
Frågeställning och koncept
Kibera är världens näst största slumområde, livsvillkoren är ofattbara. Det pratas 
ofta om att utbildning är vägen till utveckling, ändå går ytterst få kenyanska barn i 
skolan. Allra värst är situationen för fl ickor, som av olika anledningar inte kan eller 
får gå i skolan och ständigt nedvärderas i samhället. Det fi nns ett starkt samband 
mellan fl ickors begränsade sociala samvaro och deras frånvaro från skolan.  Jag vill 
i projketet undersöka hur arkitektur kan skapa en tryggare miljö och öka interak-
tionen fl ickor emellan. 

Mitt projekt är en strategi med det slutliga målet att generera en trygg och inspir-
erande miljö för fl ickor, en hållbar utveckling genom social förankring. Strategin 
handlar om att öka fl ickornas samvaro i vardagen genom att skapa en gemensam 
plats för sysslor och möten. En gemensam plats, en station som tar tillvara på klima-
tets möjligheter och eff ektiviserar sysslorna, samtidigt som fl ickorna träff as, utbyter 
kunskap och delar erfarenheter. 

Projektet utspelar sig i en social annan typ av samhällelig kontext och har blivit en 
undersökning i hur arkitekturen kan verka som en fysisk möjlighet till social förän-
dring.  Det baseras på den kunskap och erfarenhet jag har samlat på mig under 
cirka tre veckors platsundersökning. Med hjälp av olika lokala organisationer och 
privatpersoner har jag fått möjlighet till att samla värdefull information. Som en 
referens har jag haft Herman Hertzbergers Montessoriskola i Delft, där interaktionen 
och de sociala möjligheterna varit avgörande för utformningen och den planerade 
utvecklingen av byggnaden. 
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Potentiella platser
Befintliga strukturer (skolor/kyrkor) - engagemang, 
förtroende i samhället, mark, utvecklingspotential

Befintliga organisationer - engagemang, målgrupp och 
program, förtroende, utvecklingspotential

grundstationen
bibliotek

stora flöden
bara flickor/kvinnor som 
   målgrupp
slutet, avskiljt
osäkert

grundstationen
community rum
återvinning, produktion
bibliotek

stora flöden
flera målgrupper
öppet till viss del, avskiljt 
varierande användning 
   av community room

grundstationen
återvinning/produktion 
community-utbildning

stora flöden
osäkert
slutet till viss del
två målgrupper

grundstation
odling
återvinningproduktion
litet community rum
bibliotek

små flöden
två målgrupper
avskiljt till viss del
community som 
   samling och barnomsorg

Kontext och plats 
Kibera ligger utkanten av huvudstaden Nairobi, 
Kenya. På runt 2,5 kvadratkilometer får runt en mil-
jon människor trängas, situationen motsvarar hela 
Stockholms befolkning utplacerad på Djurgården. 
Marken i Kibera är statlig och egentligen förbjuden 
att använda, bland annat eftersom Kenyas största 
järnväg går rakt igenom området. Den typiska 
bostaden i området består av lera, träpinnar och 
plåt, är ungefär tio kvadratmeter stor och rymmer 
åtta till tio personer. Inflyttningen i området sker 
kontinuerligt, slummen växer stegvis och organi-
skt. Området blir allt tätare och påfrestningarna på 
marken och miljön ökar.  

Att förhålla sig till ett sådant stadsrum har varit 
svårt. Istället för att hitta en ledig tomt, som är en 
omöjlighet i Kibera, har jag behövt skapa plats.  En 
plats som både ger yta att bygga på och som re-
laterar till den befintliga omgivningen och sociala 
miljön.  För att uppnå det har jag valt att utnyttja 
flera nivåer och utveckla stadsrummet på höjden. 
Det har också varit viktigt att arbeta med klimatet 
och ta vara på de resurser som finns; solljus, regn-
vatten, vindar men också det liv som uppstår i en 
sådan kontext. 



diagram över sociala mönster och utveckling

Program
I en sådan kontext som Kibera har programmet 
blivit en stor utmaning och krävt många ställning-
staganden. Funktioner har fått läggas till och tas 
bort i takt med att min förståelse för livet i Kibera 
har växt. Projektets fokus har varit flickorna i Kibera 
som jag tror är bland det viktigaste för den fram-
tida utvecklingen.  Flickorna är idag otroligt utsatta 
och mitt mål är att starta en förändringsprocess, 
där tryggheten ökar och flickorna kan växa sig 
starka tillsammans. Programmet är utformat för att 
möta den situation som existerar idag, då flickorna 
förväntas utföra allt hushållsarbete istället för att 
studera eller umgås. Många av hushållssysslorna 
sker utanför hemmet och innebär stora risker när 
flickorna är ensamma. Risken för övergrepp är 
enormt stor och få flickor vet vad de innebär eller 
hur de ska hanteras. Så mycket som 50 % av alla 
flickor över 15 år är idag ofrivilligt gravida och 
måste hoppa av skolan. 

Programmet för den första fasen i projektet är 
enkel och går ut på att flickorna ska kunna sköta 
sina hushållssysslor, hämta vatten, diska och tvätta, 
tillsammans. På så sätt skapar jag en möjlighet för 
flickorna att mötas, interagera och utbyta erfaren-
heten. Kibera är hierarkiskt och uppdelat, kvinnor 
och flickor har en särskild roll. Trots att målet är att 
förbättra villkoren för flickor och kvinnor, är det 
inom redan existerande normer som en utveckling 
måste ta sin grund.

I samarbete med olika grupper för flickor och kvin-
nor som finns i Kibera, kan stationerna byggas på 
för att innehålla flera olika funktioner som grup-
perna efterfrågar och behöver. Det kan till exempel 
vara bibliotek, verkstäder för arbete, samlingsrum 
för möten och utbildning.  Dessutom kan program-
met utvecklas inuti strukturen och användas på 

flera sätt utan att byggas ut.
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Struktur
Strukturen är anpassad för de specifika 
förutsättningar som kontexten och programmet 
ger. Den bygger på ett system av moduler, så att 
det är enkelt att bygga vidare och utveckla. Första 
delen av projektet är stationen för hushållssysslor-
na, som består av tre moduler som samlar regnvat-
ten och erbjuder en skyddad mötesplats. Stationen 
har en tydlig rygg och riktning för att ge avskildhet, 
bestämda siktlinjer, skugga och ett bra klimat. Den 
erbjuder ett mer effektivt arbete och samtidigt 
en zon för väntan och möten.  Vatten leds i ett 
kretslopp; taken samlar in regnvatten och leder det 
till en tank, därifrån pumpas det, via solvärmning, 
till tvätt och disk. Det vatten som finns kvar kan 
användas till odlingar eller förs tillbaka till grund-
vattnet via filtrering i stenkistor. 

Utvecklingen av stationen kommer att se olika ut 
beroende på plats och program.  Rumsligheterna, 
sekvenserna och hierarkin styrs av relationen mel-
lan programpunkterna, relationen till den direkta 
omgivningen och relationer till andra stationer i 
stadsrummet.  

Det har varit viktigt att göra strukturen redovisande 
och med lokala material och tekniker, så att det 
lätt går att repetera och bygga på. Trästrukturen är 
dimensionerad för trä från den närliggande Ngong 
Forest, där ett kvinnokooperativ idag odlar skog för 
byggmaterial. Alla delar kan hanteras för hand och 
utan särskilda kunskaper.   

axonometri 1:100
stationen
redovisning av modulens uppbyggnad



utvecklingsdiagram 1:1000
stationens utveckling
scenario: Kiambi Muru
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scenario: Kiambi Muru

1. tvättstation med mötesplats
2. bibliotek
3.  verkstad, produktion
4. odlingsmark
5. samlingsrum
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Scenario: Kiambi Muru
Kiambi Muru ligger i den östra delen av Kibera, där 
säkerheten och tryggheten är sämre och utveck-
lingen går långsamt. Ytters få har råd att betala 
skolavgifterna för sina barn, flickorna hamnar 
längst ned i rangordningen. 

Genom ofrivilliga graviditeter och gemensamma 
erfarenheter råkade några unga kvinnor få kontakt 
med varandra och formade en grupp, Pro-Life. 
Pro-Life blev ett sätt att mötas, dela kunskaper och 
stötta varandra i den tuffa vardagen där familjerna 
vände dem ryggen. De unga kvinnorna skapade en 
stark gemenskap, de hjälptes åt med barnen och 
sysslorna.  Efter ett tag anslöt fler barn och grup-
pen lyckades starta en riktig skola och med hjälp 
av finansiellt stöd även bygga egna lokaler.Pro-Life 
driver än idag Saint Martin’s Primary School och 
gruppen arbetar hela tiden för att utveckla sam-
hället. De arbetar parallellt med skolverksamhet, 
sysselsättning för unga kvinnor och för att stärka 
engagemanget hos familjerna. Scenario: Kiambi 
Muru är ett förslag på hur Pro-Life har möjlighet att 
utvecklas och ta plats i samhället. Stationen är ett 
första viktigt steg för att öka flickornas gemenskap 
och på så sätt sprida grundläggande erfarenheter 
och kunskaper. Vartefter Pro-Life når och engagerar 
fler flickor och unga kvinnor, kan programmet ut-
vecklas för att innehålla bibliotek som erbjuder en 
trygg studieplats, verkstäder där unga kvinnor kan 
arbeta och försörja sig och sin familj, samlingsrum 
för att mötas eller hålla kurser, odlingsmark som 
ger mat och inkomst. Scenario: Kiambi Muru är ett 
nedslag i utvecklingen, som visar stationen och 
samhällets potential. 



sektion a-a 1:100
scenario: Kiambi Muru
redovisning av vattnets kretslopp



Platsen; placering
Säkerheten, avskiljdhet och möjligheten till möten
Direkt relation mellan stationerna

Tydlig riktning

Platsen; yta och nivåer
Ny nivå ger möjlighet till byggnad och utveckling
Nivån skapar en skyddad plats och underlättar ori

-

entering
Möjliggör relation mellan stationerna och blir en 
symbol i området

Struktur; gestaltning

säkerhet, stadens utveckling
Mötesplatsen - ‘dold agenda’, insyn, skydd, siktlinjer, 
trygghet
Vatten - resursanvändning, klimat, funktion
Sol - resursanvändning, klimat, ljusföring, avskärmning
Utveckling, utbyggnad - livscykel, tid, programmatiskt, 
strukturellt

Användning; vattnets väg
Regn - vattensamling i tankar 
Dricksvatten eller tvättvatten mha tramppump
Bevattning av odlingar eller tillbaka till 
   grundvattnet via stenkistor
(Pumpning av grundvattnet under torrperioder)

Användning; besökarens väg
Grader av gemenskap och öppenhet/slutenhet
Relationer mellan programpunkter

vakna - hämta vatten - koka te - göra bröderna klara för skolan - 
(skola) - tvätta kläder - diska, städa - tvätta syskonen - putsa skor 
- handla - laga mat - städa - diska

Sysslorna utanför hemmet är en social potential!

Klimat
Taket skyddar mot regn och mot solen som 
står i zenit
Rastret skuggar och hindrar direkt insyn men 
tillåter ventilation
Den upplyfta strukturen skuggar och ger svalka 
till marken

trappor
45x300 mm vagnstycke, trä
30x300 mm plansteg, trä
bockade stålfästen

pelare
2 stycken 50x120 mm träpelare
stolpfäste, stål
Ø 120mm lerbetongplint 

raster
30x60 mm vertikala stöd, c/c 120
60x30 mm träribbor

stenkista
lerblock
sand
grus
sten



vattenpump
trampdriven pump, från tank 
eller borrhål

Användning; målgrupper

hushållssysslorna

Fas iii: kvinnor (med barn) som arbetar

Användning; odling
Genererar arbete, mat och inkomst till familjen.
Spenat, kål, bönor och majs vanligaste grödorna. 
Odlar också i säckar - säkerställer jordens kvalité, 
sparar plats, förenklar processen.

Utveckling
Sker organiskt, precis som i omgivande samhället. 
Behovet styr staden, struktur och plats skapas stegvis. 
Utvecklingen är inte linjär, anpassas efter olika situ-
ationer. 

Social förankring; Pro-Life
Kvinnoggrupp som startades genom 
en gemensam, utsatt livssituation
Driver en skola och arbetar för att 

Vill fortsätta att utveckla verksamhet-
en och alla barns möjligheter i Kibera

Lokala tekniker och material
Lättarbetat, lättåtkomligt
Påbyggbart
Klimatanpassat

Trä från Ngong Forest - Msindano och Musizi
Lera, jord
Korrugerad plåt

Struktur; dimensionering och uppförande
Struktur att kopiera och bygga ut 
Material dimensionerat för att kunna bäras och hanteras för 
hand eller med enklare handdrivna maskiner

lerblock
120x60x240 mm jord- och cement-
blandade block
lerblandning
grus, sand

bjälklag
30x200 mm plankor, tvärgående
45x180 mm träbalkar, längsgående
45x180 mm träbalkar, tvärgående 
c/c 60

tak
1 mm korrugerad plåt
45x180 mm träbalkar, längsgående
45x180 mm träbalkar, tvärgående c/c 60

stabilisering
45x60 mm regel, diagonalgående

möte mellan moduler
pelare bultas ihop
taket tätas med plåtdel

tekniskt snitt med perspektiv 1:50
beskrivning av social miljö och användning
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