga att ställa upp. Följden 

blev att dessa intervjuer blev kortare och slarvigare. Fyra av de fem intervjuerna skedde 

utomhus vilket kan ha påverkat dem och gjort dem mer tveksamma och inte lika öppna. 

En av informanterna hade bråttom och ville nog helst inte alls bli intervjuad, en annan 

hade fullt upp med sitt barn och var inte intresserad av mina frågor. Tre av de fem 

intervjuerna bedömer jag ändå som välgjorda och tillförlitliga.  

 En svårighet jag var medveten om innan jag började göra intervjuerna var om 

informanterna skulle svara sanningsenligt när jag var i sällskap med personer med 

koppling till Peepoople. Det är tänkbart att de skulle vara tveksamma till att tala fritt 

samtidigt som en tolk anställd av företaget var med. Men eftersom syftet med intervjuerna 

inte var att utvärdera själva produkten eller företaget kunde jag undvika att frågorna 

tvingade informanterna att ställa sig positiva eller negativa till Peepoople som sådant. 

Dessutom var alla jag intervjuade kunder och hade således i olika stor utsträckning valt 

att använda produkten självmant. 

 Som framkommer i texten uppges inte samma mängd svarande för alla frågor. 

Anledningen till det är att jag valt att inte ta med svaret från en informant om jag varit 

osäker på exakt vad hen menade eller om intervjun inte blev bra. Istället för att gissa och 

göra en tolkning jag inte är helt säker på har jag uteslutit det svaret ut undersökningen.  

5 Sanitet i konventioner och dokument  

Sanitet finns reglerat i flera internationella och regionala människorättsdokument. Nedan 

följer en kortfattad genomgång av dessa för att förankra uppsatsens problemformulering 

i det teoretiska ramverk som mänskliga rättigheter ger samt visa på vikten av förbättringar 

inom området. 
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5.1 Konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter 

De två grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter är konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR, och konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, båda två antagna 1966 och sedan ikraftträdda 

1977. Det är i den senare som rättigheter rörande exempelvis arbete, bostad och sjukvård 

finns reglerat och i konventionens artikel 11.1 står att läsa att ”Konventionsstaterna 

erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin 

familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt 

förbättrade levnadsvillkor”. För att tolka innehållet i konventionen och bistå med 

rådgivning om hur artiklarna ska implementeras finns en kommitté. Kommitteen 

publicerar så kallade general comments, som på ett ingående sätt förklarar staternas 

ansvar och på vilket sätt de ska uppfylla sina åtaganden. Artikel 11.1 i konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter behandlas i general comment No.1529. Den 

slår fast att bristande sanitet är ”the primary cause of water contamination and diseases 

linked to water”.30 Vatten och sanitet behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplade 

då rätten till vatten även kan handla om exempelvis bevattning i relation till matsäkerhet, 

men det blir tydligt i kommitténs kommentarer att rätten till rent och säkert vatten inte är 

möjligt att uppnå utan adekvat sanitet. I General comment No.14 om rätten till hälsa blir 

det återigen tydligt att sanitet kan vara ett delmål på väg till uppfyllandet av andra 

rättigheter. ICSECR:s artikel 12.1 bestämmer att ”Konventionsstaterna erkänner rätten 

för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa”, men enligt kommittén 

ska det inte inskränkas till rätten till hälsovård utan förstås i ett vidare sammanhang där 

sanitet ingår: ”the right to health embraces a wide range of socio-economic factors that 

promote conditions in which people can lead a healthy life, and extends to the underlying 

determinants of health, such as food and nutrition, housing, access to safe and potable 

water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions, and a healthy 

environment”.31 Vidare menar kommittén att staten måste verka för tillgänglighet för att 

                                                           
29 FN, Committe on Economic, Cultural and Social Rights, General Comment No.15, The Right to Water, 

E/C.12/2002/11  
30 Ibid. artikel 1.1  
31 FN, Committee on Economic, Cultural and Social Rights, General Comment No.14, The right to the 
highest attainable standard of health, E/C.12/2000/4, artikel 4  
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människor ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa, så även att ”adequate sanitation facilities, 

are within safe physical reach”.32  

5.2 Generalförsamlingens resolution  

År 2010 antog FN:s generalförsamling en resolution om rätten till vatten och sanitet. Den 

är inte juridiskt bindande utan fungerar som rekommendation till FN:s medlemsstater. I 

resolutionen uttrycks oro för de 2,6 miljarder människor värden över som saknar tillgång 

till grundläggande sanitet.33 I resolutionen nämns ytterligare en konsekvens av bristande 

sanitet, nämligen de 443 miljoner skoldagar som förloras på grund av sjukdomar 

relaterade till bristande tillgång till vatten och sanitet.34 Genom att se till vilka följder 

undermålig sanitet får är det möjligt att dra slutsatsen att det inte enbart handlar om 

möjligheten att besöka en fungerande toalett; bristande sanitet kan inverka på övriga livet 

genom att förorena vatten som leder till sjukdomar, som i sin tur förhindrar barn och unga 

att tillgodogöra sig sin utbildning. Generalförsamlingen tillstår i resolutionen att den 

erkänner “the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that 

is essential for the full enjoyment of life and all human rights”.35 

5.3 FN:s specialrapportör  

Den här holistiska synvinkeln, att bristande sanitet inte är möjligt att isolera från andra 

problem, framförs också hos FN:s specialrapportör för vatten och sanitet. Special-

rapportören skriver i en rapport att “Sanitation is not just about health, housing, education, 

work, gender equality, and the ability to survive. Sanitation, more than many other human 

rights issue, evokes the concept of human dignity”36 och fortsätter genom att skriva att 

hon “believes that lack of access to sanitation constitutes demeaning living conditions; it 

is an affront to the intrinsic worth of the human being and should not be tolerated in any 

society”.37 Human Rights Council, som inrättade specialrapportören år 200838, är det 

                                                           
32 FN, Committee on Economic, Cultural and Social Rights, General Comment No.14, artikel 12.b  
33 FN, The human right to water and sanitation, Resolution 64/292, preambel   
34 Ibid. preambel  
35 Ibid. artikel 1   
36 FN, Human Rights Council, Report of the independent expert on the issue of human rights obligations 
related to access to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque, A/HRC/12/24, artikel 
55  
37 Ibid. artikel 57  
38 FN, Human Rights Council, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Overview.aspx 
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organ inom FN som har ansvar att främja och skydda mänskliga rättigheter. De tar bland 

annat fram resolutioner för hur arbetet med dessa ska utföras och utvecklas. Sammanlagt 

har Human Rights Council antagit åtta resolutioner som berör sanitet där vikten av 

välfungerande sanitet lyfts fram tillsammans med förslag på åtgärder för förbättringar.39  

5.4 Kvinnokonventionen 

Som ovan visats är rätten till sanitet en rättighet som ofta finns angivet i samband med 

andra rättigheter, därför återfinns begreppet sanitet i flera konventioner förutom konven-

tionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I konventionen om avskaffande 

av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, finns sanitet nämnt i artikel 14. Den 

handlar om de problem som särskilt kvinnor på landsbygden drabbas av och uppmärk-

sammar den avgörande roll kvinnor spelar för familjens försörjning. Artikel 14.2.h 

fastslår att kvinnor på landsbygden ska ”ha tillfredsställande levnadsförhållanden, särskilt 

i fråga om bostäder, sanitära anläggningar, elektricitets- och vattenförsörjning samt trans-

porter och kommunikationer.”  

5.5 Afrikanska stadgan 

I afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, Afrikanska unionens 

grundläggande rättighetsdokument, finns inte sanitet uttryckligen nämnt. Artikel 16.1 i 

stadgan bestämmer att “Every individual shall have the right to enjoy the best attainable 

state of physical and mental health” och artikel 16.2 att “State Parties to the present 

Charter shall take the necessary measures to protect the health of their people and to 

ensure that they receive medical attention when they are sick”. Afrikanska unionen har 

dock antagit Pretoria Declaration on Economic, Social and Cultural Rights in Africa som 

vidareutvecklar stadgans artikel 16 och fastslår där att rätt till hälsa innebär tillgång till 

sanitet.40 Afrikanska unionen har även en barnrättsstadga. Där handlar artikel 14 om hälsa 

och den är mer utvecklad än motsvarigheten i afrikanska stadgan om mänskliga och 

folkens rättigheter. Ordet sanitet nämns inte heller här uttryckligen men artikel 14.2.c 

fastslår att konventionsstaten ska ”ensure the provision of adequate nutrition and safe 

drinking water”, och som konstaterats tidigare finns det starka kopplingar mellan rent 

vatten och sanitet.  

                                                           
39 Se bl.a. resolution A/HRC/RES/15/9 och A/HRC/RES/18/1  
40 Afrikanska unionen, Pretoria Declaration on Economic, Social and Cultural Rights in Africa, artikel 7.c.  
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5.6 Dagsläget för sanitet och mänskliga 

rättigheter 

Som här visats existerar flertalet dokument där sanitet antingen uttryckligen nämnts eller 

där det genom tolkning av innehållet går att utläsa att sanitet innefattas. Trots det är sanitet 

på många håll kraftigt eftersatt, något som FN:s milleniemål får illustrera. Flera av de åtta 

milleniemålen, som antogs år 2000 och som ska vara uppfyllda år 2015, har varit 

framgångsrika. Målet att halvera extrem fattigdom mellan 1990 och 2015 nåddes redan 

fem år innan planerat och målet att reducera antalet människor som lider av svält anses 

kunna uppnås inom den utsatta tidsperioden.41 Milleniemål nummer sju handlar om säker 

och hållbar utveckling, och dess delmål 7.C har som mål att halvera andelen människor 

som lever utan tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet. Målet att halvera 

andelen som lever utan tillgång till rent vatten nåddes även det fem år innan utsatt tid, till 

skillnad från sanitetsmålet där endast 1,9 miljoner människor fick tillgång till förbättrad 

sanitet mellan år 1990 och 201142. Arbetet för att förbättra den sanitära situationen runt 

om i världen är således både eftersatt och, som ovan konstaterats, livsviktigt. Trots det 

erkännande rättigheten får i olika dokument är det en rättighet som inte uppnått de för-

bättringar som skulle vara nödvändigt för att säkerställa ett värdigt liv för de miljoner som 

fortfarande lever med bristande sanitet och dess konsekvenser.   

6 Peepoople  

Här ges en beskrivning av Peepoople för att läsaren ska få en bild av företagets 

verksamhet.   

6.1 Företaget Peepoople  

Peepoople är ett svenskt företag som såg sin början år 2005, då arkitekten och KTH-

professorn Anders Wilhelmsson uppfann konceptet med en nedbrytningsbar sanitetspåse. 

Under det nästföljande året utfördes forskning tillsammans med KTH och SLU och i 

slutet av 2006 grundades företaget Peepoople AB. Två år senare genomfördes den första 

prövningen ute i verkligheten, i Kibera i Nairobi. Efter det första testet fortsatte man till 

                                                           
41 FN, Milleniemål, http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml 
42 FN, Milleniemål, http://www.millenniemalen.nu/sakra-en-miljomassigt-hallbar-utveckling/sa-mater-
man-millenniemal-7/ 
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andra platser, i Indien och i Bangladesh och i jordbävningsdrabbade Haiti. År 2010 start-

ades Peepoople Kenya, den NGO som sköter verksamheten lokalt, och Peepoo lanserades 

i Kibera. Sedan dess har produkten även testats i katastrof- och slumområden i Pakistan, 

Nya Zeeland och Sydafrika samt flyktinglägret Dadaab i Kenya.43 Peepoople AB är ett 

privat företag med bas i Stockholm. Det är härifrån som Peepoople runt om i världen styrs 

och här tas alla beslut om utveckling och produktion. Det är ett vinstdrivande företag 

vilket de motiverar med att det är ”necessary for our expansion in order to fulfil our 

mission”.44  

Enligt Peepoople finns bakgrunden till utvecklingen av produkten i det faktum att 

”more than 2.5 billion people lack access to basic sanitation. At this very moment in time, 

40 out of every 100 people in the world do not have their own toilet”.45 Peepoople menar 

att det är de människor som mest behöver förbättrad sanitet samtidigt är de som saknar 

ekonomisk möjlighet att betala för det. Vad som är nödvändigt är således en billig och 

användarvänlig produkt, anpassad till sina användares livssituation. Förutom tillgången 

till en toalett till rimligt pris spelade begränsning av sjukdomsspridning en viktig roll för 

utvecklingen av Peepoo. För att råda bot på problemet med sjukdomsspridning på grund 

av bristfällig sanitet uppger företaget att de ville börja vid roten till det onda, genom 

”preventing disease transmission as early as possible through rapid inactivation of 

pathogens immediately after defecation”.46 Genom att utveckla en produkt som bara en 

person använde en enda gång och sedan tillslöt, var det möjligt att undvika potentiellt 

farlig hantering och spridning av avföring och bakterier.  

6.2 Hur Peepoo fungerar   

Peepoo består av två plastpåsar, en inre och en yttre, och sex gram urea. Materialet 

påsarna är tillverkade av bryts vid kompostering ner till koldioxid, vatten och biomassa. 

Den urea, eller karbamid som det också heter, som finns i påsarna bryter ner patogenerna 

i avföringen. Urea är den vanligaste formen av konstgödsel i världen.47 När urea kommer 

i kontakt med avföring startar nedbrytningen till ammoniak och karbonat. Genom den här 

processen förstörs de potentiellt farliga bakterier och virus som finns i avföring. Det tar 

fyra veckor från det att påsen blivit använd till att nedbrytningsprocessen är klar och det 

                                                           
43 Peepoople, http://www.peepoople.com/information/about-peepoople/ 
44 Ibid. 
45 Peepoople, http://www.peepoople.com/we-are-all-peepoople/what-we-stand-for/ 
46 Ibid. 
47 Peepoople, http://www.peepoople.com/peepoo/specification/#navigation 
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som återstår kan då användas till gödsel.48 Peepoo kan användas antingen bara genom att 

hålla i påsen med händerna eller i kombination med valfri hink eller annat kärl.49 Det 

finns även en speciellt framtagen hållare att sitta på, och ett slags tält som enkelt kan 

hängas upp för att säkerställa avskildhet vid toabesöket.50 Eftersom påsen har två lager 

underlättas hygienen vid hantering. Bakterier från avföring kommer aldrig i kontakt med 

händer då påsens yttre del först viks över den inre, sedan dras den yttre påsen över den 

inre och knyts ihop.51  

6.2 Verksamhet 

Peepoople har fyra huvudsakliga verksamhetsområden: informella bosättningar, skolor, 

nödsituationer och flyktingläger.52 Hur verksamheten ser ut beror på vilken sorts situation 

det handlar om. I flyktingläger och vid nödsituationer, exempelvis jordbävningen i Haiti, 

säljs Peepoo till hjälporganisationer, regeringen eller andra distributörer för att sedan 

delas ut gratis till dem som behöver det.53 När Peepoo används i skolor byggs bås där 

Peepoo kan användas i avskildhet och elever och lärare får utbildning i sanitet och hygien. 

De använda påsarna kan sedan lämnas till en uppsamlingsstation eller användas för 

gödsling i skolträdgården.54 I slumområden delas inte Peepoo ut gratis utan är en 

marknadsbaserad affärsmodell. Försäljningen sker vanligtvis genom kvinnliga mikro-

entreprenörer eller genom kooperativ. De kvinnor som säljer Peepoo får utbildning om 

produkten men även om hur det går till att starta och driva ett företag. Att det främst är 

kvinnor som sköter om försäljningen beror på att det som regel är kvinnor som har 

huvudansvaret för barn och familj, det är således de som använder och behöver Peepoo 

själva som utgör de bästa försäljarna.  

När Peepoos är använda kan de antingen användas till gödsel om det finns behov 

för det, eller lämnas in till uppsamlingsstationerna. När en Peepoo lämnas in till en 

uppsamlingsstation återbetalas en tredjedel av inköpspriset. Stationerna är alltid 

bemannade när de är öppna och vid slutet av dagen hämtas de inlämnade påsarna och 

                                                           
48 Peepoople, http://www.peepoople.com/peepoo/self-sanitisation/#navigation 
49 Peepoople, http://www.peepoople.com/peepoo/start-thinking-peepoo/#navigation 
50 Peepoople, http://www.peepoople.com/peepoo/products/#navigation 
51 Peepoople, http://www.peepoople.com/peepoo/start-thinking-peepoo/#navigation 
52 Peepoople, http://www.peepoople.com/how-we-work/introduction/ 
53 Ibid. 
54 Peepoople, http://www.peepoople.com/how-we-work/schools/#navigation 
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fraktas till en plats där de förvaras under de fyra veckor nedbrytningsprocessen är igång. 

Sedan kan massan blandas med sand eller lera och säljas vidare som konstgödsel.55  

7 Om Kibera 

Följande kapitel kommer att presentera Kibera för läsaren. Här ges en bild av hur den 

allmänna situationen ser ut för invånarna för att kunna placera in informanternas svar i en 

kontext. Fokus ligger på områden som hänger samman med sanitet, såsom boende och 

tillgång till vatten, men även våld då det är någonting som här är sammankopplat med 

tillgång till sanitet.  

Informella bosättningar kan skilja sig markant från varandra, både mellan 

världsdelar och inom samma stad, men det är i Afrika söder om Sahara som de svåraste 

levnadsförhållandena i slumområden återfinns56. Slumhushåll definieras av UN-

HABITAT som ett hushåll i ett urbant område som saknar en eller flera av följande: en 

permanent bostad som skyddar mot väder och vind, tillräckligt utrymme att bo på; inte 

mer än tre personer boende i samma rum, tillgång till rent vatten till rimligt pris, tillgång 

till tillfredsställande sanitet som inte delas av för många personer, samt besittning av 

bostaden på sådant sätt som förhindrar tvångsvräkning.57  
Det första att ha i åtanke för ett område som Kibera är att det är ett stort och 

varierande område. Det kan vara vanskligt att generalisera alltför mycket om hur det är 

att bo och leva här. Precis som alla andra större områden som bebos av många människor 

uppvisar Kibera olikheter i boendestandard, infrastruktur, arbetslöshet och så vidare. Att 

hitta relevant information är därför inte helt enkelt. Josiah Omotto, från Umande Trust, 

berät-tade för mig att många studier som utförts där har varit koncentrerade till områdena 

kring Kibera Road. Det är en stor asfalterad väg som går genom den norra delen av slum-

området. Där ligger Kiberas bättre områden och levnadsförhållandena där kan markant 

skilja sig från de sämre områdena längre söderut i fråga om sanitet, boende och ekonomi. 

Han säger ”Det är för farligt och obekvämt för organisationer och journalister som inte är 

förankrade i området att röra sig i de sämre delarna. Därför blir det missvisande då 

                                                           
55 Peepoople, http://www.peepoople.com/how-we-work/urban-slums/#navigation 
56 UN-HABITAT, State of the World’s Cities 2006/7, 
http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/documents/sowcr2006/SOWCR%205.pdf 
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situationen inne i gränderna ofta är värre än vid stora vägen”.58 Med det i minnet försöker 

jag här presentera en så rättvis bild av läget som möjligt är.  

7.1 Yta och invånarantal 

Det finns ingen samstämmighet kring hur många invånare Kibera har. Vissa anser det 

vara ett av Afrikas största slumområden medan andra gör mer blygsamma uppskattningar. 

The Kibera Law Center, en organisation som erbjuder gratis rättshjälp för Kiberas 

invånare, skriver på sin hemsida att det bor uppemot en miljon människor i området.59 

Andra, som Map Kibera Project, uppger på sin hemsida resultaten av 2009 års Kenya 

Population and Housing Census, där invånarantalet i Kibera inte blev mer än 170 070 

personer.60 Map Kibera Project är en organisation som sysslar med att ta fram pålitlig 

statistik om området, och deras egen undersökning från 2008 visade att mellan 235 000 

till 270 000 bor i Kibera.61 Storleken är desto lättare att fastställa, ungefär 2,5 kvadrat-

kilometer.62 Området delas upp i olika enheter, villages, och antalet varierar mellan nio63 

och tretton64, beroende på hur uppdelningen görs.  

7.2 Boende 

Även om inte invånarantalet är riktigt lika högt som vissa vill göra gällande är det 

fortfarande ett mycket tättbefolkat område. En av följderna av att många människor lever 

på en sådan begränsad yta som Kibera utgör är trångboddhet. Världsbanken ger i en 

rapport från 2006 följande generella information om Nairobis slumområden. Vanligtvis 

delar 2,6 personer på ett rum i slummen, i de fattigaste hushållen är siffran tre personer, 

att jämföra med Nairobi som helhet där det bor 1,7 personer per rum.65 Då det vanligaste 

antalet personer per hushåll är tre personer betyder det att de flesta hem i slumområdena 

                                                           
58 Intervju med Josiah Omotto, Umande Trust  
59 The Kibera Law Centre, http://kiberalawcentre.org/facts/ 
60 Map Kibera Project, http://mapkiberaproject.yolasite.com/maps-and-statistics.php 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Water and Sanitation Program, Understanding Small Scale Providers of Sanitation Services: A Case 
Study of Kibera, 2005, s 2, 
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/3282007101231_afUnderstandingSmallScaleProvi
dersKibera.pdf 
64 Boyani Ratemo, Lenah, Utilization and Sustainability of Water and Sanitation Services in Kibera Slums 
of Nairobi, Kenya, Kenyatta University, 2007, s 2, 
file:///C:/Users/Ida/Downloads/Ratemo,%20Lenah%20Boyani%20(3).pdf 
65 World Bank, Kenya Inside Informality: Poverty, Jobs, Housing and Services in Nairobi’s Slums, Report 
No. 36347-KE, 2006, s 37, http://www.pseau.org/event/africites_4/ss_slums/gulyani_nairoby_slums.pdf 
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består av ett rum.66 Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det bara är tre familje-

medlemmar, många gånger är det omöjligt för en familj att få plats på samma ställe och 

delar därför upp sig.67 Det är få som äger sitt hus eller marken det står på, nästintill alla 

boende i de olika slumområdena hyr sina hem.68  

Orsakerna till att boendesituationen ser ut som den gör i Kibera och andra 

slumområden i Nairobi beror enligt Världsbanken i huvudsak på fyra saker. Den första är 

att urbaniseringen i Kenya har skett samtidigt som ekonomins tillväxt varit svag, den 

andra anledningen är att 95 procent av husen ägs av absentee landlords, hyresvärdar som 

inte själva bor i området, vilka investerat mycket lite för att förbättra för de boende. Att 

det inte har skett någon storskalig eller systematisk satsning på infrastruktur i slummen 

från statens sida anges som tredje orsak och den fjärde orsaken är den svaga demokratiska 

ställningen de boende i slummen besitter eftersom demokratin i Kenya fortfarande är 

ung.69 Det första demokratiska presidentvalet skedde 1994, första regimförändringen 

skedde 2002.70 En annan rapport, från en organisation verksam för borättigheter, menar 

att staten och lokala myndigheter inte tagit de behov som uppstår av urbanisering på 

allvar. De anser att det handlar om komplexa socioekonomiska förhållanden i kombi-

nation med korruption, diskriminering av fattiga och ”a general inability to understand 

and effectively respond to citizen-articulated service needs”71, vidare att situationen i 

Kibera ”is a manifestation of increasing poverty levels in Kenya and an indication of the 

historical lack of political will by government to respond to the needs of the poor”.72 När 

jag frågade Josiah Omotto på Umande Trust om varför Kibera existerar svarade han att 

det först och främst är resultatet av misslyckad stadsplanering där fattiga människor inte 

tas hänsyn till, men i ett vidare perspektiv anser han att varken den nationella eller globala 

politiken satsar på dem som lever i fattigdom. Han ser dock försiktigt förhoppningsfullt 

på framtiden eftersom den nya konstitutionen, från 2010, innehåller ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter, till skillnad från den gamla som endast innehöll medborgerliga 

och politiska. Den politiska makten har även genomgått en decentraliseringsprocess som 

gör det lättare för människor att ta del av politiska beslut, men det har samtidigt lett till 
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68 Ibid. s 36  
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71 COHRE, Hakijamii Trust och Umande Trust, The Right to Water and Sanitation in Kibera, Nairobi, 
Kenya, 2007, s 6, http://www.hakijamii.com/publications/waterightkibera.pdf 
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att korruptionen spridit sig. 73 Det återstår att se om invånarna i Kibera kommer få mer att 

säga till om i framtiden när demokratin hunnit växa sig starkare.   

7.3 Vatten  

Tillgången på vatten är central för saniteten och givetvis även för ett i övrigt fungerande 

vardagsliv. Sedan år 2002 är det företaget Nairobi City Water and Sewerage Company 

som tillförsäkrar vattnet för stadens invånare. Enligt företagets hemsida har 50 procent av 

Nairobis drygt tre miljoner invånare tillgång till vatten från stadens ledningar, medan 

resterande får vatten från ”water kiosks”, vanligtvis privata försäljare som säljer vatten 

från en stor tank kopplad till vattenledning, småskaliga försäljare på gatan eller från 

illegala inkopplingar på vattennätet.74 Den andel av Kiberas befolkning som har tillgång 

till vatten från ledningar är lägre än för Nairobi som helhet; bara 4 procent har vatten 

indraget i sina bostäder medan hela 68 procent köper vatten från vattenkiosker.75 

Vattenanvändningen ligger på ungefär 23 liter per person och dag,76 att jämföra med 

Sveriges 160 liter.77  

Det finns stora variationer inom Kibera när det gäller vattentillgång. En 

undersökning summerar problemen med vatten för Nairobis sluminnevånare i tre ord: 

tillgång, kostnad och kvalitet.78 I vissa av Kiberas byar är tillgången pålitlig och invånarna 

får tag på vatten inom tio till trettio minuter. Andra ställen uppvisar större svårigheter, 

där det kan krävs runt fyrtio minuter för att få tag på det vatten man behöver.79 När de 

boende själva fick uppge vad det beror på svarade de torka, förstörelse av ledningar, 

läckage och eftersatt underhållsarbete.80 Det finns även uppgifter om att Kibera mottar 

mindre vatten än andra områden i Nairobi på grund av i huvudsak två anledningar; den 

begränsade kapaciteten på pumpstationen som förser området med vatten och att vattnet 

hellre förs till områden där befolkningen både har större politiskt inflytande och är 

                                                           
73 Intervju med Josiah Omotto, Umande Trust  
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köpstarkare.81 De som har sämst tillgång till vatten betalar mest för det. Att köpa vatten 

från försäljare och kiosker kan kosta uppemot åtta till tjugo gånger mer per liter än vad 

priset för vatten från ledningar ligger på82 och priset varierar beroende på tillgång och 

område.83  

7.4 Sanitet 

Precis som för vatten är även tillgången till sanitet mycket låg och de former av sanitet 

som finns att tillgå i Kibera är av varierande slag och kvalité. Eftersom människor bor 

trångt, vanligtvis i ett rum utan avskiljning för kök och toalett, måste den sanitära 

anläggningen placeras utanför hemmets väggar. Toaletterna kan antingen vara offentliga 

eller privata.84 De offentliga har främst finansierats av donationer eller NGO:s och drivs 

antingen av anställda eller volontärer.85 De privata kan också vara finansierade av dona-

tioner eller NGO:s men hyrs ut till en grupp bostäder som får ensamrätt på dem.86 De kan 

även ägas av hyresvärden. 87 Huruvida toaletterna är privata eller offentliga bestämmer 

inte vilken typ av toalett det rör sig om eller vilken standard den har. När jag genomförde 

mina intervjuer frågade jag om hur mycket informanterna betalade för att besöka en 

toalett och jag fick alltid samma svar, fem shilling, ca fyrtio svenska ören.88 Det stämmer 

väl överens med en annan undersökning där 89 procent av de tillfrågade uppgav att de 

betalade fem shilling.89 I vissa fall betalas avgiften för de privata toaletterna månadsvis 

till hyresvärden, men det vanligaste tycks vara att betala per användning.90 

Avloppssystemet är underdimensionerat och därför har ungefär 70 procent av 

invånarna ingen tillgång över huvud taget till toalett med avlopp.91 De flesta använder pit 

latrines, utedass i svensk översättning, eller flying toilets, en plastpåse som knyts ihop 

och kastas iväg.92 Problemet med pit latrines är att de förr eller senare blir fulla och måste 
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tömmas. Metoderna som används vid tömning är huvudsakligen med maskin, för hand 

eller med hjälp av gravitationen. Att tömma toaletterna med maskin, som görs i en 

tredjedel av fallen, är billigast, enklast och snabbast, men inte alltid möjligt. Pumparna är 

inte nog effektiva för att få upp all avföring och skräp som finns i groparna och de lastbilar 

pumparna sitter på kan inte ta sig fram på mindre vägar.93 Därför är det fortfarande vanligt 

med manuell tömning. Genom att tömma för hand går det att komma åt de toaletter 

lastbilarna inte kommer fram till, men det innebär stora hälsofaror för arbetarna. De har 

inte tillräckliga skyddskläder och kommer i direktkontakt med avföring, dessutom är 

arbetet stigmatiserande och de tvingas ofta jobba nattetid.94 Att ta hjälp av gravitationen 

innebär helt enkelt att skapa avrinning från toaletterna direkt till en flod eller annan 

dränering. Det är en enkel lösning, men förorenar vatten som används till tvätt och 

hygien.95 Alla pit latrines töms inte heller när de blivit fulla. Det finns uppgifter om att 

mellan 1396 och 3097 procent av utedassen i Kibera är stängda för att de inte blivit tömda. 

Skillnaden i procent kan tänkas bero på vilken tid på året saken undersökts, under 

regnperioden försvåras den sanitära situationen då regnvattnen samlas i groparna och 

skapar översvämning.  

Det finns inga enhetliga siffror på hur många toaletter som finns tillgängliga i 

Kibera och tillgängligheten varierar beroende på område. Den vanligaste statistiken som 

finns är uppskattningar på hur många personer som delar på varje toalett. Världsbankens 

undersökning bland flera av Nairobis slumområden visar att i genomsnitt 71 personer 

delar på en toalett.98 En annan rapport, sammanställd av tre organisationer verksamma i 

Kibera, ger exempel på hur olika tillgången kan vara i områdets olika byar. Den visar att 

det inte är ovanligt att uppemot 50 hushåll, ofta fler, delar på en enda toalett.99 En tredje 

rapport, som undersökt tillgången på sanitet i fyra av Nairobis slumområden, uppger att 

det är vanligt att cirka femtio personer delar toalett.100 
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7.5 Hälsa  

Med trångboddhet, dålig sanitet och minimalt politiskt inflytande är det inte förvånande 

att hälsoproblemen är betydande i Kibera. I en undersökning fick mödrar i informella 

bosättningar i Nairobi identifiera de fem huvudsakliga hälsoproblemen för barn under 

fem år och resultatet blev luftvägsinfektioner, diarré, malaria, hudproblem och under-

näring.101 Mödrarna var överens med forskarna att dessa hälsoproblem var en effekt av 

bristen på rent vatten, säker sophantering, dålig tillgång till bra och tillräcklig mat samt 

luftföroreningar.102 I Afrika söder om Sahara finns den högsta mödradödligheten i 

världen, men skillnaden i antal döda mellan sluminvånarna i Nairobi och övriga stadens 

befolkning är stor, en av anledningarna är tillgången till professionell hjälp vid 

förlossning. Inte ens hälften av alla kvinnor som deltog i en undersökning om 

barnafödande i två av Nairobis slumområden hade sjukvårdsutbildad assistans vid 

förlossningen.103 Trots att dödligheten för barn under fem års ålder är högre på Kenyas 

landsbygd än i Nairobi som helhet är den flera gånger högre i slumområdena än i de mer 

välbärgade områdena.104 Det finns även stora problem med sjukdomar och dödsfall i 

samband med aborter. Det är förbjudet att utföra aborter i Kenya vilket leder till att de 

utförs av ”ill equipped individuals in dirty backstreet rooms”105 och resulterar i att över 

2600 kvinnor dör varje år av följderna.106 I Kenya är sex procent av befolkningen HIV-

positiva107 och det är unga kvinnor som är hårdast drabbade, något som hänger samman 

med det utbredda sexuella våldet108. Det är svårt att finna några exakta siffror för HIV-
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prevalensen i Kibera men det finns uppgifter om att den ska vara så hög som 14 procent109. 

Det finns många sociala och kulturella hinder att överbrygga innan en framgångsrik 

antiretrovial behandling kan genomföras i stor skala, inte bara ekonomiska110. Bland annat 

är rädslan att det ska bli känt i samhället en hindrande faktor som gör att många drar sig 

från att testa sig och få behandling111. De mest dominerande sjukdomarna i Nairobi, 

luftvägs- och diarrésjukdomar med tillsammans 42 procent av sjukdomsfallen, är direkt 

kopplade till fattigdom då luft- och vattenburna sjukdomar sprids snabbt i 

slumområdena112.  

7.6 Våld  

Våldet är utbrett i Nairobi, inte minst i de informella bosättningarna. Amnesty 

International utförde intervjuer med kvinnliga boende i fyra av Nairobis slumområden 

och konstaterar att våldet ständigt finns närvarande. Förövarna är många; ungdomsgäng, 

partners, familjemedlemmar, arbetsgivare och polis, men att det allra största hotet 

kommer från personer informanterna hade en nära relation till.113 I den stora nationella 

undersökningen Kenya Demographics and Health Survey menar man att ”women are 

socialised to accept, tolerate, and even rationalise domestic violence and to remain silent 

about such experiences”.114 Enligt KDHS 2008-2009, som för andra gången i historien 

undersökte förekomsten av våld i hemmet,115 har 39 procent av kvinnorna i Kenya utsatts 

för sådant våld sedan de fyllt 15 år.116 För sexuellt våld är siffran 21 procent117 varav 12 

procent av kvinnorna i åldern 15-49 år uppgav att deras första sexuella erfarenhet skedde 

mot deras vilja.118 De kvinnor som uppgett att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld blev 

tillfrågade om huruvida de sökt hjälp för att försöka få slut på våldet, men hela 45 procent 

sökte varken hjälp eller berättade för någon om det.119 Av de som sökte hjälp var det bara 
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drygt 6 procent som vände sig till polisen.120 Dessa siffror gäller för Kenya nationellt. I 

den ovan nämnda rapporten från Amnesty, i vilken 130 kvinnor intervjuats om deras 

livssituation i Kibera och tre andra informella bosättningar i Nairobi, går det att se 

liknande mönster. Många av informanterna sa att våld, speciellt från makar eller partners, 

var normalt.121 Flera uppgav också att de inte litar på polisen då det har hänt att de utsätter 

kvinnor för sexuellt eller annat könsbaserat våld,122 eller att de inte upplever att det gör 

någon skillnad ifall de anmäler ett brott eller inte, som en kvinna från området Korogocho 

uttryckte det: “The police often say that they don’t want to be involved in such cases… 

The police, being predominantly male, are often insensitive to women’s plight. Their 

perception is such that women victims are expected to resolve domestic issues without 

involving the justice system”.123 Utanför det egna hemmet finns det risk att utsättas för 

brott av kriminella, antingen ensamma eller i gäng, som rånar, våldtar eller på annat sätt 

utsätter kvinnor för fysiskt våld.124 Vanligtvis sker detta på kvällar och nätter men ingen 

tid på dygnet upplevs som helt säker.125  

Risken att utsättas för sexuellt och annat våld är starkt sammankopplat med 

tillgången till sanitet. Det är helt enkelt för farligt att uppsöka en toalett när det är mörkt 

och majoriteten av kvinnorna Amnesty pratade med törs inte gå på toaletten på kvällar 

och nätter eftersom de ligger för långt från bostaden.126 Även män blir givetvis utsatta för 

våld. I en undersökning uppgav 63 procent av svaranden, både män och kvinnor, att de 

inte kände sig trygga i det slumområde de bodde i.127 I samma undersökning svarade 27 

procent att åtminstone en person i deras hushåll hade utsatts för våld de senaste tolv 

månaderna.128 Den upplevda utsattheten var lika hög hos både män och kvinnor, men 31 

procent av männen rapporterade att de blivit utsatta för våld det senaste året, medan 

siffran för kvinnor var 23 procent.129 Det förekommer också att män försöker smutskasta 

kvinnor med HIV genom att våldta dem, och den gamla vanföreställningen om att genom 
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att våldta ett barn eller en oskuld skulle den egna HIV-smittan minska eller försvinna 

lever fortfarande kvar.130 

8 Undersökning 

I det här kapitlet presenteras den intervjustudie som utförts i Kibera.  

8.1 Lanseringen av Peepoo  

För att undersöka förändringsprocessen i Kibera har jag frågat informanterna om hur det 

gått till när Peepoo lanserades och hur produkten togs emot då den var ny i området. Det 

har jag gjort för att se hur första steget i förändringen sett ut och hur den sedan utvecklats 

därifrån. För att sprida information om produkten och dess användningsområde har 

Peepoople använt sig av olika kanaler. Den initiala presentationen skedde på en 

fotbollsplan vid Nairobi Dam, i södra delen av Kibera. Där hade man ett stort event med 

bland annat dans och teater och viktiga personer var där för att tala.131 Tillvägagångssättet 

gjorde det möjligt att snabbt nå ut till ett stort antal personer. Ungefär samma 

tillvägagångssätt användes även när Peepoo under våren 2014 skulle introduceras i en 

skola i Kisumu, Kenyas tredje största stad. Lanseringen skedde då i en skola dit alla 

föräldrar var välkomna och lokala auktoriteter var närvarande för att visa sitt medgivande 

och stöd. Efter den initiala lanseringen i Kibera introducerades sales women. De har till 

uppgift att både ge information om produkten och att sälja den. Även de fyra drop 

pointsen, där de använda påsarna lämnas in, fungerar som informationsspridare då de är 

synliga i området och bemannade. Vid drop pointsen finns även möjligheter till handtvätt 

och fungerar på så sätt också som en informationsspridare för vikten av en god hand-

hygien. Därutöver har även marknadsföring via reklam i form av väggmålningar använts; 

i de områden i Kibera där Peepoople har verksamhet är det inte ovanligt att se klargröna 

väggar med Peepooples logotype.  

8.2 Första mötet med Peepoo  

Informanterna fick svara på frågan om hur de först kom i kontakt med Peepoople då det 

visar hur förändringsprocessen startade, både för dessa personer på ett individuellt plan 

men även som grupp. Sammanlagt var det femton kunder som svarade på frågan.  

                                                           
130 Patterson, Hannah, s 15 
131 Mailkonversation med Camilla Wirseen, 28 april 2015.  
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Av de fem kunder till sales woman Ann som fick frågan hade alla fått kännedom om 

Peepoo genom henne. Tre av dem nämnde att de fick en påse som prov och en kund 

berättade att Ann hade samlat hela kvarteret och utbildat dem i grupp om hur påsarna 

fungerade. Av Patricias fem kunder hade tre av dem blivit informerade av henne medan 

de två andra hade fått kännedom om dem genom sina grannar som redan använde Peepoo. 

De tre som blivit informerade av Patricia berättade alla att hon hade kommit hem till dem 

och berättat om produkten. När jag intervjuade sales woman Eunices kunder hade två av 

dem blivit informerad av henne genom hembesök. Violet, en av de tre av Eunices kunder 

som hade fått kännedom om Peepoo på annat håll än från henne, berättade att hon sett 

väggmålningar runt om i Silanga, en av Kiberas byar, och blivit nyfiken och ville veta 

mer. Hon hade själv sökt efter information genom att fråga runt i sin närhet och när Eunice 

sedan kom hem till henne för att sälja var hon redan säker på att hon ville testa. Margret 

var en av Peepooples första kunder och var närvarandevid lanseringen på fotbollsplanen, 

medan Lydia fick kännedom om saken genom sina barns skola. De två övriga kunder som 

inte mött Peepoo första gången genom Eunice hade fått kännedom om produkten genom 

sina grannar.  

Av sammanlagt femton kunder till tre olika sales women hade således tio av 

personer blivit informerade av dem. Av dessa tio personer var det nio personer som 

mottagit informationen enskilt vid ett hembesök medan en av Anns kunder, Enock, 

berättade om att hon samlat de boende i kvarteret i grupp och utbildat dem. Förutom det 

gruppmötet och Margrets närvaro vid lanseringen tycks den huvudsakliga informations-

spridningen skett på individuell basis. 

8.2.1 Det initiala intrycket  

För en undersökning av en förändringsprocess av det här slaget är det inte bara intressant 

att få veta hur själva förändringen startade utan även vad de personer som är med i 

förändringen hade för uppfattning om den produkt som spelar huvudrollen i processen. 

Det är av betydelse eftersom en positiv första inställning och nyfikenhet möjligtvis gör 

det enklare att driva igenom förändringen. Majoriteten av de tillfrågade kunderna var 

positiva till Peepoo. Av de nitton personer som svarade på frågan om vad deras första 

intryck var sa femton personer att de tyckte om påsarna första gången de hörde talas om 

dem medan enbart fyra personer hade haft en negativ inställning från början.  

De fyra som angav att deras initiala inställning var negativ uppgav varierande 

anledningar, det fanns inte en specifik orsak som gällde för dem alla. En rektor på en 
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skola berättade att hon tyckte det var en märklig idé tills hon förstod att kemikalierna i 

påsen bryter ned avföringen till konstgödsel. När hon hade förstått funktionen var hon 

fortfarande skeptisk med bestämde sig för att testa, och då säger hon sig ha insett att det 

var någonting som hon och skolan skulle ha glädje av. En kvinna vid en annan skola, 

ansvarig för Peepoo där, tyckte också att det var en märklig idé, att hon till och med var 

lite rädd för dem. Tanken på att göra sina behov i en påse och sen lämna över den till 

någon annan skrämde henne. Mary, en av kunderna, berättade att hennes första intryck 

var att hon ”hated them” eftersom hon tyckte att de luktade. Senare började hon anse att 

de var hygieniska och hennes inställning ändrades. Esta blev informerad av sales woman 

Patricia som kom till hennes hus, och första gången var hon inte alls intresserad, men vid 

Patricias andra besök blev hon övertalad och nu säger hon sig älska idén.  

Av de femton som var positivt inställda till Peepoo från första början utrycker flera 

att de var nyfikna på att prova något som kunde underlätta vardagslivet. Några sa att de 

var tacksamma för att det kom ett nytt alternativ och andra uttryckte desperation efter 

något som kunde förbättra deras situation. Deras berättelser står i viss kontrast till vad de 

som är anställda vid uppsamlingsstationerna och sales women berättar om den första tiden 

med Peepoo i området. Enligt Joseph, anställd vid en av insamlingsstationerna var det 

svårt att övertala de boende att påsarna var någonting som de kunde ha användning för, 

de flesta ville inte lyssna. De fick satsa mycket på information men det som enligt honom 

har varit mest effektivt är när användare berättar om Peepoo för sina vänner och grannar. 

Han menar att människor lyssnar mest på dem som berättar om sina egna erfarenheter av 

produkten. Numera händer det dock ofta att personer söker upp Peepoople, exempelvis 

vid insamlingsstationerna, och ber att få veta mer om Peepoo. Hans historia upprepas 

även på två andra drop points, de anställda berättar även där om svårigheterna i början av 

projektet. Joseph menar att de fick prata mycket om att det inte handlade om kultur utan 

om sanitet. Många upplevde det som tabu att prata öppet om avföring och det var även 

svårt att övertala folk att lämna in de använda påsarna. Sales woman Ann bekräftar att 

folk till en början var tveksamma, första dagen hon arbetade sålde hon bara en rulle, som 

består av 28 påsar, men redan andra dagen sålde hon två stycken och sedan dess har det 

ökat hela tiden. Rektorn på skolan, som även själv till en början var tveksam, säger att 

även barnen på skolan var det men att det var föräldrarna som var mest motsträviga. Innan 

Peepoo introducerades på hennes skola var barnen tvungna att antingen gå hem eller 

uppsöka en offentlig toalett när de behövde gå på toaletten, och ofta kom de inte tillbaka 

efter att de gått iväg. Sedan påsarna började användas på skolan har närvaron ökat 
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dramatiskt. Trots det var det inte alla föräldrar som var positiva. Hon berättar om en 

mamma som krävde att hennes son skulle fortsätta komma hem när han behövde gå på 

toaletten och förbjöd honom att använda Peepoo, men efter att hon bjudits in till skolan 

för att själv se hur de fungerar ändrade hon sig.  

Att kundernas berättelser skiljer sig från de anställda vid uppsamlingsstationerna 

och slaes women, kan bero på flera olika saker. Det är möjligt att några av kunderna inte 

ville berätta om att de från början inte tyckte om Peepoo för mig eftersom jag var i 

sällskap av anställda hos företaget. Kanske ville de inte tala illa om någonting som de 

senare kom att uppskatta. Det är också tänkbart att de helt enkelt glömt bort att de från 

början var negativt inställda. Flera av dem jag intervjuade hade använt Peepoo i olika 

utsträckning i flera år och det skulle inte vara konstigt om minnet av det första intrycket 

förändrats på den tiden. Då jag enbart intervjuade aktiva kunder vet jag ingenting om hur 

de som inte heller nu använder Peepoo tänkte när de först fick kännedom om produkten. 

Mest troligt är att de var mer negativa till idén än mina informanter och det kan vara dem 

som de anställda vis drop pointsen hade i åtanke när de berättade om hur svårt det var i 

början. Som framkom i undersökningen uttryckte flera av dem som var positiva till 

Peepoo från första början att de var nyfikna att testa något som kunde underlätta 

vardagslivet. En möjlighet är att även om de inte föll för själva produkten vägde 

nödvändigheten av att förbättra saniteten över och därför blev de positivt inställda av 

”bara farten”. 

8.3 Rekommendationer till andra  

För att få veta hur informationen om Peepoo har spridits, förutom genom Peepooples 

kanaler, frågades informanterna om de själva aktivt har rekommenderat produkten till 

andra. Elva informanter svarade på frågan och samtliga har rekommenderat produkten till 

personer i deras omgivning. Endast en informant angav att hon enbart rekommenderat till 

en annan person, resterande tio informanter hade rekommenderat till flera individer. 

Enock berättade om att han var övertygad om att ju fler som utbildas om produkten desto 

större framgångar kommer den ha, därför hade han själv utbildat sina grannar i hur Peepoo 

fungerar. Han menar att fler måste inse att det inte är smutsigt att göra sina behov inomhus 

utan att det är mer smutsigt att göra det utanför huset direkt på gatan. Hela sex av de 

tillfrågade uppgav att de informerat många i deras närhet, även släkt och vänner på besök 

från andra platser. Polycarp berättade att han brukar ta med besökare till sin sales woman 

Patricia som får berätta mer. Margaret driver förskoleverksamhet och använder 
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Peepoople till barnen hon tar hand om, sen berättar hon om produkten för föräldrarna och 

informerar om var de kan köpas. Det är omöjligt att uppskatta hur många som blivit 

informerade av sina vänner och bekanta som sedan börjat använda Peepoo. Men som 

Joseph från insamlingsstationen sa ovan, det mest effektiva sättet att sprida produkten är 

när människor i ens egen närhet rekommenderar den.  

8.4 Genusaspekt  

Genom att undersöka om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever 

sanitetssituationen ville jag få fram om det existerar olika incitament för att förbättra 

saniteten beroende på könstillhörighet. Frågan tar inte hänsyn till olika uppfattningar om 

kön utan enbart om dålig sanitet påverkar män och kvinnor olika. Det var sedan upp till 

respondenterna att tolka detta och fylla med den innebörd de ville. Svaren förvånade till 

viss del. Efter vad som framkommit i andra undersökningar kunde det förväntas att 

andelen som ansåg att kvinnor drabbas hårdare var större. I Amnestyrapporten Insecurity 

and Indignity: Women’s Experiences in the Slums of Nairobi, Kenya beskrivs det 

könsbaserade våldet kvinnor utsätts för, och att det speciellt i samband med toalettbesök 

efter mörkrets inbrott är mycket farligt för kvinnor att gå ut. I rapporten har 130 kvinnor 

intervjuats i flera av Nairobis slumområden och en hög andel av dessa berättar om 

våldtäkt och andra former av våld de eller deras kvinnliga anhöriga utsatts för när de varit 

på väg till eller från toalettbesök.132 Efter att ha tagit del av dessa siffror förväntade jag 

mig att en högre andel av respondenterna skulle anse att kvinnor var i en mer utsatt 

situation, men av de sexton enskilda intervjuer jag gjorde med kunder svarade åtta av dem 

att det inte var någon skillnad mellan kvinnor och män. Sju respondenter svarade att 

kvinnor drabbas hårdare medan en inte var säker på om det var någon skillnad mellan 

könen.  

De som svarat att dålig sanitet hade samma inverkan på män och kvinnor hade olika 

förklaringar till detta. Nebat menade att eftersom det var ett biologiskt behov var båda 

könen i samma situation och upplevde samma problem. Sharon tyckte samma sak, och 

tillade att de sjukdomar som sanitetsproblemen för med sig inte diskriminerar. Även 

Enock ansåg att både kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning av bristande sanitet. 

Han tar dock upp problemet som finns med män som har sin arbetsplats utanför Kibera 

och inte anser sanitetsproblemen lika allvarliga som dem som lever med det dygnet runt. 

                                                           
132 Amnesty International, s 21 
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Det problemet tog även Rosemary upp, hon anser att bristen på sanitet främst drabbar 

kvinnor eftersom männen har tillgång till sanitet på arbetsplatserna och behöver inte vara 

hemma och ta hand om barnen och deras toalettbestyr. Lydia berättade samma sak, och 

även om hon ansåg att sanitetsproblemen både drabbade män och kvinnor hårt ansåg hon 

att de män som arbetar utanför Kibera dagtid helt enkelt inte ser problemen som lika stora 

som kvinnorna. Männen kommer hem till ett rent hem på kvällen och har ingen aning om 

vad som hänt under dagen, menar hon. Även Esta och Polycarp anser att det drabbar 

könen olika just för att männen är borta under dagarna. Polycarp arbetar natt och enligt 

honom själv var han därför väl medveten om hur svår sanitetssituationen kunde vara för 

kvinnor och barn under dagtid. Ajuma var den enda som inte var säker på om det var 

någon skillnad, men nämnde de fysiska problem kvinnor kan uppleva om de inte får gå 

på toaletten. 

Vad som tydligt framkom under intervjuerna är att de som lever med 

sanitetsproblemen dygnet runt drabbas hårdast. Problem med hygien, sjukdomar, hitta en 

toalett och så vidare skiljer sig inte, enligt informanterna, speciellt mycket åt mellan 

könen, även om männen till viss del har de lättare eftersom dom, som Mary säger, kan stå 

upp vid toalettbesök. Men eftersom det oftast är kvinnorna som är hemma med barnen 

under dagtid blir bördan av exempelvis de sjukdomar dålig sanitet för med sig tyngre för 

dem, även om sjukdomarna i sig, som Sharon uttryckte det, inte diskriminerar. De som 

arbetar utanför Kibera eller har toalett på sin arbetsplats är inte lika utsatta som de 

personer som stannar hemma eller inte har tillgång till toalett på arbetsplatsen. 

8.5 Sanitetssituationen innan och efter Peepoos 

introduktion  

För att få veta om det skett en förändring till det bättre frågades respondenterna om hur 

sanitetssituationen sett ut innan de fick tillgång till Peepoo. De tillfrågades också om vad 

de uppfattar är värsta med att leva med bristande sanitet, samt vad det bästa med 

förbättrad sanitet är. Dessa frågor ställdes dels för att få mer kunskap om respondenternas 

allmänna sanitetssituation och dels för att undersöka vilka tänkbara orsaker som funnits 

till förändring hos informanterna. Det visar också vilka vinster informanterna uppfattar 

att Peepoo ger. Allt som allt tillfrågades 20 personer, 16 kunder, en sales woman och tre 

personer anställda på skolor.  
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8.5.1 Smuts 

Smutsen var det överlägset vanligaste svaret på frågan om vad som är det värsta med 

dålig sanitet. Femton personer angav smutsen som första svar på den frågan. Den är inte 

bara otrevlig i sig utan resulterar även i andra problem, såsom sjukdomar. En lärare 

berättade om att det var besvärligt att, innan skolan hade tillgång till Peepoo, låta barnen 

leka runt skolan på rasterna eftersom de då fick avföring på sig. Samma sak anförde Ada 

och Susanne, de var trötta på att behöva bevaka sina barns steg för att de inte skulle smutsa 

ner sig och sen dra in avföringen i hemmet. Även Margret, kvinnan som driver förskole-

verksamhet, ansåg att barnens lek i smuts och avföring var det värsta med den bristande 

saniteten. För Enock och hans familj, fem barn och fru, var smutsen som sanitets-

problemet orsakade så problematisk att de hade planerat att flytta. Det var först när 

Peepoo introducerades som det blev hanterbart i grannskapet och de kunde bo kvar. De 

flesta berättade om smutsen ute på gatorna men även om hur smutsiga de offentliga 

toaletterna kan vara och att det speciellt för kvinnor kan vara svårt att hålla sig ren vid 

besök där. Nebat tycker det ibland är mycket otrevligt i området eftersom vissa personer 

gör sina behov öppet på gatorna, något han hoppas kan minskas ju vanligare det blir med 

Peepoo. Som Lydia påpekade var all öppen avföring ”unpleasant for the eye”, men det 

var inte bara utomhus som människor tvingas göra sina behov i brist på andra alternativ. 

Hon berättade om att hennes tre barn inte alltid hann till toaletten utan var tvungna att 

göra sina behov hemma på golvet. 

8.5.2 Tillgänglighet och sjukdom 

Det näst vanligaste svaret på frågan om det värsta med bristande sanitet var svårigheterna 

med tillgängligheten, speciellt vid sjukdom. Berättelserna om tillgänglighet skilde sig åt 

mellan informanterna, men gemensamt för de nio kunder som uppgav det svaret var att 

de alla upplevde att vardagslivet ofta var besvärligt i samband med att de själva eller 

barnen skulle göra sina behov. Ajuma, mamma till tre barn, berättar att när hon behöver 

gå på toaletten måste hon först hitta personen som har nyckeln till de offentliga toaletterna 

i hennes område eftersom de ofta är låsta. Det hände ofta att hennes barn inte kunde vänta 

och istället bajsade på sig om inte personen med nyckeln gick att finna. Hon var mycket 

bestämd med att påtala att de alla led av detta. Flera av informanterna talade om 

tillgängligheten i samband med sjukdom. Både Pauline och Susanne tycker att tillgänglig-

heten är av speciell betydelse när antingen de vuxna eller barnen är sjuka, då det är svårt 
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att ta sig längre sträckor till offentliga toaletter. Samma sak berättade Violet om, hon har 

tre barn och speciellt när hon eller barnen är sjuka är det besvärligt att behöva bära dem 

till en toalett långt bort. Av de sexton intervjuer jag gjorde med kunder menade sex av 

dem att det värsta med all öppen avföring var att den spred sjukdomar. Violet menar att 

hennes barn oftare var sjuka före Peepoo fanns och att det hängde samman med den höga 

förekomsten av öppen avföring. Numera, när barnen blir sjuka, är det lättare att ta hand 

om dem eftersom hon inte behöver ta med dem längt bort till en offentlig toalett eller 

finna ett annat sätt för att ta hand om deras behov. Även Pauline berättar att påsarna är 

speciellt användbara just vid sjukdom. Margret, som ovan berättade om att det värsta med 

dålig sanitet är att barnen leker i smutsen menar att det har stor betydelse för 

smittspridning och de sjukdomar barnen får. Det sa även Rosemary, som menade att 

förekomsten av avföring överallt leder till diarrésjukdomar och att hon upplever att 

familjen varit friskare sedan närmiljön blivit renare. Flera informanter anser att 

tillgängligheten var av speciell betydelse under natten vilket redovisas under rubriken 

säkerhet.  

8.5.3 Säkerhet 

Det stod inte helt klart för mig hur jag skulle närma mig frågan om personlig säkerhet i 

de intervjuer jag utförde. I stort sett alla texter jag läst om Kibera berättas om de risker 

det innebär att lämna hemmet efter mörkrets inbrott, något som även bör undvikas i övriga 

Nairobi. Det är en viktig aspekt som jag inte ville utelämna samtidigt som jag inte ville 

agera på ett opassande sätt och ställa frågor som informanterna tog illa vid sig av. Därför 

valde jag att använda mig av ordet säkerhet, security, när jag frågade om hur de upplevde 

sitt område och då fick de som ville berätta mer detaljerat. Jag uppfattade inte att någon 

ansåg att själva frågan var besvärlig, men jag tror att vissa informanter drog sig för att 

berätta om personliga erfarenheter och höll sig därför till allmänna ordalag. Det var 

enklare att prata om säkerheten med de personer jag träffade på skolorna, vid 

insamlingsstationerna och med sales women, antagligen därför att de talade mer allmänt 

om området och inte i första hand om sig själva. Ann, en av sales women, anser att Peepoo 

har bidragit till höjd säkerhet, speciellt på natten. Enligt henne blev både pojkar och 

flickor våldtagna på väg till och från toalettbesök efter att det blivit mörkt och att det 

främst för barnen blivit bättre nu. Alla personer jag träffade på skolorna ansåg att det 

blivit säkrare för barnen och en lärare menade att barnvåldtäkterna har sjunkit drastiskt, 

ja nästan upphört, i området sedan de fick tillgång till påsarna. Sex av kunderna tog 
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specifikt upp problemet med toalettbesök under kvälls- och nattetid. Pauline tyckte det 

var det allra värsta med sanitetsproblemen, att hon ibland var tvungen att utsätta sig för 

fara och gå ut när det var mörkt. Före Peepoo använde hon nattetid ofta istället ett kärl 

eller tidningspapper som hon slängde ut på gatan. Esta berättade inte några detaljer om 

säkerheten utan konstaterade helt enkelt att det är för farligt att gå ut på natten. På liknande 

sätt uttalade sig Rosemary, när jag ställde följdfrågan om hon var rädd att gå ut på natten 

svarade hon att man måste vara rädd när det är mörkt. Susanne upplevde att skillnaden 

mellan män och kvinnor är störst just på natten och hon själv upplevde sig säkrare nu när 

hon inte behövde gå ut i mörkret. Hon ansåg att männen hade det lättare då de kunde gå 

på toa var de ville. Mary var inne på samma linje som Susanne, då hon ansåg att det dels 

är lättare för männen att göra sina behov då de kan stå upp och kissa medan kvinnor måste 

ta hänsyn till flera saker innan de kunde göra sina behov, plus att natten förvärrade den 

redan svåra situationen. Enock uppskattar Peepoo eftersom han själv jobbar natt och nu 

vet att familjemedlemmarna är hemma säkert utan att de behöver gå ut på toaletten. Hans 

svar skiljer sig från Susannes och Mary då han anser att det är lika farligt för både män 

och kvinnor att gå ut på natten. Andra kunder uttalade sig i mer allmänna ordalag om 

säkerheten utan att nämna att det just var farligt på natten. Det genomgående hos alla 

informanternas svar var att säkerheten definitivt är ett problem och att de upplever sig 

säkrare när de har möjlighet att göra sina behov utan att behöva lämna hemmet. Endast 

en informant, Ajuma, gav ett avvikande svar. Hon upplevde inte personligen att 

säkerheten var ett problem eftersom hennes bostad ligger i ett gated compound. Portarna 

till området låses på kvällarna och därför behövde hon inte oroa sig för att obehöriga finns 

i närheten. Förutom Ajuma uppgav alla informanter liknande svar, det som skilde dem åt 

var hur detaljerade de var när de berättade om säkerheten. Det som också skilde dem åt 

var om de berättade allmänt om frågan eller om de utgick från sig själva. Vissa uttryckte 

att det var skönt att inte behöva gå ut på natten medan andra sa att de verkligen inte ville 

göra det.  

8.5.4 Kostnad  

Som förklarats i tidigare kapitel är det sällan gratis att gå på toaletten i Kibera. Det, i 

kombination med låga inkomster, gör att billigare alternativ till de offentliga 

betaltoaletterna är eftertraktade. Peepoo är inte gratis, en påste kostar tre skilling, cirka 

40 öre, varav en shilling återbetalas vid inlämning till uppsamlingsstation, men är 

billigare än betaltoaletter. Det vanligaste priset som uppges i olika rapporter och 
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undersökningar är fem shilling för att använda en offentlig toalett. Fem shilling är också 

det pris som alla informanter uppgav och den summa jag själv såg angiven på 

sanitetsfaciliteter i Kibera. Med den vetskapen är det inte förvånande att nio av de sexton 

kunder jag intervjuade självmant tog upp kostnaden när de fick frågor om vad det bästa 

respektive det sämsta var med bristande/förbättrad sanitet.  

Informanternas och deras familjers toalettvanor varierar, vissa använde sig själva 

förut av offentliga betaltoaletter och lät barnen göra sina behov utomhus eller på 

tidningspapper, medan andra använde betaltoaletter för hela familjen. John har fyra barn 

och han uppger att hela familjen förut gick till betaltoalett vilket blev dyrt, och därför 

anser han att det bästa med Peepoo är att kostnaderna för toalettbesök nu sjunkit. För 

Ajuma var det den avgörande orsaken till att hon från början tyckte om idén med Peepoo, 

eftersom det skulle bli billigare att använda sig av påsarna än de vanliga toaletterna. 

Polycarp, tvåbarnspappa, berättade om hur dyrt det kan bli med betaltoaletter eftersom 

små barn behöver går dit så ofta. Han är nöjd med Peepoo men säger att han gärna skulle 

vilja att de var lite billigare. Polycarp var den enda av informanterna som uttryckte åsikten 

att Peepoo helst skulle ha ett lägre pris. De andra informanterna lyfte fram det positiva 

med att Peepoo var billigare än offentliga betaltoaletter utan att i sig kommentera Peepoos 

pris. Mary uttryckte sin besvikelse med två aspekter med offentliga toaletter. Den första 

var att inget utrymme avsätts eller skapas för att bygga nya sådana trots att behovet är 

stort, och det andra var att kostnaden för betaltoaletterna var alldeles för högt. Hon menar 

att den främsta anledningen till att hon tycker om Peepoo är att de sparar pengar. En annan 

aspekt av kostnaden med betaltoaletter ger Nebat. Han berättar att det inte alltid finns 

pengar hemma för att kunna betala för toalettbesök, speciellt på kvällen är det ett 

stressmoment att först behöva ordna fram kontanter för att sedan kunna gå på toaletten. 

Ofta fick familjen istället använda det som fanns tillgängligt hemma, exempelvis 

plastpåsar. Både Rosemary och Caroline berättar att de inte har råd att betala för sina 

barns toalettbesök. Carolines barn fick gå till Nairobi Dam i utkanten av Kibera för att gå 

på toa och hon berättar att om Peepoo försvann skulle det innebära att barnen inte längre 

skulle kunna gå på toa i närheten av hemmet eller att det skulle bli dyrt för henne att betala 

deras besök på offentliga toaletter. Eftersom Rosemary inte har råd att betala för sina barn 

fick de bajsa på tidningspapper tidigare men att hon i och med Peepoo har råd att ge dem 

ett annat alternativ.  
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9 Analys   

Utifrån Kurt Lewins teori om förändringsprocessen kommer här frågeställningen 

analyseras. Först vill jag veta om förändringen som genomförts i Kibera har skett i grupp 

eller enskilt, och sedan vilka krafter som har drivit processen framåt och vika som bromsat 

den, samt ta reda på hur de tre olika stegen i förändringsprocessen har sett ut.  

9.1 De tre stegen i förändringsprocessen 

I Lewins förändringsteori är de tre stegen centrala, unfreezing, moving och freezing of 

group standards, att tina upp, genomföra förändringen och sedan frysa gruppens beteende 

när önskad förändring inträffat. I Kibera kan upptiningen sägas ha börjat med lanseringen 

på fotbollsplanen, men även om det var många berörda personer närvarande där och som 

fick kännedom om produkten visade det sig i intervjuerna att det allra vanligaste första 

mötet med Peepoople var genom sales womens informationsspridning eller genom 

grannar och bekanta som redan använde påsarna. Av informanterna i den här studien var 

det bara en person, Margret, som varit på plats vid den initiala lanseringen. I Lewins 

exempel figurerar oftast avgränsade grupper där det är enklare att mäta och kontrollera 

hur de tre stegen har gått till, exempelvis en arbetsplats, medan det i Kibera rör sig om en 

stor heterogen befolkning. Det är samma steg som går att urskilja, men det är svårare att 

helt skilja stegen åt då det skett i olika omgångar och mer kommit smygande allteftersom 

än det skulle ha gjort om en planerad upptining inför en förändring på en arbetsplats skulle 

ha gjort.  

 I en förändring är det naturligt att vissa personer eller grupper är mer positivt 

inställda och mottagliga för förändringen, medan vissa inte alls vill vara delaktiga. 

Beroende på vem som tillfrågas har upptiningen i Kibera sett olika ut. Utifrån vad 

kunderna berättar går det att dra slutsatsen att det varit en relativt enkel uppgift, de flesta 

berättar att de varit nyfikna att testa något nytt och att de varit positivt inställda från första 

början. De anställda på Peepoople berättar en annan historia, att starten var riktigt 

besvärlig och att många tabun och hinder var tvungna att övervinnas. Det som kan 

konstateras är hur viktig den initiala upptiningen är. Hade inte tid och arbete lagts på att 

informera och visa på produktens fördelar hade mest troligt inte så många börjat använda 

den inom en relativt kort tid, om de alls hade gjort det över huvud taget. Bara en av de 

informanter jag pratade med hade självmant sökt upp information efter att ha sett reklam 

för produkten och enligt de anställda på drop pointsen var det först när Peepoople funnits 
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i området en tid som folk började komma till dem och fråga om vad Peepoo var för något, 

och då hade de redan fått kännedom om saken från andra kanaler, såsom grannar eller 

väggmålningarna runt om i området. Eftersom processen gått olika fort fram hos olika 

personer går upptiningsfasen och förändringsfasen in i varandra. Vissa har inte behövt 

motiveras speciellt mycket att testa produkten medan andra har varit tveksamma och åter 

andra, som inte varit delaktiga i intervjustudien, har inte velat testa alls. 

 Det tredje steget i Lewins förändringsprocess är att frysa gruppens standard när väl 

förändringen är genomförd. Det är det svåraste steget att applicera på 

förändringsprocessen i Kibera. Går det att veta när en sådan här typ av förändring nått sitt 

mål? Återigen är det lättare att se de olika stegen i förändringen i en mindre grupp där 

resultatet är enklare att mäta. På en arbetsplats går det att sätta upp mål för verksamheten 

och sedan hålla fast vid dem när målet är uppnått. Men det är en viktig komponent i teorin 

att inte bara uppnå målet utan att från början ha en plan för hur den ska bli beständig. 

Mina intervjuer har huvudsakligen kretsat kring användarnas erfarenheter och inte kring 

hur verksamhetens framtid ser ut. Det är därför svårt att dra några slutsatser om när målet 

med förändringen är nådd och hur gruppens standard ska frysas på en viss nivå. Det går 

att se sista steget i Lewins teori på olika sätt, för de enskilda användarna har målet med 

förändringen uppnåtts eftersom de fått tillgång till bättre sanitet och även ett hjälpmedel 

i vardagen. Men för att förändringen ska vara bestående måste kundernas användning 

mötas upp av fortsatt engagemang av företaget Peepoople. Som Lewin säger måste den 

nya nivån göras immun mot vidare förändringar för att den ska kunna hållas där den 

önskas. Om så sker i den utsträckning vi nu sett finns det stora chanser till att det kommer 

att resultera i en varaktig förändring som förhoppningsvis kommer fortsätta spridas och 

användas i Kibera.  

9.2 Förändring – grupp eller enskilt 

Den aspekt av förändring som analyseras här är huruvida förändringen har varit en 

grupprocess eller skett på individnivå, eller i vilken utsträckning det varit en blandning 

av de båda tillvägagångssätten. För att undersöka hur förändringen gått till har jag ställt 

frågor om hur informanterna fick kännedom om Peepoo och vad de då ansåg om 

produkten, och om de själva varit aktiva i spridningen genom att rekommendera den till 

andra.  

 Enligt Kurt Lewin är det mest effektivt att genomföra en förändring i grupp där alla 

gruppmedlemmar är involverade i processen eftersom människor tenderar att välja ett 
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liknande beteende som dem som finns runt omkring. Det upplevs som positivt för 

människor att vara en del av ett sammanhang. Som tidigare nämnts figurerar i Lewins 

exempel ofta mindre och mer bestämda grupper, exempelvis mammorna som gav sina 

barn torskleverolja, och det står i viss kontrast till att definiera invånarna i Kibera som en 

grupp. Tillvägagångssättet kan inte desto mindre jämföras. Det stora eventet som hölls 

vid lanseringen av Peepoo på fotbollsplanen vid Nairobi Dam är ett exempel på hur en 

grupprocess startar. Skillnaden mellan Lewins mammagrupp och Peepooples evenemang 

är att det inte fattades ett gemensamt beslut av de inblandade på fotbollsplanen, det var 

en lansering och det skulle fylla funktionen att sprida information. I mammagruppen 

deltog bara sex mammor och ett gruppbeslut att ge barnen torskleverolja kunde troligtvis 

enkelt fattas. Det som är gemensamt mellan de båda sorternas möten är att någon form av 

auktoritet var närvarande för att ge information och instruktioner. De båda typerna av 

sammankomster var arrangerade och inte spontant uppkomna och de hade mål uppsatta, 

i mammagruppen var det att få mammorna att ge sina barn torskleverolja och vid eventet 

i Kibera var det att nå ut till ett stort antal personer för att sprida information om Peepoos 

och förankra produkten i området. Även om båda sammankomsterna hade ett mål uppsatt 

är det inte möjligt att mäta effekten av de båda genom samma tillvägagångssätt. Hos 

Lewins mammagrupp genomfördes efter en månad en kontroll för att se ifall de enskilda 

mammorna genomfört det som beslutades under mötet, men eftersom inte något 

gemensamt beslut togs i Kibera, vi vet inte ens vilka som var där, är det inte möjligt att 

jämför de båda gruppernas utfall och på det sättet se om Lewins teori är applicerbar här. 

Det skulle istället vara mer intressant att titta på de mindre gruppmöten som sales women 

genomfört med grannar, men eftersom bara en av kunderna i den här studien deltagit i ett 

sådant möte är det svårt att dra några slutsatser om det förfarandet. 

 Den dominerande informationsspridningen, utifrån de personer som deltagit i den 

här studien, har skett genom sales women. Tio av femton kunder jag intervjuade fick 

kännedom om Peepoo via dessa kvinnor. I de flesta fallen har en sales woman kommit 

till en individs hem och marknadsfört produkten. Endast en kund berättade om att Ann 

samlat hela kvarteret och genomfört, vad Lewin skulle säga, en grupprocess. Båda dessa 

tillvägagångssätt tycks ha varit effektiva då majoriteten av de tillfrågade personerna 

började använda Peepoos då, medan några krävde ett till besök av en sales woman. 

Utifrån Lewins teori borde beslut om att använda Peepoo förankrade i grupp vara mer 

framgångsrikt, vilket det möjligen också varit i Kibera, men det var långt vanligare bland 

informanterna att ha träffat en sales woman på tu man hand och då bestämt sig för att 
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inhandla produkten och använda den. I Lewins exempel med mammorna och 

torskleveroljan gav alla mammor från gruppsamtalet sina barn torskleverolja medan drygt 

hälften som fick individuell rådgivning gjorde samma sak. Den slutsatsen går inte att dra 

från informanternas berättelser då bara en av dem varit närvarande vid ett liknande 

gruppmöte.  

 Det de anställda vid drop pointsen påpekade var att det mest effektiva sättet att få 

fler människor att använda Peepoo var när vänner och grannar rekommenderade 

produkten. Även det förfarandet går att betrakta som en slags grupprocess. Av betydelse 

är också att sales women är personer som har viss status i området. De har ett arbete och 

är självförsörjande133 och det kan upplevas som positivt att associeras med dem. Det 

stämmer väl överens med Lewins teori om att individer önskar hålla sig i närheten av den 

grupp de vill tillhöra. Om det uppfattas som positivt att använda Peepoo och en individ 

känner ett visst tryck från omgivningen att göra det, då torde förändringen vara enklare 

att genomföra. Motståndet är lågt och de pådrivande krafterna starka.  

 En brist hos Lewins teori är att han inte tar tillräcklig hänsyn till ifall de personer 

som ska genomföra förändringen, de som påverkas av att den sker, är positivt eller 

negativt inställda. Jag valde att fråga om det och utifrån svaren som framkom drar jag 

slutsatsen att den initiala inställningen spelar en viss roll. De flesta kunderna uppgav att 

de hade varit positivt inställda till produkten från första början och att de varit intresserade 

av att testa någonting nytt. Med en sådan inställning torde dessa individer ha lättare att 

genomföra förändringen än de som var negativt inställda. De anställda vid drop pointsen 

och sales woman Ann gav en annan bild av invånarnas initiala inställning till Peepoo. De 

berättade istället om hur besvärligt det varit att få folk att lyssna och att de inte alls 

uppvisade någon nyfikenhet. Det som är svårt att avgöra är om de kunder jag intervjuade 

var helt ärliga om deras första intryck av Peepoo, men jag utgår från det eftersom alla jag 

intervjuade är kunder i dagsläget. De behövde inte uppleva att de inför en anställd från 

Peepoople uppvisade missnöje med produkten eftersom de valt att fortsätta använda den. 

Det jag heller inte vet är hur många av de personer som de anställda vid drop pointsen 

talade om, de som inte alls var intresserade av att testa produkten, tillslut blev övertalade 

och nu är kunder. Det är möjligt att de fortfarande inte låtit sig övertalas att testa Peepoo 

och fortfarande anser det vara en dålig eller ointressant produkt. Anledningen till att jag 

                                                           
133 Mailkonversation med Camilla Wirseen, 28 april 2015  
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drar slutsatsen att den initiala inställningen är av betydelse är att färre hindrande krafter 

då mest troligt behöver elimineras för att minska motståndet mot förändring. Eller, om 

den motsatta vägen till förändring väljs, färre krafter behöver ökas för att driva igenom 

en förändring.   

9.3 Krafter för eller emot förändring 

Enligt Lewin finns det krafter inom det sociala fältet, med andra ord gruppen eller 

samhället, som ständigt är i rörelse och driver eller hindrar utvecklingen. Det kan aldrig 

stå helt still. Vilka krafter är det som driver grupprocessen framåt och vilka uppvisar ett 

motstånd i fallet med användningen och spridningen av Peepoo? För att få reda på det 

frågade jag frågor om informanternas allmänna sanitetssituation och om det var skillnad 

mellan kvinnor och män. Jag ville genom de frågorna få reda på om vad som kunde vara 

incitament till förändring, samt vad som kunde vara hindrande faktorer 

9.3.1 Krafter – motstånd till förändring 

Här ska vi enligt Lewins teori börja med att svara på varför processen fortgår som den 

gör, inom det sociala fältet som här utgör Kibera. De flesta av de faktorerna ligger utanför 

de boende i områdets kontroll, som exempelvis undermålig infrastruktur och fattigdom. 

Både som individer och som grupp saknar de medel att få kontroll och helt förändra sin 

situation. Med det inte sagt att förbättringar inte gjorts eller att invånarna på något sätt är 

passiva, bara att det finns strukturer utanför deras makt som gör att det sociala fältet de 

befinner sig inom står relativt still. Den andra frågan vi ska ställa är vilka förutsättningar 

det finns för att förändra omständigheterna. För att råda bot på bristen på förändring till 

det bättre behöver fler än en förutsättning uppfyllas; som Josiah Omotto från Umande 

Trust påpekade genomsyras både den nationella och internationella politiken på en brist 

på åtgärder mot fattigdom. Bland många andra tänkbara förutsättningar är Peepoople helt 

klart en sådan eftersom företagets produkt möjliggör förändring av de boendes 

levnadssituation. Enligt Lewin är det möjligt att i en dylik situation identifiera vilka 

krafter som driver på förändringen och vilka som hindrar den genom att uppvisa motstånd 

till förändring. Även för den här frågan var sales women och de anställda vid 

uppsamlingsstationerna mycket informativa. Kunderna var övervägande positiva och 

därför gav de flera exempel på de pådrivande krafterna, och de är i egenskap av aktiva 

konsumenter en drivande kraft i sig själv. De personer jag pratade med som hade en mer 

professionell relation till Peepoo kunde däremot berätta mer om de krafter som gjort att 
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förändringsprocessen hindrats. Det handlade främst om de kulturella hinder som 

omgärdade sanitetssituationen. Personalen vid uppsamlingsstationerna berättade om 

svårigheten att övertyga folk om att det handlade om sanitet och inte om kultur, eftersom 

det finns många kulturella tabun kring frågan. För att minska dessa hinder uppgav de 

anställda att de fick satsa mycket tid och energi på att informera om Peepoos fördelar, att 

det var en uppfinning invånarna i Kibera faktiskt kunde ha nytta av. Det verkar ha funnits 

ett motstånd till Peepoo för att den upplevdes som ”konstig”, och kunden Mary sa att hon 

från början till och med hatade dem. Information användes här för att minska krafterna 

som motsatte sig förändring, och som Lewin beskriver i sin teori är den vägen att föredra 

eftersom det tillvägagångssättet helt enkelt är lugnare och smidigare. Även om de flesta 

som intervjuades uppgav att de var positiva till påsarna var det några som var mer 

svårövertalade. Att vissa upplevde Peepoos som konstiga har sannolikt haft en hindrande 

effekt. En informant berättade om motståndet från vissa av sina grannar som inte ville 

göra sina behov inomhus i en påse, därför ansåg han att det är av stor vikt att folk får mer 

information om Peepoo och han själv var aktiv genom att försöka övertala dem om 

fördelarna.  

En annan kraft som motverkat förändringen som framkom genom intervjuer med 

kunderna var de män som arbetar utanför Kibera dagtid och som inte ser problemen som 

existerar på hemmaplan. Som bland annat Lydia och Esta berättade kommer männen hem 

till ett rent hem på kvällen och vet inte vad som hänt under dagen. Därför uppfattar de 

heller inte behoven som finns och är inte intresserade av en förbättring i någon större 

utsträckning. Enock, som själv jobbar natt och därför är hemma under dagtid, använde 

ordet problem när han talade om detta och utifrån hans och de andra informanternas 

berättelser är det möjligt att dra slutsatsen att dessa män troligtvis är en hindrande kraft. 

Det finns en genusaspekt här då det vanligtvis är kvinnorna som tar hand om hem och 

barn och männen ofta har anställning utanför området. Av de informanter som var med i 

den här undersökningen går det dock inte att sluta sig till om något kön hade en mer 

bromsande inställning till förändringen. Det var både män och kvinnor som hade varit 

positiva respektive negativa, både när de berättade om sin egen inställning och när de 

berättade om andras.  

9.3.2 Krafter – pådrivande för förändring 

Det var många gånger enklare att få svar på frågan vilka pådrivande krafter som existerar 

för att genomdriva förändringsprocessen. Att leva i en informell bosättning är hårt och 
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påfrestande och när det initiala motståndet övervunnits hos användarna, om något sådant 

funnits, tycks det som att de drivande krafterna helt dominerat. Som drivande krafter 

kategoriserar jag de incitament som kunderna uppgett som har fått dem att testa och sen 

fortsätta använda produkten, alltså de vinster som kunderna upplevt. Ekonomisk vinning 

är en av krafterna som drivit på förändringen. Som nämnts ovan ska vi enligt Lewins teori 

svara på två frågor om vi vill undersöka det sociala fältet och se varför det ser ut som det 

gör. Den ena av dessa frågor är vilka förutsättningar som finns för att förändra läget. I 

den ekonomiskt utsatta situation som människorna i Kibera befinner sig i är en 

prissänkning på en av vardagslivets nödvändigheter en sådan förutsättning. Det är en 

tydlig och snabbt märkbar förbättring som kunderna redan innan de bestämde sig för att 

börja använd Peepoo kunde avgöra var positiv. Det skiljer sig från exempelvis ökad 

renhet i området, som kunderna först efter en viss tids användning kunde lägga märke till. 

Flera av de pådrivande krafterna för förändring måste ha blivit märkbara först efter en 

tids användning. Respondenterna blev inte specifikt tillfrågade hur lång tid det tog innan 

de märkte av förändring gällande t.ex. minskning av sjukdomar eller en renare närmiljö 

men det är förbättringar som måste ha uppkommit succesivt under en tidsperiod. Lewins 

teori ger ingen plats för eventuella dominoeffekter, vilket jag skulle kategorisera de 

långsamma förbättringarna som. Visserligen hade kunderna mottagit information om 

produkten och de förbättringar det skulle innebära att använda Peepoo, men de konkreta 

effekterna har i många fall kommit smygandes. Därför ser jag det som en brist i Lewins 

förändringsteori att den inte tar hänsyn till att det ena ger det andra, en hävstångseffekt 

som ökar krafterna för förändring. Däremot uppmärksammar han det egna liv som 

förändringar ibland kan börja leva; när den helt enkelt rullar på utan att ytterligare krafter 

behöver förstärkas eller elimineras, men det sker oftast när förändringen nått en bit på 

vägen och motstånden till förändring redan är borta. För just den här frågan är teorin 

alltför fokuserad på de tre stegen i förändringen, att det finns en tydlig plan för ett uppsatt 

mål. Det skulle vara användbart om förändringsteorin utvecklades för att lägga större vikt 

vid den process som sker hos personerna som genomför och påverkas av förändringen i 

och med att de upplever positiva resultat under förändringens gång.  

Den förutfattade meningen jag hade innan jag utförde intervjuerna var att kvinnor 

skulle vara mer pådrivande i förändringsprocessen eftersom de hade mer att vinna på en 

förändring, alternativt att det skulle vara enklare att eliminera eller minska de krafter som 

bromsade förändringen för dem. Det är kvinnorna som i störst utsträckning tar hand om 

barnen och hemmet, och de som bli mest utsatta för sexuellt våld när de tvingas uppsöka 
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toaletter på kvällar och nätter. Till stor del fick jag det intrycket från undersökningar där 

enbart kvinnor hade intervjuats om sanitetssituationen och den bild som presenterades var 

ofta fruktansvärd, därav antagandet att kvinnorna skulle uppvisa mindre motstånd. De 

män som utgör en hindrande kraft i och med att de inte anser en sanitetsförbättring 

speciellt viktig behandlades i förra stycket, men bland de kvinnor och män som deltog i 

den här intervjustudien går det inte att dra någon slutsats att kvinnorna skulle ha uppvisat 

mindre motstånd mot förändring eller varit mer pådrivande. De informanter som svarade 

på frågorna om säkerhet och skillnad mellan könen i den här undersökningen var inte helt 

säkra på om det var någon skillnad alls. Några sa att det var lika farligt för både män och 

kvinnor att gå ut när det är mörkt, andra var inte säkra på om det var någon skillnad, 

medan åter andra sa att det är värst för kvinnor. Ingen sa dock att det var värst för männen. 

Utifrån det faktum att kvinnor har huvudansvaret för hem och barn drar jag ändå 

slutsatsen att de varit mer aktiva i förändringen då de är de som i större utsträckning har 

påverkats av de pådrivande faktorerna som exempelvis förenklat vardagsliv och renare 

närmiljö.  

10 Sammanfattande ord 

Här kommer jag kortfattat gå igenom vad jag kommit fram till i undersökningen samt 

analysen utifrån mitt syfte och min frågeställning. Syftet var att först ta reda på hur 

sanitetssituationen i Kibera ser ut för de boende. I kapitlet Om Kibera gick jag även 

igenom andra närliggande ämnen då de också är aktuella för frågeställningen, såsom 

vatten och hälsa. Det som enkelt kan konstateras är att den bild av läget i Kibera som 

förmedlas i den litteratur jag tagit del av är att levnadsstandarden är genomgående låg, att 

ohälsa, fattigdom och trångboddhet är dominerande. Den bilden bekräftades sedan på 

plats i Kibera när intervjustudien genomfördes. Informanterna gav många exempel på de 

problem som dagligen måste hanteras, inte minst säkerhetsrisken det innebär att vara 

tvungen att lämna sitt hem för att besöka en toalett efter att det blivit mörkt på kvällen.  

Mitt teoretiska perspektiv har varit förändringsteori eftersom det var själva 

förändringsprocessen jag varit intresserad av att undersöka. Under intervjuerna frågades 

informanterna om hur de först fått kännedom om Peepoo och om vad de tyckte om 

produkten. Det visade sig att flertalet fått kännedom genom sales women som har spelat 

en avgörande roll i spridningen av produkten. Enligt Lewin är det bästa förutsättningarna 

för att genomdriva en förändring att beslutet om förändring först fattas gemensamt i 
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grupp, men bland informanterna var det bara en som varit delaktig i ett gruppmöte, där 

en sales women samlat flera personer och gett information, plus en person som var 

närvarande vid lanseringen. Därför kan jag inte dra någon slutsats om vilket tillväga-

gångsätt som varit mest effektivt, då underlaget är för litet för en jämförelse. Det är 

möjligt att inte gruppens värde, alltså de övriga boende i Kibera, är speciellt högt. Det är 

inte en självvald grupp eller en grupp någon aktivt gått in i, det är helt enkelt människor 

som finns runt omkring i vardagen. Kanske har inte de korrigerande mekanismer Lewin 

har med i sin teori satt in i det här fallet, något som kanske skulle ha skett på en arbetsplats 

eller inom ett kompisgäng där andra roller och förväntningar på beteenden finns. Å andra 

sidan uppgav de anställda vid drop pointsen att det bästa sättet att sprida Peepoo var när 

grannar och vänner rekommenderade det till varandra. Om det handlar om en grupprocess 

där personer vill hålla sig ”in line with the group” eller om det handlar om att många på 

det sättet helt enkelt fick upp ögonen för nyheten och ville testa något som uppenbarligen 

fungerade för deras granne eller kompis, det låter jag vara osagt. Här konstaterar jag 

endast att i just den här förändringen har det varit möjligt att genomföra en varaktig 

förändring med enskilda möten som verktyg. 

Lewins teori om att förändringar har tre steg var den aspekt som var svårast att 

applicera på Kibera och den jag fann minst användbar för att förstå förändringsprocessen. 

Det som kan konstateras är att det måste få ta tid. Vissa tinar upp snabbt och är redo för 

förändring, för andra tar det längre tid. Peepoople testades i Kibera redan 2008 och 2010 

startades den NGO som har hand om Peepoo lokalt i området. Den förändring som skett 

har inte skett i en handvändning, och processen fortskrider. Det som också är värt att ha i 

åtanke är vikten av att inte bara ha en plan för hur förändringen ska genomföras utan från 

början även planera för hur förändringen ska stanna på den önskvärda nivån när den väl 

är uppnådd. Eftersom förändringar kan vara besvärliga att genomföra är det viktigt att 

den ansträngningen inte tappas bort för att det inte existerar någon långsiktighet.   

Genom att se Kibera som ett socialt fält med hindrande och drivande krafter har det 

varit möjligt att analysera varför och hur förändringen sett ut som den gjort. En förändring 

är aldrig snörrät, och den är aldrig skild från deltagarnas åsikter, behov och viljor. Det har 

varit nödvändigt att lägga mycket tid på att minska krafterna som hindrar förändringen, 

som tabun och åsikter om att Peepoo är ohygieniska, vilket både de anställda och 

kunderna var överens om. Någonting som Lewin pekar på är att när man ska undersöka 

varför något inom ett socialt fält ser ut som det gör för att kunna förändra skeendet, är att 

se till vilka förutsättningar som finns för att kunna genomföra en förändring. Vi kan önska 
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att slumområden inte skulle existera och att varje familj skulle ha sin egen toalett, men 

det är inte att utgå från de förutsättningar som finns. Det finns inte politisk ambition eller, 

från de boende, ekonomisk styrka att förändra Kibera i den närmsta framtiden, därför är 

det viktigt att en sanitetslösning tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som finns här 

och nu, något som Peepooples sanitetslösning har fångat upp.  
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