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Abstract 

Without water there is no life. This is a reason why everyone should have access to water for 

free or to a low price. But that is not how it looks like in many countries around the world. 

Many countries around the world don’t have access to water and sanitation due to corruption 

in the government or in the institutions which are responsible for the water management or the 

water services. This is the case in Kenya. In this paper I am going to demonstrate how 

corruption appears in the water management and the water services. I am going to investigate 

the most important institutions in this sector and see where the weakest link appears. It is not 

easy to find concrete information about corruption because it is not official information. But I 

have found some exemples that shows that corruption is a part of the water management and 

the water services. But my question is not if corruption exist, my question to solve is how 

corruption appears. I will try to answer this question with help of Eric Uslaners theory about 

the inequality trap.  
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1. Inledning 

Den kenyanska staten har tidigare sagt att de inte har råd att förse alla medborgaren med 

vatten- och sanitetsutrustning. Men i en rapport som Mail & Guardian Africa publicerade år 

2015 visade det sig att nästan 99 % av Kenyas budget mellan åren 2013-2014 inte går att 

redovisa på ett korrekt sätt då någon har fifflat med den. Rapporten visar fortsättningsvis att 

det har skett massiva felaktiga utbetalningar, otillåtna utgifter, förskingring av finansiella 

medel och i vissa fall har det även förekommit uppenbara plundringar av offentliga medel av 

regeringstjänstemän. En sektor som drabbas av den här sortens korruption är vatten- och 

sanitetssektorn. 

I den här uppsatsen vill jag undersöka de bakomliggande faktorerna till korruption. Den enkla 

vägen att förklara korruption är att säga att det beror på en svag statlig struktur samt dålig 

styrning. Men jag vill dyka ner djupare i den här frågan och försöka förklara vilka andra 

faktorer, förutom dålig struktur och styrning, som kan ligga bakom korruption. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag har valt att göra en undersökande studie i Kenya. I min studie kommer jag att undersöka 

hur korruption uppstår i vatten- och sanitetssektorn i Kenya, och mer specifikt så har jag riktat 

in mig på huvudstaden Nairobi och Kenyas största slumområde Kibera. Jag har valt att 

använda mig av frågeställningen; hur korruption uppstår då svaret på om korruption finns 

redan är självklart.   

Korruption är ett utbrett samhällsproblem i många stater och återfinns på alla slags nivåer.  I 

min uppsats är syftet att undersöka hur korruption uppstår. Jag har valt att begränsa min 

undersökning till vatten- och sanitetssektorn i Kenya och speciellt i Nairobi och Kibera. Detta 

beror på att jag har ett personligt intresse av just den här sektorn då jag anser att alla 

människor ska ha rätt till rent vatten och nödvändig sanitär utrustning. Utan rent vatten och 

nödvändig sanitär utrustning så som ett fungerande avloppssystem, dusch, handfat och 

hygienartiklar sprids lätt sjukdomar som på längre sikt kan leda till döden. Enligt UNICEF 

dör så många som 800 barn varje dag i världen på grund av smutsigt vatten1. Frågan jag 

ställer mig är; dör det 800 barn varje dag av smutsigt vatten på grund utav att det finns 

korruption inom vatten- och sanitetssektorn? Just den frågan är inte min att studera och svara 

                                                           
1 https://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet 
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på i denna uppsats, men det är en viktig fråga som jag kommer ha i bakhuvudet under min 

granskning av den här sektorn. Frågeställningen som jag valt till den här uppsatsen är 

följande; 

 Hur uppstår korruption i vatten- och sanitetssektorn i Kenya? 

Jag valde att granska hur korruption uppstår i vatten- och sanitetssektorn i Kenya därför att 

landet har en hög grad av korruption, enligt Transparency International.2 År 2015 hamnade 

Kenya på plats 139 av 168 när Transparency International rankade världens länder från minst 

korrupt till mest korrupt. På den ovan nämnda listan var alltså landet som var rankad som 

nummer ett minst korrupt medan landet som var rankat som 169 ansågs vara mest korrupt, 

vilket då gör att Kenya hamnar på topp 30 listan utav de mest korrupta länderna i världen. 

Utöver den här rankades Kenya av Transparency International till score 25 av 100, där 100 

betyder att det inte finns någon korruption. 

Förutom sin höga grav av korruption valdes Kenya ut till den här uppsatsen då jag sedan 

tidigare känt till att de har en brist på rent vatten och sanitär utrustning. Då jag sedan innan vet 

att det finns en brist av vatten och sanitär utrustning skulle jag vilja granska mer noggrant vad 

den bristen beror på – om det beror på korruption eller om jag hittar helt andra förklaringar. 

Under uppsatsens gång valde jag att rikta in mig på Kenyas huvudstad Nairobi och Kenyas 

största slumområde Kibera. Jag valde att inrikta mig på de här två områdena då det finns så 

stora kontraster mellan dem. Genom att välja Nairobi och Kibera får man en inblick i vilken 

skillnad det finns mellan fattiga och rika människor och områden när det kommer till vatten- 

och sanitetsfrågan. 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom korruption i vatten- och sanitetssektorn. Dock har jag 

inte stött på någon tidigare forskning där man tagit hjälp av Eric Uslaners tanke om vad 

korruption är och hans teori om hur korruption uppstår, vilket gör min studie unik i det 

avseende. De uppsatser och vetenskapliga artiklar jag tagit del av har kommit fram till att 

korruptionen uppstår på grund av dålig struktur inom det statliga organet.  

John Momanyi Birongo och Nhi Quyen Le från Roskilde University Center har skrivit en 

analyserande studie om styrningen i vattensektorn i Kibera. I sin studie undersöker de 

problem som uppstått i slumområdet Kibera i vatten- och sanitetssektorn. De har fokus på hur 

                                                           
2 https://www.transparency.org/country/#idx99 
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de offentliga och privata organen samarbetar i vatten- och sanitetssektorn. De finner genom 

sin analys att det finns problem mellan de här organen som gör att korruption uppstår. Bland 

annat tar de upp att lagen som finns om vatten inte uppfylls då det rättsliga väsendet inte 

fungerar som det ska i Kibera, och detta på grund av korrupta poliser och ett korrupt 

rättssystem. De finner också att institutionerna i Kibera genomsyras av korruption vilket får 

stora konsekvenser för medborgarna i form av dyrt vatten och en ohållbar situation i längden. 

I sitt resultat tar de upp att styrningen i vatten- och sanitetssektorn måste förbättras då det är 

där korruptionen uppstår från början. De drar i slutet av sin uppsats slutsatsen att så länge 

styrningen i vatten- och sanitetssektorn inte förbättras kommer problemen heller inte gå att 

lösa. 

Många utav de artiklar och uppsatser jag tagit del i det här arbetet kommer fram till samma 

sak som John Momanyi Birongo och Nhi Quyen Le från Roskilde University Center (som 

nämndes ovan) har gjort. Vilket alltså är att korruption uppstår på grund av att institutionerna, 

inte bara i Kibera, utan i övriga Kenya genomsyras av dålig styrning och dålig struktur, vilket 

gör att det uppstår korruption. 

Min studier om hur korruption uppstår kommer att ge framtida forskare inom samma ämne en 

alternativ syn till hur och varför korruption uppstår i vatten- och sanitetssektorn. Min uppsats 

utmärker sig från annan forskning som jag tagit del av då jag använder mig av Eric Uslaners 

teori när jag granskar hur korruption uppstår. Hans teori går ut på att kolla varför människor 

handlar korrupt, alltså vad det är som triggar igång ett korrupt beteende – både vad gäller 

personer som jobbar i statligt ägda institutioner eller när det kommer till privatägda företag 

eller vanliga människor.  

1.3 Teori 

Den teori som utgör referensram till mitt arbete är Eric M. Uslaners, som är en professor i 

statsvetenskap vid Maryland University. Jag har valt att använda mig av hans verk 

”Corruption, Inequality, and the Rule of Law”. Anledningen till att jag valt just den här boken 

är för att den tar upp en teori som han kallar för ojämlikhetsfällan som han vidare förklarar 

ligger som grund till varför korruption uppstår och hur det kan fortgå i ett samhälle. Teorin 

om ojämlikhetsfällan som Uslaner tar upp i sitt verk kommer jag i mitt vidare arbete kunna 

arbeta utifrån när jag granskar olika händelser som uppstått inom vatten- och sanitetssektorn. 

Genom att tillämpa Uslaners teori om korruption kommer jag kunna granska fall som jag 

hittat i olika delar av Kenya för att på så sätt kunna avgöra ifall korruption ligger bakom en 
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viss händelse som gjort att en del av de kenyanska medborgarna inte har fått tillgång till rent 

vatten och sanitärutrustning.  

1.3.1 Statlig korruption 

Korruption kan förekomma i både demokratiska och auktoritära stater. Mätningar visar att det 

ofta förekommer en hög grad av korruption i länder med ett auktoritärt styre. Men mätningar 

visar också att många demokratier har uppmätt en viss grad av korruption, vilket visar att 

demokrati inte är svaret på hur man ska besegra korruption. Länder som har gått från ett 

auktoritärt styre till ett demokratiskt styre är speciellt utsatta för korruption, valet och 

röstningen som medföljer det demokratiska styret kan till och med öka korruptionen. Politiska 

ledare kan ”köpa” röster av väljare som är beroende av just den politiska ledaren för att få 

behålla sitt jobb, få hjälp i framtiden med rättsliga saker samt få tillgång till övriga 

nödvändiga resurser och förmåner. Av den här informationen som Uslaner återger i sin bok 

kan vi konstatera att demokrati inte är ett instrument för att ta bort all sort av korruption. Det 

är inte ett instrument därför att politiska ledare kan centralisera makten och agera väldigt 

auktoritärt, även fast det hålls regelbundna val.  

En annan form av statlig korruption är den korruption som byråkraterna står för. Byråkrater 

kan leverera grundläggande offentliga tjänster till vanliga medborgare eller företag, så som 

tillexempel vattenledningar och rent vatten i mitt fall. Byråkrater kan kräva en summa pengar 

eller en betalning för att i gengäld ge en offentlig tjänst tillbaka. Byråkrater kan även skynda 

på en process och lova särskilda förmåner om en privatperson eller företag betalar dem en 

extra summa. Den här formen av korruption kallar Uslaner för ”Petty corruption”, vilket jag 

kommer återkomma till lite längre ner i stycket. 

Det rättsliga väsendet – polis och domstolen – skiljer sig från andra institutioner som tillhör 

staten. Människor förväntar sig att polisen och speciellt domstolen ska förhålla sig neutrala 

och ärliga, vilket också är nyckeln till en välordnad stat. Men i många länder fungerar det 

rättsliga systemet dåligt och både poliser och domstolar är inblandade i korrupta händelser. 

Korruption inom det rättsliga väsendet kan te sig genom mutor för att undkomma att bli dömd 

för ett brott. Konsekvensen av att rättssystemet agerar korrupt eller om polis eller domstolen 

har behandlat en person orättvist blir att allmänheten tappar förtroende för det rättsliga 

systemet. En annan konsekvens som uppstår ifall domstolarna agerar korrupt eller orättvist är 

att människor börjar lösa sina problem utan att följa lagen och det rättsliga systemet, vilket 

resulterar till en ökad kriminalitet.  
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1.3.2 Ojämlikhetsfällan 

Det är viktigt i ett samhälle att känna förtroende för andra människor, både människor som är 

lik en själv men framförallt människor som kommer från olika sociala grupper. Vikten av att 

integrera med människor som kommer från olika sociala förhållande är påtaglig då just den 

integrationen kan minska klyftorna i ett samhälle. Klyftor mellan olika människor är 

nämligen, enligt Uslaner, det som föder ojämlikhet och i förlängningen också korruption.  

Det som ligger till grund för korruption, det vill säga det som är roten till ett korrupt beteende, 

är en ekonomisk ojämlikhet i samhället. Korruption växer och gror i samhällen där glappet 

mellan rik och fattig är stort.  Genom denna ekonomiska ojämlikhet minskar förtroendet mot 

den samhällsgrupp som man själv inte tillhör. Med minskat förtroende får korruptionen ett 

starkare fotfäste och kan på så sätt fortsätta växa i samhället och bli ännu mer utbredd. Det 

som nämns ovan är vad Eric Uslaner beskriver som roten till korruption, han har valt att kalla 

det för ”the inequality trap” (fortsättningsvis kallat för ojämlikhetsfällan), vilket i korthet kan 

beskrivas i fyra steg; 

Ekonomisk ojämlikhet – lågt förtroende – korruption – mer ojämlikhet. 

Enligt ”the inequality trap” ligger ekonomisk ojämlikhet och lågt förtroende till grund för att 

korruption får fäste i ett samhälle. Följdfrågan som då måste ställas är hur ekonomisk 

ojämlikhet hör ihop med korruption? Enligt Uslaner finns det en indirekt koppling mellan 

ojämlikhet och korruption. Ojämlikhet leder till korruption därför att de grupper som känner 

sig utanför samhället lever i ilska och förbittring över sin situation medan de som tillhör den 

samhällsgrupp som har det bättre ställt och högre status får en förstärkt identitet, vilket gör att 

de känner sig bättre än de människor som inte tillhör samma samhällsgrupp som de själva. 

Om klyftan mellan de rika och fattiga får växa i ett samhälle kommer det tillslut leda till att 

förtroendet för andra människor kommer att raseras, eller åtminstone försvinna till en viss del. 

Att ha förtroende och tillit till andra människor är i sin tur viktigt för att det leder till att man 

kan känna empati för människor som har det dåligt ställt eller far illa. Empati främjar känslan 

av att vi har ett gemensamt öde att gå tillmötes, vilken samhällsgrupp man än tillhör. Känslan 

om ett gemensamt öde stärks desto mer när det handlar om människor som har det sämre ställt 

än en själv, vilket i sin tur gör att när det uppstår en ojämlikhet i rikedom och status kommer 

reaktionerna angående ojämlikheten bli att normerna för rättvisa har blivit kränkta. I ett sådant 

samhälle kommer ojämlikhet inte vara accepterat, utan människor kommer försöka att 

bekämpa ojämlikheter och klasskillnader – och i förlängningen också korruption.  
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Om det däremot inte finns något förtroende till människor som är annorlunda från vad de 

själva är kommer korruption uppstå därför att människor inte kommer känna någon skuld över 

att de agerar oärligt. Utan förtroende för andra människor kan man inte heller känna empati 

för de som har det sämre ställt eller far illa på något sätt. Detta medför i sin tur att man tycker 

att det är okej att agera korrupt och vara oärlig, för man känner ändå ingen empati för de som 

blir drabbade av korruptionen och oärligheten. 

Lågt förtroende för andra människor är en följd av ett ojämlikt samhälle. Ett ojämlikt 

samhälle uppstår när det finns en skev fördelning av resurser, vilket i sin tur leder till att det 

skapas en klyfta mellan rika och fattiga. Distributionen av resurser spelar en nyckelroll vad 

gäller att upprätta en känsla av att alla delar samma öde och har ungefär samma värdegrund 

att stå på. När resurser delas mer lika så känner människor mer gemenskap, förtroende och 

empati med och för varandra. Lika delade resurser samt förtroende för andra människor 

skapar mindre förutsättningar för korruption att få fart i samhället. 

1.3.3 Småskalig korruption 

Korruption kan se ut på olika sätt. Ett begrepp som Uslaner presenterar i boken är ”petty 

corruption”, vilket skulle kunna översättas till småskalig korruption. I många samhällen 

återfinns denna typ av korruption genom att man ger mutor i form av små gåvor eller en 

summa pengar till människor som har eller som skulle kunna vara hjälpsam i en viss situation, 

till exempel kan en person, för att koppla det till min aktuella studie, ge en summa pengar 

eller en gåva till den tjänsteman som har hand om vattenleveransen för att få ett par liter extra 

med vatten eller kan en privatperson betala en organisation en summa för att i gengäld få 

personliga förmåner. Petty corruption, eller småskalig korruption som jag valt att kalla det för, 

återfinns i både den offentliga och privata sfären och uppstår för att det politiska och det 

rättsliga systemet inte fungerar rättvist, och utan en extra ”push” genom mutning kanske det 

inte skulle fungera alls. Vardaglig korruption accepteras av folket då de inte ser någon annan 

väg för att få bukt på problemet. Ännu en anledning till att det accepteras är på grund utav att 

det handlar om relativt små summor av pengar, vilket gör att vardaglig korruption varken 

framkallar avundsjuka eller misstroende. 

1.3.4 Storskalig korruption 

Ett annat begrepp som Uslaner nämner är så kallad ”grand corruption”, vilket jag här kommer 

att kalla det för storskalig korruption. Storskalig korruption avser myndighetsmissbruk av 

betydande storlek. Med myndighetsmissbruk menas handlingar som begåtts av politiker eller 
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personer som ingår i centrala funktioner i staten som vidare har dragit nytta av sina höga 

positioner och kunnat göra sig själva ännu rikare – på bekostnad av allmänhetens resurser. På 

grund av storskalig korruption händer det att resurser inom regeringen som var tänkta att 

användas för att förbättra saker och ting för medborgarna och samhället (i mitt fall pengar 

som skulle gått till att förbättra vatten- och sanitetssektorn) i hemlighet tas av någon som sitter 

på en högre maktposition. För att tydliggöra syftar storskalig korruption till bland annat att 

regeringens resurser minskas på grund av att en tjänsteman/flera tjänstemän tar pengar till sitt 

privata konto. 

1.4  Metod och material 

Min tanke var från början att undersöka hur stor summa av de pengar som skulle gått till 

vatten- och sanitetssektorn faktiskt hade gått till att förbättra sektorn respektive hur mycket 

pengar som hade försvunnit på grund av korruption. Men när jag började min research kom 

jag fram till att det var en svår och komplex fråga att svara på. Det är en komplex fråga då 

korruption är något som ofta sker i hemlighet. Istället för att fokusera på summan av pengar 

som försvunnit på grund av korruption kommer jag i den här uppsatsen fokusera på att 

granska situationer som uppstått i vatten- och sanitetssektorn där man kan misstänka att 

korruption har föranlett situationen. Jag kommer till att börja med granska den institutionella 

strukturen inom den berörda sektorn. Jag kommer att rikta in mig på det här först för att kunna 

veta hur den berörda sektorn är menad att fungera för att sedan kunna utvärdera om sektorn 

fungerar som den ska eller vad den kan tänkas ha för brister. Vidare kommer jag ta upp olika 

situationer som uppstått i sektorn som har orsakat brist av vatten eller sanitet för 

medborgarna. I min analys kommer jag seden analysera institutionerna i sektorn samt 

situationerna som uppstått för att på så sätt se hur korruption uppstår i vatten- och 

sanitetssektorn; alltså vilka grundläggande orsaker det finns till korruptionen och undersöka 

hur, eller om, hela kedjan med institutioner, aktörer och medborgare hänger ihop. För att 

kunna analysera hur korruption uppstår i sektorn kommer jag att använda mig av Eric 

Uslaners verk ”Corruption, Inequality, and the Rule of Law”. Det som jag främst kommer 

använda i hans verk är hans ojämlikhetsfälla som jag kommer förklara mer ingående i 

teoridelen. Under varje nytt avsnitt i uppsatsen kommer jag att föra en kort analys om det som 

jag har presenterat i det avsnittet. Analysen kommer att utgå från Uslaners teori om 

ojämlikhetsfällan. Efter att jag har presenterat den fakta jag har samt en kortare analys i varje 

avsnitt kommer jag göra en helhetsanalys av det som jag tidigare presenterat i uppsatsen. Den 

helhetsanalys som jag kommer göra i slutet av uppsatsen kommer vidare att få presentera mitt 
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slutgiltiga svar på min frågeställning; hur uppstår korruption i vatten- och sanitetssektorn i 

Kenya? 

Jag kommer i den här uppsatsen använda mig av vetenskapliga artiklar som tidigare berört 

korruption och problem i vatten- och sanitetssektorn samt internetsidor som är specialiserade 

på de berörda ämnena. Jag kommer främst rikta in mig på vetenskapliga artiklar som handlar 

om Kenyas korruption och problem i vatten- och sanitetssektorn, men också ta hjälp av 

liknande problem som uppstått i andra länder för att på så sätt få information om vilka 

problem som kan uppstå i vatten- och sanitetssektorn och vidare undersöka om så är fallet 

även i Kenya. 

Problem som jag kan stöta på när det kommer till det material som jag valt att använda mig av 

är att det är att de inte alltid är hundra procent tillförlitliga då det är sekundär fakta som jag 

kommer använda mig av.  

2. Bakgrund 

Jag kommer i det här avsnittet ta upp hur vatten- och sanitetssituationen idag ser ut i Kenya 

för att ger er n inblick i vilka problem landet i fråga står inför. Bland annat kommer jag 

nämnda vilket statsskick Kenya har, människornas levnadsstandard samt hur många i Kenya 

som saknar tillgång till rent vatten och nödvändig sanitär utrustning. Informationen om hur 

Kenyas situation ser ut idag kommer att lägga en grund för det som senare kommer att tas upp 

i den här uppsatsen. Vidare kommer jag i det här avsnittet också skriva om hur den globala 

vattenpolitiken ser ut och vad de finns för principer att följa ur den synvinkeln. Att ha en 

insyn i hur den globala vattenpolitiken ser ut är viktigt därför att man då får en inblick i vilka 

mänskliga rättigheter och principer som världens länder, ur en global synvinkel egentligen ska 

leva upp till. Jag kommer också ta upp den viktigaste vattenlagen i Kenya och beskriva vilka 

reformer som har gjorts efter att den lagen sattes i verk år 2002. I slutanalysen av den här 

uppsatsen kommer jag granska och analysera om Kenya följer de globala principerna som tas 

upp i det här avsnittet samt också utvärdera Kenyas egen vattenlag som tillkom 2002 och se 

fall de följer de principer som de själva satt upp. Att analysera de globala och nationella 

riktlinjer som finns kan hjälpa mig att i slutänden reda ut hur korruption uppstår i Kenya. 

2.1 Kenya 

Kenya har ett republikanskt statsskick där presidenten är både statsöverhuvud och 

regeringschef. Ett flerpartistyre infördes 1991 och idag har Kenya mängder av olika partier. 

År 2010 röstade majoriteten av den kenyanska befolkningen om en ny grundlag, vilken skulle 
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begränsa presidentens makt och istället ge regionerna större inflytande. Ändringen i 

grundlagen anses var ett stort steg mot ett mer demokratiskt styrelsesätt i Kenya.3 

I Kenya finns det cirka 46,7 miljoner människor. Det finns stora inkomst- och 

förmögenhetsskillnader i Kenya och mer än tre fjärdedelar av befolkningen bor i 

landsbygdsområden eller i så kallade slumområden. Människorna som bor på landsbygden är 

beroende av jordbruk för att få en inkomst. Detta är dock svårt att leva på då Kenya allt oftare 

drabbas av en hård återkommande torka. I periodvis, oftast mellan mars-maj, drabbas de 

istället av en intensiv regnperiod som leder till översvämningar. Det här gör att det är svårt att 

odla mat då det oftast är för torrt i marken för att odla – eller i periodvis, dock inte alls lika 

ofta, för vått på grund av översvämningar.4 Att jordbrukarna är beroende av vatten för att 

kunna odla är en annan aspekt för att framhäva hur viktigt det är att ha tillgång till vatten – 

dock är det ingen fråga som närmare kommer att diskuteras i den här uppsatsen.  

En stor procentsats av människor som bor i Afrika, och mer specifikt för den här uppsatsen, 

Kenya, saknar än idag tillgång till säkert vatten eller nödvändig sanitetsutrustning. Trots att 

tekniska innovationer och stora infrastrukturinvesteringar har gjorts under de senaste 

decennierna i vatten- och sanitetssektorn förblir statistiken nedslående. Enligt Water.org 

saknar 17,3 miljoner människor tillgång till rent vatten och 32,7 miljoner saknar tillgång till 

en förbättrad sanitetsutrustning.5 Misskötsel av fördelningen av vattenresurser, korruption, 

brist på lämpliga institutioner och en inaktiv byråkrati är faktorer som ligger till grund för den 

nedslående statistiken vad gäller tillgång till rent vatten och sanitära nödvändigheter.6 

2.2 Vatten och sanitet ur en globalsynpunkt 

I Dublin i början av 1992 hölls en internationell konferens där 180 länder och organisationer 

deltog i frågan om sötvatten och miljöfrågor. Konferensen hölls på grund av att det fanns ett 

allvarligt växande hot mot den hållbara utvecklingen och miljöskyddet. Det allvarliga hotet 

hade uppstått på grund av den växande bristen och missbruket av vattenresurser. Bristen och 

missbruket av vattenresurser skulle kunna få allvarliga globala konsekvenser för människans 

hälsa och levnadsstandard. Därför fastställdes några grundläggande principer i slutet av 

konferensen, som vidare har arbetats in i det internationella samarbetet. De grundläggande 

                                                           
3 http://www.globalis.se/Laender/Kenya 
4 http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/kenya 
5 http://water.org/post/ngugi/ 
6 https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-watergovernance-kenya.pdf 
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principerna som fastställdes i Dublin 1992 är viktiga riktlinjer i den globala vattenpolitiken. 

De tre grundläggande principerna lyder;  

 ”sötvatten är en ändlig och värdefull resurs, som är av avgörande betydelse för liv, 

utveckling och miljö.” 

 ”Förvaltningen av vatten skall bygga på principen om deltagande av användare, 

planerare och beslutsfattare.” 

 ”sötvatten har ett ekonomiskt värde i alla de situationer där man vill använda det och 

skall betraktas som en ekonomisk faktor.”7 

Utöver de grundläggande principerna som fastställdes i Dublin 1992 fastställde FN:s 

generalförsamling den 28 juli år 2012 att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är en 

grundläggande mänsklig rättighet.8 Trots att vatten och sanitet är en grundläggande mänsklig 

rättighet är det än idag över en miljard människor som saknar tillgång till rent vatten och över 

tre miljarder människor som inte har tillgång till en toalett.  

2.3 The Water Act 

Ända sedan Kenya blev självständigt från Storbritannien har den Kenyanska staten försökt 

effektivisera vattentillgången för medborgarna. År 1974, 11 år efter att Kenya blivit 

självständigt, skapade staten ett departement som skulle ansvara för utvecklingen av 

förvaltningen, leverans och service av vattenresurser och sanitär utrustning. Departementet 

har under åren bytt namn ett antal gånger, men går idag under namnet ”Ministry of Water and 

Irrigation”. Departementet för vattenförvalting och vattenservice har som mål att säkerställa 

tillgång och tillgänglighet av vattenresurser till alla medborgare.9 Utöver det här 

departementet och dess ansvar över vattenresurserna har en lagstiftning skapats för att 

effektivisera vattentillgång i Kenya. Lagstiftningen heter ”the Water Act 2002” och uppkom 

utifrån tidigare dokument som staten skapat angående utvecklandet av vatten- och 

sanitetsresurser. ”The Water Act 2002” är en sammanställning från dokumenten ”the National 

Policy on Water Resources Management and Development Sessional Paper No. 1 of 1999”, 

                                                           
7 http://www.vattenportalen.se/fov_glo_djup_sot_politik_sanitet.htm 
8 http://berkleycenter.georgetown.edu/publications/united-nations-resolution-64-292-the-human-right-to-
water-and-sanitation 
9 http://www.water.go.ke/?page_id=6 
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”the Country Strategy on water and Sanitation Services” och ”the Country Strategy on 

Integrated Water Resource Management”.10 

”The Water Act 2002” tillhandahåller viktiga bestämmelser om vattenförvaltning och 

vattenservice. Dokumentet utarbetades med ett huvudmål om att säkerställa likvärdig tillgång 

av vatten- och avloppsnät till alla medborgare.11 Som ett resultat av ”the Water Act 2002” har 

vatten- och sanitetssektorn anammat flera nya reformer. Reformerna kretsar kring de fyra 

följande ämnena;12 

 Bevara och skydda tillgängliga vattenresurser och fördela dem på ett hållbart, 

rationellt och ekonomiskt sätt; 

 Tillförsel av vatten av god kvalité i tillräckliga mängder för att ge alla medborgare, 

även de fattiga, vatten. Alla medborgare ska också ha ett fungerande system för säkert 

bortforslande av avloppsvatten; 

 Upprätta en effektiv institutionell ram; 

 Utveckla ett sunt och hållbart finansieringssystem för en effektiv förvaltning av 

vattenresurser, vattenförsörjning och sanitär utveckling.  

Efter att reformerna av ”the Water Act 2002” initierades har vatten- och sanitetssektorn gjort 

en del förändringar. Reformerna har gjort vatten- och sanitetssektorn till en mer öppen och 

transparent sektor tack vare att det tillkommit fler aktörer som nu deltar och delar på de 

ansvarsområden som berör vatten och sanitet. Men att de tillkommit fler aktörer är inte bara 

av godo, vilket jag mer ingående kommer gå in i nästa avsnitt.  

3. Resultat 
3.1 Klyvningen i vatten- och sanitetssektorn13 

Efter 2002 reformerna som nämndes ovan gjordes en separation mellan vattenförvaltningen 

och vattenservicen. Vattenförvaltningen och vattenservicen är åtskilda varandra, vilket vidare 

skapar en klyfta inom sektorn. För att kunna förklara hur och på vilket sätt det skapas en 

klyfta inom sektorn krävs det en genomgång av de olika institutioner och aktörer som är 

                                                           
10 
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/CABI_Publications/CA_CABI_Series/Community_Law/protected/Ch%2
010.pdf 
11 http://www.environmental-expert.com/Files%5C0%5Carticles%5C20194%5Cwaterproject.pdf 
12 http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/DP-124-Analysing-Governance-Water-Sector-Kenya-
2011.pdf 
13 http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/DP-124-Analysing-Governance-Water-Sector-Kenya-
2011.pdf 
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inblandade i sektorn. För att sedan kunna svara på min frågeställning, hur korruption uppstår, 

krävs det vidare att analysarbete för att se om och i så fall hur korruption uppstår till följd av 

den institutionella strukturen i sektorn. 

Till att börja med är det bra att känna till att den stora klyvningen inom vatten- och 

sanitetssektorn uppstår mellan de som förvaltar vattnet och de som står för servicen av vatten 

och sanitära tjänster. Jag kommer börja med att förklara vad de båda begreppen, 

vattenförvaltning samt vattenservice, betyder. Med vattenförvaltningen menas, vilket hörs på 

namnet, de som förvaltar vattnet vilket också oftast är samma som äger floderna och sjöarna 

där vattnet hämtas. Det är vattenförvaltningen som ser till att vattnet är av bra kvalité och ser 

till att det hela tiden finns vattenresurser att hämtar. Oftast är det staten som tar hand om 

förvaltningen av vattnet då det oftast är dem som äger marken där floderna och sjöarna finns 

varifrån vattnet sedan hämtas av leverantörerna. Den andra delen av vatten- och 

sanitetssektorn är vattenservice. Med vattenservice menas de som ansvarar för leveransen av 

vatten och sanitär utrustning till kunderna (vilket alltså är medborgarna). Den största 

skillnaden mellan vattenförvaltningen och vattenservicen är att det drivs av helt olika syften 

och mål. De har två helt olika styrningsmetoder, med andra ord. Den institution som sköter 

vattenförvaltningen ser vatten som en allmännytta, alltså något som alla medborgare borde få 

ta del av. De ser till de reformer som ”the water act 2002” satt upp angående ”tillförsel av 

vatten av god kvalité i tillräckliga mängder för att ge alla medborgare, även de fattiga, vatten. 

Alla medborgare ska också ha ett fungerande system för säkert bortforslande av 

avloppsvatten”, vilket är reform två som nämndes i avsnittet ovan som handlade om ”the 

Water Act”. Institutionen som förvaltar vattnet har ett tankesätt som är förenligt med de 

mänskliga rättigheter som FN satt upp angående tillgång till rent vatten och nödvändig sanitär 

utrustning, vilket också nämndes tidigare i uppsatsen. Men de aktörer som sköter leveransen 

av vatten och diverse sanitetstjänster ser det istället som en vinstdrivande verksamhet. Att 

bedriva en vinstdrivande verksamhet på livsviktiga medel går inte ihop med FNs mänskliga 

rättigheter eller de nya reformerna som initierades till efterföljd av ”the Water Act 2002”. Det 

är här den stora klyvningen uppstår. Då institutionerna som tar hand om vattenförvaltningen 

inte är de som levererar så spelar det ingen roll att de ser vatten som en allmännytta då de 

endast ansvarar över att förvara vattnet samt se till dess kvalité. Medan de som faktiskt ska 

leverera vatten till kunderna (de kenyanska medborgarna) har som mål att tjäna så mycket 

pengar som möjligt medför att det uppstår konsekvenser för många utav medborgarna i 

Kenya. Konsekvenserna av den här vinstmaximeringen blir att priserna av vattnet trissas upp 
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av olika aktörer, vilket såklart går ut över kunderna som oftast redan är drabbade av fattigdom 

och annat elände. Med andra ord så får medborgarna betala ett orimligt högt pris för en 

livsviktigt vara. Samtidigt som priset på vattnet trissas upp ökar kriminaliteten inom vatten- 

och sanitetssektorn, vilket är ytterligare en konsekvens av vinstmaximeringen som har 

uppstått i sektorn. 

3.2  Den institutionella strukturen 

I bilden nedan visas en pyramid där man tydligt ser avgränsningen som ”the water act 2002” 

skapat mellan förvaltning och leverans/service av vatten och annan nödvändig sanitär 

utrustning.14 

 

Som vi ser på bilden finns det styrning på tre olika nivåer, nationell, regional och lokal nivå. 

De här nivåerna har vidare olika ansvarsområden; lagstiftande, reglering och tillhandahållande 

av tjänster, vilket vi ser längst till höger på bilden. Jag nämnde precis att den stora klyvningen 

i vatten- och sanitetsektorn uppstår då vattenförvaltningen och vattenservicen är åtskilda från 

varandra samt att de drivs av så olika syften och mål. I följande avsnitt kommer jag att gå 

närmare in på de olika organen som finns och som innehar en betydande roll inom vatten- och 

sanitetssektorn. Det är viktigt att veta vilket organ eller aktörer som gör vilket inom sektorn 

då det kommer spela en roll i den fortsatta analysen. När vi har undersökt institutionerna och 

                                                           
14 http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/DP-124-Analysing-Governance-Water-Sector-Kenya-
2011.pdf 
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de aktörer som är inblandade i den ovan nämnda sektorn kan vi undersöka hur korruption 

uppstår i sektorn. 

3.3  Oberoende myndigheter 

Om vi tittar överst på bilden finns det två runda cirklar där det står ”Water Appeals Board” 

och ”Water Services Trust Funds”. ”Water Appeals Board” är en oberoende myndighet som 

inrättades i samband med ”the Water Act 2002”. Myndigheten har till uppgift att hjälpa till att 

lösa och reda ut tvister och konflikter som är relaterade till vatten och sanitet. Dock har den 

inte löst några tvister ännu. ”Water Services Trust Funds” (WSTF) inrättades två år efter ”the 

Water Act 2002” och är en institution som samarbetar ihop med den kenyanska staten. 

Institutionen har till uppgift att ge ekonomiskt stöd till investeringar i områden (oftast 

områden som bebos av fattiga människor) som saknar nödvändig utrustning för vatten och 

sanitära tjänster.15 Den här institutionen erhåller ekonomiska medel från den kenyanska 

regeringen samt från olika donatororgan, bland annat så har både Sverige och Finland hjälpt 

till med ekonomiska medel16, som sedan mer specifikt ska gå till att hjälpa samhällen att 

planera, genomföra, förvalta, driva och upprätthålla vattentjänster. Det här ska göras genom 

att skapa en medvetenhet hos medborgarna och sprida information om vatten och sanitära 

tjänster. På det här sättet ska man uppmuntra medborgarna att aktivt delta i genomförandet av 

att inrätta nödvändig sanitär utrustning som krävs för att kunna få rent vatten samt ett 

fungerande avloppsnät. Med aktivt deltagande menas att WSTF ska hjälpa medborgarna att 

starta upp vattenkiosker som de sedan ska driva själva med hjälp av organisationen. WSTF 

hjälper oftast de medborgare som bor på landsbygden eller i slumområden i Kenya. I de här 

slumområdena finns det oftast inte någon tillgång till fast installerat vatten- och avloppsnät. 

Anledningen till att det inte finns någon fast installation av vatten och dylikt i husen är på 

grund av att många av de människor i slummen inte äger sina hus själva, vilket jag kommer 

gå in mer ingående på i ett senare avsnitt. Att sätta upp kiosker med tillhörande 

vattenledningar och få medborgarna att själva aktivt delta och hjälpa till i kiosken är ett 

billigare sätt för medborgarna att få tillgång till vatten. Utan de här kioskerna kommer det 

andra vattenleverantörer som vill sälja vatten till ett alldeles för högt pris.  

Tyvärr har ”Water Services Trust Funds” inte kunnat utföra sina tänkta uppdrag i många utav 

de fattiga områden då de har begränsats av staten. Staten har inte kunnat finansiera 

institutionen som det från början var tänkt på grund av en ökad befolkning, institutionell 

                                                           
15 http://www.wow.com/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Kenya 
16 http://www.finland.or.ke/public/default.aspx?nodeid=46393&contentlan=2&culture=en-US 
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svaghet, bristfälligt ledarskap, begränsad kunskap och val av teknik samt en begränsad 

vattenresurs.17 Staten säger sig inte ha råd att finansiera vatten- och sanitetssektorn i den grad 

som det från början var tänkt. Men i en undersökning som Mail & Guardian Africa 

presenterade den 30 juli 2015 visar att nästan 99 % av Kenyas budget mellan åren 2013-2014 

inte går att redovisa på ett korrekt sätt.18 Rapporten visar fortsättningsvis att det har skett 

massiva felaktiga utbetalningar, otillåtna utgifter, förskingring av medel och i vissa fall har 

det även förekommit uppenbara plundringar av offentliga medel av regeringstjänstemännen. 

Mellan 2013-2014 hade Kenyas stat totala utgifter på 1 triljon KES (kenyansk shilling), vilket 

motsvarar 10 biljoner dollar. Endast 1,2 % av pengarna, vilket är 12,5 biljoner KES (125 

miljoner dollar) var använda på ett lagligt och effektivt sätt enligt rapporten som Mail & 

Guardian Africa presenterade. 

Även om WSTF faktiskt fått upp en ordentlig vattenanläggning i ett slumområde så löper 

anläggningen stor risk för att förstöras. Mer ingående, i områden där WSTF lyckats få dit 

ordentliga vattenledningar samt en tillhörande vattenkiosk är risken stor att anläggningen 

förstörs av ”vattenmaffian” då de inte uppskattar när organisationer försöker sälja vatten till 

ett billigare pris än vad de gör. Enligt tidningen Reuters kan man till och med sväva i livsfara 

om man inte låter maffian få som de vill.19 

3.4  Nationell styrning 

Om vi återgår till bilden ovan igen så ser vi att överst i triangeln finner vi ”Ministry of Water 

and Irrigation” (MWI). Den här institutionen har det största ansvaret över vattensektorn i 

Kenya. Ministeriet är indelat i fem avdelningar som har olika ansvarsområden inom vatten 

och sanitet. De viktigaste uppgifterna som ministeriet har är att utformar politiken och 

strategier för vatten- och avloppstjänster. De samordnar och gör uppföljning av andra 

institutioner som samverkar inom den här sektorn. Ministeriet är också ansvarig för sektorns 

övergripande investeringar och resursmobilisering. Sammanfattningsvis, vilket vi också kan 

utläsa från bilden, så arbetar MWI på en nationell nivå och är det lagstiftande organet när det 

kommer till vatten- och sanitetsrelaterade frågor, vilket vidare betyder att det är det organet 

inom vatten- och sanitetssektorn som har mest makt.  

                                                           
17 http://www.waterfund.go.ke/ 
18 http://mgafrica.com/article/2015-07-30-shocking-nearly-99-of-money-spent-by-kenya-ministries-last-year-
could-not-be-properly-accounted-for 
19 http://in.reuters.com/article/women-cities-kenya-water-idINKCN0JA0P620141126 
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Samspelet mellan politik och vatten är en viktig aspekt för att vatten- sanitetssektorn ska 

förbättras och utvecklas. Detta beror på att nästan alla beslut som rör sektorn fattas av 

politiker. Speciellt viktigt är det att de ministrar som sitter inom vattenförvaltningen och 

vattenservicen på regional eller lokal nivå är aktiva och driver på MWI för att kunna få 

finansiella medel till att utveckla sektorn eller lägga fram andra förslag för MWI som skulle 

kunna förbättras i vatten- och sanitetssektorn. 

Men i Kenya finns det människor som innehar en ministerpost men som inte aktivt försöker 

lösa de problem som Kenyas befolkning står inför. Ett exempel på det är fallet med Martha 

Karua som är minister för vattenförvaltningen i Kenya. Hon har tidigare uttalat att 

vattenförsörjningsproblem kvarstår i Kenya därför att förvaltningen endast får ett minimalt 

ekonomiskt stöd från MWI. Hon menar vidare att förvaltningen av vattenresurser har 

förpassats till periferin när det kommer till finansiell resurstilldelning och prioritering. Även 

om det är oklart hur en ökad budget skulle lösa vattenproblemen i Kenya så är det viktigt att 

notera att de 4 år som Martha Karua innehaft en ministerposition på vattenförvaltningen har 

hon inte skickat några budgetförslag eller presenterat några andra förslag till MWI om vad för 

finansiella eller andra medel vattenförvaltningen skulle behöva för att råda bot på 

vattenproblemen. Den här apatin är vanlig bland politiker i Kenya.20 

3.5  Regional och lokal styrning 

Om vi går ner ett snäpp i triangeln på bilden ovan så kommer vi till de institutionerna som 

verkar på en regional nivå. Till vänster finner vi ”Water Resources Management Authority” 

(WRMA) och till höger finner vi ”Water Services Regulatory Board” (WSRB). Det är här det 

blir en klyvning i triangeln, en klyvning som leder till att det är två helt olika aktörer och 

institutioner som ansvarar över vattenförvaltningen å ena sidan och vattenservicen å andra 

sidan. WRMA är de som har ansvar över att förvalta vattnet och man skulle kunna 

sammanfatta deras ansvarsområden och arbetsuppgifter i åtta punkter; 

 Att utveckla principer, riktlinjer och rutiner för fördelning av vattenresurser; 

 Att övervaka och emellanåt ompröva den nationella 

vattenresursförvaltningsstrategierna, alltså de strategier som ”the Ministry of Water 

and Irrigation” lagt fram; 

 Att ta emot och avgöra ansökningar om tillstånd för vattenanvändning; 

 Att övervaka och genomdriva villkoren för tillstånd för vattenanvändning; 

                                                           
20 http://www.environmental-expert.com/Files%5C0%5Carticles%5C20194%5Cwaterproject.pdf 
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 Att reglera och skydda kvalitén av vattenresurser; 

 Att hantera och skydda vattentäkter; 

 I enlighet med riktlinjerna för den nationella vattenresursstrategin bestämma avgifter 

som åläggs för användning av vattenresurserna; 

 Att samla in och bevara information om vattenresurser; 

 Att samarbeta med andra organ för en bättre reglering och förvaltning av 

vattenresurser; 

 Att råda ministeriet (the Ministry of Water and Irrigation) om alla frågor som rör 

vattenresurser.21 

Sammanfattningsvis så ansvarar WRMA för alla ansvarsområden som rör vattenförvaltningen 

i Kenya. Under WRMA arbetar ”Catchment Area Advisory Committé” (CAAC), vilket är ett 

utskott som är utsett av ministeriet, vilket tidigare nämndes som den högsta instansen inom 

vatten- och sanitetssektorn. CAACs roll är att ge råd till WRMA angående de regionala 

vattenupptagningsområdena som utskotten har en överblick över. De ska kunna ge råd till 

WRMA som handlar om bevarande, användning och fördelning angående 

vattenupptagningsområdena. CAAC innehar också en viktig roll när det kommer till att 

involvera samhällsmedlemmar och andra aktörer i genomförandet av att aktivt se till att 

skydda och bevara vattenupptagningsområdena.  

 ”The Water Services Regalutory Board” (WSRB) ansvarar, vilket jag nämnde ovan, för 

vattenservicen. WSRB är ett icke-kommersiellt statligt organ som sköter reglering och 

övervakning av vattentjänster i städerna och på landsbygden. Mer ingående så är den här 

institutionen kontrollorganet av vattentjänster. Dess uppgift är att ge tillstånd, godkänna och 

licensiera de företag, organisationer och institutioner som vill jobba med att leverera vatten- 

och sanitära tjänster. Vidare ska de också uträtta riktlinjer för fastställande av avgifter för 

tillhandahållande av vattentjänster, säkerställa kvalitén på vattnet som levereras av 

leverantörerna samt kontrollera att servicen är god. Om servicen inte lever upp till WSRBs 

krav och de får klagomål från kunder angående de som leverantörerna av vattentjänster, då är 

det WSRBs ansvar att agera på klagomålen och utföra en utredning av den gällande 

leverantören. Om en leverantör faktiskt har misskött sig i form av att inte hålla efter de 

                                                           
21 http://www.wrma.or.ke/ 
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tjänster de levererat, det vill säga sköta den sanitära utrustningen och se till att det finns vatten 

och dylikt, har WSRB rättigheter att dra in leverantörens licens.22 

Likt ”Water Resources Management Authority” har även ”the Water Services Regulatory 

Board” ett ansvar över att råda ”the Ministry of Water and Irrigation” om alla slags frågor 

som rör vattenservicen.23 Under WSRB arbetar ”Water Services Boards” (WSB), vilket är en 

institution som innehar åtta regionala kontor som ligger utmed de åtta floder där det rena 

vattnet förvaltas. De har till uppgift att delegera ut tjänster till leverantörer inom vatten- och 

sanitetssektorn och kan, precis som WSRB, licensiera aktörer och företag som vill leverera 

vatten och sanitär utrustning. De har ansvar för planeringen av investeringar, det vill säga att 

utveckla och upprusta vatten- och avloppsanläggningar, och de ansvarar även för att 

genomförandet av det nyss nämnda också blir gjort.24 När WSB inrättades, vilket var efter 

”the Water Act 2002” kritiserades de som en onödig byråkrati som har två sammansmältande 

uppgifter; att lagstifta (vid sidan av WSRB) samt agera marknadsaktörer. WSB har också 

kritiserats för de licenser som de arbetar under, alltså de licenser som jag tidigare nämnde att 

WSRB ger ut till leverantörer som lever upp till deras standard. Licenssystemet har blivit 

kritiserat som byråkratiska, besvärliga och förvirrande skriver professor Elijah k. Biamah i sin 

bok ”Rural Water Supply and Sanitation”.25 Detta ämne kommer jag att komma in närmare på 

senare i uppsatsen. 

På lokal nivå verkar lokala myndigheter, som också där är uppdelade i två olika kategorier 

inom vatten- och sanitetssektorn. En myndighet har hand om vattenförvaltningen på lokal 

nivå och jobbar, vilket vi återigen kan se på bilden ovan, under WRMA och CAAC. Den 

andra myndigheten jobbar under WSRB och WSB och är de aktörer som har hand om 

leveransen av vatten och sanitära tjänster till kunderna, vilket är medborgarna. Aktörerna som 

står för leveransen av vatten och sanitära tjänster kommer beskrivas och analyseras i ett annat 

avsnitt.  

3.6  Analys av Kenyas institutionella struktur 

I det här avsnittet har jag beskrivit hur den institutionella strukturen i Kenya inom vatten- och 

sanitetssektorn ser ut efter reformerna som kom med ”the Water Act 2002”. Avsnittet berörde 

                                                           
22 http://www.wow.com/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Kenya 
23 http://www.wasreb.go.ke/about-us 
24 http://www.wow.com/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Kenya 
25https://books.google.se/books?id=fNjjCwAAQBAJ&pg=PT25&lpg=PT25&dq=water+services+board+kenya+bu
reaucratic&source=bl&ots=I1zG74jrIo&sig=edxLz7wtqPdOIp6WFB5hqKHChuc&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjM7
9rfn_fMAhXBlCwKHX1HDMYQ6AEIKDAB#v=onepage&q=water%20services%20board%20kenya%20bureaucrati
c&f=false 

http://www.wow.com/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Kenya
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de viktigaste institutionerna inom vatten- och sanitetssektorn i Kenya och vad de har för 

ansvarsområde och uppgifter. 

Problem som går att finna i denna institutionella struktur är klyvningen som finns mellan 

förvaltningen av vattnet och leveransen av vatten och sanitära tjänster. De två olika sidorna 

som uppstår i pyramiden kategoriseras av två helt olika styrnings strukturer. De myndigheter 

som ansvarar för vattenförvaltningen, alltså de institutioner som finns till höger i pyramiden 

ovan, ser vatten som en allmännytta. Medan de myndigheter och aktörer som är inblandade i 

vattenservicen ser vatten- och sanitetssektorn som en vinstbringande verksamhet. Den här 

klyvningen skapar stora problem då det hindrar befolkningen att få tillgång till rent vatten och 

sanitär utrustning. Som tidigare nämndes så är aktörerna som levererar vatten inriktade på att 

maximera sina vinster och följden blir då att vattenpriserna trissas upp. I vissa slumområden, 

vilket mer noggrann kommer tas upp senare, finns det inte många aktörer som säljer vatten. 

Det här medför att de aktörer, som oftast till och med är kriminella, som säljer vatten i det 

specifika slumområdet är fria att själva välja vilket pris de vill sätta på vattnet då det inte går 

att få tag på ett annat sätt – vilket då medför att de sätter ett orimligt högt pris på en 

livsnödvändig vara. 

Det finns, som nämndes ovan en stor brist i den institutionella strukturen. Den största bristen, 

enligt mig, är att det finns ett monopol på en sådan livsviktig vara. Vatten borde vara gratis i 

länder som redan är drabbade av svår fattigdom – eller borde staten verkligen lägga all sin 

kraft och allt sitt driv på att hitta en lösning som främjar alla parter; och som framför allt 

främjar de fattiga. I ett exempel ovan tog jag upp att nästan 99 % av de statliga medel som är 

tänkte till allmänheten försvinner på grund av korruption. År 2013-2014 försvann tio biljoner 

dollar ur den statliga kassan på grund av korruption. Med 10 biljoner dollar skulle staten 

kunna bygga riktiga vatten- och avloppsnät till många hushåll i Kenya. Men då staten inte 

hjälper medborgarna att få tillgång till en bra sanitär utrustning så ökar klyftan mellan rik och 

fattig då de rika har råd att själva förser sig med en bra sanitär utrustning medan de fattiga får 

köpa dyrt vatten på 20 liters dunk från vanligtvis kriminella vattenligor; vilket får följden att 

de fattigare blir fattigare och de rikare blir rikare. Det här glappet är första steget på Eric 

Uslaners ojämlikhetfälla – den ekonomiska ojämlikheten.  

Min slutsats i det här avsnittet är att den statliga korruptionen ligger till grund för att det 

uppstår ojämlikhet i vatten- och sanitetssektorn. Då staten inte är förmögen att bygga riktiga 

vatten- och avloppsnät i alla bostäder är det endast de rika som kan låta sig bygga en sådan 

anläggning till sitt hus. Då det är billigare att få vatten direkt ur kranen än att köpa dunk vis så 
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kommer de rika spara mer pengar meden de fattiga kommer bli fattigare för att de tvingas 

köpa den livsviktiga varan vatten till ett orimligt högt pris. Det här är den ekonomiska 

ojämlikheten uppstår i vatten- och sanitetssektorn. 

3.7     Vem äger marken? 

I förra avsnittet tog jag upp den institutionella strukturen som finns i vatten- och 

sanitetssektorn i Kenya. I det här avsnittet kommer jag vidare gå in på hur vatten- och 

sanitetssituationen ser ut i Kenyas största slumområde Kibera. Jag kommer ta upp vilka 

problem människorna i det här slumområdet står inför och vidare också hur de här problemen 

har uppstått.  

Kibera är Afrikas största slumområde och hem åt mer än hälften av Nairobis invånare. Det är 

svårt att veta exakt hur många människor som lever i Kibera men sidan Amnesty har 

uppskattat att Kibera är hem åt ungefär en miljoner människor.26 Det är staten som äger all 

mark i Kibera vilket har resulterar i att människor som bor där endast kan hyra sina boende. 

De har inga hyresrättigheter utan kan vräkas när som av staten. 

Viktig samhällsservice som regeringen och lokala myndigheter har försett andra invånare med 

har miljontals sluminvånare nekats. Ett exempel på detta är tillgång till rent vatten. Trots att 

de kommunala vattenledningarna som förser andra invånare i Nairobi med kranvatten skär 

rakt genom Kibera så får människorna i slummen inte ta del av det vattnet. Det här leder till 

att sluminvånarna tvingas köpa vatten av privata leverantörer, ofta med kopplingar till 

vattenmaffian, till ett betydligt högre pris. I slummen finns det inte heller någon tillgång till 

ordentliga toaletter med avloppshantering utan människor får gå på toa i ett hål i marken som 

delas mellan 50-150 personer. Då de här hålen aldrig töms leder det till sjukdomsspridning av 

allvarliga sjukdomar som exempelvis kolera. Förutom att sjukdomsspridningen ökar finns det 

ännu ett problem som är relaterat till toalett- och avloppsproblematiken. Då det oftast är långa 

avstånd till toaletter och tvättrum finns det en ökad risk för överfall och våldtäkt mot flickor 

och kvinnor. Många kvinnor och flickor har blivit överfallna och våldtagna på väg till 

toaletten. Det här har medfört att många kvinnor inte vågar gå ut kvällstid. Grundläggande 

samhällsservice, så som vatten- och sanitetsanläggningar påverkar alltså kvinnors trygghet 

och säkerhet, men det är något som myndigheterna förbiser. Trots att det bor cirka en miljon 

människor i Kibera så lyser polisen med sin frånvaro. Inte en enda polisstation går att finna i 

Kibera. Förtroendet för polisen är dessutom låg då polisen själv har gjort sig skyldig till 
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överfall och våldtäkt på kvinnor.  Men för att förbättra situationen för människorna i 

slumområdet har myndigheterna byggt ett litet antal kommunala toaletter vilket delvis har 

förbättrar situationen, men det kostar att använda de kommunala toaletterna, vilket är en 

avgift som många invånare inte ha råd att betala; det här gör att problemet kvarstår. 

3.8  Analys av Kiberas situation 

I Kenyas största slumområden bor cirka en miljon människor. De här människorna lider brist 

av både rent vatten och fungerande toaletter och avloppssystem. Bristen på infrastruktur är det 

största problemet för att Kibera ska kunna utvecklas. Då det är staten som äger marken i 

Kibera ligger det på deras ansvar att utveckla infrastrukturen. Men då de människor som bor i 

slumområdet oftast är fattiga får staten inte in så mycket skattemedel från dem, vilket gör att 

de inte kan bekosta anläggandet av infrastrukturen med pengar från skatt som betalats av 

områdets invånare.27 Utan pengar blir det svårt att utveckla Kibera, och ännu svårare blir det 

ifall staten inte ser ett problem i att slumområdet ser ut som det gör. Politikerna verkar sakna 

empati för människor som lever under de här svåra omständigheterna då de inte lägger ner 

större kraft och driv på att förändra deras situation. 

Den statliga bristen som vi ser i Kibera lägger grunden till att korruption kan växa och bli mer 

utbredd i samhället. Men grunden till den statliga bristen finner vi i Eric Uslaners förklaring 

till korruption – ojämlikhetsfällan. I det här fallet bryr sig inte staten och politikerna om de 

människor som bor i slummen. Människor i Kibera får dagligen utstå en kamp för att hitta 

vatten av förhoppningsvis duglig kvalité till ett så bra pris som möjligt och att utföra sina 

behov i ett hål tillsammans med 50-150 andra personer i hopp om att inte bli smittade av 

dödliga sjukdomar. Den här kampen behöver de statligt anställda, politiker och människor 

med rikedom och status inte utkämpa varje dag. De här stora kontrasterna som återfinns 

mellan människor i Kibera och människor som tillhör medel- eller överklassen i Nairobi 

skapar en missunnsamhet och förbittring hos de fattiga människorna i slummen. Den här 

missunnsamheten och förbittringen kan lätt utvecklas till desperation då sådana 

grundläggande nödvändigheter som vatten och sanitärutrustning saknas – och som jag 

nämnde i tidigare avsnitt är det svårt att odla mat i Kenya då marken är så torr. Så utan 

tillgång till vatten kan människorna också komma att lida brist på mat, vilket leder till en ännu 

större desperation hos människorna i slumområdet. Enligt Uslaner kan den här desperationen 

leda till ett kriminellt beteende vilket i längden försämrar hela det kenyanska samhället. 
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Allting blir till en enda stor ond cirkel – och allt detta på grund utav att staten inte kan förse 

sina medborgare med den grundläggande nödvändigheten vatten.  

3.9  En vinstdrivande verksamhet 

I föregående avsnitt har jag beskrivit hur vatten- och sanitetsektorn institutionellt är 

strukturerat samt hur staten har misslyckats att förse Kenyas största slumområde med vatten- 

och sanitetsgrundläggande tjänster. I det här avsnittet kommer jag att gå djupare in på hur 

vatten- och sanitetssektorn är en vinstdrivande sektor för vissa myndigheter och aktörer och 

vad det ger för konsekvenser för medborgarna. 

Sedan reformerna 2002 har investeringarna i sektorn haft enorma ökningar av de totala 

resurserna. Sedan reformerna 2002 har utgifterna för den nationella regeringen, privata 

investerare och internationella donationer gått från 2 biljoner kenyanska shilling (KES) år 

2002, till 28 biljoner KES år 2009 och vidare till 32 biljoner KES 2010.28 De stora summorna 

pengar som finns i sektorn har resulterat i ett blomstrande intresse av vattenfrågor av olika 

sorters aktörer, i syfte till att få tillgång till den växande potten av finansiella och icke-

finansiella resurser som finns tillgängligt i sektorn. De stora summor med pengar som finns 

att hämta i vatten- och sanitetssektorn gör att många aktörer vill dra nytta av det och skapar 

därför verksamheter som endast har vinstmaximering som syfte. De här aktörerna struntar helt 

i att vatten och sanitet faktiskt, enligt FN, är en mänsklig rättighet. 

3.10 Leverans av vatten och sanitära tjänster 

I följande avsnitt kommer jag att gå in på vilka aktörer som är inblandade i leveransen av 

vatten och sanitära tjänster inom sektorn. Vad skiljer de olika aktörerna från varandra? Är alla 

aktörer drivna av vinstmaximering? Fungerar WSRBs och WSBs licensiering av aktörerna? 

Kan vi finna korruption inom den här sektorn och i så fall, hur har det kunnat uppstå? Detta är 

ett par av de frågor som kommer besvaras i texten som följer. 

Som jag nämnde tidigare är det WSRB och WSB som godkänner och licensierar, alltså 

tillåter, aktörer att bli leverantörer av vatten- och sanitära tjänster. Vidare är det WSB som ska 

tillhandahålla tjänsterna, dock är de inte skyldiga att tillhandahålla tjänsterna själva utan kan 

delegera dem till kommersiellt orienterade offentliga företag, så kallade ”Water Service 
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Providers” (WSP). WSP måste hålla sig till de normer och regler som har fastställts av 

WSRB, vilka nämndes i ett tidigare avsnitt. Det finns olika typer av WSPs;29 

 Vattenbolag som ägs av kommunfullmäktige – finns mestadels inne i storstäderna och 

levererar vatten till installerade vattenkranar; 

 Registrerade företag som drivs av små och medelstora leverantörer – dessa 

leverantörer samarbetar med större vattenbolag och kommunfullmäktige. Men medan 

vattenbolag som ägs av kommunfullmäktige håller till inne i storstäderna är de här 

leverantörerna på landsbygden och i andra områden där det finns brist på vatten. De 

levererar vatten genom en lastbilstank som de kör runt på; 

 Vattenkiosker som drivs av samhällsbaserade organisationer – organisationer som ”the 

Water Trust Funds; 

 Illegala försäljare (Vattenmaffian) – ansluter sig illegalt till kommunfullmäktiges 

vattenledningar för att sedan sälja det stulna vattnet till ett mycket högre pris i fattiga 

områden som inte har tillgång till annat vatten.30 

3.11 Licenserade leverantörer 

För att lagligt få leverera vatten i Kenya så krävs det att få ett godkännande och en licens av 

”the Water Services Regulatory Board” (WSRB) eller ”the Water Services Board” (WSRB) 

vilka jobbar under WSRB. ”Nairobi Water Company” (NWC) är ett företag som har blivit 

licensierat av WSB för att tillgodose Nairobi stad med vatten samt också tillgodose de 

närliggande kommunerna med vatten och sanitära tjänster. NWC levererar endast vatten till 

de hushåll som har installerat ett vatten- och avloppssystem, vilket gör att många som bor i 

slumområden inte får tillgång till deras tjänster. NWC är ett dotterbolag till Nairobis 

kommunfullmäktige och skapades år 2004. Dessförinnan var det Nairobi kommunfullmäktige 

som skötte tjänster som var relaterade till vatten och sanitet i Nairobi och närliggande 

områden. Men då de blev beskyllda för att ha misskött vattenleveranser och haft en dålig 

service gentemot kunderna startade de NWC vid sidan om kommunfullmäktige. Etableringen 

av NWC betraktas som en viktig vändpunkt i vattensektorn i Nairobi när det gäller att 

förbättra vattenförsörjningen både i Nairobi men också i närliggande kommuner och 

slumområden.31 Skapandet av NWC medförde en ökad insyn i verksamheten, en bättre 
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kommunikations politik samt tydligare ansvarsområden än vad det funnits innan då Nairobis 

kommunfullmäktige drev tjänsten. NWC har en version om att bli den ledande och mest 

tillförlitliga leverantören av vatten- och avloppstjänster i Nairobi och dess närområden. De 

vill också erbjuda sina kunder en bra service till ett lågt och överkomligt pris.  

Skapandet av NWC gjorde att allmänheten fick mer insyn i verksamheten men korruption har 

trots detta kunnat nässla sig in. Korruptionen som gått att finna i ”Nairobi Water Company” är 

mellan tjänstemän som jobbar för företaget och dess kunder. Bland annat har man funnit att 

det vid tidpunkten för leverans av diverse vatten- och sanitära tjänster har uppkommit 

mutbrott. Kunderna har fått mutat tjänstemännen för att inte få sitt vatten- och avloppsnät 

urkopplat eller för att få återansluta till nätet igen. Korruption har också förekommit då 

tjänstemän på NWC har krävt en viss summa pengar, mycket högre än vad vattnet på lagligt 

sätt skulle kostat, för att låta fattiga människor illegalt få ansluta till NWCs vattenledningarna. 

De fattiga människorna som illegalt ansluter sig till NWCs vattenledningar mot betalning har i 

regel själva inte råd med att installera ett vatten- och avloppsnät i sina hus, eller så äger de 

inte husen själva vilket också sätter stopp för att ansluta sig till NWC lagliga 

vattenledningar.32 

Det finns, som syns på punkt två i listan över olika WSP (water services providers), små eller 

medelstora leverantörer som samarbetar med stora vattenbolag som NWC och 

kommunfullmäktige.  John Momanyi Birongo och Nhi Quyen Le från Roskilde University 

Center har i sin forskningsstudier intervjuat en man som driver ett mindre vattenföretag i 

samarbete med NWC och Nairobis kommunfullmäktige. Den intervjuade mannen beskriver 

hur det är att driva ett mindre vattenföretag i Kenya. Han beskriver vidare att det finns mycket 

korruption inblandat i sektorn och att det inte är enkelt att driva ett mindre vattenföretag på 

grund av just korruptionen. Han beskriver att de mindre företagen måste få en licens av 

Nairobis kommunfullmäktige samt från folkhälsobyrån för att få drivas. Om man godkänns av 

de både institutionerna måste man först betala en anmälningsavgift för att få ansluta sig till 

den vattenledning som Nairobis kommunfullmäktige äger. Men för att få tillgång till licensen 

så måste du också, utöver anmälningsavgiften, betala en summa pengar till antingen Nairobis 

kommunfullmäktige eller folkhälsobyrån. Ju större summa pengar du betalar desto fortare får 

du din licens. Mannen berättar att han sedan var tvungen att betala ännu en summa pengar till 

Nairobis kommunfullmäktige för att få borra hål i vattenledningen för att på så sätt få tillgång 
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till egna vattenkranar till företaget. Nairobi kommunfullmäktige krävde först 50,000 KES 

vilket motsvarar cirka 4000 svenska kronor, men mannen lyckades pruta ner det till 30,000 

KES, vilket motsvarar cirka 2500 svenska kronor – vilket är mycket pengar i Kenya. Mannen 

beskriver vidare att han inte litar på Nairobis kommunfullmäktige och menar på att både 

kommunfullmäktige och NWC är genomsyrat av korruption, vilket förstör för vatten- och 

sanitetssektorn.33 

I inledningen ställde jag frågan om WSRBs och WSBs licensiering fungerar som det ska. Men 

korruption förekommer när företag registrerar sig för att bli godkända leverantörer av vatten 

och sanitära tjänster. Företag kan bli godkända trots att de inte lever upp till den kvalitén och 

standarden som egentligen krävs. WSRB eller WSB kan godkänna de här företagen mot en 

mindre summa med pengar eller gåva.  

3.12   Illegal vattenförsäljning – ”vattenmaffian” 

I den sista punkten av vilka WSPs det finns i Kenya nämnde jag illegala försäljare som 

olagligt ansluter sig till kommunfullmäktiges vattenledningar för att sedan sälja det stulna 

vattnet till ett mycket högre pris i fattiga områden där det råder brist på vatten. De som är 

inblandade i den här illegala försäljningen brukar kallas för vattenmaffian.  

Problem med den så kallade vattenmaffian återfinns i fattiga slumområden där det är svårt att 

få tag på rent vatten. Utanför Kenyas huvudstad Nairobi finns ett stort slumområde vid namn 

Kibera. I Nairobi är det ”Nairobi Water Company” (NWC), ett vattenbolag som ägs av 

Nairobis kommunfullmäktige, som står för leveransen av legala vatten- och sanitära tjänster. 

Men i ett slumområde som Kibera är det ovanligt att husen har en installerad vatten- och 

sanitetsanläggning. NWC, som nämndes tidigare, levererar mestadels vatten till de människor 

som valt att köpa en vatten- och avloppsanläggning till sitt hus; vilket många i Kibera inte har 

råd med. Det här gör att det råder en stor brist på vatten i Kibera. På grund av vattenbristen 

finns det människor som har organiserat sig till en så kallad ”vattenmaffia” som stjäl vatten 

från NWC vattenledningar för att sedan sälja det dyrt i Kibera. Enligt sidan Reuters betalar 

människor 10 till 25 gånger mer för det illegala vattnet som maffian säljer mot det legala 

vatten som NWC säljer via en fast installerad vatten- och avloppsanläggning.34 Det här höga 

priset gör att vatten oftast blir den största utgiften för Kiberas hushåll. Nyhetssidan Reuters 

skriver att Kiberas hushåll spenderar ungefär en tredjedel av sin inkomst på vatten. Det är 

svårt att hitta lösningar till att bekämpa vattenmaffian och ge medborgarna tillgång till vatten 

                                                           
33 http://www.environmental-expert.com/Files%5C0%5Carticles%5C20194%5Cwaterproject.pdf 
34 http://in.reuters.com/article/women-cities-kenya-water-idINKCN0JA0P620141126 
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till ett billigare pris.35 Om hjälporganisationer eller andra personer ställer upp vattenkiosker 

som säljer billigare vatten än maffian riskerar de att få sin kiosk vandaliserad och i värsta fall 

bli dödade. 

För att vattenmaffian ska kunna hålla igång sina illegala vattenaffärer mutar de anställda 

personer på NWC för att illegalt kunna ansluta sig till deras vattenledningar. Om de skulle bli 

upptäckta av polisen mutar de sig ur anklagelserna om stöld. Om polisen inte skulle gå med 

på mutning och en person med koppling till vattenmaffian skulle bli ställd inför rätta så kan 

de istället muta domaren, vilket brukar funka i de flesta fall.36 Det är inte bara NWC som blir 

drabbade av vattenmaffians stölder utan enligt Thomson Reuters Foundation News är många 

inbrott relaterade till vattenstölder. Vidare rapporterade samma tidning år 2012 om att många 

vattentjuvar som blivit tagna släpps utan vidare straff efter att de mutat polisen med en viss 

summa pengar.37 

Anledningen till att den illegala försäljningen av vatten kan fortgå är därför att det är en sådan 

lönsam affär för säljarna – men tyvärr desto mindre lönsam för kunderna. I Kibera bor det 

över en miljon människor och många utav dem har inte tillgång till rent vatten, vilket jag 

senare i uppsatsen kommer förklara anledningen till. Att det finns så stor brist på vatten i 

Kibera samt att de illegala säljarna tjänar stora summor och kommer undan polis och andra 

myndigheter gör det möjligt för illegala säljare att fortsätta med sin försäljning av vatten till 

höga priser. Tidningen Thomas Reuters Foundation News, som jag tidigare refererat till, har 

intervjuat en psykolog vid namn John Munyua, angående vattenstölderna och de illegala 

säljarna av vatten. Munyua menar på att även om poliserna skulle arrestera de som sålde 

vatten illegalt så skulle det ändå inte lösa problemet. Det enda som skulle kunna leda till en 

lösning är ett de som tillhör vattenmaffian skulle få en anställning som skulle ge dem en 

inkomst de skulle klara sig att leva på.38 

3.13   Analys av vattenleverantörer 

Går det ovan nämnda dilemmat att koppla till min frågeställning; hur uppstår korruption i 

vatten- och sanitetssektorn? I fallet ovan har vi ett typexempel på vad Eric Uslaner skulle 

kallat för småskalig korruption. För att kort sammanfatta så är småskalig korruption en slags 

korruption som innefattar små summor av pengar till myndigheter eller andra personer som 

                                                           
35 http://in.reuters.com/article/women-cities-kenya-water-idINKCN0JA0P620141126 
36 http://www.environmental-expert.com/Files%5C0%5Carticles%5C20194%5Cwaterproject.pdf 
37 http://news.trust.org//item/?map=water-shortages-driving-growing-thefts-conflicts-in-kenya 
38 http://news.trust.org//item/?map=water-shortages-driving-growing-thefts-conflicts-in-kenya 
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kan ge en förmånliga tjänster. I det här fallet uppstår den småskaliga korruptionen när de 

vattenmaffian mutar polis och andra inblandade parter för att kunna stjäla vatten utan att bli 

åtalade för brott. Ett annat exempel på småskalig korruption är när människor eller företag 

måste muta NWC för att få ansluta sig legalt, eller illegalt för den delen, till deras 

vattenledningar. Vi vet alltså vad för sorts av korruption det handlar om. Men frågan kvarstår, 

hur uppstod den? 

För att kunna besvara min frågeställning krävs det att vi går tillbaka till Uslaner 

ojämlikhetsfälla som säger att ekonomisk ojämlikhet föder lågt förtroende för andra 

människor vilket i sin tur gör att empatin för andra människor försvinner.  

Enligt psykologen John Munyana, som jag nämnde i ovan, kommer det inte gå att stoppa den 

illegala försäljningen av vatten så länge de illegala säljarna inte får ett jobb där de tjänar så 

pass bra att de kan klara sig på de pengarna. Tidigare i det här avsnittet nämndes också att det 

är en väldigt lönsam affär för vattenmaffian då det finns en stor brist av vatten i Kibera, som 

för övrigt är bosatt av över en miljon människor. Vattenmaffian kommer alltså, enligt 

Munyana, inte gå att råda bot över förens de skulle få ett arbete med en tillräckligt hög lön. 

Detta innebär att det från början finns ett ekonomiskt skäl till att de illegala säljarna stjäl 

vatten; de gör det för att kunna få en inkomst att leva på. Om vi återkopplar detta till Uslaner 

ojämlikhetsfälla ser vi att steg ett, återigen, är en ekonomisk ojämlikhet. Om det finns en stor 

ekonomisk ojämlikhet försvinner förtroendet för människor som inte är som en själv. När 

förtroendet för andra människor försvinner menar Uslaner vidare att man inte heller kan 

känna någon empati när människor som finns utanför ens egna sociala grupp far illa eller har 

det svårt. Utan empati kan man agera korrupt utan att känna dåligt samvete för det man gör; 

vilket förklarar varför de personer som tillhör vattenmaffian kan ta ut orimliga priser för 

vatten. Enligt min uppfattning passar Uslaners förklaringen in i det ovan nämnda fallet. 

4 Slutsats 

Hur uppstår korruption i vatten- och sanitetssektorn? 

I avsnitten ovanför har jag under varje avsnitt presenterat en kort analys av det material som 

har presenterats. I samtliga fall som jag har undersökt har jag kunnat hitta en ekonomisk 

ojämlikhet som jag menar på är grunden till att korruption inom den här sektorn uppstår. 

Enligt Eric Uslaners ojämlikhetsfälla uppstår korruption på följande sätt; 

Ekonomisk ojämlikhet – lågt förtroende – korruption – mer ojämlikhet. 
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Som presenterades innan finns det en stor förmögenhetsskillnad i Kenya, det vill säga det 

finns en stor klyfta mellan de som är rika och fattiga. Den här förmögenhetsskillnaden gör 

skillnad inom vatten- och sanitetssektorn då de rika har råd att själva finansiera en vatten- och 

avloppsanläggning, vilket medför att de kan få vatten direkt ur kranen som Nairobi Water 

Company levererar. Vatten som tas ur kran är mycket billigare än vatten som måste köpas på 

annan väg. Det här gör att de rika lätt får tillgång till rent och säkert vatten till ett bra pris. De 

människor som inte har råd med en vatten- och avloppsanläggning blir ofta tvingade att köpa 

vatten av vattenmaffian som säljer vatten till orimligt höga priser, vilket vidare leder till att de 

fattigare blir fattigare för att de måste spendera mer pengar på en livsviktig vara. 

Den här klyftan mellan rik och fattig genomsyrar hela vatten- och sanitetskedjan i Kenya. De 

rika får alltid förmåner som de fattiga inte får ta del av – antingen för att de inte har råd eller 

på grund utav att staten inte vill eller kan förse de fattiga med samma förmåner som de rika. 

Det här påverkar medborgarnas tillit och förtroende för staten och vidare också för andra 

människor som inte tillhör samma sociala grupp som de själva. Utan tillit och förtroende till 

andra människor försvinner också empatin för utsatta människor. Det här leder till att bland 

annat vattenmaffia och byråkrater kan agera korrupt då de inte känner skuld eller skam över 

att de lurar andra personer på pengar eller agerar korrupt på något annat sätt. 

Det ovan beskrivna mönstret skapar ännu mer korruption i samhället då det blir det normala 

och det enda sättet att kunna leva och överleva på. Med ännu mer korruption i samhället 

skapas också mer ojämlikhet och det hela blir en ond cirkel som blir svår att ta sig ur.  

Sammanfattning 

Utifrån Eric Uslaners teori om ojämlikhetsfällan har jag i den här uppsatsen undersökt hur 

korruption uppstår i vatten- och sanitetssektorn. 

Enligt Uslaner är det en ekonomisk ojämlikhet som ligger till grund för korruption. 

Korruption växer och gror i samhällen där glappet mellan rik och fattig är stort. Genom denna 

ekonomiska ojämlikhet minskar förtroendet mot den samhällsgrupp som man själv inte 

tillhör. Med minskat förtroende får korruptionen ett starkare fotfäste och kan på så sätt 

fortsätta växa i samhället och bli ännu mer utbredd. Det som ovan beskrivs är Eric Uslaners 

ojämlikhetsfälla, som vidare kan sammanfattas i fyra steg;  

Ekonomisk ojämlikhet – lågt förtroende – korruption – mer ojämlikhet. 

 



29 
 

Det är utifrån den här ojämlikhetsfällan som jag undersökt Kenyas, mer specifikt Nairobis och 

Kiberas vatten- och sanitetssektorn. 

I min studie har jag undersökt hur de nya reformerna som medföljde ”the Water Act 2002” 

har påverkat den institutionella strukturen inom vatten- och sanitetssektorn i Kenya. I de 

institutionella strukturerna hittade jag en brist mellan de institutioner som förvaltar vattnet och 

de institutioner och aktörer som levererar vatten- och sanitetstjänster. Bristen uppkommer då 

de olika institutionerna och aktörerna drivs av olika syften. De som förvaltar vattnet drivs av 

allmännytta medan de som levererar vatten och sanitära tjänster drivs av ett vinstsyfte. 

Det vinstsyfte som de institutioner och aktörer som levererar vatten drivs av gör att inte alla 

medborgare har råd att köpa vatten. Det här medför i sin tur att illegala ligor, den så kallade 

vattenmaffian, stjäl vatten från Nairobi kommuns vattenledningar för att på så sätt sälja det för 

ett högt pris till de fattiga människorna som inte kan få tillgång till vatten på något annat sätt. 

Den ekonomiska ojämlikheten i samhället skapar ett glapp mellan rika och fattiga även i 

vatten- och sanitetssektorn. De rika har råd att köpa vatten- och sanitetstjänster på legal väg 

medan de fattiga tvingas köpa vatten- och sanitetstjänster till ett oerhört högt pris. Den här 

ekonomiska ojämlikheten skapar ett lågt förtroende för andra människor, vilket i sin tur gör 

att människor inte får dåligt samvete för att lura och behandla varandra illa – vilket får följden 

att korruption får grepp i samhället och växer och gror på alla nivåer.  
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