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Abstract 
The aim of this project was to find technical solutions to problems linked to the private 
household through a field study in Linga Linga, Mozambique. Through observations and 
interviews, sixteen problems were identified and presented in a table. Large amounts of 
smoke while cooking, high indoor temperatures, lack of possibility to store food in 
refrigerator and absence of proper toilets was evaluated as the most crucial problems with the 
possibility of being solved without involvement of external actors. Solutions on the 
mentioned problems was searched for mainly in scientific research with a proven effect, but 
when no scientific results were found, a broader view was adopted. The solutions found in 
the literature study were evaluated based on what was considered possible to implement in 
Linga Linga, concerning economic cost, availability of materials and technical difficulties. 
The conclusion was that a simple device called Mewar Angithi is suitable for reducing the 
amount of airborne particles. Cooling the houses may be possible with an Eco-cooler, but the 
effect of this device is unproven. To store food cold proved to be technically difficult without 
access to a refrigerator, and a refrigerator is not economically possible for the residents in 
Linga Linga. However, there are different solutions to extend the lifetime of fruit and 
vegetables. Finally, a few different variants of toilets were identified that would be suitable to 
implement in the village. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med projektet var att via en fältstudie på plats i Linga Linga, Moçambique, finna 
tekniska lösningar till problem kopplade till det privata hushållet. Via observationer och 
intervjuer identifierades de huvudsakliga problemen, varefter fokus lades på att finna 
lösningar till problematiken med stora mängder rök vid matlagning, att inomhustemperaturen 
blir väldigt hög, att det inte finns möjlighet att kylförvara mat samt att det råder stor brist på 
ordentliga toaletter. De lösningar på problemen som via en litteraturstudie identifierats 
utvärderades utifrån vad som ansågs rimligt att genomföra i Linga Linga, med avstamp i 
ekonomisk kostnad, materialtillgång och tekniska svårigheter. Slutsatsen blev att en enkel 
anordning kallad Mewar Angithi är lämplig för att minska mängden luftburna partiklar. Att 
kyla husen kan eventuellt vara möjligt med en Eco-cooler, men effekterna av denna är oklar. 
Att kyla mat visade sig tekniskt svårt utan ett kylskåp, och ett kylskåp är inte en ekonomisk 
möjlighet för gemene man på Linga Linga. Däremot finns olika lösningar på att förlänga 
hållbarheten på frukt och grönsaker. Slutligen identifierades ett par olika varianter av toaletter 
som skulle vara lämpliga att implementera i byn. 

  



 
 

Förord 
Den här studien hade inte varit möjlig utan det genuina välkomnande och deltagande som 
erhölls av invånarna i Linga Linga, som utan att tveka släppte in oss i deras hem och svarade 
på alla frågor som dök upp. Den information som framkom vid intervjuer och hembesök har 
varit avgörande för den här rapportens existens. Vi vill härmed innerligt tacka alla de 
deltagande för deras öppenhet och för att ha givit oss möjligheten att genomföra detta projekt 
och vara en del av utvecklingen i Linga Linga.  

Vi vill också rikta ett varmt tack till byhövding Sebestiäo, som mottog oss till sin by med 
öppna armar och ett aldrig sviktande engagemang i projektet och Linga Lingas fortsatta 
utveckling.  

Projektets uppbyggnad och framkomst, fältstudien, observationerna och intervjuerna hade 
inte varit möjliga att genomföra utan hjälp av Michel Olofsson, representant för 
organisationen Project Vita. Utöver hjälp med en projektidé och ett kontaktnät för att rulla 
igång detta projekt så tillförde Michel ovärderlig kunskap, stöttning och hjälp kring allt som 
rörde fältstudien. Med Michels hjälp övervanns språkbarriärer som annars hade satt käppar i 
hjulen. Han erbjöd sin tid och sitt engagemang frivilligt och utan egen vinning, och 
prioriterade detta projekt över hans egna arbete.  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia Sundberg, som med sin stora 
kunskap och erfarenhet inom området har hjälp och stöttat oss längs vägen och besvarat alla 
frågor som kommit upp, stora som små. Tack för att du trott på vår idé och hjälp oss forma 
den till att bli så bra det bara går.  

Slutligen, tack till Kungliga Tekniska Högskolan, som genom utformningen av kursupplägget 
givit oss möjligheten att genomföra detta projekt från annan ort, samt ett stort tack till 
ÅForsk, som genom finansiering har gjort projektet möjligt och därtill visat att ni ser en 
potential i detta projekt.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Moçambique är ett av världens fattigaste länder och har ett BNP (PPP)1 på 1.217 år 2016 
(The world bank, u.d.). Antalet invånare var år 2016, 28 829 476 och den förväntade 
medellivslängden är endast 58 år (Utrikespolitiska Institutet, u.d.). Ungefär 70 procent av 
befolkningen lever på landsbygden där största delen försörjer sig på småskaligt jordbruk. 
Endast femtio procent av invånarna har tillgång till rent vatten och denna siffra är ännu lägre 
ute på landsbygden. År 1975 blev Moçambique självständigt från Portugal efter att ha varit 
koloniserat under flera århundraden (Globalis, 2016). År 1977 utbröt ett omfattande 
inbördeskrig som pågick ända fram till 1992 då ett fredsavtal slöts. Kriget ledde till att stora 
delar av landet blev förstört. Trots att landets index för mänsklig utveckling, HDI, har ökat 
sedan 2000 talet lever ändå ungefär hälften av befolkningen i fattigdom (Globalis, 2016). 
Moçambique har otroligt låg motståndskraft mot kraftiga väderförhållanden såsom 
översvämningar, torka och cykloner (Avdelningen för Afrika, 2017). Detta bevittnas av att 
det i februari 2017 drog in en cyklon in över området kring provinsen Inhambane vilket ledde 
till att många hus förstördes helt eller delvis. Ett år efter cyklonen var fortfarande inte allt 
lagat. Det nationella elnätet byggs ut mer och mer, år 2016 hade 23 procent av befolkningen 
tillgång el. Dessvärre är elektriciteten kostsam och inget som prioriteras på landsbygden. I 
genomsnitt bor det 4.2 person i ett hushåll på landsbygden och 4.7 person städerna (UNICEF 
Sverige, 2013).  

Då många av landets invånare lever i fattigdom och får utstå extrema väderförhållanden är 
bostadssituationen ute på landsbygden bristande. Tillgången till elektricitet är låg vilket leder 
till att varken kylskåp för att kyla mat eller lampor som belysning är något som är möjligt på 
landsbygden. Eftersom fattigdomen är så utbredd använder sig invånarna av de resurser som 
naturen kan ge. Husen är ofta byggda av palmblad eller vasstrån vilket inte står emot stor 
nederbörd eller hårda vindar. Många studier kring lösningar på specifika problem på 
landsbygdsområden i både u-länder och Afrika finns och är något som hela tiden utvecklats. 
Dock har det inte framkommit att det finns någon studie som identifierar ett större antal 
problem kopplat till privata hushållet på landsbygden. För att kunna förbättra 
levnadsstandarden för folk krävs att problemen först identifieras. Därmed har det i denna 
rapport valts att göra en bredare studie och fokusera på att identifiera problemen utifrån ett 
brukarperspektiv och därefter finna tekniska lösningar till några problem.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att finna tekniska lösningar till problem kopplade till det privata 
hushållet på landsbygden i Moçambique, med fokus på vatten, energi, avfall och sanitet. 
Problemen identifieras utifrån ett brukarperspektiv.  

                                                
1 Bruttonationalprodukt, köpkraftsjusterat (eng. Purchasing power parity) 
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1.3 Mål 
Studien har två mål. Ett mål är att identifiera problem rörande vatten, energi, avfall och 
sanitet i privata hushåll i byn Linga Linga i Moçambique och därefter identifiera möjliga 
lösningar på några av dessa problem. Det andra målet är att utvärdera huruvida dessa 
lösningar är möjliga att implementera i Linga Linga.  

2. Metod  
2.1 Intervjuer 
Intervjuer av invånarna i Linga Linga gjordes i syfte att samla information om hushållen 
utifrån ett brukarperspektiv. Dessa intervjuer användes som primärkälla för vilka problem 
som existerar i byn. Totalt intervjuades 20 kvinnor och 10 män angående problem i sina 
hushåll. 12 av dessa kvinnor arbetar i en organisation som producerar handväskor av 
vasstrån, varvid dessa var inte slumpmässigt utvalda. Resterande personer valdes ut 
slumpmässigt. Byhövdingen intervjuades i syfte att få en bredare bild över vilka problem som 
existerar på Linga Linga. Undersökningen fokuserade på kvinnor utifrån antagandet att det 
oftast är kvinnan som sköter hushållet, vilket bekräftades vid intervjuerna med invånarna och 
byhövdingen. Intervjuerna gick till genom att frågor ställdes på svenska för att sedan 
översättas till portugisiska av en tolk, som därefter gav svaren på svenska. I ett fåtal fall fanns 
ytterligare en tolk för att tolka mellan portugisiska och bitonga. Tidslängden på intervjuerna 
var mellan 15-20 minuter långa. Intervjufrågorna formulerades efter det att ett första besök i 
Linga Linga gjorts, för att få en inblick i hur förutsättningarna såg ut och vilka områden som 
behövde täckas upp. De teman som främst behandlades var byggnadsmaterial, belysning och 
elektricitet, energi och matlagning, vattenförsörjning, sanitet och avfall. Intervjufrågorna 
presenteras i bilaga 1.  Frågorna i bilaga 1 ställdes till samtliga deltagande, med följdfrågor 
för att specificera svaren vid behov. I byn bor 1124 invånare, så de intervjuade utgör ca 2.7%. 

2.2 Viktning av problem 
De svarande fick gradera varje problem som framkom mellan 0-3, där 0 motsvarar inget 
problem, 1 motsvarar litet problem, 2 motsvarar medelstort problem och 3 motsvarar stort 
problem. En viktning mellan storleken på problemet och antal svarande gjordes genom ett 
poängsystem där varje siffra multiplicerades med motsvarande antal svarande och graderades 
enligt tabell 1.   

Tabell 1: Visar poängsystemet för hur problemen värderades. 

0 Inget problem 

1-30 Litet problem 

31-60 Medelstort problem 

61-90 Stort problem 
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2.3 Fältstudie 
Fältstudien genomfördes i syfte att komplettera intervjuerna med information om de problem 
som finns kring hushållen i Linga Linga. Ett godkännande från byhövdingen att gå runt i byn, 
observera, fota och ställa frågor efterfrågades och erhölls. Fältstudien skedde i centrala delar 
av byn, där folktätheten var som störst, i samarbete med en lokal tolk som svarade på frågor 
som dök upp, samt tolkade vid frågor till invånarna. Att fältstudien genomfördes på ett 
koncentrerat område berodde dels på en önskan att observera så många hushåll som möjligt, 
och dels på att eventuella problem med tillgång till vatten, sophantering och sanitetsproblem 
förväntades bli mer uppenbara ju fler människor som lever på samma plats. Det geografiskt 
stora området, endast nåbart till fots, bidrog också till praktiska svårigheter att ta sig till 
utkanterna av Linga Linga. Val av hushåll att observera skedde slumpmässigt och totalt 
observerades ca 50 hushåll systematiskt. Frågor som uppkom och besvarades under 
fältstudien presenteras i bilaga 2.  

2.4 Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomfördes i syfte att söka lösningar på de problem som uppkom vid 
intervjuer och fältstudie i Linga Linga. Ett urval av problem att hitta lösningar till gjordes 
utifrån hur stora problemen ansågs vara, samt med utgångspunkt från studiens syfte, det vill 
säga att det var hushållsrelaterade problem och inte problem som endast kan lösas på 
kommun- eller statlig nivå. Målet var att samla in information om vilka problem liknande de 
som framkommit på Linga Linga som dokumenterats i andra länder och regioner, och hur 
dessa problem tidigare har lösts. Fokus låg på småskalig vatten-, sanitet-, energi- och 
avfallshantering på landsbygdsområden i utvecklingsländer, med främst fokus på 
Subsahariska Afrika, men problem och tekniska lösningar från övriga världen har också 
analyserats. Källorna bestod till största del av journalartiklar och rapporter och har främst 
inhämtats från Science Direct, Pimo (KTHB), DiVA och Sustainable Sanitation Alliance. De 
funna tekniska lösningarna utvärderades utifrån vad som ansågs rimligt att genomföra på 
Linga Linga, med avstamp i ekonomisk kostnad, materialtillgång och tekniska svårigheter.  

3. Resultat   
3.1 Aktuell situation i Linga Linga 
3.1.1 Grundläggande information 
Linga Linga är en by som är placerad på en halvö öster om Morrumbene i Moçambique, där 
det bodde 1124 invånare i ungefär 490 hushåll enligt byhövdingen vid den tidpunkten då 
fältstudien gjordes. Utifrån observationerna som gjordes är mestadels av husen byggda av 
vass- eller palmblad med endast ett rum, likt figur 1. Dessa hus är ca 8-10 m2 och husen är 
belägna direkt på marken, utan någon form av grund. Ett fåtal hus var byggda i betong, lera 
eller tegelsten, vilka var uppemot 20-30 m2, med flera rum och byggda på en ordentlig 
husgrund. Alla hushåll oberoende av sort hade ett eget hus för matlagning. Dessa hus var 
byggda av palmblad och ungefär 5 m2 till ytan. På merparten av köken som observerades 
hade övre delen av väggarna på kortsidorna, strax under taknocken, sågats av för att öka 
luftflödet och leda ut röken.  
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Figur 1: Ett traditionellt hus av flätat palmblad på Linga Linga. 

Alla observerade hushåll och alla intervjuade lagade mat med den traditionella three stone 
fire, där tre stycken stora stenar placeras i en trekant, varvid grytor ställs på stenarna och det 
eldas med ved direkt under grytan. Vid denna matlagningsmetod genereras stora mängder 
rök, vilket är ett välkänt problem som även observerades på plats. Trots ventilationshålen 
under taknocken blev köken snabbt rökfyllda. En annan matlagningsmetod som observerades 
var att man placerar mat, främst bröd, i en stor kastrull eller metalltunna, lägger ett stort 
metallock ovanpå och därefter eldar skal från kokosnötter på locket. Anordningen blev då 
som en typ av ugn där brödet gräddades. Denna matlagningsmetod utfördes enligt vad som 
observerades alltid utomhus vilket medförde att röken från elden inte var ett lika stort 
problem trots att den var kraftig.  

Halvön är stor och hushållen är utspridda på ett stort område, men trots detta verkade det 
aldrig vara långt till närmsta brunn. Vid varje område som det fanns ett flertal hus fanns i 
närheten också en brunn för att hämta vatten ur. Brunnarna uppskattades vara 4-6 meter djupa 
och vattennivån nådde aldrig upp mer än till hälften av de brunnar som observerades. 
Dessvärre framkom det aldrig hur många brunnar som finns på Linga Linga, men enligt 
intervjuerna var det aldrig problem med varken tillgång eller närhet till dricksvatten.  

Då Linga Linga är placerad på en halvö med ingen ordentlig väg ut från fastlandet så sker 
transporter av varor till och från ön i största utsträckning med båt eller till fots. Sedan ett par 
år tillbaka har en elledning dragits till halvön, men än är det få som är uppkopplade mot 
elnätet. Enligt byhövdingen är kostnaden att koppla upp sig mot elnätet 9000 MZN. Ingen av 
de intervjuade var uppkopplad mot elnätet, inte ens byhövdingen. Under fältstudien 
påträffades att fåtal hushåll som hade el indraget i huset, inklusive en bar. Barens elkostnad 
låg på ca 800 MZN/månad. Elpriset i Moçambique ligger på mellan 5.46 och 8.11 MZN/kWh 
beroende på förbrukning (Electricidade de Mocambique, u.d.). Relativt många hushåll 
använde sig dock av små solpaneler för att ladda mobiler samt för en lampa på kvällen.  

Det observerades under fältstudien aldrig några toaletter, utan endast tvättrum bestående av 
fyra väggar byggda i palmblad. Då sanitet ansågs vara ett känsligt ämne kunde dessvärre inte 
detta problem undersökas vidare vid intervjuer. Enligt byhövdingen själv är just sanitet och 
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toaletter ett stort problem i byn, men då det inte framkom exakt hur situationen ser ut i 
nuläget dras generella slutsatser om att toaletter inte finns. 

3.1.2 Problem som framkommit vid intervjuer 
Vid intervjuerna framkom ett stort antal problem kring vatten, sanitet, avfall, energi sant 
övrigt. För att skapa en överskådlig bild av situationen presenteras problemen och deras 
värdering i tabell 2 nedan. Tabell 2 baseras på råmaterialet i bilaga 3 som är en 
sammanställning av vad de intervjuade svarat.  

Tabell 2: Sammanställning av intervjuerna som visar vilka problem som existerar i Linga 
Linga och hur allvarliga problemen är, utifrån de tillfrågades åsikter. Problemen har 
värderats enligt tabell 1.  

Problem Stort 
problem 

Medelstort 
problem 

Litet 
problem 

Inget 
problem 

Varmt i hus     

Kallt i hus     

Brist på belysning     

Brist på kylsystem för mat     

Regnar in     

Ohållbara hus     

Brist på ventilation i 
bostadshus 

    

Brist på ventilation i kök     

Rök från matlagning     

Matlagning i bostadshus     

Brist på energi till matlagning     
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Andra problem kring 
matlagning 

    

Smutsigt vatten     

Brist på rening av vatten     

Saltinträngt vatten     

Brist på vatten     

Närhet till vatten     

Transportmöjlighet     

Eldar med plast     

Sophantering     

Ineffektiv hantering av 
organiskt avfall 

    

Brist på toaletter     

  

Förklaring av problem 

Varmt i hus: De tillfrågade som deltog i intervjuerna ansåg att värmen i deras bostadshus var 
ett stort problem, vilket även observerades.  

Kallt i hus: Ingen av de intervjuade uppgav att de tyckte att husen var kalla eller kände något 
behov av uppvärmning under någon del av året.  

Brist på belysning: Brist på belysning framkom som ett stort problem vid intervjuerna. Flera 
av de tillfrågade använde batterilampor, belysning från mobil eller lampa som genereras av 
solceller för att ha belysning på kvällarna. Oljelampa var också vanligt. Det observerades att 
bristen av belysning är ett väldigt stort problem men också att väldigt många av de husen som 
inspekterades hade någon mindre solcell som alltid användes till att antingen ladda mobilen 
eller för lampor.  
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Brist på kylsystem: Möjligheten att förvara mat kall är i princip omöjligt och ett stort problem 
utifrån de tillfrågade då de måste äta sin mat den dagen det tillagas. De boende lever till stor 
del på fisk, men då de inte kan kylförvara den måste de ut och fiska i princip varje dag. De 
tillfrågade uppgav att de hade velat haft ett kylskåp för att på så sätt kunna förvara mat, samt 
starta en verksamhet och sälja mat. Risken för bakterietillväxt och sjukdomsspridning ökar 
kraftigt om mat, framför allt animalisk mat, inte hålls kyld. 

Regnar in: Nästan alla av de tillfrågade hade hus som var gjorda av palmblad eller vass vilket 
är det billigaste alternativet till hus då materialet som krävs finns tillgängligt i naturen. Dessa 
hus är relativt stabila mot inte så kraftiga vindar men vid stora regnflöden regnar det ofta in. 
Trots detta är dessa hus mycket vanliga då det både är billiga och relativt enkla att bygga.  

Ohållbara hus: Ett stort problem som de intervjuade tog upp var att de inte känner sig trygga i 
sitt eget hem. De är oroliga över att husen inte tål de naturkrafter som de utsätts för. Detta 
beror nog väldigt mycket på cyklonen som drog in över Moçambique i februari 2017 och 
förstörde stora delar av byn. Både hus gjorda av betong, lera, vass- och palmblad förstördes. 
Samtidigt framkom att husen av vass och palmblad endast håller ca 5 år, vilket blir ett 
ytterligare orosmoment. Detta framkom främst från de äldre som intervjuades. Att de hela 
tiden är oroliga är ett psykiskt problem för de tillfrågade. 

Brist på ventilation: I bostadshuset var bristen på ventilation ett väldigt litet problem utifrån 
intervjuerna då de boende inte såg anledningen till ventilation i sitt sovrum. Det observerades 
att en del av hushållen har ventilation precis intill nocken mellan vägg och tak. De hus som 
inte är gjorda av lera eller betong är även inte så isolerade att ventilation anses inte 
nödvändigt. Ett fåtal av husen som var gjorda av betong eller lera hade riktiga 
ventilationsventiler gjorda i plast på ett flertal av väggarna. Dessa hus besöktes dock inte 
inuti så det går inte att säga om denna ventilation är väl fungerande eller ej.  

Brist på ventilation i kök & rök från matlagning: Ett medelstort problem är bristen på 
ventilation i de hus som används som kök. Utifrån intervjuerna och observationen framkom 
det att många hade ventilationshål precis under taket på vardera sida av huset vilket medförde 
att en del rök leddes ut, men trots dessa hål så var röken från matlagning ett väldigt stort 
problem då många får ont i ögonen och lungorna. Det är röken från matlagning som är det 
direkta problemet, men det kan minimeras vid ordentlig ventilation. Vad som framgick vid 
intervjuerna var dock att situationen vid matlagning hade förbättrats sedan de hade sågat bort 
övre delen av väggen för att göra ett hål. Trots förekomsten av ventilationshål krävs betydligt 
effektivare metoder för att göra matlagningen mindre skadlig för människornas hälsa.  

Matlagning i bostadshus: Av de 30 tillfrågade svarade ingen att de lagade sin mat i sitt 
bostadshus, och vad som framgick vid observationer var att i princip alla bostadshus hade ett 
mindre intilliggande hus för matlagning. Invånarna bor därmed inte i röken men påverkas 
som tidigare nämnt då de tillbringar tiden de lagar mat i huset där de lagar maten och då får i 
sig röken.  
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Brist på energi till matlagning: Vid intervjuer framkom att alla hushåll använder sig av ved 
för att laga mat som de samlar i naturen. Vid observationer styrktes detta, och framkom 
samtidigt att även kokosskal används till matlagning. Alla intervjuade bekräftade att det alltid 
var lätt att hitta ved. 

Andra problem kring matlagning: Inga andra problem bortsett från röken framkom som 
problem vid matlagning enligt intervjuerna. Vid observationer sågs att nästintill alla lagar mat 
genom three stone fire på golvet och då antogs det att det vid intervjuerna skulle framgå att 
folk ville ha effektivare alternativ att laga mat, men som nämnts framkom inget annat 
problem. 

Smutsigt vatten: Vattnet som tas upp direkt ur brunnen var enligt de tillfrågade väldigt rent. 
Från observationerna upptäcktes att vattnet i brunnarna ofta var väldigt rent från smuts men i 
ett flertal av brunnarna fanns mikroorganismer på brunnens väggar och några brunnar hade 
väldigt låg kant vilket leder till att sand föll ner i vattnet. Inga provtagningar på bakterier eller 
organismer i vattnet utfördes så därför kan det inte konstateras huruvida vattnet var förorenat 
eller ej. 

Brist på rening av vatten: Ett fåtal av de svarande berättade att de alltid eller ibland renar 
vattnet på ett eller annat sätt. De reningsmetoder som framkom vid intervjuerna var kokning, 
silning genom finmaskig duk samt att låta vattnet stå tills synlig smuts fallit till botten. 
Huruvida vattnet behöver renas i större utsträckning är dock oklart, då inga vattenprover 
tagits.  

Saltinträngt vatten:  Även här svarade ett fåtal att deras vatten smakar salt, men att de inte 
upplevde det som särskilt stort problem. Byhövdingen förklarade att vissa brunnar nära havet 
blir saltvatteninträngda vid höga vattenflöden, men att brunnarna i mitten av halvön alltid är 
bra. Inga mätningar av salthalten i brunnarna utfördes.  

Brist på vatten: Alla svarande var eniga om att de aldrig har brist på vatten. Vatten finns 
tillgängligt i brunnarna och/eller via regn året runt.  

Närhet till vatten: Vid intervjuerna var alla svarande överens om att närhet till vatten inte var 
något problem. Vid observationer styrktes detta av att se att halvön är utrustad med många 
brunnar med små intervall. Hos de observerade hushållen låg den närmsta brunnen inom 20-
100 meter från tomten. Inget av hushållen som besöktes hade längre än 100 meter till 
brunnen, men då är det värt att nämna att endast de centrala delarna av Linga Linga besöktes. 
Ett flertal svarande berättade även att de samlar regnvatten, och under fältstudien 
observerades ett flertal betongtak med ingjutna rör för samling av vatten.  

Transportmöjligheter: Eftersom Linga Linga är en halvö med vatten på tre sidor sker den 
mesta transporten av varor med båt från fastlandet. Byggandet av en väg mellan fastlandet 
och halvön är på gång, men hittills har landtransporter endast varit möjligt med fyrhjulsdrivna 
fordon. Detta medför att många invånare känner svårigheter att bedriva handel, då transport 
av varor är dyrt och svårt.  
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Eldar med plast: Ungefär hälften av de intervjuade uppgav att de startar sin eld med hjälp av 
plast. Detta ansågs inte som ett problem bland byinvånarna, utan snarare som en tillgång då 
plasten är lättantänd och finns tillgänglig i området. Dock anser författarna till denna rapport 
att detta är ett stort problem, då plaster frigör hälsofarliga gaser såsom dioxiner och 
polystyren. Ämnen som frigörs vid förbränning av plast har visats påverka centrala 
nervsystemet, vara cancerframkallande, hormonstörande och påverka andningsorganen 
(Verma et al., 2016). Då matlagning sker på öppen three stone fire och det är dåligt ventilerat 
i köken kan det antas att invånarna i byn får i sig dessa ämnen vid matlagning. Hur höga 
koncentrationerna är har inte uppmätts, och mängden plast som användes vid antändning 
varierade stort.  

Sophantering: Det framkom att byn inte har någon ordentlig sophantering, utan det skräp som 
blir samlas i högar på marken för att sedan brännas. Observationer visade att i dessa högar 
läggs allt från glas, plast, metall, lampor och batterier. En barägare berättade att han lämnade 
tillbaka glasflaskor till affären. En av de intervjuade männen berättade att han gräver ner 
gamla batterier i sanden. Ingen av invånarna uttryckte någon problematik kring det bristande 
sophanteringssystemet. Som beskrivet ovan frigör dock plaster hälsofarliga ämnen vid 
förbränning. Dessa ämnen är även farliga för djur, vegetation och klimatet.  

Ineffektiv hantering av organiskt avfall: Med utgångspunkt att byinvånarna lagar mat med 
ved, vilket genererar mycket rök och kan bidra till avskogning av området om användningen 
blir för stor, analyserades möjligheterna för implementering av biogas av matrester i Linga 
Linga. Intervjuerna visade att de kvantiteter matrester som genereras per hushåll är små, och 
att dessa rester i många fall går till att föda hushållets djur. Det organiska avfall som blir, och 
som finns naturligt, är kokosnötter. Dessa eldas också för matlagning.  

Brist på toaletter: Den enda som svarade på frågor om tillgången till toaletter var 
byhövdingen. Han uttryckte stor oro kring bristen på ordentlig sanitet. På grund av detta har 
viktningen uteslutits i detta fall och problemet har sats till stort endast utifrån byhövdingens 
åsikt. Vid observationer observerades inga toaletter av någon typ.  

 

3.2 Tekniska lösningar  
3.2.1 Varmt i hus 
 
Luftkonditionering 
En klassisk A/C är den effektivaste metoden för att sänka temperaturer inomhus. Den drivs 
av elektricitet och dess kylmöjligheter begränsas av omgivande temperaturer och hur stort 
och välisolerat utrymmet som ska kylas är.  

Eco-Cooler 
En metod att kyla hus utan elektricitet sägs vara Eco-Cooler, en bangladeshisk uppfinning 
som består av övre halvan av PET-flaskor fastsatta på en hård skiva av valfritt slag. 
Materialet är lätt att få tag på, och den är möjlig att bygga själv till ett väldigt lågt pris. Den 
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installeras genom att sätta den i ett fönster, eller annat hål i väggen, ha stora öppningen på 
PET-flaskorna utåt och lilla öppningen in i huset. Över 25 000 hushåll i Bangladesh har 
installerat en Eco-Cooler i sina hushåll (Nowshin, 2017) och källor uppger att den kan sänka 
inomhustemperaturen med 5°C (DiStasio, 2016). Dock har inga vetenskapliga studier på 
anordningen hittats, så dess faktiska effekt är oklar.   
 

3.2.2 Brist på kylsystem för mat 
 
Kylskåp: 
Kylskåp kräver elektricitet vilket betyder att byborna behöver koppla upp sig till elnätet. 
Kylskåp kan kyla ner livsmedel och läkemedel till ca 0°C. Eftersom det kan gå ner till sådana 
grader kan mat som fisk, kött och kyckling förvaras och hållbarheten ökar avsevärt jämfört 
med om det förvaras i omgivningens temperatur. Ett kylskåp är ett enkelt sätt att kyla men 
kräver också konstant elförsörjning.  

Zeer pot  
Zeer pot är en metod att förvara främst grönsaker och frukter på. Det finns ett flertal olika 
varianter men det alla har gemensamt är att det är två krukor, en större och en mindre, varvid 
den mindre placeras i den stora. Detta skapar ett utrymme mellan dem som fylls med sand 
och vatten, vilket tillsammans ger en termisk konduktivitet på 2-4 W/m*K som då leder bort 
värmen från grönsakerna och även isolerar kylan (Gustafsson & Simson, 2016). Enligt 
studien finns en direkt korrelation mellan vindhastighet och tiden det tar att kyla en zeet pot 
där högre vindhastighet ger kortare tidsperiod. Med denna enkla teknik krävs endast två 
krukor, sand och vatten.  

Mitticool Refrigerator  
Mitticool Refrigerator är en modell som är byggd av lera och kyler sitt innehåll med hjälp av 
förångning av vatten. Denna produkt kostar drygt 100 kr (MittiCool, u.d.) men principen är 
enkel vilket gör att det går att bygga liknande. Den är konstruerad som en liten låda i lera 
med ett utrymme mellan inner- och yttervägg, varvid vatten finns mellan dem. Detta vatten 
kommer börja att förångas och kyler därmed ner varorna inuti. Metoden att använda 
förångning för att kyla fungerar endast i torra klimat och som mest går det att kyla med 8 
grader jämfört med utomhustemperaturen (Craig, 2013).   

Zero energy cool chamber  
Enligt en studie gjord av Department of Biomechanical Systems, Ehime University så går det 
att kyla frukt och grönsaker ner till 12.07 grader om utomhustemperaturen är 31.5 grader med 
hjälp av en zero energy cool chamber (Islam and Morimoto, 2014). Denna apparat består av 2 
kylsystem som samverkar, ett kylskåp som drivs av solenergi och ett ångkylsystem. Denna 
teknik ska enligt studien vara ett lågprisalternativ för landsbygd då det inte krävs någon 
elektricitet. Tekniken kräver ett flertal komponenter och material såsom en solpanel, aktivt 
kol, förångare, metanol, etc.  
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Cooling, heating and power system (CCHP)  
Enligt Mechanical Engineering Department, University of Kurdistan, Iran kan man få en 
kombination av kylning, uppvärmning och energi med hjälp av att använda sig av en 
mikrogasturbin, en termisk dämpningstank och en absorptionskylare (Ebrahimi and 
Soleimanpour, 2017). Tekniken kräver ingen elektricitet och kan användas på flera sätt men 
kräver också fler tekniska komponenter.   
 

3.2.3 Rök från matlagning 
 
Elspis 
En elspis är det mest effektiva sättet att helt komma undan rök vid matlagning. Den genererar 
inte heller några utsläpp av koldioxid eller kolmonoxid i hushållet. En klassisk spisplatta drar 
minst 1500 W (Engqvist, 2004).  

Gasspis 
Gasspis är ett alternativ för att komma ifrån rök och höga koncentrationer av luftburna 
partiklar. Många olika typer av gasblandningar kan användas och de vanligaste källorna är 
biogas, naturgas och gasol. Vanligtvis köps gasen i tuber, men en småskalig 
biogasanläggning kan också vara ett alternativ.  

Högeffektiv vedeldad spis  
På marknaden finns det många olika typer av spisar som riktar sig mot områden som lagar 
mat med fasta bränslen, som exempelvis ved, pellets och kol. De marknadsför sig som high 
efficiency cookstoves och utgår ifrån att skapa en mer effektiv förbränning som i sin tur leder 
till färre luftburna partiklar och en snabbare upphettning, och därmed en minskad 
bränslemängd. Några av dessa märken är Biolite, Prakti, Ecozoom, Envirofit, Ecocula och 
Philips (Pilishvili et al., 2016). Dessa typer av spisar säljs av företagen direkt eller av 
återförsäljare, samt i vissa fall distribueras till subventionerade priser av NGO’s2. 

Mewar Angithi  
Mewar Angithi (MA) är anordning framtagen av Climate Healers, Foundation for Ecological 
Security och University of Iowa för att använda i en traditionell three stone fire. Den är 
designad för att öka luftgenomströmningen, sortera bort aska som annars hindrar 
syretillförseln och på så vis generera en mer fullständig förbränning, för att därav minska 
rökutvecklingen och mängden luftburna partiklar. Anordningen består av 4 hopsvetsade 
metallbitar med hål för att öka luftgenomströmningen, varvid denna placeras i hjärtat av 
eldstaden och eldning sker uppe på. Kostnaden för en MA ligger på 1 US$ och studier i 
Indien har visat att den reducerar bränslemängden med 63 % och att mängden sot reduceras 
med 89 %. (Udaykumar, et al., 2015) 
 

                                                
2 Icke-statliga organisationer 
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3.2.4 Brist på toaletter 
 
Rural urine diversion dehydration toilets (UDDT)   
Denna modell av toalett är en separett toalett. Det finns flera olika varianter men grunden är 
alltid densamma. Grunden byggs i betong ovanför mark i form av en rektangel. På en av de 
fyra väggarna placeras en dörr så utrymmet blir lättillgängligt. I utrymmet placeras två boxar 
där avfallet sedan kommer att hamna. Ovanpå denna grund byggs därefter ett mindre hus i 
cement. Golvet målas ofta med vattenresistent golvfärg för att det ska vara enkelt att städa så 
att inte bakterier fastnar. Det krävs även en urin separerande toalett med lock. Denna typ av 
toalett går inte att förflytta utan istället töms boxarna när de är fulla. Enligt beräkningar har 
det uppskattats att denna typ av toalett kostar ca 156 EUR att bygga (Sustainable Sanitation 
Alliance, 2012). 

Household pit latrines with urine diversion  
Tekniken på denna typ bygger på latriner som använts i Farchana flyktingläger. Hål grävs i 
marken och till skillnad mot vanliga latriner där endast ett hål grävs så görs två. Efter 
prövningar kom det fram till att en dubbel latrin är bästa alternativet då det kan gå flera 
månader från att gropen är full till att den töms så därför är det funktionellt att ha en latrin att 
byta med under tiden. Denna teknik kräver ordentligt byggd grund samt väggar och tak i 
antingen byggstenar eller cement. Det krävs även mer genomtänkt byggande till skillnad mot 
UDDT för att urin separationen ska fungera. Denna latrin fungerar bra på platser där det inte 
finns så mycket utrymme eftersom tekniken inte kräver att toaletten ska flyttas så fort gropen 
är full. Kostnaden för en dubbel latrin är ca 495 EUR (Sustainable Sanitation Alliance, 2012.  

Shallow pit composting toilets  
Detta är en lågkostnadstoalett som kan byggas på material som finns tillgängligt i 
närområdet, exempelvis vass, palmblad eller liknande. Material som krävs för resterande 
delar av latrinen är plast för tak, latrinplatta, cement, tegelstenar, träpålar, sand samt ett lock 
att sätta över gropen. Skillnaden mot de vanliga toaletterna är att jord, aska och löv hela tiden 
läggs i gropen för att påskynda komposteringsprocessen. Själva hålen är även väldigt grunda, 
vanligtvis är de max 1.5 meter djupa. Att göra grunda hål medför att det på enklare sätt kan 
göras om till kompost eller så kan ett träd planteras i gropen då den är full. Genom att öka 
komposteringen kan det minska risken att grundvattnet blir förorenat och genom att tillsätta 
träaska och jord kommer lukten från latrinen minska. Det finns två typer av denna latrin, 
Arborloo där ett träd planteras när hålet är full och toaletten flyttas vidare till ett annat ställe 
och Fossa alterna där två stycken 1.5 meters djupa gropar används om vartannat. Efter 
gropen är full kommer det ta ungefär ett år för den att kompostera vilket gör att man årligen 
kan byta grop. Detta alternativ gör att det inte krävs att toaletten byter placering varje gång 
gropen är full. Kostnaden för Fossa alterna har beräknats till ca 18-27 USD och Arborloo 
ungefär 13-20 USD. Skillnaden i pris beror på att vid byggandet av Fossa alterna krävs två 
latringropar (Morgan, 2005).  
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3.3 Analys av lösningars lämplighet 
3.3.1 Varmt i hus 
Merparten av de tillfrågade i Linga Linga uppgav att de upplevde att bostadshusen var för 
varma, framförallt på dagtid. WHO rekommenderar en inomhustemperatur på 18-21°C 
(WHO, 2007). I provinsen Inhambane ligger den årliga genomsnittliga temperaturen på 
24.0°C, med medeltemperaturer i november-mars på 25.6°C-27.1°C. Dygnets maxtemperatur 
går ofta över 30°C dessa månader (Climate-Data, u.d.). Det är därmed högst angeläget att få 
ner inomhustemperaturerna, främst under månaderna november-mars.  

Trots att ett statligt elnät har dragits till Linga Linga är det få hushåll som är påkopplade på 
elnätet. Av de intervjuade svarade 100% att de inte var påkopplade. Största anledningen är 
den höga investeringskostnaden för påkoppling, samt att elpriset anses för dyrt för att ha råd 
med detta. En modern luftkonditionering kräver stora mängder energi för att fungera, så även 
om fler hushåll i framtiden ansluter sig till elnätet är installation av en luftkonditionerare inte 
en rimlig lösning för hushållen i Linga Linga, då få skulle ha råd med de höga elkostnaderna 
som skulle genereras.   

Att bygga och sätta in Eco-Cooler i hushållen är ekonomiskt möjligt då plastflaskorna som 
behövs finns i ett överflöd i högar och under buskar på Linga Linga. Anordningen skulle 
eventuellt kunna få ner inomhustemperaturerna ett par grader, men då inga vetenskapliga 
studier verkar genomförts på denna teknik är dess faktiska effekter oklar. Huruvida den 
faktiskt fungerar måste undersökas noggrannare. Det man vid denna lösning måste ta hänsyn 
till är att alla de hål som flaskorna skapar rakt in i bostadshusen ökar risken för 
malariamyggor och andra insekter och djur, och att sätta för hålen med myggnät ökar dels 
kostnaden för Eco-Cooler, samt minskar luftflödet och därmed den eventuella kyleffekten. 
Med det i åtanke är det värt att nämna att husen som merparten av invånarna i Linga Linga 
bor i, tillverkade av palmblad, i dagsläget inte är isolerande mot insekter.   
 

3.3.2 Brist på kylsystem för mat 
Att kyla mat till så låga temperaturer som krävs för att förvara kött, kyckling och fisk är 
otroligt svårt utan tillgång till elektricitet. Enligt livsmedelsverket ska ett kylskåp ha en 
temperatur på 4-5°C och i denna temperatur kan då både kött, fisk, kyckling, ägg, grönsaker 
och frukt förvaras (Livsmedelsverket, u.d.). Resultatet visade att det på enkla tekniska sätt är 
möjligt att förlänga hållbarheten på grönsaker med exempelvis en zeer pot, men att kyla 
andra typer av livsmedel, som exempelvis kött, kyckling eller fisk inte är möjligt utan dyrare 
tekniska utrustningar såsom kylskåp eller CCHP. Att inhandla ett kylskåp är en stor utgift för 
ett hushåll på Linga Linga, samt att då det inte var många som var uppkopplade till elnätet 
krävs även att detta först sker. Eftersom att elnätet finns draget till halvön är problemet att det 
kostar så mycket för elen och investeringen i kylskåp. Samtidigt framgick det att elnätet 
ibland tillfället ligger nere vilket både skapar social misstro till det, samt att maten kan bli 
förstörd som en direkt följd. Det är inte många hushåll som på egen hand har den ekonomin 
som krävs för ett kylskåp. Med detta som bakgrund kan ett kollektiv för ett kylskåp vara ett 
passande alternativ. På detta sätt kan flera hushåll dela på kostnaderna vilket möjliggör att det 
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blir lättare att finansiera och samtidigt får fler möjlighet till att kyla sin mat. Vad som 
framgick vid intervjuer var att många kvinnor gärna vill starta någon form av handel med 
livsmedel om de får tillgång till kylskåp då varorna håller sig fler dagar. Det skulle då leda till 
en starkare ekonomi. Om flera hushåll går ihop och investerar i ett kylskåp kan det leda till att 
livsmedels hållbarhet ökar samt att ekonomin blir starkare hos de som väljer att vara med i 
investeringen. CCHP kräver många olika material och komponenter vilket kommer vara svårt 
att få tillgång till i städer kring Linga Linga.Då syftet med denna rapport är att finna lösningar 
som kan implementeras där är detta inte ett alternativ som rekommenderas i nuläget. Det 
finns även andra lösningar som kan anses vara mindre tekniska och därför inte lagts någon 
vikt på i denna rapport, exempel är att mat som fisk, kött och kyckling kan konserveras 
genom att saltas eller torkas för att öka dess hållbarhet. Detta är väldigt enkla lösningar som 
inte kräver någon utrustning 

Zero energy cooler chamber är en bra teknisk lösning för att kyla frukt och grönsaker ner till 
relativt kalla grader jämfört med omgivningstemperatur. Dock kräver detta alternativ 
solpaneler, aktivt kol, förångare, metanol, etc vilket kan bli problem att få tag i runt Linga 
Linga. Samtidigt är tekniken intressant att fortsätta studera vidare för finns det möjlighet att 
bygga dessa på ett simpelt sätt kommer de vara väldigt användbara på Linga Linga. Samtidigt 
krävs det då att kostnaden för att bygga en sådan här apparat inte blir mer än den totala 
kostnaden för ett kylskåp. Att ingen elektricitet krävs är fördelaktigt men då krävs det istället 
att det alltid är tillräckligt soligt vilken inte alltid kan garanteras.  

Mitticool Refrigerator och Zeet pot är lösningar som kan på enkelt sätt kan byggas av 
byborna men tekniken som används är hämtad från de nämnda lösningarna. Att inhandla och 
få en Mitticool Refrigerator till Linga Linga kan vara svårare än att samma teknik används 
fast den byggs på plats istället. Denna lösning är något som borde studeras och testas på plats 
för att utvärdera hur effektivt den fungerar. Med resultatet som bakgrund är denna teknik 
något som borde vara både ekonomiskt, ekologiskt och social hållbart och möjligt att 
implementera i Linga Linga. Problemet är dock att den inte kan kyla till så låga temperaturer 
så varken kött, kyckling eller fisk kan inte förvaras där men förhoppningsvis kan frukter och 
grönsakers hållbarhet öka med några dagar. Detta är intressant att utvärdera i framtida 
studier. Zeet pot är en lösning för att förvara grönsaker och frukt som är relativt vanlig i 
många länder världen runt men trots detta observerades aldrig denna lösning på plats i Linga 
Linga. Då denna teknik är väldigt simpel att bygga och endast kräver två krukor, sand och 
vatten är den möjlig att implementera på Linga Linga för att öka hållbarheten hos frukt och 
grönsaker. Så denna teknik och kunskap borde implementeras och spridas i byn. Svagheten 
tekniken har är att den inte kan förvara kött, fisk eller kyckling men då även grödor blir 
dåliga snabbt i värmen kan denna apparat leda till längre hållbarhet och enklare vardag för de 
boende.  
För att förvara och öka hållbarheten på grönsaker och frukt rekommenderas Zeet pot och 
Mitticool refrigerator främst då de bygger på simpel teknik och inte kräver så mycket 
material eller komponenter. Då det inte finns något enkelt tekniskt alternativ att kyla ner till 
de 5 °C som krävs för att kyla varor som är känsliga för värme, som exempelvis kött, 
kyckling, ägg, fisk, är det bästa alternativet ett kylskåp trots den höga kostnaden då det är 
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tillförlitligt och enkelt att inhandla.   
 

3.3.3 Rök från matlagning 
En spisplatta som drar ca 1.5 kW är inte en rimlig lösning till hushållen på Linga Linga, då få 
hushåll är uppkopplade mot det nybyggda elnätet och få har den ekonomiska möjligheten att 
betala för den höga kostnaden detta skulle generera. En gasspis skulle däremot eventuellt 
kunna vara ett alternativ, men även här tillkommer en hög kostnad om gas ska köpas på tub, 
samt svårigheter att transportera gastuberna till Linga Linga, till följd av bristande vägsystem. 
Möjligheterna att installera ett småskaligt anaerobt biogassystem på Linga Linga diskuterades 
med byhövdingen och invånarna, men det blev bekräftat att hushållen inte genererar något 
avfall från matrester, utan att allt tas till vara på, eller ges till djuren. Det organiska material 
som finns i överflöd är kokosnötter. Denna naturresurs är ännu relativt outnyttjad och här 
finns en stor potential. Forskning på huruvida det är möjligt att använda kokosnötter till 
biogasproduktion är hittills ett relativt litet område, men studier som har gjorts har visat att 
det är möjligt (Leitão et al., 2008). För ett anaerobt biogassystem behövs också 
bakteriekulturer från avföring, vanligtvis kodynga. På Linga Linga observerades inga kor, 
däremot hade många av hushållen höns, getter och/eller grisar. Avföring från getter är också 
möjlig att använda som källa till ett anaerobt biogassystem (Zhang et al., 2013), men ingen 
forskning på huruvida avföring från getter i kombination med kokosnötter fungerar har 
hittats. Det är också oklart om avföring finns i tillräckligt stor mängd för att starta upp ett 
biogassystem. Till följd av höga kostnader för gastuber och bristande forskning på huruvida 
biogas går att utvinna ur kokosnötter i kombination med avföring från getter är en gasspis 
inte en rimlig lösning i dagsläget för hushållen på Linga Linga.  
Det är vidare inte möjligt för varje enskilt hushåll på Linga Linga att införskaffa en 
högeffektiv vedeldad spis. Investeringskostnaden är högre än var de flesta hushåll har råd 
med och därtill kommer svårigheter i tillgänglighet, då inget av de företag som tillverkar high 
efficency cooksoves har etablerade återförsäljare i närområdet. Gold Standard driver ett 
projekt i huvudstaden Maputo, där de sålt ca 5 000 spisar av modellen Envirofit CH-2200 till 
subventionerade priser, i syfte att minska användningen av träkol och förbättra invånarnas 
hälsa, men satsningen är begränsad till Maputo (Goldstandard, u.d.). Produkterna är därmed 
varken ekonomiskt försvarbara eller praktiskt tillgängliga för de boende på Linga Linga.  

Mewar Angithi är ekonomiskt försvarbar då den uppges kosta 1 US$. Den används för att 
förbättra förbränningen i den redan etablerade three stone fire, och tar därmed hänsyn till det 
traditionella sättet att laga mat, vilket invånarna på Linga Linga verkade uppskatta då de 
förutom den stora mängden rök inte uppgav några problem eller svårigheter kring sättet att 
laga mat. Då Mewar Angithi bara är ett tillägg till three stone fire bygger designen på att det 
fortfarande eldas med ved, vilket oavsett kommer att generera vissa mängder rök och 
luftburna partiklar. Problemet försvinner därmed inte, som det gör med en elspis eller gasspis, 
men blir mindre omfattande. En studie gjord i Kina har visat att konsumtionen av ved och 
tiden att tillaga ett mål mat var likvärdig eller till och med mindre vid användning av Mewar 
Angithi i en traditionell three stone fire i jämförelse med två olika typer av högeffektiva 
vedeldade spisar (vilka modeller som använts i studien framgår dock ej) (Udaykumar, et al., 
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2015).  
Utifrån de höga kostnaderna för både elspis, högeffektiv vedeldad spis och gasspis på gasol, 
tillsammans med de tekniska osäkerheterna kring att utvinna biogas av kokosnötter och 
avföring från getter, dras slutsatsen att Mewar Angithi är den mest lämpliga lösningen för att 
förbättra problemet med rök från matlagning på Linga Linga.   
 

3.3.4 Brist på toaletter 
Då att det inte var kulturellt accepterat att fråga de intervjuade om deras toaletter och sanitet 
är det svårt att veta hur bybornas vanor kring sanitet ser ut. Samtidigt observerades inte heller 
några toaletter alls och även byhövdingen påpekade att just toaletter är ett stort problem så 
därför bestämdes det att tekniska lösningar till det ska tas fram i denna studie, trots att det inte 
framkom som ett problem vid intervjuer av byborna. Författarna till denna rapport förstod det 
som att folk endast går ut i skogen för att göra sina behov men det kan vara så att detta inte 
stämmer i alla fall. Vid ett fall observerades en toalett, detta var ett hus byggt i cement med 
även kaklat golv med ett hål i marken. Det kan antas att detta är en latrin som kan tömmas när 
den är full eftersom att huset inte kan förflyttas. Då de flesta husen i byn är byggda i vass- 
eller palmblad är det enklast om även toaletterna är byggda i samma material. Det beror på att 
detta material är en naturresurs som det finns massor ut av på Linga Linga och är dessutom 
billigare än exempelvis cement. Med detta som utgångspunkt anses shallow pit composting 
toilets vara den lösning som är enklast att implementera på Linga Linga. Då det inte finns 
någon ordentlig väg ut till halvön krävs det att allt material transporteras med båt vilket både 
tar tid och är svårt. Palmer finns överallt på ön vilket gör att det är enkelt att bygga en toalett 
med flätade palmblad som väggar och tak. Fossa alterna-modellen rekommenderas främst 
eftersom att toaletten inte då behöver byta plats varje gången gropen är full. Vid den tidpunkt 
då det finns en ordentlig väg ut till Linga Linga som kan transportera material och om de 
boendes ekonomi klarar av att använda cement rekommenderas rural urine diversion 
dehydration pit latrines. Samtidigt krävs det att denna typ av toalett först testas och på ett 
långsamt sätt implementeras i byn. Gamla vanor sitter ofta kvar och det finns risk att för 
moderna toaletter inte används eftersom byborna kanske trivs bättre med hur de alltid gjort.  
 

4. Diskussion 
4.1 Diskussion kring huruvida problemen är stora eller inte 
Många av problemen var desamma både vid observationer samt intervjuer, , men det fanns 
vissa undantag. Bristen på toaletter var det endast byhövdingen och en kvinna som tog upp 
men ändå värderades detta som ett stort problem då det enligt observationerna inte fanns 
några ordentliga latriner. Att röken från matlagning är ett stort problem anser både författarna 
till denna rapport och de intervjuade men på grund av olika orsaker. Alla de som intervjuades 
ansåg att röken är svider i ögonen och några påpekade att de får ont i lungorna. Utifrån 
vetenskapliga studier vet författarna till denna rapport att långvarig exponering av rök kan 
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leda till kolmonoxidförgiftning, kol, lungcancer och andra sjukdomar och därmed ansågs det 
viktigt att finna ett sätt att minska mängden luftburna partiklar.  

Att elda med plast var mycket vanligt utifrån vad som framgick ur intervjuerna och 
observationer. Plast användes dels som tändningskälla vid matlagning, samt att all överbliven 
plast samlades i högar och eldades upp. Utifrån byborna själva är det inget problem att elda 
med plast, men som tidigare nämnt kan förbränning av plast vara både cancerframkallande 
och påverka det centrala nervsystemet negativt (Verma et al., 2016), så av dessa anledningar 
anses förbränningen av plast vara ett stort problem. Dock valdes detta problem att inte 
analyseras djupare då det är mer beteendeberoende än tekniskt. 

Sophanteringen i Linga Linga var enligt byborna själva ett litet problem. De flesta hade inget 
organiskt avfall alls som slängdes utan det lilla som blev kvar gavs till boskapsdjuren. Det 
avfall som blev bestod till största del av glas och plast, som samlades i högar för att brännas 
eller täckas över med sand. Vid observationer sågs dock många olika sorters avfall, så som 
plast, papper, glas och metall, lampor och batterier liggandes i naturen. De själva anser inte 
att bristen på ordentlig avfallshantering är något problem, men enligt författarna krävs bättre 
avfallshantering än att endast elda och slänga avfallet i naturen då det både avges giftiga 
gaser och att farliga ämnen rinner ut i marken och grundvattnet. Då syftet med denna studie 
är att finna tekniska lösningar till problem kopplat till det enskilda hushållet kommer 
lösningar på problemet kopplat bristen på sophantering inte att utredas, men detta är 
intressant för framtida studier. 
 

4.2 Varför fokus lades på dessa problem  
Att tekniska lösningar valdes till just de problem som valdes berodde på att det var dessa 
problem som genom intervjuerna och observationerna framkom som de största problemen. 
De var också de problemen som enligt författarna, i diskussion med byhövdingen, hade störst 
potential att kunna lösas på ett relativt enkelt, billigt och hållbart sätt, utan stöd från 
utomstående aktörer. Ett problem som inte undersöktes djupare är elförsörjningen till byns 
hushåll. Detta då det hållet på att byggas ett statligt elnät över halvön. Dock uppgav alla 
intervjuade att de inte hade råd att koppla upp sig mot detta, men många hoppades kunna 
göra det i framtiden. För ett enskilt hushåll att investera i ett fristående elsystem, som 
exempelvis solceller, är ekonomiskt svårt och av de hushåll som hade en solpanel var 
merparten missnöjda med kapaciteten, men de hade inte råd med mer.   
 

4.3 Osäkerhet i resultat  
4.3.1 Tidsrelaterade aspekter 
Resultatets osäkerhet kan diskuteras utifrån ett flertal perspektiv. Problemen som de boende 
anser är värst beror helt på hur deras vardagsförhållanden har varit den närmsta tiden innan 
intervjuerna gjordes. Regnperioden i Moçambique inträffar oktober-mars och eftersom 
fältstudien gjordes i början av april kan det vara därför många ansåg att problem som 
ohållbara hus och att det regnar in är relativt stora. Samtidigt är dessa problem stora utifrån 
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de observationer som genomfördes, men hade fältstudien utförts precis efter torrperioden som 
infaller april-september hade vissa kanske inte ansett att de två nämnda problemen är så stora. 
Ytterligare ett problem som kan ha påverkats av att regnperioden precis infallit då studien 
genomfördes är tillgången till vatten, som ingen ansåg var ett problem alls. Specifika frågor 
ställdes för att få svar på om det alltid under årets gång fanns ordentlig tillgång till vatten 
vilket det enligt de intervjuade gjorde. Hade studien utförts precis efter torrperioden så finns 
risken att en del skulle ha sett detta som ett större problem än vad som gjordes vid denna 
undersökning. Så yttre omständigheter kan ha haft påverkan på hur stora dessa problem anses 
vara vid den tidpunkten studien utfördes.   
 

4.3.2 Tolkningssvårigheter 
Alla intervjuer genomfördes separat med en person åt gången för att därigenom minska 
risken att deras svar påverkades av andra. En stor osäkerhet i resultatet är att det många 
gånger var svårt för personerna som intervjuades att förstå innebörden i frågorna som 
ställdes. Det var alltså inte problematik i tolkningen mellan språken, utan snarare att 
utgångspunkterna var så olika att frågorna i sig blev svåra att förstå. Trots följdfrågor och 
exempel så var detta ett problem som uppstod upprepade gånger, vilket gör att deras svar kan 
anses vara till viss del osäkra. Troligtvis beror det på att byborna aldrig ställt sig sådana här 
typer av frågor tidigare. Genomförs en liknande studie i framtiden rekommenderas det att 
frågorna och metoden som används vid intervjuerna är väl genomtänkt och testade på en 
pilotgrupp först för att se vad som behövs för att de tillfrågade ska förstå ordentligt. I många 
fall krävdes det att man gav förslag på problem vilket kan ha medfört att frågor och svar blev 
ledande, och därmed inte genomtänkta utifrån de tillfrågades perspektiv. 

Ytterligare en osäkerhet i resultat är det faktum att alla frågor ställdes på svenska och därefter 
översattes av en tolk till portugisiska. I ett fåtal fall tolkades det även från portugisiska till 
bitonga. Att allt tolkades mellan ett flertal språk kan ha lett till att budskapet med frågorna 
eller svaren försvunnit på vägen. Det går dock inte att undvika såvida de som gör studien kan 
fråga byborna direkt vilket dessvärre inte gick i detta fall. Om en liknande studie sker i 
framtiden rekommenderas det att studenterna kan de tillfrågades språk för att minska antalet 
felkällor. Tolken som användes mellan svenska och portugisiska anses vara pålitlig och väl 
införstådd i både syftet med studien och frågorna, men den tolken som användes mellan 
portugisiska och bitonga var aldrig delaktig i studien och hade därmed inte den förståelse som 
kanske hade varit bäst för resultatet.  
 

4.3.3 Antalet intervjuer samt geografisk lokalisering 
Antalet intervjuer som gjordes var endast 30 stycken vilket kan anses lite då det var 1124 
boende i byn när studien utfördes. Tanken var att intervjua betydligt fler men då nästan alla 
tillfrågade gav samma svar så beslutades det att fler intervjuer inte krävdes utan att det redan 
erhållits en bred bild på vilka problem som existerade. Hade fler intervjuer gjorts hade andra 
fakta om andra problem kunnat framkomma, så de finns en möjlighet att fler problem än de 
som representeras i denna rapport existerar. Intervjuerna utfördes i den mest centrala delen av 
Linga Linga och inte i utkanterna vilket gör att studien inte representerar hela Linga Linga. 
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Trots detta anser författarna till denna rapport att byns främsta problem kopplat till det privata 
hushållet har framkommit och det endast är mindre allvarliga problem som kan ha förbisetts 
på grund av mindre mängd intervjuer samt lokaliseringen till centrala delen.   
 

4.3.4 Felkällor i sökresultat 
En omfattande litteraturstudie gjordes för att finna de lösningar till de problem som valdes att 
fokusera på i denna rapport. Trots att sökningar gjordes på ett flertal olika sökverktyg och 
med flera olika sökord så kan flera bra källor missats. Det kommer alltid att finnas fler bra 
lösningar som kanske inte publicerats eller finns tillgängligt på internet som kan vara bättre 
alternativ än de som funnits i denna studie. Studien syfte var att finna några lösningar på 
vissa av problemen, vilket har gjorts. Om det i framtiden bestäms att fokusera på endast ett 
problem och finna den mest fungerande lösningen är det lämpligt att fortsätta på de lösningar 
som tagits fram i denna rapport. För att finna den mest lämpliga lösningen till ett problem 
krävs att fler olika aspekter vägs samman såsom kostnad, materialtillgång, kunskap om 
teknik, el-/icke elförsörjning, ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet mm. Detta var 
inget som utvärderades i denna studie och därmed krävs mer fördjupat arbete när väl ett 
problem ska lösas tekniskt.  
 

4.4 Övrig diskussion 
4.4.1 Sophantering 
När studien påbörjades var tanken att även titta på problem och lösningar kopplat till avfall, 
samtidigt som allt skulle vara utifrån ett brukarperspektiv. De intervjuade ansåg inte sitt sätt 
att handskas med avfall var något problem. De problem som framkom vid observationer ger 
indirekta effekter på miljö och hälsa men inte direkta besvär för det enskilda hushållet enligt 
de intervjuades åsikter.. Därför beslutades att detta är något som får studeras vidare i 
framtiden med en bredare samhällssyn, men inte i denna rapport. För att lösa problemet med 
att avfall slängs direkt i naturen eller bränns upp krävs en förändring både i attityd och vanor 
hos de boende, samtidigt som det är upp till kommunala aktörer. Förhoppningen är att 
situationen förbättras när vägen ut till halvön är färdigställd så att det kommunala 
sophanteringsbolaget Alma kan ta sig till platsen.   
 

4.4.2 Vattenkvaliteten  
Observationerna i Linga Linga visade att det på ett flertal av brunnarnas väggar fanns 
mikroorganismer. Enligt de intervjuade så ansåg de att vattnet var rent och endast ett fåtal 
renade sitt dricksvatten. Då vissa ansåg att vattnet smakade salt kan antas att vattnet i vissa 
brunnar är saltinträngt. För att bestämma huruvida vattnet från brunnarna i Linga Linga 
behöver renas på ett ordentligt sätt eller inte krävs ordentliga provtagningar på vattnet. Detta 
utfördes inte i denna studie och trots att det hade kunnat tagits fram tekniska lösningar för att 
rena vattnet gjordes inte detta då det inte är klarlagt huruvida vattnets ens behöver renas och 
invånarna själva ansåg inte vattenkvaliteten som ett problem. Därmed anser författarna att det 
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krävs ordentliga prover för att klargöra om det behövs effektivare reningsmetoder eller inte. 
 

4.5 Studiens förankring i hållbar utveckling  
Som välkänt står världen inför stora miljömässiga och sociala utmaningar. Den globala 
uppvärmningen måste stoppas, den skenande trenden av ökad vatten- och energiförbrukning 
globalt måste brytas och livsmedelsproduktionen måste effektiviseras om naturen skall ha 
möjlighet att förse den växande befolkningen med dessa livsnödvändiga tjänster nu och i 
framtiden. Det går att likställa med Brundtlandrapportens definition på hållbar utveckling:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
– Brundtlandkommisionen via FN (Andrews och Granath, 2012) 

Tillgång till energi och elektricitet är avgörande för den tekniska, infrastrukturella, 
ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land, och ses som en mänsklig rättighet och är 
inskrivet som en punkt i de Globala Målen (Globala Målen, u.d, a). Över ett sekel efter att de 
första städerna började elektrifieras lever dock fortfarande över 1.1 miljarder människor 
världen över utan tillgång till elektricitet, 14 procent av världens totala population. Vidare 
saknar 2.8 miljarder människor tillgång till rena, moderna kokmöjligheter och är beroende av 
ved, kol eller liknande energikällor för matlagning över öppen eld (IEA, u.d). I Afrika saknar 
så mycket som 33 procent av befolkningen tillgång till elektricitet (UN-DESA, u.d).  

Utöver problemet med att många människor saknar tillgång till el så står världen också inför 
stora utmaningar med att ställa om till förnybara energikällor för att bromsa effekterna av den 
globala uppvärmningen. Användandet av olja, kol och naturgas har varit en drivande kraft i 
världens ekonomiska utveckling, och de länder som har använt sig av dessa energikällor i 
mer än ett sekel är de länder som också kommer att påverkas minst av konsekvenserna. För 
att komma till rätta med både den globala uppvärmningen och det faktum att många 
människor saknar möjlighet att tillfredsställa sina grundläggande behov behöver stora 
omställningar göras globalt och informations- och utbildningssystemen måste förbättras för 
att nå fler människor.  

I Linga Linga är tillgången till elektricitet begränsad, främst på grund av ekonomiska 
faktorer. De boende försörjer sig främst på jordbruk och fiske och det råder stor brist på 
modern teknik och kontakt med omvärlden. Tekniker kring matlagning är ineffektiva och 
resulterar i hälsoskadliga effekter. Studien belyser storleken på de problem som invånarna 
upplever, och med ett fokus på både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet plockas 
tekniker fram genom en litteraturstudie som skulle kunna reducera storleken på dessa 
problem och göra livet för de boende i Linga Linga bekvämare.  

Att ha tillgång till rent vatten och sanitet är även det ett av de Globala målen (Globala Målen, 
u.d, b). Trots detta är det som välkänt många platser som inte har tillgång till rent vatten, 
däribland är Linga Linga en av dem. Då studien baserades på invånarnas egna uppfattade 
problem kring hushåll togs inte möjliga lösningar fram på hur deras vatten kunde renas mer 
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effektivt eftersom de tillfrågade själv inte ansåg att det fanns några problem med sitt vatten. 
De fanns alltid tillgång till vatten i brunnarna och att de smakade salt hade de vant sig vid. Så 
brist i kunskap är en stor anledningen till att många lever utan tillgång till rent vatten och 
ordentlig sanitet. Finns det ingen information om att saltinträngt vatten eller bakterier kan 
vara ohälsosamt är det också svårt att förstå anledningen till att rena vattnet. 
Klimatförändringarna leder till bland annat torrare perioder och under den tiden sinar ofta 
brunnarna vilket gör att det är risk att än mer saltvatten tränger in.  

Det är en rättighet för alla att ha tillgång till näringsrik mat och det globala målet Ingen 
hunger har som mål att år 2030 ska hungern vara avskaffad och det ska finnas tillgång till 
mat för alla året runt  Trots detta lever 850 miljoner människor i hunger((Globala Målen, u.d, 
c). För folk som är ett i naturen och endast kan tillgodose sina behov genom vad havet eller 
jorden kan ge dem är det inte en självklarhet att alltid få i sig sitt dagsbehov. I Linga Linga är 
fisket den största källan till föda, utan det skulle folket nog få det väldigt svårt att få i sig både 
tillräckligt och näringsrik mat. Andra viktiga basvaror är främst kokosnötter, maniokrötter 
och cashewnötter som det finns gott om. Inåt landet i Mocambique är det även vanligt att 
man sår sina egna grödor men detta var inget som direkt gjordes i Linga Linga. Samtidigt 
som jordbruk säkerligen skulle gynna de boendes hälsa genom mer mat och andra 
näringsämnena så kommer det krävas vatten för grödorna och en sådan mängd vatten finns 
inte. Eftersom att det alltid är höga temperaturer går det inte att ha mat såsom kött, kyckling 
eller fisk liggande, utan den måste tillagas och ätas samma dag som den fiskats eller slaktats. 
Det leder till att varje dag går ut på att finna mat och mätta hungern. I denna studie har det 
tagits fram olika förslag på lösningar för att kunna förvara mat såsom grönsaker och frukt, 
dessa lösningar har ingen direkt inverkan på klimat och miljö och lätta att implementera i 
områden där tillgång till olika sorters material inte finns. Dessvärre är det mest lämpade 
alternativet att kyla fisk, kött eller kyckling med ett kylskåp. Detta är inget alternativ som går 
att tillverka med de naturresurser som finns på plats utan produkten måste importeras. Trots 
detta så skulle ett kylskåp med stor sannolikhet leda till bättre hälsa hos de boende samt bidra 
till att dagarna kan gå åt till annat än att bara finna mat, kanske finns tid till att jobba och få 
en inkomst. Att nå en hållbar utveckling är svårt, att ha så minimal påverkan på miljön men 
samtidigt tillgodose sina basala behov.  

De tekniska lösningar som föreslagits utgår från de resurser som finns på plats och kommer 
därmed bidra till minimal miljöpåverkan, då resurserna redan är i omlopp samt kemikalier 
och fossil energi kommer att undvikas i den mån det går. Därmed kommer det tas fram hur 
man kan använda de naturresurser som finns på plats på bästa sätt och även hur avfall kan 
återbrukas på olika sätt vilket kopplar projektet till ekologisk hållbar utveckling. På 
landsbygden så dricks vatten från brunnar där vattnet ofta inte renas och på många ställen 
slängs skräp och avfall direkt på marken vilket leder till risken att det sprids bakterier och 
sjukdomar såsom diarré och kolera direkt ut i dricksvattnet (UNICEF, u.d).  Genom att de 
boende på landsbygden kan få rent vatten genom att både rena grundvattnet men även 
förbättra de sanitära förhållandena så att avfall från hushåll inte rinner direkt ut i de boendes 
brunnar kommer förbättrade sanitära förhållanden leda till att antalet sjukdomar som annars 
riskerar att sprids med vatten minimeras, vilket långsiktigt kan leda till ett friskare och längre 



22 
 

liv. 
 

4.6 Relevans och framtida arbete 
Studien utformades och genomfördes med syftet att identifiera vilka problem som de boende 
på Linga Linga ansåg vara de största de hade, ur ett hushållsperspektiv. Fokus lades på 
vatten, energi, sanitet och avfall då det fanns en föreliggande bild av att de största problemen 
skulle hamna inom dessa kategorier. På plats visade sig dock problem som inte tidigare hade 
antagits, varvid det blev tydligt att studien var av relevans för att i framtiden kunna arbeta för 
att förbättra hushållen och levnadsstandarden på Linga Linga. Studiens styrka är att den 
identifierar ett stort antal problem istället för att fördjupa på ett problem och att fokus ligger 
på individnivå. Vid litteratursökningar på liknande projekt har ingen studie med lika bred 
utgångspunkt hittats. Förhoppningen är att organisationen Project Vita, som studien utfördes 
på uppdrag av, ska etablera ett långvarigt samarbete med invånarna på Linga Linga. 
Därigenom kan slutsatserna från denna studie implementeras i praktiken. Project Vitas idé är 
också att Linga Linga ska fungera som en exempel-by för omkringliggande byar, och på så 
sätt verka för att sprida kunskap om hur man enkelt och billigt kan förbättra sina privata 
hushåll.  

För att ytterligare öka chanserna för de boende på Linga Linga att förbättra sin situation utan 
dyra investeringar hade en utvärdering av Eco-Cooler behövt genomföras för att därigenom 
få bekräftat huruvida lösningen är effektiv och lämplig att implementera eller inte. I en sådan 
studie borde även insektsaspekten, det vill säga den ökade risken för malaria och andra 
insektsburna sjukdomar, tas i åtanke. Vidare hade en studie på möjligheten att producera 
biogas av kokosnötter tillsammans med avföring från getter varit önskvärt, och därmed en 
analys av vilka kvantiteter råmaterial som behövs och huruvida dessa finns att tillgå på Linga 
Linga. Ännu en studie som hade behövt utföras är att analysera om vattnet från brunnarna är 
bra som dricksvatten eller om det innehåller partiklar och/eller sjukdomar. När prover har 
gjorts och resultatet kommit krävs att det analyseras vad som behöver ske för att garantera 
rent och friskt dricksvatten till Linga Lingas invånare.   
 

5. Slutsats 
Utifrån befolkningens perspektiv visade resultatet på att de främsta problemen kopplat till 
hushållen i Linga Linga, som även valdes ut finna lösningar till, var att bostadshusen är 
varma, att det saknas möjligheter att kyla mat, obehaglig och hälsofarlig rök från matlagning 
och bristen på toaletter. Många av lösningarna som togs fram utifrån en litteraturstudie var 
inte möjliga att implementera i Linga Linga vid tidpunkten denna studie genomfördes. För 
problemet varmt i hus var det endast Eco-cooler som var ett eventuellt alternativ. Effekterna 
av denna lösning är dock inte vetenskapligt bekräftade. För att kyla kyckling, kött, fisk krävs 
ett kylskåp men för att förvara och öka hållbarheten för frukt och grönsaker är Zeet pot eller 
en variant av en Mitticool refrigirator två olika alternativ. Röken från matlagningen löses bäst 
genom att använda sig av en Mewar Angithi. Shallow pit composting toilets kan 
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implementeras för att minska bristen på toaletter. Det finns ett flertal stora problem i Linga 
Linga som kan lösas med tekniska implementeringar och vissa problem samt lösningar som 
kräver att studeras vidare i framtiden. Slutligen behövs involvering från utomstående aktörer 
med att komma till rätta med den ohållbara avfallshanteringen, men det låg utanför ramarna 
för denna studie. 
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Bilaga 1 
Till invånarna i Linga Linga 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad är ditt hushåll byggt i för material? 

a. Ser du några problem kring materialet ditt hus är byggt i? 

4. Regnar det in i ditt hushåll? 

5. Har du ventilation i ditt hushåll? 

a. Vad för typ av ventilation? 

b. Fungerar det bra? 

6. Behöver du någon gång värma upp huset för att det är kallt? 

7. Upplever du att ditt bostadshus är för varmt? 

8. Har du tillgång till elektricitet i ditt hushåll? 

a. Om ja, från nationella elnätet, solceller, generator, etc.? 

i. Ser du några problem med din eltillgång? 

b. Om nej, vad ser du för problem med att inte ha el? 

9. Om du fick tillgång till el, på vilka sätt skulle du använda den då? 

10. Vad använder du för typ av belysning? 

a. Ser du några problem kring det? 

11. Hur lagar ni mat i dagsläget? 

a. Vad använder ni för energikälla för matlagningen? 

i. Om ved/organiskt material; hur ser tillgången ut? 

ii. Används plast? 

b. Genereras det mycket rök? 

i. Är röken ett problem? 

12. Lagas maten inomhus eller utomhus? 

a. Om inomhus, sker detta i ett separat hus eller bostadshuset? 

i. Om separat hus; är detta utrymme ventilerat? 

13. Finns det några problem med hur ni lagar mat? 

14. Varifrån kommer ditt dricksvatten? 

a. Hur långt har du till vattenkällan? 

15. Är det brist på vatten någon gång under året? 
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a. Är mängden vatten som är i brunnarna nu den normala mängd som finns hela 

året? 

b. Ser du några problem med er vattentillgång? 

16. Är vattnet rent eller smutsigt? 

a. Renar du ditt dricksvatten på något sätt? 

i. Om ja; hur då? 

ii. Om nej; hade du önskat att du kunde rena det på något sätt? 

17. Vad genererar ni för typ av avfall? 

a. Vad gör ni med det? 

b. Genereras det något biologiskt avfall? 

i. Om ja; gör ni något med det? 

18. Vilka är de tre största problemen i ditt hushåll? 

19. Vad hade du velat ha i ditt hushåll om du fick välja vad som helst? 

20. Har du något övrigt att tillägga? 

 

Till byhövdingen 

1. Fördelat på hur många hushåll? 

2. Vilka anser du, som byns överhuvud, var de största svårigheterna här? 

3. Vad anser du om byggnadsstrukturen? 

a. Är betonghus och plåthus att föredra framför palmhus? 

4. Om några nya tekniker presenterades som lämpliga, tror du det finns potential att 

sprida vidare tekniken till de boende i Linga Linga? 

a. Är de flesta mottagliga för ny teknik? 

5. När byggdes elnätet? 

a. Hur många hushåll är påkopplade på det? 

b. Vad är för- och nackdelarna med nya elnätet? 

c. Vad ser du för möjligheter med el i Linga Linga? 

6. Hur upplevs vattenkvalitén, generellt? 

7. Har ni några andra stora problem, som inte tidigare framkommit? 

8. Vilket problem anser du är viktigast att lösa för invånarna på Linga Linga? 
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Bilaga 2 
Att använda vid observationer 

1. Vart får hushållet sitt vatten ifrån? 

a. Typ av källa? 

i. Om brunn; hur djup är den? 

ii. Hur ser den ut; hög/låg, smutsig, lock? 

b. Hur långt är det dit?  

c. Hur ser vattnet ut? 

d. Vilka problem kan det finnas kring vattentillgången och -hanteringen? 

2. Hur lagar hushållet mat? 

a. Vart lagar hushållet mat? 

b. Vad för typ av spis har de? 

i. Effektiv? 

ii. Tas energin till vara på på något övrigt sätt? 

c. Vad verkar de använda för energikälla till matlagningen? 

d. Genereras det rök? 

i. Leds röken ut på något sätt? 

e. Vilka problem kan obderveras kring matlagningen? 

3. Hur har hushållet det med toaletter? 

a. Vilken typ? 

b. Hur långt bort? 

i. I förhållande till vattenkällan? 

c. Vilka problem kring sanitet kan observeras? 

4. Hur har hushållet det med sopor? 

a. Vart verkar hushållet slänga sina sopor? 

b. Vad har hushållet för typ av sopor? 

i. Sorteras det på något sätt? Isåfall hur? 

c. Verkar saker återanvändas i stor grad? 
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Bilaga 3 
Tabell 1: Råmaterial från intervjuer, där varje intervjuad person har fått värdera vardera 
problem enligt en poängskala 0-3, där 0 motsvarar inget problem och 3 motsvarar stort 
problem. Totala poängen beräknas som antal svarande per storleksordning multiplicerat med 
storleksordningens givna poäng.  

Problem Inget 
problem (0) 

Litet 
problem (1) 

Medelstort 
problem (2) 

Stort 
problem (3) 

Totala 
poäng 

Varmt i hus 0 0 10 20 80 
Kallt i hus 30 0 0 0 0 
Brist på belysning 1 3 6 20 75 
Brist på 
kylsystem för mat 

0 0 3 27 87 

Regnar in 4 12 10 4 44 
Ohållbara hus 3 6 7 14 62 
Brist på 
ventilation i 
bostadshus 

17 10 3 0 16 

Brist på 
ventilation i kök 

0 22 8 0 38 

Rök från 
matlagning 

0 0 3 27 87 

Matlagning i 
bostadshus 

30 0 0 0 0 

Brist på energi till 
matlagning 

30 0 0 0 0 

Andra problem 
kring matlagning 

30 0 0 0 0 

Smutsigt vatten 7 15 8 0 31 
Brist på rening av 
vatten 

19 9 2 0 13 

Saltinträngt 
vatten 

6 21 3 0 27 

Brist på vatten 30 0 0 0 0 
Närhet till vatten 27 3 0 0 3 
Transportmöjligh
et 

0 0 8 22 82 

Eldar med plast  
 

27 3 0 0 3 

Sophantering  
 

30 0 0 0 0 

Ineffektiv 
hantering av 
organiskt avfall 

30 0 0 0 0 

Brist på toaletter 0    0 
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