Teknikföretagen vill öka intresset
för ingenjörsutbildningar
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Påsen som räddar liv

Företag talar gärna om
socialt ansvar, CSR, och
oetiska snedsteg kan bli
dyra.

f o t o : p r i vat

Magnus Frostenson, forskare,
Uppsala universitet
– CSR har fått större betydelse
i näringslivet men det finns ingen
direkt koppling till lönsamhet.
Men lönsamhet bygger på
förtroende och därför kan CSR
spela en roll.

Göran Norén, Svenskt Näringsliv
– Många företag uppger att
det är allt viktigare att sköta
riskhantering och omvärlds
relationer. Missar kan definitivt
påverka företagens resultat.

D

åliga bostäder är inte
det största problemet i
världens slumområden.
Det är bristen på toaletter. 2,6
miljarder människor i världen
saknar tillgång till toalett.
Varje år dör 1,8 miljoner människor av diarrésjukdomar.
Efter resor till fattiga länder
fick arkitekten Anders
Wilhelmson för fem år
sedan idén till en toalettpåse
av bioplast som med hjälp av
urinämnet urea (karbamid)
livräddare. 90 procent som dör i diarrésjukdomar är barn.
omvandlar avföringen till
Peepoo minskar spridningen av sjukdomar.
näringsrikt gödsel på kort
tid. Han startade bolaget
Peepoople och tillsatte en projektgrupp med forskare och kreativa medarbetare.
Sedan 2008 har påsen testats av tusentals människor i Kenya, Bangladesh och Haiti.
I somras startade den första småskaliga tillverkningen och försäljning av Peepootoaletten i Nairobi, Kenya.
– Det är en halvmanuell liten fabrik som tillverkar 5000 påsar om dagen. Hälften
distribueras kostnadsfritt av hjälporganisationer och hälften säljs av mikroentreprenörer till boende i slumområden. Konsumentpriset är 30 öre per påse, säger Karin
Ruiz, VD för Peepoople.
Påsarna kan grävas ned i trädgården och blir snabbt näringsrik gödsel.
– Vi håller också på att ordna insamlingsstationer, drop-points, där man kan panta
använda påsar för tio öre styck. Påsarna transporteras till anläggningar för framställning av gödsel i större skala.
Peepooples femårsplan är fem storskaliga produktionsanläggningar i flera
u-länder.

Följ Felix Herngren när han hänger med
framgångsrika svenska ingenjörer ute i världen.
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Allt färre tycker att satsning på
forskning ger ett bättre samhälle.
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Helena Hagberg, analytiker,
Nordea
– Absolut! Allt fler ”business to
business”-företag rapporterar nu
ökade krav från sina kunder. BP
är ett exempel på vad miljöutsläpp kan kosta.

f o t o : c am i l l a w i r s e e n

Den svenska engångstoaletten Peepoo ger näringsrikt gödsel på två
veckor och kan lösa toalettbristen i tredje världen. Nu har tillverkning
och försäljning i liten skala startat i Kenya.

Är socialt
ansvar viktigt
och lönsamt?
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