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Sammanfattning

Studien behandlar avfallsproblemen i Palu och hur problemen har hanterats. Svenska aktörer 
som Biogassystems AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har genomfört 
revolutionerade projekt i staden Palu på ön Sulawesi, Indonesien. Utöver det växande 
avfallsproblemen i Palu, så bor många människor på stadens soptipp under extremt dåliga 
förhållanden. För att få bukt med avfallsproblemen och hjälpa dessa människor till en bättre 
livssituation så har flera projekt genomförts av de svenska aktörerna. Bland annat har en 
biogasanläggning byggts på soptippen för att ta hand om den skadliga växthusgasen, metan. 
Anläggningen omvandlar metangasen till biogas som genererar ström till de nybyggda 
huslängorna som SP tillsammans med Palu kommun har uppfört. Dessa nybyggda huslängor 
har blivit nya hem för alla familjer på stadens soptipp, som tidigare bodde i skjul byggt på 
material från soptippen. Syftet med studien är att undersöka hur svenska aktörer arbetar för att 
skapa hållbar utveckling genom teknologisk kunskapsöverföring i Indonesien. En lämplig 
metod för att analysera detta är intervjuer med de aktörer som är inblandade i projekten. Att 
intervjua de svenska aktörerna och Palu kommun har varit av betydelse främst för att få två 
perspektiv på projekten och stärka tillförlitligheten. Projekten i Palu har lyckats ge nya 
möjligheter för de människor som bor på soptippen. Deras livssituation och välmående har 
tydligt förbättrats, samt att barnen till familjerna som bor på soptippen har fått möjlighet att gå 
i skolan. 

Abstract

The study deals with the waste problem in Palu and how problems were handled. Swedish 
actors Biogas Systems and Swedish Technical Research Institute (SP) have implemented 
revolutionary project in the city of Palu on Sulawesi, Indonesia. In addition to the growing 
waste problem in Palu, so many people live in the city dump in extremely poor conditions. To 
overcome the waste problem and help these people to a better life situation, several projects 
have been implemented by the Swedish actors. Among other things, a biogas plant has been 
built on a landfill to take care of the harmful greenhouse gas, methane. The plant converts 
methane to biogas which generate power to the newly built rows of houses that SP with Palu 
municipality has erected. These newly built rows of houses has become the new home for all 
families in the city dump, which previously lived in shacks built of materials from the landfill. 
The purpose of the study is to investigate how Swedish actors work to create sustainable 
development through technological knowledge in Indonesia. A suitable method to analyze 
this are interviews with the actors involved in the projects. Interviewing the Swedish actors 
and Palu municipality has been important mostly to get two perspectives on the projects and 
strengthen the reliability. Projects in Palu has managed to provide new opportunities for the 
people living at the dump. Their lives and well-being has clearly improved, and that the 
children of the families who live at the dump have had the opportunity to go to school.

Key words: Waste problem, life situation, biogas plant, landfill, sustainable development.  
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Avfall är ett växande problem i världen. Människor som bor och lever på soptippar är inte en 
ovanlig syn i många delar av världen. Dessa fattiga människor livnär sig på det avfall som de 
kan hitta, både i form av mat, samt olika former av material till att bygga sina hem. Utöver det 
växande globala avfallsproblemet så kan människorna som lever på soptippar utsätta sig för 
olika kemikalier och tungmetaller som påverkar deras hälsa negativt. Dessa ämnen har också 
en stark negativ påverkan på den kringliggande miljön. Förorenade jordar, vattendrag och luft 
blir därför vanligare på flera områden världen över. En del kemikalier kan ackumuleras i 
vävnader i kroppen på både djur och människor, vilket kan öka risken för sjukdomar eller 
död. Ökad risk för missbildningar vid barnafödsel och olika form av cancer kan drabba många 
människor som lever under extremt dåliga förhållanden som till exempel vid soptippar 
(McDonald, 2002). 

Ett annat globalt problem som är kopplat till soptippar med organiskt avfall är uppkomsten av 
metangas. Metangas bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö (SMHI, 2011). 
Om organiskt material läggs på en stor hög, så kommer materialet inne i deponin med tiden 
att brytas ned eller rötas, eftersom det uppstår en syrefri miljö inne i deponin. Metangas 
kommer då att bildas och emitteras ut i atmosfären. Detta är en process som sker oundvikligen 
och metan har en större inverkan på växthuseffekten än koldioxid. Metan är en aggressiv gas 
och anses vara mer än 20 gånger värre än koldioxid (Bandera, 2013). Även om metangas inte 
stannar lika länge i atmosfären som koldioxid, så kan för stora mängder av den bli förödande 
för klimatet på jorden (SMHI, 2011). 

Svenskt bistånd ifrån bland annat Sida bidrar till att minska fattigdom i världen. Biståndet ger 
stöd till fattiga länders politiska och ekonomiska utveckling, vilket ger dem förutsättningar att 
själva minska fattigdomen. De får möjligheter att bygga upp sin ekonomi och utveckla sitt 
näringsliv, vilket leder till exportinkomster och arbete till invånarna. Biståndet består av 
humanitärt bistånd, vilket fungerar som nödhjälp. Utvecklingssamarbete är den andra delen av 
biståndet som fungerar mer som en långsiktig process. Målet med det svenska biståndet är att 
ge människor som lever i förtryck och fattigdom bättre levnadsförhållanden (Sida, 2009a). Ett 
syfte som många svenska myndigheter har, vad gäller biståndsinsatser, är att överföra sin 
kunskap och erfarenheter via utvecklingssamarbetet. Detta görs bland annat för att stärka 
kapaciteten hos myndigheter i samarbetsländerna och att bidra till internationella 
utvecklingsorganisationers arbete inom de områden som Sida prioriterar (Sida, 2009b). I den 
här studien undersöks fallet Palu, en stad i centrala Indonesien, där avfall är ett växande 
problem.       

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur svenska aktörer arbetar för att skapa hållbar 
utveckling i den tredje världen genom teknologisk kunskapsöverföring.  

1.3 Frågeställning  

Hur kan teknologisk kunskapsöverföring från svenska aktörer bidra till hållbar utveckling i 
den tredje världen?

5



1.4 Uppsatsens struktur

I uppsatsen behandlas olika huvudpunkter. Tidigare forskning belyser vad det finns för 
befintlig data om människors situation på deponier världen över. De valda teorierna hanterar 
den orättvisa som fattiga människor utsätts för och deras liv på deponier i olika delar av 
världen. Dessutom behandlas ansvar som företag och aktörer har över att implementera en 
verksamhet i ett annat land. En kort beskrivning ges om människor som lever i fattigdom, 
biogas och metan samt exempel på deponier i andra delar av världen där människor lever och 
bor. I metod och material redogörs den valda metoden för uppsatsen, forskningsdesign och 
insamling av material. Alternativ till metod undersöks och reflekteras, samt hur studien är 
avgränsad. Uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras även i metoden. 
I resultatet presenteras det insamlade materialet i en bearbetad och analyserad form. Sedan 
diskuteras resultaten i relation till uppsatsens frågeställning och utifrån valda teorier. Det ges 
även en mer personlig inställning till materialet. Till sist redogörs slutsatser i förhållande till 
studiens frågeställning utifrån det material som har insamlats.    
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2. Tidigare forskning och teorier

2.1 Människor i fattigdom 

Fattiga människor som lever på soptippar eller deponier som det också kallas, lever ett farligt 
liv. Dels så påverkas deras hälsa negativt eftersom de kan utsätta sig för kemikalier och 
tungmetaller som finns kvar i många avfallsprodukter. Sett ur ett miljöperspektiv är deponier 
en stor miljöbomb, just på grund av de kemikalier som läcker ut i omgivningarna, vilket har 
en stor inverkan på ekosystem, flora och fauna. Ett annat problem är att växthusgaser som 
metan emitterar ut i atmosfären, vilket i för stora mängder kan påverka växthuseffekten. För 
många fattiga människor kan deponier vara avgörande för deras livssituation. Många hittar 
mat bland avfallet eller material som går att återvinna och sälja för att kunna försörja sig. På 
kort sikt kan människorna överleva genom att hitta till exempel mat bland avfallet. Sett från 
ett långsiktigt perspektiv så påverkas deras hälsa negativt, vilket kan leda till sjukdomar och 
eventuellt död (Bandera, 2013). I de flesta fall har dessa människor ingenstans att ta vägen 
och en soptipp kan som sagt vara deras enda chans för att överleva. De kan samla ihop olika 
sorters material som går att återvinna och sedan sälja det för att få lite pengar. Denna situation 
handlar om environmental injustice, vilket beskrivs mer ingående nedan. Kortfattat så innebär 
det att människor lever under extremt dåliga förhållanden, oftast tillhör dessa människor en 
viss ras, samt att de är fattiga. Detta skulle kunna tolkas som miljörasism (Skelton & Miller, 
2006).     

2.2 Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som bland annat skapas genom rötningsprocesser, vilket 
innebär att mikroorganismer bryter ner det organiska materialet i en syrefri miljö. I denna 
anaeroba processen bildar mikroorganismerna organiska föreningar som fetter, kolhydrater 
och proteiner. Dessa bryts sedan ner och bildar mestadels metan men också koldioxid och 
kväve. I miljöer där syre finns i en begränsad tillgång är dessa processer vanliga, till exempel 
i slumpmarker, risfält, i magen på idisslare men även inne i en deponi (Biogasportalen, 
2014a). För att biogas ska kunna utvinnas så placeras det organiska materialet i en syrefri 
rötkammare. Genom nedbrytningsprocessen bildas biogas som består av metan, koldioxid 
mindre mängder av kväve, ammoniak och vätesulfid (Biogasportalen, 2014a).

Processen för att utvinna biogas från deponier utförs genom att borra ner speciella perforerade 
rör eller gasbrunnar i en avfallsdeponi. Avfallsdeponier innehåller mestadels organiskt avfall 
och producerar metangas spontant inne i deponin. Gasen sugs sedan upp genom dessa rör och 
gasen kallar man för deponigas, vilket skiljer sig något ifrån vanlig biogas, fast det räknas 
ändå som biogas. Deponigasen innehåller mer kvävgas, eftersom luft sugs in i avfallsdeponin. 
Mängden kvävgas beror på hur hårt luften sugs in i deponin, samt hur tät den är 
(Biogasportalen, 2014b).  I Sverige är det sedan år 2005, förbjudet att lägga organiskt avfall 
på deponier. Nedbrytningsprocessen är en tidskrävande process, och vattenbrist kan fördröja 
processen ytterligare. Att utvinna biogas ifrån befintliga deponier är fortfarande möjligt, just 
på grund av den långsamma nedbrytningsprocessen. Det uppskattas att utvinna all gas ifrån en 
deponi kan ta ca 30-50 år (Biogasportalen, 2014b). Gasen som utvinns ifrån deponier kan som 
sagt användas som energigas. Om den däremot inte används så finns risken att metangasen 
dels emitterar ut i atmosfären, men också att bränder kan uppstå. Detta sker på grund av att 
gasen kan färdas genom sprickor i marken och ansamlas i brunnar, källargrunder och så 
vidare. Bränder kan därför uppstå i eller utanför deponiområdet (Biogasportalen, 2014b).  
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2.3 Metan 

Metan är en växthusgas som har störst påverkan på växthuseffekten, bortsett ifrån koldioxid. 
Dock är metan en aggressiv gas och uppskattas vara ca 20 gånger värre än koldioxid. 20 % av 
växthuseffekten består av metan, dock är metan inte en långlivad gas i atmosfären. Efter ca 
åtta år försvinner den, metan är därför en av de växthusgaser som räknas till de kortlivade 
klimatpåverkande luftföroreningarna (SLCP) tillsammans med sopartiklar och marknära ozon 
(SMHI, 2011). Metan bildas som sagt vid nedbrytning av organiskt material, exempelvis i 
våtmarker, hos idisslande djur och avfallsdeponier. Tundra och frusna havsbottnar i Arktis 
innehåller stora mängder metanhydrater, vilket skulle kunna ge förödande effekter för 
klimatet vid uppvärmning på Arktis. Metan utgör ca 30 % av den globala användningen av 
fossila bränslen, gasen läcker även ut i atmosfären vid transport och utvinning av fossila 
bränslen (SMHI, 2011).           

2.4 Jardim Gramacho, Rio de Janeiro

Jardim Gramacho var en av världens största öppna deponier där 1700 människor levde på att 
plocka förnödenheter. Med öppen deponi menas att inget skydd över marken fanns, för att 
förhindra läckage av diverse kemikalier. Dessutom emitteras metangas och koldioxid ut i 
atmosfären utan hinder och påverkar växthuseffekten. År 2012 stängdes deponin eftersom 
beslut om att en biogasanläggning skulle uppföras på deponin fastställdes (Buisness Insider, 
2012). Syftet var att omvandla metangasen till förnybar biogas som skulle användas som 
bränsle till fordon och uppvärmning av hus. Under 34 års tid hade deponin i Rio förorenat 
luft, mark och vattenområden i närheten. Andra orsaker till att Jardim Gramacho stängdes och 
omvandlades till det bättre, var kanske främst för att FN skulle hålla en klimatkonferens om 
hållbar utveckling i Rio år 2012. Eventuellt skulle även Brasilien vara värd för fotbolls VM år 
2014 och de Olympiska spelen år 2016 (Buisness Insider, 2012). När deponin blev till år 
1978, så placerades inte något skydd över marken för att förhindra läckage av kemikalier, 
vilket resulterade i att närliggande vattenområden förorenades. År 1996 förbjöd myndigheter i 
Rio barnarbete på deponin, samt att alla arbetare registrerades och riktlinjer sattes upp för att 
ha kontroll på avfallet som kom till deponin. Det bestämdes att bara avfall från Rio och 4 
närliggande städer var tillåtet att köras till Jardim Garmacho. Det uppskattades att av ca 60 
miljoner ton sopor, så kommer 200 speciella brunnar att ta tillvara på koldioxiden och 
metangasen från soporna vilket tas omhand av det brasilianska energiföretaget som har byggt 
biogasanläggningen på deponin (Buisness Insider, 2012).  

Många människor har arbetat flera år på deponin som sopsorterare, och de får betalt av staden. 
För många av dessa människor var lönen väldigt bra, där en arbetare kunde få ett arvode på 
$1500  i månaden, medan en normal lön i landet ligger på ca $300 i månaden. När beslutet om 
biogasanläggningen kom, så kommer dessa arbetare att bli arbetslösa (Buisness Insider, 
2012). Dessa människor fick dock information om att denna förändring skulle ske, men att 
den inte togs på allvar. Vid arbetarnas avsked så fick de alla en summa på $7,500 var att klara 
sig på och söka andra arbeten. Dock var det många som upplevde det svårt att söka något 
annat arbete, för rädslan av att bli diskriminerad. Att var sopplockare anses kanske inte vara 
ett särskilt bra jobb i andras ögon. Många arbetare menade att andra ser ner på dem, eftersom 
de jobbar på en soptipp och luktar illa. Genom att förstå att dessa människor hjälper den egna 
staden att sortera avfallet på deponin, så bör dessa människor få förtjänad respekt ifrån 
människorna i staden. Människorna på soptippen arbetade med återvinning av avfall på 
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deponin, men vet inte vart de ska ta vägen eftersom de inte längre behövs på Jardim 
Gramacho (Buisness Insider, 2012).   

2.5 Bordo Poniente, Mexico City

I Mexico City fanns också en av världens största öppna deponier, Bordo Poniente. Tidigare 
hade staden dumpat ca 12,600 ton avfall per dag med hjälp av 700 lastbilar. I slutet av år 2011 
bestämde borgmästaren i Mexico City att avfallet från Bordo Poniente skulle omvandlas till 
material som går att återanvända, samt förnybar energi. Det krävdes då att deponin stängdes 
för att förverkliga målsättningen (HuffpostGreen, 2011). Bordo Poniente byggdes år 1985 på 
en torr sjöbädd och har tagit emot mer än 76 miljoner ton avfall totalt. Det uppskattades att 
utsläpp av växthusgaser kommer att minska med ca 2 miljoner ton koldioxid per år, enligt 
stadens myndigheter. Övriga mål som staden har satt upp för deponin är kontroll av vad som 
dumpas, för att förhindra illegal dumpning. Ett projekt som ligger inom en snar framtid för 
staden är att ta tillvara på metangasen och omvandla den till energi. Dessutom är det tänkt att 
en ny anläggning ska byggas för att kunna återvinna byggavfall till byggnadsmaterial 
(HuffpostGreen, 2011). Mexico City har sedan en längre tid haft en vision om att omvandla 
en av världens största och smutsigaste avfallshanteringssystem till ett grönt och hållbart 
system i Latin Amerika. Det har skett stora förändringar för staden, som återvinner ca 60 % 
av allt avfall sedan omvandlingen av Bordo Poniente. Tidigare var det endast 6 % av avfallet 
som blev återvunnit. Ca 1500 människor arbetade på deponin och Mexico City förhandlade 
med dessa människor om deras framtid på deponin. Dessa människor har varit en viktig del av 
avfallshanteringssystemet, eftersom de sorterar och återvinner det som de kan hitta. De lever 
på att samla ihop avfall som går att återvinna och sedan säljer de det för att tjäna pengar. Det 
är dock oklart vad som hände med dessa människor, eftersom endast ett muntligt avtal med 
Mexico City har avlagts (HuffpostGreen, 2011). 

När Bordo Poniente stängdes, så hoppades Mexico City att närliggande städer skulle ta emot 
deras avfall, vilket resulterade i att avfallet inne i staden växte. Det fanns en avsaknad för en 
övergripande politik för urban avfallshantering, omhändertagande och behandling när Bordo 
Poniente stängdes. Det saknades en alternativ lösning på problemet medan omvandlingen på 
deponin ägde rum (TheGuardian, 2012). För att få bukt med avfallsproblemen så har 
långsiktiga strategier framtagits, dock kommer Mexico City troligtvis att ha problem med 
avfall en tid framöver. En orsak till att avfallsflödena växer, kan bero på att det finns ca 24 
miljoner invånare i huvudstadsregionen och att det finns endast två soptippar kvar där trycket 
växer eftersom Bordo Poniente stängdes (TheGuardian, 2012). Enligt Mexico Citys 
borgmästare, Marcelo Ebrard, så kommer stängningen av Bordo Poniente minska stadens 
utsläpp av växthusgaser (BBCNews, 2011). Ett cementbolag köper 3000 ton torrt avfall varje 
dag för att bränna det som bränsle. Med hjälp av en kompostanläggning som har uppförts på 
deponin, så har organiska gödselmedel kunnat framtas. Detta används till stadens parker och 
trädgårdar, samt närliggande jordbruksområden. Det anses vara en milstolpe för Mexico City 
att göra sitt avfallshanteringssystem till ett grönt och hållbart system i Latin Amerika 
(BBCNews, 2011).    

2.6 Environmental Justice 

Environmental justice är ett fenomen som innebär att integrera miljöproblem i ett ramverket 
av mänskliga rättigheter och demokratisk ansvarighet. Enligt författaren David A. McDonald, 
så är definitionen av environmental justice:“as incorporating environmental issues into the 
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broader intellectual and institutional framework of human rights and democratic 
accountability” (McDonald, 2002). Det betyder till en viss grad att placera människor i 
centrum av nätverk för sociala, ekonomiska, politiska och miljöförhållanden. Environmental 
justice handlar också om att ändra fördelningen av makt, resurser och möjligheter (McDonald, 
2002). Environmental injustice beskrivs som motsatsen till environmental justice, det är också 
ett vanligt fenomen i många länder idag. Detta innefattar fattiga människor som bor och lever 
på deponier med sopor eller farliga ämnen, under dåliga förhållanden (McDonald, 2002). 
Vanligtvis stannar dessa fattiga människor på ett område som en soptipp, eftersom det finns 
möjlighet att hitta förnödenheter. Enligt EPA (Environmental Protection Agency) beskrivs 
environmental justice som en rättvis behandling och en meningsfull medverkan av människor 
oavsett kön, hudfärg, ursprung och inkomst, med respekt för utveckling, genomförande och 
tillämpningen av miljölagar och olika förordningar (EPA, 2015). Fattigdom är ett globalt 
problem och många av dessa människor lever en så kallad environmental injustice, som 
nämns ovan. En utmaning är att bekämpa fattigdomen i världen och att den naturliga miljön 
inte förstörs i processen (McDonald, 2002). Environmental justice kan fungera som ett 
verktyg för en hållbar utveckling i vissa situationer. Det handlar om att införliva 
grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiskt ansvar för de fattiga människor som 
lider av miljöskador. I det här fallet behandlas miljöskador som rasism och orättvisa. Andra 
problem som bör åtgärdas är exempelvis radikal utveckling som kan vara en lösning till 
arbetslöshet, hemlöshet och fattigdom (McDonald, 2002). Environmental justice kan som sagt 
vara en grundläggande teori för en hållbar utveckling. Till exempel om fattiga människors liv 
kan gå från environmental injustice till environmental justice, så är det ett steg i rätt riktning 
mot hållbar utveckling, även om processen är lång och krävande för dessa människor. Så 
environmental justice kan ses som ett långsiktigt verktyg för att uppnå hållbar utveckling 
(McDonald, 2002).

Sydafrika är ett exempel på fattiga människor som lever under extremt dåliga förhållanden, i 
en så kallad environmental injustice. Enligt Sydafrikas konstutition, så har alla sydafrikaner 
rätt till en miljö som inte är skadlig för deras hälsa eller välbefinnande. De har också rätt till 
en ekologisk hållbar utveckling (McDonald, 2002). Dessa fattiga människor är inkluderade i 
beskrivningen som Sydafrikas konstutition har framtagit, vilket betyder att konstutitionen har 
ett visst ansvar för dessa människor. Environmental justice är kanske inte vara den perfekta 
lösningen på fattigdom i världen, men det kan kanske vara ett bra hjälpmedel för att bekämpa 
fattigdomen på långsikt och vara ett steg i rätt riktning för att uppnå en hållbar utveckling, 
som beskrevs tidigare. Med environmental justice kan det som sagt vara möjligt att ändra 
fördelningen av makt, resurser och möjligheter, för att skapa en bättre livssituation för fattiga 
människor. Ofta är det fattiga människor som blir utsatta och får lida av effekterna från 
miljöproblem skapta av andras girighet och dessa fattiga människor är troligtvis den grupp 
som påverkas mest utav miljöförändringar (McDonald, 2002). Att gå från environmental 
injustice till environmental justice innebär förbättringar för de fattiga människor som lever 
under dåliga förhållanden. Det betyder som sagt att dessa människor får en bättre livssitution, 
till exempel bättre hus att bo i, mat, rent vatten, sanitetmöjligheter och bättre 
arbetsförhållanden. 

Environmental justice handlar också om relationerna mellan människor och deras miljö, samt 
rättvisa och jämlikhet av dessa relationer. David A. McDonald menar även att environmental 
justice handlar om:“allowing all to define and achieve their aspirations without imposing 
unfair, excessive or irreparable burdens or externalities on others or their environments, now 
and in the future” (McDonald, 2002). Fattiga människor av en viss ras är som sagt de som 
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utnyttjas och utsätts för miljöproblem i större omfattning. Till exempel att de jobbar eller bor 
nära deponier, industrier och så vidare. Detta beskrivs som sagt som environmental injustice, 
där bland annat miljörasism är en komponent (Skelton & Miller, 2006). Environmental justice 
kan alltså ses som en uppsättning åtgärder som handlar om en rättvis fördelning av 
miljöbelastning och förmåner (Kals & Russell, 2001). Environmental justice innebär 
dessutom att behandla frågor om delaktighet och erkännande (Sikor et al; 2014). Det är många 
olika aspekter inblandade i begreppet environmental justice. Fördelningen, som handlar om 
tilldelning av rättigheter och skyldigheter, är en av dessa aspekter. Deltagande, den roll som 
drabbade individer har i beslutsfattandet och till sist erkännande. Erkännande innebär att 
erkänna och bekräfta aktörer och drabbade individers bakgrund. Dessa tre faktorer är nära 
sammanflätande (Schlosberg, 2007). Det förekommer tydligt att människor som lever i små 
grupper med knappa resurser är minst benägna att uppnå rättigheter för erkännande. 
Sannolikheten att diskrimineras är oftast högre för dessa människor när det gäller 
möjligheterna att få tillgång till resurser eller andra tilldelningar (Walker, 2012). 
Environmental justice sammankopplar miljö, ras, klass, kön och social rättvisa tillsammans i 
ett ramverk (Taylor, 2000). De människor som lider av diskriminering och orättvisa i 
samhället, som till exempel fattiga och etniska minoritetsgrupper, får också utstå olika 
miljörisker. Risker som att bo och arbeta i farliga och förorenade miljöer där deras hälsa 
påverkas negativt (Johnson, 2012).                          

2.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, sett ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (CSRGuiden, 2015). Det som är viktigt för CSR är 
att företagen implementerar dessa aspekter i deras verksamhet. Företagen kan frivilligt 
tillämpa dessa villkor, dock ser många aktörer det som en självklarhet och något som måste 
läggas fokus på. En viktig komponent för arbetet av ansvarstagandet är att det gäller ansvar i 
förhållande till ägare, anställda, kunder, myndigheter och övriga intressenter. För ett sådant 
arbete krävs det ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför det egna företaget. 
Företag kan som sagt tillämpa dessa sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter för sin 
verksamhet i samarbete med intressenter, vilket görs utöver lagen (CSRGuiden, 2015). De 
miljömässiga aspekterna som företag kan överväga för en minskad klimatpåverkan inkluderar 
återvinning och mindre mängder avfall, minskad vattenanvändning, energibesparingar och ett 
mindre beroende av fossila bränslen. Andra viktiga komponenter för minskad klimatpåverkan 
innefattar strategiska planeringar av transporter, att ställa krav på leverantörer och 
samarbetspartners, ha en förbättrad produktsäkerhet och en kontrollerad kemikalieanvändning 
(CSRGuiden, 2015). Det sociala ansvarstagandet innebär att företag gör något utöver vad 
lagar och regler kräver. Att ha samarbete med frivilligorganisationer, driva projekt i 
utvecklingsländer, att delar av varan/tjänstens pris går till ideella ändamål och att personalen 
får avsätta delar av sin arbetstid för volontärarbete. Dessa punkter beskriver några sociala 
aspekter som företagen bör ta ansvar för. Etiskt ansvarstagande handlar om ett företags 
värdegrund, dessutom är det etiska ansvarstagandet beroende av vilka aktörer som företagets 
verksamhet arbetar med. För att bibehålla en etisk värdegrund kan det vara viktigt för 
företaget att framta en policy om verksamhetens värdegrund. Att utbilda och informera 
anställda, leverantörer och samarbetspartners om det etiska arbetet, kan reducera riskerna för 
att agera oetiskt. Samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och 
produktansvar är alla viktiga sociala aspekter som verksamheten bör ta ansvar för 
(CSRGuiden, 2015). 
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Att ha ett hållbarhets fokus och integrera miljöfrågor för en hållbar utveckling är avgörande 
för ett företags långsiktiga lönsamhet. De ekonomiska aspekterna syftar på att just ha ett fokus 
på hållbara investeringar för långsiktig lönsamhet, också att man använder de befintliga 
resurserna på ett mer kostnadseffektivt sätt, samt genom energieffektiviseringar. Att lämna 
rapport om hållbarhetsarbetet utöver årsredovisningen, är ett annat exempel på ekonomiskt 
ansvarstagande ett företag kan överväga vid implementeringen av CSR i den egna 
verksamheten. Likt annan affärsutveckling, krävs det en strategisk plan och målsättning med 
att implementera CSR i verksamheten. Genom att hitta områden inom verksamheten där 
frågor om CSR kan implementeras, så kan det bli möjligt att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. CSR kan ses som en strategisk resurs, samt utvecklingsfaktor som kan ge 
verksamheten långsiktig hållbarhet och värdeskapande (CSRGuiden, 2015). Att tillämpa 
hållbara åtgärder som CSR för verksamheten kan på lång sikt vara ekonomiskt för företaget, 
eftersom kostnadsbesparingar kan göras genom att bruka redan existerande material på ett 
mer kostnadseffektivt sätt (CSRGuiden, 2015). Ytterligare definitioner om CSR beskrivs med 
att företag på egen hand ska ta ansvar och engagera sig i samhällsutvecklingen. Tydliga 
fördelar med att driva på ett CSR-arbete är att företagets relationer förstärks, med anställda, 
kunder och ägare, och att företagets ekonomiska vinning och tillväxt utökas (CSRSweden, 
2015). 

CSR innebär som sagt ett speciellt ansvarstagande för företag. Där hänsyn till mänskliga 
rättigheter, grundläggande arbetsprinciper och grundläggande miljöstandard bör vara 
betydande komponenter (Svenskt Näringsliv, 2013). Svenskt Näringsliv stödjer FN:s och 
OECD:s regler för multinationella företag, vilket syftar på att svenska företag exempelvis ska 
respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsprinciper och grundläggande 
miljöstandarder vid affärsverksamhet med utländska partners (Svenskt Näringsliv, 2013). Det 
är som sagt upp till det egna företaget och den egna verksamheten om de vill integrera ett 
CSR-arbete. Det är då nödvändigt att överblicka verksamhetens förutsättningar för 
implementering av CSR. Företaget väljer då hur arbetets med CSR ska utföras, till exempel 
genom framtagning av redovisningsmodeller, redovisningsstandarder eller liknande. 
Dessutom om intresset för att framta specifika policys för företaget inom CSR-området, 
existerar (Svenskt Näringsliv, 2013). CSR kan beskrivas som företagens sociala ansvar att 
engagera sig i frivilliga åtgärder som medlemmar i samhällen de tillhör. Det handlar även om 
hur företag hanterar både lokala och globala sociala förväntningar. Att implementera CSR har 
blivit populärt i många låginkomstländer, vilket beror främst på industriers djupgående 
effekter på miljön och sociala frågor (Post et al; 2002). I Thailand har olika CSR-arbeten 
påbörjats för att främja sociokulturella och miljömässiga behov i deras samhälle (Kuasirkun, 
2009). CSR-arbetet fungerar som ett viktigt verktyg för att stärka fördelaktiga relationer med 
intressenter (Kim & Choi, 2012). 

EU-kommissionen definierar CSR som “a concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 
stakeholders on a voluntary basis” (European Commission, 2011). CSR gäller även som sagt 
att företag vidtar åtgärder utöver deras rättsliga förpliktelser i förhållande till samhälle och 
miljö. Att införa CSR-arbete kan ge företag fördelar i form av riskhantering, 
kostnadsbesparingar, tillgång till kapital, kundrelationer och innovationskapacitet. CSR skulle 
kunna vara en drivande faktor för utveckling av nya marknader och tillväxt. Detta beror på att 
CSR-arbetet kräver engagemang med interna och externa intressenter, vilket gör det möjligt 
för företag att förutse och dra nytta av samhällets förväntningar och driftsförhållanden. 
Företag som tillämpar CSR inom den egna verksamheten kan på lång sikt bygga upp ett 
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förtroende hos anställda, konsumenter och medborgare, och därigenom skapa en grund för 
hållbara affärsmodeller. Förtroende är viktigt eftersom det hjälper till att skapa en miljö där 
företag kan förnya sig och växa (European Commission, 2011). 
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3. Metod och material

Den här studien framstår som en fallstudie. Fallet är fenomenet biogas och Palu är den 
medvetna geografiska avgränsningen. Fallstudie förfaller därför som den här uppsatsens 
forskningsdesign. En forskningsdesign beskrivs som en logisk plan som sammankopplar 
empiriska data med forskningsfrågor och dess slutsatser (Yin, 2007). En annan definition av 
begreppet forskningsdesign är en plan som ”...vägleder forskaren i de processer som innebär 
insamling, analys, och tolkning av data. Det är en logisk modell för belägg eller bevis som 
gör det möjligt för forskaren att dra slutsatser om kausala relationer mellan de variabler som 
studeras” (Nachmias & Nachmias, 1992). Syftet med den här forskningsdesignen är att 
undvika situationer där empirin inte har med forskningsfrågorna att göra (Yin, 2007). En 
fallstudie grundar sig på att förklara mer än det fall den undersöker. Avgränsningen är Palu 
och där fokus ligger på kunskapsöverföring och hållbar utveckling. 

För att kunna genomföra och samla in material till studien har en kvalitativ undersökning 
utförts. Kvalitativa intervjuer har använts för att få fram det material som behövs för att kunna 
bearbeta fram ett resultat. En gruppintervju med Biogassystems AB och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut har därför varit en betydande del för att kunna framta ett resultat till min 
studie. Gruppintervjun genomfördes med en intervjuguide som hjälpmedel (Wagner et al., 
2012). Intervjufrågorna är utformade på ett semi-strukturerat vis, vilket innebär att frågorna är 
öppna, dvs utan svarsalternativ, samt att det finns en möjlighet till att ställa följdfrågor (Trost, 
2010). Hela gruppintervjun inspelades och transkriberades för att lättare kunna finna mönster 
och sammanhang. En annan aktör som har kontaktats via e-post är Randy Nunung från Palu 
kommun, som har varit med och genomfört projekten. Liknande intervjufrågor från 
gruppintervjun med Biogassystems AB och SP skickades till Palu kommun med syftet att få 
deras perspektiv om biogasanläggningen där. Dels är det intressant att få de olika aktörernas 
perspektiv på förändringarna i Palu, men också eftersom tillförlitligheten i studien kan 
stärkas. Detta är viktigt eftersom två perspektiv på projekten kan redovisas. Sida har varit en 
utomstående part angående projekten i Palu, samt agerat som delfinansiär till projekten. På 
deras begäran har ett filmklipp om situationen i Palu framtagits (Biogas Systems AB, 2015). 
Sida kan förstärka tillförlitligheten ytterligare gällande det resultat som har framtagits från 
gruppintervjun och frågorna till Randy Nunung på Palu kommun. De kan bekräfta att de 
projekt som har implementerats i Palu är genuina (Sida, 2013).            

Utöver intervjuerna så har dokumentanalys genomförts på den litteratur, artiklar samt 
rapporter som har ansetts aktuella inom det valda ämnet. Dock kommer resultatet i uppsatsen 
mestadels att byggas på material från gruppintervjun med Biogassystems AB, SP och Palu 
kommun. För att bearbeta fram ett resultat ifrån intervjumaterialet, så utförts en tematisk 
analys. Tematisk analys är en användbar metod för att identifiera teman och mönster i den 
kvalitativa datan (Wagner et al., 2012). För denna studie föreföll det som en självklarhet att 
genomföra intervjuer och för Palu kommuns del skickades intervjufrågor via mejl. Dock var 
detta tillvägagångssätt helt nödvändigt för resultatet. Att få en förståelse om hur människornas 
livssituation ser ut på soptippen i Palu, samt hur de påverkas av aktörernas projekt, hade varit 
ett önskat syfte för den här studien. För att kunna skapa en sådan förståelse och få en inblick 
om hur människorna verkligen har det, så har en annan metod och ett annat angreppssätt 
därför varit nödvändigt. På grund av utsatt tidsram så har den önskade metoden förkastats. 
Den önskade metoden hade varit att göra en observation samt genomföra intervjuer med de 
familjer som bor på Kawatuna soptipp i Palu för att få fram ett mer intressant resultat till en 
önskad studie. Avgränsningar för studien har framtagits, huvudintresset ligger främst på hur 
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de svenska aktörerna arbetar för att bidra till hållbar utveckling i Palu genom teknologisk 
kunskapsöverföring. Fallet i Palu är dock inte unikt, det finns liknande problem på flera 
ställen världen över där människor lever och bor på soptippar. Det är viktigt att denna studie 
framhäver att det finns lösningar både för dessa människor som lever under extremt dåliga 
förhållanden, samt deras kringliggande miljö.     

En fördel med att välja intervju som metod är att respondenten erhåller intervjuaren med 
information som inte går att söka fram på ett annat sätt. Det går att få en djupare förståelse 
och information om ämnet som undersöks (Trost, 2010). En nackdel med intervju som metod 
är att den kvalitativa datan kan anses som misstänksam, eftersom den inte representerar 
befolkningen i statistisk mening. En annan nackdel kan vara att intervjuaren omedvetet 
påverkar respondentens svar. Genom att till exempel ställa frågorna på ett sådant sätt så att ett 
önskat svar kan uppnås (Trost, 2010).  För att besvara studiens frågeområde så är intervju som 
metodval väldigt passade. Att genomföra intervjuer för den här typen av studie ansågs därför 
lämpligt. För att ytterligare skapa tydlighet i den här studien, så går det att sammanfatta att 
den valda forskningsdesignen är fallstudie, medan metodverktyget är intervjuer.     

3.1 Trovärdighet, äkthet och relevans 

Uppsatsens trovärdighet skulle kunna framstå som låg just på grund av gruppintervjun med 
Biogassystems och SP, vilket endast ger de svenska aktörernas synvinkel på arbetet i Palu. 
Dock så framgår trovärdigheten som ganska hög, tack vare Palu kommuns och Sidas 
säkerställande perspektiv om vad de svenska aktörerna har åstadkommit i Palu. Det skulle 
därför kunna vara möjligt att understryka uppsatsens äkthet genom att lyfta fram de olika 
perspektiven. Uppsatsens relevans kan diskuteras, som författare till denna uppsats uppfattas 
den som intressant just på grund av allt som har hänt i Palu. Huruvida teknologisk 
kunskapsöverföring kan bidra till hållbar utveckling förefaller därför värt att undersöka i Palu. 
Dock kan kanske den här uppsatsen ge lite mer uppmärksamhet åt Palu kommun och de 
svenska aktörernas arbete i Palu, vilket kanske kan generera liknande projekt på andra ställen 
i framtiden. Den här undersökningen förväntas besvara den aktuella frågeställningen och ge 
upphov till kunskap och lärdom om hur svenska aktörer arbetar med hållbar utveckling i den 
tredje världen genom kunskapsöverföring.   
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4. Resultat

Resultaten bygger på material insamlat från gruppintervjun med Biogassystems och SP, samt 
intervjufrågor som mejlats till Randy Nunung på Palu kommun. Resultaten är utformade på 
samma sätt som de valda intervjufrågorna (se bilaga 1 och 2). Det innebär att först presenteras 
materialet ifrån gruppintervjun med Biogassystems och SP, sedan läggs materialet ifrån Palu 
kommun fram. 

4.1 Bakgrund

I Palu, en stad på ön Sulawesi i Indonesien, är situationen inget undantag från andra delar av 
världen. Stadens sopor körs till Kawatuna soptipp som ligger i utkanten av staden. På 
soptippen bor och lever ca 85 familjer. Ett svenskt företag med kompetens inom biogas och 
bioenergi, Biogassystems AB, har tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
förbättrat situationen för de människor som lever på soptippen. Med teknik från 
Biogassystems AB så har en biogasanläggning uppförts på Kawatuna soptipp i Palu. SP har 
tillsammans med Palu kommun sett till att förbättra livssituationen för människorna som bor 
på soptippen. Detta genom att bygga riktiga hus till alla de familjer som bor på soptippen. 
Biogasanläggningen omvandlar metangasen till förnybar biogas som generar el och 
varmvatten till de nybyggda husen, samt resten av staden. Biogasanläggningen samlar in och 
hindrar metangasen från att emitteras ut i atmosfären. Palu blev en pilotstad för den förnybara 
teknik som skulle förbättra livssituationen för människorna som levde på deponin 
(Biogassystems AB, 2015). Sida fungerade som delfinansiär med projekten i Palu och  bidrog 
med 1,8 miljoner kronor, medan övriga partners tillsammans bidrog med 3,6 miljoner kronor. 
Palu stad, Tadulaku Universitet i Palu, Biogassystems, SP, Borås stad och Borås Energi och 
Miljö, är alla inblandade aktörer i projekten. Den totala kostnaden för projekten uppgick till 
5,4 miljoner svenska kronor (Sida, 2013).   

SP:s roll i det parallella projektet med Biogassystems AB biogasanläggning, är att förbättra de 
sociala förutsättningarna för familjerna som bor på soptippen. Till exempel att människornas 
arbetsförhållanden ska bli bättre i framtiden. Ett annat mål som har satts upp är att barnen till 
dessa familjer ska få chans till att gå i skolan. Enligt SP är syftet med projekten i Palu att 
överföra kunskap om att avfall är en resurs och att det bör tas tillvara på (Biogas Systems AB, 
2015). Sammanfattningsvis har Biogassystems och SP följaktligen tagit på sig ett ansvar som 
går ut på att utveckla en biogasanläggning på en soptipp. Deras ansvarstagande involverar 
även att biogasanläggningen på lång sikt ska främja hållbar utveckling i staden Palu. Det går 
därför att konstatera aktörernas huvudsakliga målsättning med projekten i Palu, vilket 
framläggs genom att utveckla en teknik som hjälper indonesiska barn till en bättre 
livssituation. I den här studien syftar hållbar utveckling på att sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter förhåller sig i balans till varandra.  

4.2 Varför Palu?

Palu kommun hade tydliga uppsatta mål och visioner för framtiden innan Biogassystems och 
SP kom i i bilden. För att öka turismen till staden ansåg Palu kommun det nödvändigt att 
konvertera staden till en grön hållbar stad  i framtiden. År 2009 introducerades SP och Palu 
för varandra genom tidigare arbete som SP hade haft i Indonesien. Ett samarbete mellan SP i 
Borås och Palu kommun växte fram i behovet av att uppfylla Palus vision med en grön hållbar 
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stad1. ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) bistår med pengar till kommuner för 
att kunna utveckla samarbete mellan andra städer. De arbetar med fattigdomsbekämpning 
genom lokal demokratiutveckling. ICLD har fokus på individens fri- och rättigheter och vill 
bland annat stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser och 
lokalt självstyre, samt medborgardeltagande i den svenska regeringens prioriterade 
samarbetsländer (ICLD, 2015). Med Palu gjordes en förstudie på ett års tid, vilket innebar att 
politiker från Sverige fick komma till Palu, och politiker från Palu åkte till Borås. Syftet med 
förstudien var att konsultera om hur arbetet i Palu skulle gå tillväga. År 2011 påbörjades det 3 
åriga projektet i Palu med kunskapsöverföring som huvudsyfte2. Hantering av avfall i staden 
var ett bekymmer, för att överföra kunskap om att avfall är en resurs, så var ett steg på vägen 
att framlägga en avfallsplan för Palu kommun. Tadulaku University i Palu var med och tog 
fram denna avfallsplan som innebar bland annat att undersöka avfallstyp och hur 
avfallsflödena i staden såg ut. Avfallsflödena uppvisade problem på Kawatuna soptipp, vilket 
resulterade i att SP ville hitta en teknisk lösning. Genom SP introducerades Biogassystems för 
problematiken i Palu och en lämplig teknisk lösning på problemet blev att utveckla en 
biogasanläggning på deponin. Sida var med och finansierade projektet om en 
biogasanläggning på Kawatuna soptipp. År 2012 togs initiativ till att uppföra en 
biogasanläggning på soptippen i Palu. Biogassystems hade erfarenhet av tidigare projekt i 
bland annat Nordafrika, Östeuropa och Borås3. Genom den befintliga kontakten mellan SP 
och Biogassystems, blev samarbetet tillsammans med Palu kommun möjligt. 

4.2.1 Palus vision

Palus visioner om en grön hållbar stad har kommit ett steg närmare verklighet genom SP och 
Biogassystems arbete. Palu hade sedan tidigare framtidsplaner om att staden måste bli bättre 
och att det växande avfallet var ett problem för staden. Så engagemanget för en förändring 
samt resurserna fanns redan, det som saknades var tekniken och kunskapen. Palu har fått 
många fördelar genom att tillåta projekten i Palu. Staden har blivit en modell för likande 
problem i världen. Vid invigningen av biogasanläggningen i Palu fanns det flera 
grannkommuner på plats, vilket kan innebära att likande projekt implementeras på andra 
områden i Indonesien4. Kunskap om hur att avfall är en resurs och om hur tekniken fungerar 
gör det möjligt till en förbättrad miljö och tillvaro för många människor. För att kunna skapa 
en god relation som bygger på förtroende så är det viktigt med löften. Palu kommun visste 
vad de ville med stadens visioner och upptäckte SP av en slump, när SP utförde ett annat 
projekt i Indonesien. Ett samarbete växte fram och SP hjälpte Palu med att framta 
avfallsplaner och handlingar. SP föreslog att Biogassystems skulle bygga en biogasanläggning 
för att lösa många tekniska problem. I en sådan situation gäller det för Palu att vara öppna och 
verkligen lita på vad SP föreslog. Dock visade Palu ingen som helst misstro för 
Biogassystems, eftersom företaget är speciallist inom biogasteknik5. För att sammanfatta lite 
1 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015. 

2 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

3 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015. 

4 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

5 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

17



kort, så har förtroende mellan aktörer och övriga inblandade varit grunden för alla projekt och 
samarbeten i Palu. Ett sådant tankesätt om att förtroende mellan aktörer är nyckeln till 
framgång bör implementeras oftare. Vad som har gjort att Palu har lyckats är just förtroende 
för varandra. Att bygga upp ett förtroende för någon tar lång tid, och det kan lätt förloras om 
löften lovas och sedan missbrukas. Att se vad någon har för egenskaper och tidigare 
erfarenheter kan hjälpa till att snabbt bygga upp ett förtroende. I vissa fall görs en chansning 
för att se hur bra arbete, till exempel ett företag gör. För Palus del blev det ingen chansning, 
efter att ha gjort sig införstådd med Biogassystems tidigare erfarenheter av liknande projekt, 
så hade Biogassystems Palu kommuns fulla förtroende till att genomföra projektet.  

4.3 Ambitioner

Att beskåda hur illa människorna på soptippen levde blev en chock för de svenska aktörerna. 
Det blev därför viktigt för aktörerna att förändra den dåliga situationen till det bättre. 
”Actually, that has been my personal goal ever since I first met these people on the dump and 
saw how they and their children lived. It moved me very deeply” - Jessica Magnusson, SP 
(Sida, 2013). När svenska politiker kom till Palu för första gången, besökte de inte Kawatuna 
soptipp för att se hur problem i Palu såg ut. De närmade inte sig människorna som levde i 
svårigheter. Dessa fattiga människor befann sig utanför samhället och ett viktigt steg blev att 
se dessa människor. Genom att Biogassystems byggde en biogasanläggning och att sociala 
projekt implementerades på begäran av SP, så förbättrades livssituationen för familjerna på 
Kawatuna soptipp6. SP har tagit fram grunden till en avfallsplan för Palu kommun, samt 
diverse handlingsplaner för hur Palu ska jobba vidare. Staden har sedan jobbat enligt dessa 
handlingsplaner och byggt hus till familjerna och sett till att barnen får en chans att gå i 
skolan. En privat donation till skolan från Tony Zetterfeldt, Biogassystems och Jessica 
Magnusson, SP gav barnen tillgång till böcker och skolkläder. Under ett möte i Palu hade en 
kvinnlig politiker lyft fram Biogassystems och SP:s arbete i Palu, och menade att två svenskar 
kan se människornas behov och gör något åt problematiken i Palu, medan stadens egna 
politiker inte gör något själva. Genom effekten av Biogassystems och SP:s arbete, utvecklade 
politikerna i Palu ett program (Zero Poverty) som innebär att människor som lever under 
fattigdomsgränsen skulle få hålla Palus gator rena från sopor, samtidigt som de får lön ifrån 
kommunen7. SP har skapat ett annat tankesätt för politikerna i Palu, vilket har gjort att de ser 
på saker annorlunda. ”Think big, start small and move fast” var ett budskap som vice 
borgmästare Tombolotutu i Palu tog lärdom av genom SP:s arbete (Sida, 2013). 

4.3.1 Livssituation

Det kan vara ganska svårt för oss i västvärlden att förstå hur dåligt de 85 familjerna levde 
innan projekten i Palu startade. Att begripa hur det är att leva i skjul som är byggt av material 
från en soptipp, eller begränsad tillgång till toaletter, mat, ström och så vidare. Projekten i 
Palu har verkligen förändrat dessa människors liv till det bättre. I ett filmklipp om Palu 
(Biogassystems AB, 2015), visas bland annat hus som byggdes till dessa människor. Husen 
var inte helt färdigbyggda, dörrar saknades och det fanns inga möbler i huset. Trots detta så 
ville familjerna flytta in i husen direkt, även om det inte fanns sängar, eftersom att få ett 
ordentligt skydd över huvudet och att få bo i hus betydde så mycket mer för dem. Just nu när 

6 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

7 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.
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biogasanläggningen och husen är färdigställda, så kan alla familjer på soptippen avnjuta egna 
hem med gratis förnybar ström från biogasanläggningen. Att de får tillgång till el är något nytt 
för dessa människor, och det kan förenkla vardagen för dem betydligt mer. Tillgång till ström 
som vi i västvärlden tar för givet har verkligen öppnat upp möjligheter för dessa människors 
liv. Bara en sådan sak som att ha belysning om kvällarna, vilket gör det möjligt för barnen att 
läsa sina läxor om kvällarna. Att alla barn från soptippen idag går i skolan är en betydande 
prestation som har uppnåtts8. Tack vare Biogassystems och SP:s arbete i Palu har det blivit 
möjligt för barnen att utbilda sig. Det är sannolikt att barnen hade fått stanna på soptippen och 
hjälpa till att försörja sin egen familj. Med biogasanläggningen på plats, så behöver inte 
barnen vara på soptippen och plocka sopor. Eftersom familjerna har fått det mycket bättre 
ställt så har föräldrarna valt att släppa sina barn och låta dem gå i skolan. De förstår att barnen 
måste få gå i skolan, vilket diskuterades med föräldrarna när Biogassystems och SP kom till 
Palu och träffade människorna på soptippen. Den svenska tekniken levererar ström till 
familjernas hus så att barnen och föräldrarnas allmänna välmående ökar. Det är ganska 
uppenbart att en individ mår bättre av att bo bättre9. Så det skulle kunna gå att konstatera att 
Biogassystems teknik hjälper indonesiska barn. Självklart har den privata donationen som 
Biogassystems och SP donerade till Kawatuna skola också hjälpt barnen, genom att de har fått 
böcker, skor och kläder. 

4.3.2 Zero poverty

Palu kommun har startat ett projekt som kallas zero poverty, vilket innebär att fattiga 
människor blir anställda av kommunen för att städa gator och så vidare i staden. Detta 
inkluderar dock inte människorna på Kawatuna soptipp, som i nuläget inte är anställda av 
kommunen. Familjerna på soptippen har fått någonstans att bo samt ett bättre liv genom 
projekten på soptippen. Dock så inkluderas inte dessa människor i zero poverty projektet10. 
Genom bedömningar ifrån respondenterna i gruppintervjun och utskicket till Randy Nunung 
på Palu kommun, så går det att konstatera att dessa människor står utanför samhället. 
Människorna på soptippen har fått en mycket bättre livssituation tack vare de tillförda 
projekten i Palu. Många av dessa människor som kommer till Kawatuna soptipp kommer ifrån 
andra områden i Indonesien. De är fattiga och har flyttat till soptippen i hopp om att tjäna lite 
pengar på att sälja sopor. Dessa människor kan anses som ”illegala invandrare” eftersom de 
nu bor i Palu och har troligtvis gjort det en tid, utan ”korrekta uppgifter”. Palu kommun hade 
från början som sagt inget ansvar för de människor som kommer, men Palu kommun har gjort 
en del för människorna på soptippen genom att bygga hus till dem11. Dock verkar det som att 
människorna på soptippen fortfarande står lite utanför samhället i nuläget. Förhoppningsvis 
kommer alla dessa fattiga människor att inkluderas i zero poverty projektet i framtiden. Palu 
kommun hoppas på att fler fattiga människor inkluderas i projektet.

8 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

9 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

10 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

11 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.
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4.4 Projekten

Biogassystems uppgift var att fungera som leverantör av hårdvaran. Deras arbete uppvisade 
en annan dimension för dem, genom att demonstrera att svensk miljöteknik kan göra mer än 
att förbättra luft- och vattenmiljön, men även ge en social effekt. En soptipp kan ses som en 
miljöbomb, det vill säga genom att metangas emitteras upp i atmosfären. En soptipp kan även 
ses som en potential för förbättrande levnadsförhållanden genom att resursen i avfallet kan 
användas som förnybar energi. Biogassystems levererade en större biogasanläggning än 
planerat. Önskemålet med anläggningen var fortsatt utbyggnad i Palu, eftersom det fanns 
möjligheter till förbättring. En viktig förutsättning för de svenska aktörerna har varit öppenhet 
för att kunna se behoven i Palu12. Svensk kunskap inom miljöledning är väldigt eftertraktad 
och behovet av miljölösningar i Indonesien har varit betydande (Sida, 2013). 

Med biogasanläggningen färdigställd, så har även de så kallade housing projekten tagits vid. 
Där två längor med hus till familjerna på soptippen har byggts hittills, samt en avdelning för 
toaletter och duschar. Mål för de utsatta människorna har satts upp, bland annat att de ska få 
bättre arbetsförhållanden. Dessa mål har inte uppvisat något resultat ännu. Ett annat mål som 
hade satts upp var att barnen till dessa familjer ska få gå i skolan. Idag går alla barn i skolan, 
vilket visar på att målet har uppfyllts. Ett planerat projekt i Palu som SP står för handlar om 
att organisera ett science center för barn med syftet att skapa ökad förståelse för miljö och 
teknik. Det är även av betydelse för SP att hitta en modell för stödfinansiering från Sverige för 
Kawatuna skola i Palu. Skolan är i behov av renovering, samt att cyklar till barnen hade 
kunnat underlätta avståndet till och från skolan13. 

Enkla medel för att förenkla arbetsbördan för människorna som sorterar sopor på deponin i 
Palu, kan bland annat vara att installera ett rullband, där de kan stå under ett tak och sortera 
soporna. Enkla saker som att ge skydd för solen och en bra arbetsställning kan innebära stora 
förändringar för dessa människor. Att biogasanläggningen producerar ström till dessa familjer 
är något nytt för dem. Tidigare har de inte haft tillgång till ström, men nu finns det belysning 
om kvällarna, tillfälle att laga mat på elspis och möjligheten att borra efter vatten är alla nya 
saker för dessa människor som nu finns tillgängligt14. För Biogassystem och SP är sådana 
åtgärder inte svåra att åstadkomma i framtiden. Att enkla metoder kan ge så stora förändringar 
för dessa människor är ofattbart både från aktörernas perspektiv, samt för människorna på 
soptippen.  

4.4.1 Märkbara förändringar 

En vanlig företeelse på Kawatuna soptipp är att fattiga människor från andra delar av ön 
Sulawesi, flyttar dit och börjar plocka sopor för att sedan sälja och tjäna lite pengar. Från 
början fanns det inget incitament för att ta hand om dessa människor, Palu kommun hade 
inget ansvar för dessa människor. I programmet, Zero Poverty, nämns ovan, får Palus 
invånare som jobbar med sophanteringen på stadens gator ett arvode. Samma tankar har inte 

12 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

13 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

14 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.
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implementerats för de ”invandrare” som kommit till Palus soptipp för att plocka och sälja 
sopor ännu.

Biogassystems menar att situationen med att skapa en förbättrad arbetsmiljö för människorna 
på soptippen är mycket enkel att frambringa. Förändringen för dessa människor har blivit 
enormt påtaglig. Många av dessa familjer hade det väldigt dåligt ställt tidigare. Nu har hus 
blivit byggda och familjerna har flyttat in. De har fått skydd från solen vilket de inte hade 
innan, de kan laga mat på ett bättre sätt, samt få bättre sömn. Dessa små saker har betytt 
väldigt mycket för dessa människor. Strömmen från biogasanläggningen som är gratis, har 
som sagt skapat nya möjligheter för familjerna som de inte hade tidigare. Till exempel kan de 
nu borra efter vatten, tidigare var de tvungna att gå och hämta vatten ca 2 timmar från 
soptippen. Dessa familjer har fått en ny bas, deras behovsnivå vad gäller mat, vatten, skydd 
och sömn har förbättrats avsevärt. Att små enkla lösningar kan ge så mycket för dessa 
människor är kanske obegripligt för många av oss i västvärlden. Det är möjligt att 
implementera det som har gjorts i Palu till andra områden i världen. På flera ställen runtom i 
världen är problemen med deponier detsamma, dock en skillnad är hur illa människorna lever 
där15. 

Utöver dessa nya förändringar så har familjerna nu fått ett ansvar, vilket innefattar vård av 
sina egna hus, toaletter och så vidare. Detta kan ses som en utmaning, då dessa människor inte 
är vana vid att framföra underhållsarbete. Kommunen har dessutom ett ansvar att underhålla 
biogasanläggningen och motorn som genererar el. Biogassystems har tidigare varit i Palu för 
att serva både motor och gasstation och samtidigt demonstrerat för operatörerna hur man ska 
gå tillväga. Ett syfte som Biogassystems har framtagit med biogasanläggningen är 
kunskapsöverföring, att utbilda dem, eftersom det finns ingen möjlighet för det egna företaget 
att installera en serviceverksamhet i Palu. Det är viktigt att utbilda dem för att de sedan ska 
kunna sköta anläggningen själva. Det är inte logiskt att Biogassystems ska genomföra 
regelbundna kontroller av biogasanläggningen. Det är inte heller effektivt för människorna i 
Palu att sköta systemet utan utbildning16. Kunskapsöverföring är därför en avgörande del för 
att projekten ska lyckas långsiktigt. I början låg fokus på att leverera en biogasanläggning, 
samt hjälpa Palu kommun att skapa en grund till en avfallsplan. Kunskapsöverföring var det 
allmänna syftet som låg till grund för biogasanläggningen och avfallsplanen. Housing-
projektet som innebar att hus skulle byggas till familjerna på soptippen och de sociala 
projekten om bättre arbetsförhållanden och skolgång för barnen, var projekt som lyftes fram 
med tiden. Projekten tog sin början när SP fick se hur illa situationen var för dessa 
människor17.

4.4.2 Utmaningar

Att flytta 85 familjer och 250 djur från soptippen för att kunna bygga en biogasanläggning var 
en stor utmaning för Biogassystems. Kor och getter rör sig fritt på Kawatuna soptipp och de är 
viktiga för människorna som lever på soptippen, eftersom djuren även försörjer dem. Dessa 
människor är även troende, vilket aktörerna respekterade. Det uppskattas att ca 70 % är 

15 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

16 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

17 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.
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troende muslimer medan ca 30 % är troende kristna. Ett perspektiv som vi kanske är 
främmande för i västvärlden, det är att det kanske inte går att flytta djuren och människorna 
en viss tid, eftersom andarna säger att det är inte bra. Sådana perspektiv fick hållas i åtanke 
för de svenska aktörerna18. Administrationen i ett stort land som Indonesien, med 250 
miljoner invånare och ca 17 000 öar, kanske skapar problem emellanåt. Biogassystems hade 
problem med att leverera biogastekniken till Palu, trots att vice borgmästare Tombolotutu i 
Palu, Biogassystems kontakter på plats, svenska ambassaden och chefen för tullen i Jarkarta 
var inblandade och menade att inga problem skulle uppstå. Den svenska biogastekniken stod 
fast i den indonesiska tullen i 4 månader, trots att så många var inblandade och visste vad som 
fortgick. Detta försenade biogasprojektet något, men tack vare kontakterna som 
Biogassystems hade i Palu så trädde sedan arbetet i kraft. Det kan vara sannolikt att det hade 
tagit ännu längre tid att få loss tekniken från tullen om Biogassystems kontakter i Palu inte 
hade funnits på plats. Bristningar i kommunikationen i den indonesiska tullen var ett problem 
för projektet med biogasanläggningen19. En utmaning för Palu, var att få staden att förstå 
människornas värde och visa hänsyn till dem. Det var ett första steg för staden, att acceptera 
dessa människor för att sedan på ett värdigt sett flytta dem från soptippen för att kunna bygga 
biogasanläggningen. På många ställen runt om i världen, så utnämns uppgiften till polis eller 
militär för att flytta bort människor från ett visst område. I Palus fall var det viktigt för de 
svenska aktörerna att bygga upp en relation med Palu kommun för att vinna deras förtroende 
och sedan kunna diskutera viktiga frågor som rör människorna på soptippen. Andra faktorer 
som spelade roll för SP och Biogassystems var att ha rätt kontaktperson på plats i Palu. De 
svenska aktörerna var vid ett tillfälle nära att hoppa av arbetet i Palu på grund av en 
otillräcklig kontaktperson20. Det kan därför vara avgörande att ha en kontaktperson som går 
att lita på och är driven till arbetet, samt att kommunikationen fungerar på ett smidigt sätt. 

4.4.3 Människor som behöver hjälp  

Att ett utländskt företag kommer och gör ett projekt i ett annat land och vill att människor 
måste flytta på sig för att kunna göra plats åt projektet, är inte särskilt populärt. Fast genom att 
möta dessa människor och föra en konversation samt intervjua dem, så kan respekt och tillit 
skapas21. Vid första anblick kan en tanke vara att människorna på soptippen måste bort 
därifrån. Denna tanke kan fördjupas på två sätt. Den ena fördjupningen där Palu kommun 
hjälper dessa människor att komma bort från soporna, så att de får ett drägligare liv i staden 
eller något liknande. Den andra fördjupningen handlar om att Palu kör bort dessa människor 
från soptippen och sedan struntar i vad som händer dem. På andra ställen i världen är det 
möjligt att det sista alternativet är vanligast och Palu hade kunnat göra likadant eftersom 
många av dessa människor är ”illegala invandrare” som beskrevs tidigare. Dock valde Palu 
kommun att hjälpa dessa människor på plats, genom att bygga hus till dem och var med och 
förbättrade deras livssituation. Palu stod inför en utmaning och det var att erkänna 
människorna på soptippen, att inse att de har ett värde. Genom att inkludera dessa människor i 
projekt så har staden bemästrat utmaningen. Emellertid utsätts dessa människor fortfarande 
18 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

19 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

20 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

21 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.
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för sopor som kan innehålla farliga ämnen för hälsan. Att genomföra undersökningar av 
människornas hälsa är inte aktuellt för Palu kommun i nuläget. För SP:s del hade det varit 
intressant att få se hur människornas hälsa har förändrats efter projektets slut, men en sådan 
mätning är inte en prioriterad angelägenhet för Palu kommun22. Det är viktigt att komma ihåg 
att mycket har förändrats till det bättre för dessa människor. Genom att jämföra med Maslows 
behovstrappa går det tydligt att se förändringarna för dessa människor. Det går med säkerhet 
att påstå att grundbehoven såsom mat, sömn, vatten och skydd har tillfredsställts23. Nu har 
dessa människor fått chansen att drömma, de har fått en grund att stå på. Barnen till dessa 
familjer kan nu skapa sig ambitioner i livet, istället för att plocka sopor med sina föräldrar. 

4.4.4 Kunskapsöverföring

Kunskapsöverföring var huvudsyftet för SP och Biogassystems när de genomförde projekten i 
Palu. Att förmedla om att avfall är en resurs har verkligen förändrat tankesättet för politikerna 
i Palu24. Kunskapsöverföring har varit en betydande aspekt för projekten i Palu och bör 
implementeras på fler områden världen över där liknande problem finns. Efter att ha beskådat 
resultatet från arbetet i Palu, skulle det vara möjligt att påstå att Palu är en symbol för vad som 
kan vara grunden till en hållbar utveckling. I jämförelse med andra platser på jorden är Palu 
ett ganska litet område med sina 350 000 invånare. Ett tydligt budskap som vice borgmästare 
Tombolotutu i Palu yttrade var ”think big, start small and move fast”. Det är ett väldigt 
konkret budskap som visar ett miljömedvetet tankesätt. Det är just det här som Palu har gjort 
tack vare projekten som genomfördes där. Palu kommun hade stora visioner om att staden 
skulle bli grön och hållbar, vilket de nu är ett steg på vägen till att uppnå. Projekten i Palu 
började småskaligt, först var det mening att SP skulle hjälpa Palu med att framta en 
avfallsplan, problem var större än väntat och en lösning blev biogasanläggningen på 
soptippen. Det ena projektet ledde till det andra, och Palu kommun har dessutom utvecklat ett 
eget projektet för att minska fattigdomen i staden (zero poverty). Alla dessa förändringar har 
skett på relativ kort tid, men har haft positiv inverkan i Palu. Det skulle inte vara omöjligt att 
implementera likande projekt på andra områden i världen, Palu är ett bevis på att det är 
genomförbart. Det viktigaste är att se problemen och att hitta lösningar, att börja göra något. 
Kunskapsöverföringen innefattar dessutom att Palu kommun får lärdom av hur 
underhållsarbete av biogasanläggningen verkställs. Detta är ett arbete som kommer efter och 
är minst lika viktigt. Även om Biogassystems har installerat anläggningen, så måste den 
underhållas i många år framöver. Att överföra kunskap i den här frågan är återigen väldigt 
grundläggande. När väl Biogassystems lämnar projektet i Palu och om Palu kommun saknar 
kunskap om hur biogasanläggningen ska repareras så finns det en stor sannolikhet att ingen 
åtgärd tas25.   

22 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

23 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.

24 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

25 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.
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4.5 Folkhälsan

Att bedöma hur människornas hälsa på soptippen har förändrats efter projekten i Palu är 
invecklat. Helhetsmässigt kan deras välmående ha förbättrats genom att de nu bor mycket 
bättre. De har möjlighet att laga mat med hjälp av el från biogasanläggningen, de har 
belysning och de kan få bättre sömn. En annan anledning till ett ökat välmående för 
föräldrarna på soptippen det skulle kunna vara att veta att deras barn går i skolan, att de får 
mat och att de slipper sortera sopor och kan istället utbilda sig. Dessa människor utsätter sig 
dock fortfarande för sopor som kan innehålla farliga ämnen för hälsan. I nuläget är det inte 
bestämt om familjerna på soptippen ska hälsoundersökas26. Genom SP och Biogassystems 
arbete i Palu så har Palu kommun fått ett förändrat synsätt på avfall. Detta har resulterat i att 
sopsorteringen numera sker i staden innan den körs till Kawatuna soptipp. På så vis kan det 
bli lättare att utsortera farligt avfall. Tidigare behandlades allt avfall på samma sätt, då sågs 
inga olikheter mellan avfallen, det var avfall som avfall. Genom ett förändrat system för 
sopsortering så kan det bli möjligt att att uppskatta hälsoeffekter på kort sikt, som sagt så är 
det inte en prioritering för tillfället. Ett nytt steg för SP och Biogassystems i Palu, det blir att 
stötta dem i att bilda ett bolag, Palu energi och miljö. Bolagets huvudsyfte blir att ansvara för 
biogasanläggningen och insamlingen av avfall. För tillfället finns det inget bolag som kan 
genomföra detta utan olika dimensioner tar hand om olika delar. Det som Biogassystems och 
SP vill, är att sammanställa allt till en organisation och hjälpa till att ta fram en affärsmodell 
som fungerar för organisationen27. 

4.5.1 Möjliga lösningar

Framtida mål för familjerna på soptippen har satts upp av SP, till exempel att de ska få 
möjlighet att sortera soporna på ett bättre sätt, de ska inte behöva gå i soporna som de sorterar. 
Ett annat mål är att de ska få skydd från solen när de plockar sopor, överlag så handlar det om 
att skapa bättre arbetsförhållanden för dessa människor. Enligt SP har arbetet för dessa mål 
inte kommit så långt ännu. Dock en tillfällig lösning skulle kunna vara att rullband installeras 
under ett tak, det innebär att arbetarna kan få en bättre arbetsposition samtidigt som de får 
skugga28. Detta är förstås en simpel och tillfällig lösning, en slutsats som kan grundas ifrån 
intervjumaterialet. Biogassystems ser det inte som några svårigheter att uppfylla målen om 
bättre arbetsförhållanden för dessa människor i framtiden. Det bör inte vara särskilt 
komplicerat att genomföra, med tanke på vad SP och Biogassystems redan har lyckats med i 
Palu. Nu har människorna som sagt fått grundbehoven tillfredsställda, att frambringa en 
behagligare arbetsmiljö bör inte vara invecklat29. 

4.6 Teknik som hjälper indonesiska barn

Ett mål som SP hade med arbetet på Kawatuna soptipp, var att barnen till familjerna på 
soptippen skulle gå i skolan. Idag går alla barn i skolan, vilket kanske inte hade varit möjligt 

26 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

27 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

28 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

29 Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.
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om biogasanläggningen hade byggts eller om hus till dessa familjer hade byggts och avsevärt 
förbättrat familjernas livssituation. Den svenska miljötekniken har gjort de möjligt för dessa 
barn att få en utbildning, istället för att plocka sopor. En simpel sak som att de har fått 
belysning om kvällarna så att läxläsning blir möjligt är en stor skillnad för dem. En stor 
förändring för dessa människor har inträffat på bara ett par år, situationen är helt annorlunda 
nu än tidigare. Ett nytt tankesätt för människorna på soptippen har introducerats, genom att 
barnen får gå i skolan, så är ett stort bekymmer löst för många föräldrar30. Deras allmänna 
välmående har troligtvis ökat. Föräldrarna till barnen har förståelse för att barnen går i skolan 
och de tillåter dem göra det. I många andra fattiga länder tillåter inte föräldrarna att barnen går 
i skolan. I vissa fall måste de hjälpa föräldrarna med arbete eller liknande. Ett exempel som 
SP beskrev var Lampung, provins i Indonesien, där kommunen hade fri skolgång, men att 
föräldrarna kom och hämtade hem barnen efter en tid för att de behövde den lilla 
extrasumman som barnen drog in genom att plocka sopor, för att överleva31. Ekonomiska 
orsaker kan vara avgörande för många fattiga familjer att förhindra barnen ifrån att gå i 
skolan. Tack vare den svenska tekniken i Palu så har dessa familjer fått förnybar el till sina 
hem gratis. Energi som har funnits där bland soporna innan Biogassystems arbete tog fart. En 
teknik som har förbättrat tillståndet för dessa familjer väsentligt. En betydelsefull komponent 
för både föräldrarna och barnen var Biogassystems och SP:s privata donation till skolan, så att 
barnen skulle kunna få böcker, skor och kläder. Ett annorlunda resultat hade kanske 
framkommit om föräldrarna själva hade behövt stå för dessa kostnader, barnen skulle då 
förmodligen varit kvar på soptippen och plockat sopor. Att lyckas komma emellan föräldrar 
och barn, genom att förklara att barnen måste få gå i skolan är inte simpelt att genomföra. Det 
som SP och Biogassystems gjorde när de kom till Kawatuna soptipp i Palu var att närma sig 
människorna som levde där, tog dem i hand och hälsade på dem, visade att de brydde sig, 
intervjuer med människorna genomfördes med en tolk på deras eget språk. Detta öppnade upp 
möjligheter för diskussion med föräldrarna om deras barn och framtiden32. Detta kan även 
skapa ett förtroende hos människorna om att Biogassystems och SP ville hjälpa dessa 
människor till en bättre livssituation.  

4.6.1 Samarbete och tillit

Samarbetet mellan Palu kommun och Borås har satt Palu på kartan för omvärlden. I 
Indonesien medverkade grannkommuner vid invigningen av projekten på Kawatuna soptipp, 
vilket kan ha gett lärdomar om lösningar på likande problem i deras kommuner. Samarbetet 
visar också upp för omvärlden att det finns lösningar på de växande avfallsproblemen i 
världen och att det går att göra på ett miljövänligt sätt33. Att ett utländskt företag skulle 
genomföra projekt i det egna landet kan kanske skapa misstro om företaget inte sköter sig och 
håller sina löften. Så var inte fallet för Palus samarbete mellan SP i Borås och Biogassystems. 
Biogassystems som blev rekommenderade av SP, är ett professionellt företag inom 
biogasteknik och fick som sagt uppdraget att leverera en biogasanläggningen på Kawatuna 
soptipp. Det fanns ingen misstro hos Palu kommun om att projektet inte skulle lyckas, 
30 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

31 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

32 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.

33 Randy Nunung Palu Kommun, intervju 28 april 2015. 
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eftersom biogassystems var den rätta aktören för biogasarbetet. Kunskapsöverföring har varit 
ett grundsyfte för projekten i Palu. I Palu vill man få invånarna att förstå att avfall är en resurs 
och att förnybar energi går att utvinna från det. I nuläget har ca 40 % av 350 000 invånare i 
Palu har fått ett förändrat tankesätt vad gäller avfall och förnybar energi. En utmaning från 
Palus sida är att det bor 23 olika stammar i området, många av dessa stammar saknar 
utbildning, så en särskild behandling krävs för att lära dem om vad förändringsarbetet i Palu 
har gett och vad det innebär. En sorts kampanj har inletts i Palu för att utbilda dessa 
människor. Det är en kampanj som kallas reuse, reduce, recycle där fokus ligger på en 
förbättrad miljö i Palu34. 

4.7 Nya möjligheter  

I ca 10 år levde de 85 familjerna på Kawatuna soptipp under extremt dåliga förhållanden, med 
skräp från soptippen som hem, inga toaletter, ingen el och så vidare. Nu har längor med hus 
byggts till alla dessa familjer, de får gratis el från biogasanläggningen, toaletter har installerats 
och de har fått en plats att sova på. Alla dessa förändringar är något nytt för dessa familjer, 
som nämnts ovan har deras välbefinnande kraftigt ökat tack vare dessa nya innovationer. 
Familjerna har nu fått ett förändrat synsätt på avfall genom att se det som en resurs. Palu 
kommun har framtida mål för att förbättra situationen för alla som är fattiga i området. Alla 
barn från Kawatuna soptipp går som sagt i skolan idag gratis35. Zero poverty är som sagt ett 
program startat av Palu kommun som innebär att fattiga människor blir anställda av Palu 
kommun för att städa gator och andra offentliga områden. För tillfället är 7 000 personer 
anställda och önskan är att anställa fler, så att ingen är utan jobb. Dessutom sjunker 
kriminaliteten och människornas livssituation ökar genom jobben. 

Randy Nunung från Palu Kommun menar att projekten tillsammans med SP och 
Biogassystems genomfördes tack vare tillit och samverkan. Han vill likna samarbetet mellan 
Palu och de svenska aktörerna med en gemensam familj: ”Families trust each other, families 
work together, families solve problem together and families finish together...” - Randy 
Nunung, Palu Kommun36. 

4.8 Lärdomar

Palu kommun har uppvisat väldigt hög arbetsmoral med projekten. De har tagit lärdom av ny 
teknik, annorlunda miljö och en annan typ av arbetsledning än vad de är vana vid. Att 
diskutera framtidsplaner för Palu med stadens politiker kommer kanske att gynna dem i 
längden. Projekten på Kawatuna soptipp har stadens politiker godkänt, och eftersom staden nu 
har uppmärksammats runtom på flera håll i världen och människorna där på soptippen har fått 
det bättre, så är det möjligt att folket är nöjda och att politikerna blir omvalda37. Förutom att 
miljön runt soptippen blir bättre och att människorna som lever där får en bättre livssituation, 
så vinner även stadens politiker på projekten som har lyft fram Palu. Förtroende har varit en 

34 Randy Nunung Palu Kommun, intervju 28 april 2015. 

35 Randy Nunung Palu Kommun, intervju 28 april 2015. 

36 Randy Nunung Palu Kommun, intervju 28 april 2015. 

37 Jessica Magnusson SP, intervju 31 mars 2015.
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väldigt viktig egenskap för aktörerna under projektet. Att bygga upp en relation och skapa ett 
förtroende har varit en viktig komponent framför allt mellan de svenska aktörerna och Palu 
kommun, men även mellan Biogassystems och SP själva. Att lita på varandra och att varje 
part fullföljer sin del av arbetet, kan ha påverkan på de olika parternas rykte i framtiden38. 

38 Jessica Magnusson SP & Tony Zetterfeldt Biogassystems, intervju 31 mars 2015.
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5. Diskussion

5.1 Frågeområde och syfte

Genom att återkomma till forskningsfrågan som utgör grunden för den här studien, går det att 
dra vissa paralleller med hjälp av det framtagna resultatet. Att teknologisk 
kunskapsöverföring kan bidra till hållbar utveckling, går att konstatera efter att ha gått igenom 
resultatet. Det går att förstå detta eftersom biogasanläggningen som har byggts på soptippen, 
har förändrat så mycket för dessa människor till det bättre. De svenska aktörernas motiv för 
att utveckla en biogasanläggning i Palu, skulle kunna bero på att de vill skapa en förbättrad 
situation för människorna på soptippen. Både Biogassystems och SP var väl medvetna om att 
projekten skulle ge positiva effekter för miljön och för människorna. Vad var deras drivkraft 
för att bygga biogasanläggningen? Svaret kan ligga i att de dels såg hur dåligt dessa 
människor levde och att barnen till dessa familjer också plockade sopor, men också att de 
hade tagit på sig ett ansvar som företag när de implementerade CSR i den egna verksamheten. 
Genom analyser från intervjumaterialet, så förefaller det som en självklarhet att aktörerna 
ville ge barnen från de 85 familjerna en bättre framtid. Tack vare biogasanläggningen har 
familjerna på soptippen fått gratis förnybar ström till sina hus, vilket är nytt för dem. 
Föräldrarna till barnen på soptippen har fått sina grundbehov tillfredsställda tack vare SP:s 
och Biogassystems projekt. De kan därför ”släppa taget” om sina barn och låta dem gå i 
skolan. Om inget projekt hade genomförts, så hade det varit högst sannolikt att barnen hade 
fått hjälpa sina fattiga föräldrar med att fortsätta plocka sopor. Biogassystems och SP har 
skapat nya möjligheter för barnen och deras föräldrar, möjligheter som tidigare inte 
existerade. Kanske genom att observera hur illa vissa människor har det, hur deras situation 
ser ut, så kan det skapas ett pådrivande motiv för aktörerna. Detta kan vara en orsak till varför 
de ville genomföra en förändring för dessa människor, så att de kan få en bättre livssituation. 
Jessica Magnusson på SP menade att hon hade satt upp mål för sig själv för att hjälpa dessa 
människor till en bättre livssituation (Sida, 2013). Även om CSR var huvudmotivet bakom 
uppförandet av biogasanläggningen så verkar det logiskt att observera hur illa vissa 
människor lever, eftersom detta kan skapa nya tankegångar om att hjälpa dessa människor. 
Genom att ha den här ingången, kan det bli möjligt, att i framtiden på ett tydligare sätt 
bedöma att vissa människor lever fattigt och under dåliga förhållanden. Att bemöta dessa 
människor i deras värld och se hur de lever, det skapar kunskap om hur liknande arbeten kan 
genomföras i framtiden. Palu fungerar som sagt som en modell för hur liknande arbeten kan 
genomföras på andra områden i världen. Liknande problem existerar på flera områden där 
människor lever fattigt. Exempelvis att fattiga människor lever bland sopor under extremt 
dåliga förhållanden. Kunskap och lärdomar från Palu är därför avgörande för att andra projekt 
i världen ska lyckas. Dock kan situationen se olika ut i andra delar av världen jämfört med 
Palu, vilket bör uppmärksammas och hanteras utifrån den speciella situationen.   

Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska aktörer arbetar så att hållbar 
utveckling främjas genom teknologisk kunskapsöverföring. Genom att titta på kriterierna för 
environmental justice, CSR och hållbar utveckling så sammanfaller de ganska tydligt med 
varandra. Environmental justice kan användas som verktyg för att uppnå hållbar utveckling. 
Det handlar som sagt även om att placera människor i centrum av nätverk för sociala, 
ekonomiska och miljöförhållanden (McDonald, 2002). CSR-frågor som företag kan 
implementera i den egna verksamheten innefattar ansvarstagande för företag om hur de 
påverkar samhället sett ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (CSRGuiden, 
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2015). Hållbar utveckling är ett fenomen som uppnås när det uppstår balans mellan sociala, 
ekonomiska och miljöaspekter. Dessa tre fenomen är väldigt lika på dessa punkter och de 
verkar alla behövas för att bidra till hållbar utveckling i Palu.    

5.2 Hållbar utveckling

Allt det som har hänt och i nuläget händer i Palu är ett gott exempel på utveckling i rätt 
riktning, kanske till och med en hållbar utveckling. Ur en miljösynpunkt förhindrar 
biogasanläggningen att metan emitterar fritt ut i atmosfären och omvandlar den istället till 
förnybar energi. Ur ett socialt perspektiv får människorna det bättre, hela livssituation för 
familjerna på Kawatuna soptipp har förbättrats och deras barn går i skolan. Även zero poverty 
programmet ser till att fattiga människor från staden får ett arbete med lön. Sett ur ett 
ekonomiskt perspektiv så tjänar Palu långsiktigt på att använda sig utav en förnybar 
energikälla istället för en fossil. Att kriminaliteten minskar genom att fler får jobb är också en 
ekonomisk vinning, just på grund av att vandaliseringen i staden minskar. Palu har lyckats att 
skapa en balans mellan dessa aspekter, vilket är ett tydligt steg för en hållbar utveckling. För 
tillfället är människorna på soptippen inte inkluderade i zero poverty, som nämndes tidigare. 
De står då fortfarande lite utanför samhället. De lever inte längre kvar i environmental 
injustice, men de har kanske inte helt övergått till environmental justice inom alla områden 
än, eftersom det fortfarande finns vissa orättvisor för dessa människor, samt att de är en 
minoritet (Johnson, 2012). En annan sak som går att påpeka om dessa människors situation, är 
att den kan delvis liknas med människorna situation på Jardim Gramacho i Rio de Janeiro. 
Det vill säga att de kanske diskrimineras eftersom de bor och lever på Kawatuna soptipp. 
Människor i staden kanske ser ner på dem på samma sätt som de gjorde för människorna i Rio 
de Janeiro. De kanske behandlas på ett annat sätt bara för att de är ”papperslösa” eller att bor 
på en soptipp och luktar illa. Det kanske är någon av dessa faktorer som påverkar varför dessa 
människor inte får jobba med att plocka skräp inne i staden, och att de av någon anledning är 
exkluderade från kommunens program, zero poverty (Buisness Insider, 2012).      

5.3 Environmental justice och CSR

Människornas situation i Palu är ett starkt exempel på environmental justice. Först och främst 
går det med säkerhet att påpeka att environmental injustice var ett faktum. Människorna levde 
på soptippen under extremt dåliga förhållanden, vilket förändrades tydligt när Biogassystems 
och SP fick se hur illa situationen för dessa människor var. Processen går nu helt klart i rätt 
riktning för dessa människor. Den omgivande miljön har förbättrats tack vare uppförandet av 
biogasanläggningen, samt att nya sociala aspekter för dessa människor har öppnats upp 
genom aktörernas projekt, till exempel att barnen går i skolan. Tidigare nämndes att Palu 
kommun är ett steg på vägen för att uppnå hållbar utveckling. Att använda environmental 
justice som ett verktyg att för att uppnå hållbar utveckling bör eftersträvas. Palu kommun 
hade problem med det växande avfallet i staden, och det var nödvändigt att åtgärda problemet. 
Människorna på soptippen har verkligen gått ifrån environmental injustice till environmental 
justice. Ett tecken på att Palu har tagit an environmental justice fenomenet är att barnen nu går 
i skolan, det har skapats nya möjligheter för dessa barn som tidigare inte fanns. Det kan vara 
vanligt att i andra länder hindra barnen från att gå i skolan, eftersom barnen måste jobba 
tillsammans med sina föräldrar för att familjen ska ha råd att överleva. Situationer som dessa 
lever kvar i environmental injustice. Upptäcker föräldrarna till barnen att de inte behöver 
jobba utan istället får gå i skolan, så är ett stort steg avklarat. För att föräldrarna ska ”släppa 
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taget” om sina barn och tillåta dem en skolgång, kan det vara nödvändigt att situationen för 
dessa människor förändras till det bättre, precis som i Palu. 

Som tidigare nämnts i environmental justice kapitlet, så ser situationen annorlunda ut 
beroende på hur fattig en människa är. Fattiga människor bryr sig inte om miljön på samma 
sätt som människor som har det bättre ställt. Vanligtvis strävar fattiga människor efter att 
överleva för dagen, de vill ha sina grundbehov tillfredsställda. De har därför inte samma 
tankegångar om att värna för den omgivande miljön. Dock så drabbar oftast olika 
miljöproblem områden i världen där fattiga människor lever. Dessa människor känner sig 
därför alltid utsatta och utanför samhället. För att dessa människor ska kunna känna sig 
viktiga och att de kan göra sin röst hörd, så bör de få chansen att delta i beslutsprocesser av 
olika slag. På detta sätt kan andra människor se deras problem och kanske hitta lösningar. En 
annan sak vad gäller skillnaden mellan människorna i Palu och människorna i Mexico City 
och Rio de Janeiro. I Rio de Janeiro och i Mexico City får människorna betalt för att sortera 
sopor, medan i Palu så är det inte på det viset, i alla fall inte på Kawatuna soptipp. Dock inne i 
Palu stad, så får de som plockar sopor och städar gatorna lön från kommunen. Människorna 
på Kawatuna soptipp får i nuläget inga pengar från kommunen, tidigare plockade de sopor för 
att överleva för dagen. Situationen ser lite annorlunda ut i Rio de Janeiro och Mexico City, 
just eftersom arbetarna där fick betalt, så de behövde inte leta efter mat på soptippen som 
människorna på Kawatuna soptipp tidigare fick göra. Det går därför att konstatera att det finns 
en skillnad mellan dessa människor och att de lever för olika saker.    

Biogassystems och SP kan identifieras med CSR, de har tagit sitt ansvar och genomfört 
projekt som har förändrat livssituationen för människorna på soptippen. Att ta ansvar för sin 
verksamhet och förstå hur de påverkar samhället ur olika aspekter är en självklarhet. Detta 
kan tyckas vara viktigare om ett utländskt företag som Biogassystems och SP genomför 
projekt i något annat land än Sverige. Det kanske uppfattas som att de då skulle ha ett ännu 
större ansvar för om ett projekt går fel i ett annat land än i Sverige. Oavsett så är tillit viktigt, 
att både företaget och projektbeställaren har förtroende för varandra. I det här fallet var Palu 
projektbeställaren. Att integrera med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter i sitt 
arbete är just vad alla företag bör göra, för det är just det vad CSR handlar om. För tillfället är 
det frivilligt att implementera sådana aspekter i sin verksamhet, dock så bör dessa 
bestämmelser gälla för alla verksamheter. Det är viktigt att ha en förståelse om vilket ansvar 
aktörer med verksamheter har i samhället. En nackdel med CSR skulle kunna vara att små 
företag kanske finner det komplicerat att implementera CSR-frågor i sin egen verksamhet. 
Dock är det som sagt frivilligt att integrera sådana frågor. Biogassystems är ett litet företag 
som är ett bra exempel på att det går att införa CSR-arbete i den egna verksamheten. De 
kände kanske att det var nödvändigt att göra det, eftersom de nu har gjort många olika projekt 
i andra delar av världen. Att det är frivilligt att implementera CSR i sin egen verksamhet kan 
ses som en nackdel, då många kanske väljer att inte genomföra det. Om det istället var 
obligatoriskt så kanske situationen hade sett ut annorlunda. Det kan dock vara komplicerat för 
vissa företag att kanske implementera CSR i sin egen verksamhet, eftersom det kanske beror 
på vilken verksamhet det företaget har. Så därför kanske det inte fungerar på samma sätt för 
alla. 

Som tidigare nämnts i teorikapitlet, så kan företag som infört CSR bygga upp ett förtroende 
på lång sikt för anställda, konsumenter och medborgare, vilket kan skapa en grund för 
hållbara affärsmodeller (European Commission, 2011). För fallet Palu, har förtroende mellan 
aktörerna och projekten varit en betydande komponent, vilket beskrevs ovan. Det går därför 
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bekräfta att tillit för varandra, vad gäller projekten i Palu, har sina rötter hos CSR. De svenska 
aktörerna har byggt upp ett förtroende hos människorna berörda av projekten i Palu. Med 
detta förtroende har en hållbar affärsmodell utvecklats för Palu, vilket hjälper staden att 
främja hållbar utveckling långsiktigt. I denna modell ingår de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekterna som är grunden för hållbar utveckling. Dessa tre aspekter inkluderas 
även inom CSR, vilket återigen sammankopplas med hållbar utveckling, som nämnts tidigare. 

5.4 Trovärdighet, äkthet och relevans

Den här studien besitter trovärdighet genom de vetenskapliga källor som har använts. 
Dokumentanalys har genomförts på alla referenser, där bland annat författarens bakgrund har 
kontrollerats. De svenska aktörernas perspektiv och Palu kommuns syn på projekten har 
tillhandahållit med material till studien. En tredje utomstående part kan dessutom förstärka 
äktheten i vad som har genomförts i Palu, vilket i det här fallet är Sida. Studien kan kanske ha 
relevans för framtida projekt i världen. Palu har ju fungerat som en pilotstad för projekten och 
Palu kommun har nu möjligheten att stolta visa upp resultatet för omvärlden. Detta kan visa 
på att likande projekt går att implementera på andra områden i världen. Kanske sett ur ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv är Biogassystems och SP:s arbete av relevans för omvärlden. 
Den valda metoden har gett svar på uppgifter som inte är möjliga att få fram på något annat 
sätt. Intervju som metodverktyg har passat den här studien väldigt bra, eftersom ett givande 
resultat har framställts ifrån intervjumaterialet.  
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6. Slutsatser

Hur kan teknologisk kunskapsöverföring från svenska aktörer bidra till hållbar utveckling i 
den tredje världen? Denna frågeställning utgör den viktigaste delen av den här studien. För att 
besvara frågan är det viktigt att förstå situationen i Palu. Att förstå hur en biogasanläggning på 
en soptipp kan bidra till hållbar utveckling i staden är kanske obegripligt vid första tanken. 
Det kan även tyckas komplicerat att analysera aktörernas motiv med att genomföra projekt i 
Palu. Utifrån det material som har använts, så har lämpliga slutsatser framtagits till uppsatsens 
frågeställning. Det krävs att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter är i en balans för 
att hållbar utveckling ska uppnås. Biogasanläggningen har skapat långsiktiga ekonomiska 
möjligheter för Palu, skapat en bättre livssituation för människorna på soptippen och deras 
barn. Även tagit hand om avfallsproblemen i staden och omvandlat metangasen till biogas. 
Biogasanläggningen har med andra ord gjort det möjligt för Palu att uppnå hållbar utveckling. 
SP och Biogassystems bakomliggande motiv med att utveckla en biogasanläggning i Palu, 
kan ha varit för att ge människorna på soptippen ett drägligare liv. Framför allt så ville 
aktörerna ge barnen en bättre framtid. Allt detta kan kopplas ihop med CSR och 
environmental justice. Biogassystems har implementerat CSR-arbete i deras verksamhet, 
vilket innebär att de har ett speciellt ansvarstagande, som också är deras grundmotiv till 
uppkomsten av biogasanläggningen. När det gäller om de svenska aktörernas teknik kan 
hjälpa indonesiska barn, så går det att konstatera att nya möjligheter har skapats för dessa 
människor och de har fått en bättre livssituation. Barnen till människorna på soptippen har fått 
möjlighet att gå i skolan. Kort sagt så har tekniken hjälpt barnen till en bättre framtid. Det här 
kan kopplas ihop med environmental justice. Först levde barnen i orättvisa och fattigdom, 
vilket beskrivs som environmental injustice, sedan har deras livssituation förändrats till 
environmental justice genom de svenska aktörernas projekt. Arbetet i Palu har varit lyckat för 
både staden och de svenska aktörerna. Det bör därför inte vara omöjligt för andra områden i 
världen att ta lärdom från Palu och finna tekniska lösningar på liknande problem i det egna 
området.    
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Bilaga 1

Mejl till Randy Nunung på Palu Kommun

Jag läser miljövetenskapsprogrammet vid Karlstads Universitet i Sverige och genomför just 
nu min C-uppsats. Jag är intresserad av projekten i Palu som Biogassystems AB och SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har genomfört tillsammans med er. Jag har valt att 
behandla detta ämne i min uppsats. Jag fick er mejladress av Jessica Magnusson från SP. Jag 
skulle vilja ställa några frågor till er om det är okej? Jag vore tacksam om ni kunde svara på 
frågorna så utförligt som möjligt. 

I'm studying environmental science program at Karlstad University in Sweden and is 
currently conducting my essay. I am interested in projects in Palu who Biogas Systems AB 
and SP Technical Research Institute has conducted together with you. I have chosen to deal 
with this subject in my essay. I got your e-mail address from Jessica Magnusson SP. I would 
like to ask a few questions if it's okay? I would be grateful if you could answer the questions 
as detailed as possible.

Frågor: 

1. Berätta lite om vad Palu Kommun har uppnått med projekten som tillförts i Palu?

2. Vad var det som gjorde att ni fick upp ögonen för Biogassystems arbete?

3. Vad var det som fick er till att godkänna att ett utländskt företag skulle genomföra dessa 
projekt i Palu?

4. Hur känner ni att projektet med biogasanläggningen har lyckats? De sociala projekten? 
Housing-projektet? Blev ni nöjda med resultaten?

5. Vilka utmaningar/hinder har ni stött på från start till slutskede av projekten i Palu?

6. Hur har situationen för de 85 familjerna som lever på soptippen förbättras?

7. Hur har arbetsbördan förändrats för dessa människor nu när biogasanläggningen står 
färdig?

8. Hur tror ni att människornas hälsa på soptippen har förändrats genom projekten?

9. Jessica Magnusson från SP berättade om att framtida mål har satts upp för dessa människor, 
till exempel att de ska få bättre arbetsförhållanden. Hur upplever ni att dessa mål kommer att 
uppnås?

10. Fanns det någon gång en känsla av misstro bland er att Biogassystems och SP inte skulle 
kunna leverera färdiga projekt?

Questions:

1. Tell me a little about what Palu Municipality has achieved with projects added in Palu?

2. What was it that made you ”caught the eye” of Biogas Systems work?
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3. What was it that led you to accept that a foreign company would implement these projects 
in Palu?

4. How do you feel that the project of biogas plant have succeeded? The social initiatives? 
The housing project? Were you satisfied with the results?

5. What challenges / obstacles have you encountered from the start to the final stage of the 
projects in Palu?

6. How has the situation of the 85 families that live at the dump improved?

7. How has the workload changed for these people now that the biogas plant is completed?

8. How do you think people's health at the dump has changed through the projects?

9. Jessica Magnusson SP said that future targets have been set for these people, such that they 
will get better working conditions. How do you feel that these targets will be achieved?

10. Was there ever a sense of distrust among you that Biogas Systems and SP would be 
unable to deliver the finished project?
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Bilaga 2

Intervjuguide 

Jag läser miljövetenskapsprogrammet vid Karlstads Universitet och genomför just nu min C-
uppsats. Jag är intresserad era projekt i Palu och har valt att behandla detta i min uppsats. Jag 
är väldigt tacksam för att ni ställer upp för intervju. Jag skulle behöva spela in den här 
intervjun, med er tillåtelse, för att sedan kunna transkribera den, analysera och bearbeta fram 
ett resultat. Är det okej med er?  

Frågor: 

1. Berätta lite om vad ni har uppnått med era projekt i Palu?

Jag läste på biogassystems hemsida om projektet och där nämns att det finns liknande 
problem på flera områden i Indonesien. Liknande problem finns även i andra delar av 
världen. 

2. Hur kommer det sig att Palu blev vald som pilotstad för projekten?

Biogasanläggningen som Biogassystems tog på sig ansvaret att bygga invigdes i maj 2014. 
Hus till de familjer som bor på Kawatuna soptipp höll på att färdigställas i filmen om Palu. 

3. Hur ser statusrapporten ut när det gäller de sociala projekten? Uppföljning av 
biogasanläggningen?Housing-projektet?

Ni nämner i filmen om Palu att framtida mål för dessa familjer har satts upp. Till exempel att 
människorna ska få bättre arbetsförhållanden. 

4. Vilka strategier har ni för att uppnå dessa framtida mål? 

Som jag förstår det är dessa människor anställda av Palu kommun och arbetar med att 
sortera det avfall som kommer till Kawatuna soptipp. 

5. Hur har deras arbetsbörda förändrats nu när biogasanläggningen står färdig?

6. Hur känner ni att projektet med biogasanläggningen har lyckats? De sociala projekten? 
Housing-projektet?

7. Vilka utmaningar/hinder har ni stött på från start till slutskede av projekten i Palu? 

Filmen om Palu visar en kvinna med pigmentskador i ansiktet, troligtvis har hon blivit 
exponerad av kemikalier eller tungmetaller från soptippen. 

8.  Hur tror ni att människornas hälsa har förändrats genom era projekt?

På biogassystems hemsida står det: ”Vår teknik hjälper indonesiska barn”.

9. På vilket sätt hjälper er teknik indonesiska barn?

10. Hur ser det ut i framtiden för samarbete med andra länder om liknande projekt?
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Avslut: Finns det något svar ni skulle vilja utveckla vidare? Tack för att ni tog er tid till att 
svara på mina frågor! 
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