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Sammanfattning 

De praktiker och föreställningar som hör samma med den magiska verkligheten under etiketten 

”witchcraft” verkar öka i popularitet i dagens Afrika. Medan vissa postmoderna antropologer 

har tolkat fenomenet som en kritisk kommentar mot moderniseringsprocesser är det troligt att 

föreställningen om den magiska verkligheten kan göra anspråk på fler uttryck än så. Syftet med 

den här undersökningen är att analysera hur informanternas syn på andebesättelse i en Luo-

dominerad kristen evangelisk församling i Kibera, kan tolkas utifrån vissa ekonomiska, sociala 

och kulturella processer. Jag undersöker hur andebesättelse kan förstås med hjälp av 

informanternas förhållande till och synen på hemmet, familjen, könsroller, staden, landsbygden, 

avundsjuka och framgång. I analysen tolkas informanternas föreställningar om andebesättelse 

utifrån rörelser mellan de kenyanska gränserna rikedom/fattigdom, stadsliv/landsbygd och 

offentligt/privat. Andebesättelse kan därefter förstås som en slags medlare mellan dessa 

gränser, där de som befinner sig mellan någon av dessa oppositioner tenderar att vara särskilt 

utsatta för andliga attacker.  

Nyckelord: Kenya, Kibera, Luo, Andebesättelse, Häxeri, Gränser 

Abstract  

The notion of witchcraft seems to grow in popularity in the contemporary Africa. While some 

postmodern anthropologists have interpreted the phenomenon as a critical commentary on the 

processes of modernization, it is likely to be able to claim more than that. The purpose of the 

thesis is to analyse the notion of spirit possession by the informants in a Luo dominated 

evangelical church in Kibera, and how it may be interpreted through certain economic, social 

and cultural processes. This is made by investigating the views on the home, family, gender 

roles, urban, rural, jealousy and prosperity. The informant’s notion of spirit possession is 

interpreted in the analyse as movements across the Kenyan boundaries of rural/urban, 

public/private and rich/poor. Spirit possession is understood as a mediator between these 

boundaries, and those who is found to be in between some of these oppositions tend to be most 

vulnerable to spirit attacks.   

Key words: Kenya, Kibera, Luo, Spirit Possession, Witchcraft, Boundaries 
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1. Inledning 

Det är en varm och kvav söndagsförmiddag i Kibera, och uppemot 50 kyrkobesökare har 

samlats i en byggnad uppförd endast av korrugerad plåt och nakna stammar till stomme. Solen 

steker både sopor och människor, luften här inne blir tjock och det luktar lite fränt. Detta verkar 

emellertid inte störa församlingsmedlemmarna som i något som liknar extas tränger sig så långt 

fram det går och klappar häftigt med händerna samtidigt som de sjunger en lovsång på Luo eller 

swahili; jag har ännu inte lärt mig avgöra skillnaden. Efter kanske en kvart sätter de sig igen 

(de som har stol) och lyssnar på den tredje predikanten för dagen. Det är flera andra liknande 

kyrkobyggnader i närheten, och det hörs ett intensivt trummande från Rohokyrkan alldeles 

bredvid. Predikanten, som kallas Biskopen, saknar mikrofon och försöker med sin röstkapacitet 

att överrösta alla andra ljud. I takt med att han når kulmen på sin predikan blir atmosfären allt 

mer intensiv; människor som berörs av budskapet ställer sig upp och ropar ut sina bifall, några 

faller in i vad jag tycker låter som förtvivlad, gråtande bön, vaggandes med huvudet i knät. Det 

verkar som att predikanten säger något särskilt, för samtliga församlingsmedlemmar lägger sig 

sedan på knä på golvet, och ljudnivån höjs ytterligare. Särskilt kvinnorna visar väldigt starka 

känslouttryck; de ropar och gråter – jag uppfattar det som förtvivlat. Fem män går sedan runt 

bland de som ligger på golvet, lägger händerna på dem och ber högt. Vid denna beröring spritter 

det plötsligt till i en kvinna; hon skriker ursinnigt och i raseri sparkar och slåss hon mycket 

våldsamt, så pass mycket att männen tvingas trycka ner hennes händer och fötter. De fortsätter 

be högt över henne, och ibland tar hon även emot lättare slag. Efter en stund lugnar sig kvinnans 

kropp och skrik, och hon faller ner på knä i gråtande bön innan hon reser sig och sätter sig på 

sin stol igen.  

Denna vinjett var ett av fem exempel på kvinnlig andebesättelse, tillika andeutdrivning, som 

jag observerade under en evangelisk gudstjänst i Kibera, utanför Nairobi. I samband med mitt 

kandidatarbete i socialantropologi, utförde jag fältarbete i den här församlingen under tre 

veckor i november 2016.  Denna starka upplevelse väckte många frågor hos mig, och blev 

därför på ett naturligt sätt utgångspunkten för resten av mitt arbete. Resultatet av detta 

presenteras i den här uppsatsen.   
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1.1  Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur informanterna i en Luo-dominerad evangelisk 

församling i Kibera ser på andar och andebesättelse, och hur fenomenet kan tolkas som en 

aspekt av informanternas sätt att navigera och röra sig mellan gränserna stadsliv/landsbygd, 

offentligt/privat och rikedom/fattigdom.  

Mina ursprungliga frågeställningar var helt enkelt att förstå vad andebesättelse var för 

informanterna och hur de förhåller sig till det; vad som orsakar attacker från onda andar, vad 

det innebär att vara besatt och hur det hanteras.  Eftersom kvinnor verkade drabbas av 

andebesättelse oftare än män, var också detta en initial frågeställning. I bearbetningen av 

materialet upptäckte jag dock att vissa teman återkom, vilket bidrog till att forma det teoretiska 

ramverket att analysera andebesättelse utifrån. Frågeställningarna omformulerades därefter till:  

  Hur förhåller sig informanterna till andebesättelse utifrån vissa sociala, ekonomiska 

och kulturella processer 

 närmare bestämt, hur kan andebesättelse förstås med hjälp av informanternas 

relation till och syn på hemmet, familjen, könsroller, staden, landsbygden, 

avundsjuka och framgång? 

 

1.2  Metod och etik 

Som student i socialantropologi vid Linköpings Universitet, har vi inför kandidatarbetet tränats 

i etnografi med särskilt fokus på deltagande observation och intervjuteknik, som också 

tillämpats i den här studien. Forskningen har även gjorts utefter Vetenskapsrådets etiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990).  

1.2.1 Deltagande observation och etnografi 

Etnografi är en vetenskaplig metod som används för att kunna beskriva och jämföra samhällen 

och kulturer, där forskaren själv blir en del av gruppen som studeras – så kallat deltagande 

observation. Med deltagande observation menas att forskaren både genom att delta i och 

observera aktiviteter (gärna också informanternas vardag), på så sätt får en egen praktisk och 

upplevd erfarenhet av det eller dem som studeras. Detta fältarbete utfördes under tre veckor i 

november 2016. Den etnografiska materialinsamlingen har i mitt fall huvudsakligen bestått av 

fältanteckningar och intervjuer (se nästa avsnitt). Att producera beskrivande fältanteckningar 
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av det här slaget är mycket mer än att bara notera ”fakta” eller ”vad som hände”; det bör snarare 

ses som resultatet av en aktiv förståelseskapande tolkningsprocess, som inte bara påverkar vad 

som noteras utan också hur det skrivs ner (Emerson, Fretz, & Shaw, 2011:9) 

Den här studien har alltså genomförts med en medvetenhet att jag som forskare, beroende av 

personlighet, kön, ålder, kulturell och social bakgrund och så vidare, påverkar 

forskningsmaterialet bland annat i form av urval och framställning (Hendry, 2008:27-29). Att 

jag valt att intressera mig för andebesättelse utifrån ett genusperspektiv är exempelvis ett 

resultat av mina tidigare erfarenheter och mina värderingar; det är med andra ord påverkat av 

vad jag anser är viktigt eller intressant att belysa. Detta innebär också att om en annan person 

hade gjort samma studie som jag, är det inte säkert att vi hade kommit till samma resultat eller 

slutsatser. Alltså, beroende på vilka vi är och vilka vi möter skapar vi olika relationer till 

informanterna, vilket i sin tur påverkar studien (Emerson et al., 2011:4).  

Den huvudsakliga aspekten som kan ha påverkat resultatet är tidsintervallet. Fenomenet jag 

studerat är mycket komplext och tre veckor var alldeles för lite för att kunna få en djupare 

förståelse för de olika aktörerna, processerna och drivkrafterna. Resultatet som presenteras här 

bör snarare ses som toppen av ett isberg. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är min 

egen tro. Mina informanter gjorde skillnad mellan att vara kristen, och att vara ”född på nytt”. 

Av dessa två kategorier tillhörde jag mer den första; även om jag så att säga är ”kulturellt 

kristen” (så till vida att jag är medlem i Svenska Kyrkan och kan uppskatta kristendomen på ett 

allmänreligiöst plan) är jag inte troende på det sättet att jag identifierar mig som andedöpt eller 

frälst, vilket hör till att var ”född på nytt”. Däremot har jag en frireligiös bakgrund inom både 

pingströrelsen och missionskyrkan, vilket skapade en slags gemensam plattform där vi kunde 

mötas på, och jag upplevde aldrig att min personliga tro var ett direkt problem i interaktionen 

med mina informanter. Ibland kunde jag dock uppleva att det uppstod vissa spänningar, mellan 

vad de förväntade sig att jag skulle tro eller säga, och vad jag var bekväm med att uttrycka. En 

händelse som illustrerar detta på ett bra sätt var efter den första gudstjänsten då jag blev kallad 

framför församlingen för att som gäst presentera mig. Till skillnad från två andra gäster som 

också var där, som såg detta som ett tillfälle att uttrycka sin tro eller framlägga ett vittnesbörd, 

valde jag att generellt tacka för att församlingen tagit emot mig som student, och för att jag fått 

vara med och fira deras gudstjänst. Detta innebar inga direkt problem, men jag tyckte mig 

uppleva kanske en viss misstänksamhet eller avvaktande, eftersom det fanns en osäkerhet både 

från mitt håll, och en osäkerhet från dem gentemot mig då jag bröt mot denna norm. Ett annat 

dilemma kan ha varit under intervjuer, då det ibland kan ha verkat som att informanterna blev 
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lite förvånade över att jag ställde vissa frågor om någonting de kanske förväntade sig att jag 

skulle känna till.  

1.2.2 Intervjuer och informanter 

Den deltagande observationen har jag valt att komplettera med intervjuer. Under mitt fältarbete 

utfördes sju semi-strukturerade djupintervjuer med sex olika informanter. Genomsnittstiden var 

47 minuter per intervju. Fyra kvinnor och två män intervjuades, i åldern mellan 15-40 år. Utefter 

Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) 

har informanterna informerats om att jag studerar antropologi, att jag varit intresserad av 

församlingen, andebesättelse och genusstrukturer, att det var helt frivilligt att ställa upp eller 

avbryta intervjun samt att deras identiteter skulle skyddas i uppsatsen. Alla gav sin tillåtelse att 

spela in intervjun på min telefon. Dessa intervjuer transkriberades sedan, och jag förde även 

anteckningar för hand. De transkriberade intervjuerna, liksom övriga fältanteckningar, har 

sedan bearbetats genom att de kodats och tematiserats (Emerson et al., 2011).  

I uppsatsen kommer jag vid ett flertal gånger hänvisa till olika fingerade namn, och även namnet 

på församlingen kommer vara konstruerat. Här följer dock en kort introduktion till 

informanterna, och deras relationer.  

Rachel var inflyttad till Kibera och bodde där i mer än 10 år, men bor nu strax utanför området. 

Hon är runt 40-årsåldern och är den högst uppsatta kvinnan i församlingen, ”Mother of the Church”. 

Rachel är änka, men har en stor familj. Rachel är bland annat äktenskapsrådgivare och själavårdare 

för kvinnor. Emma, Rachels dotter, är yngst av de intervjuade, hon är 15 år och uppvuxen i Kibera 

under större delen av sitt liv men bor nu strax utanför den informella bosättningen med sin mamma 

och sina syskon. Hon har vid fältarbetets tidpunkt precis slutfört sitt första år på high school och är 

ledare för söndagsskolan.  

Jane (34 år) och Rebecca (40 år) är tillsammans med Rachel församlingens ”elder women”, som 

framför allt behöver vara med under veckodagssammankomsterna i hemmen. De är båda inflyttade 

till Kibera, är gifta och har familj.  

Chris (42 år) och Noah (28 år) är också inflyttade från Kibera. Chris var en av grundarna för 

församlingen och är idag framför allt undervisare, äktenskapsrådgivare och själavårdare för män. 

Noah är evangelist (besöker olika ställen i Kibera och predikar), är gift och har två barn.  

Fyra av sex informanter i den här studien är alltså kvinnor. Att det är fler kvinnor än män som 

har intervjuats beror i första hand på att jag under mitt fältarbete var intresserad av kvinnornas 
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roll i församlingen. Detta innebar att jag i första hand fokuserade på kvinnornas upplevelse och 

syn på detta. Min bedömning är dock att det inte har påverkat resultatet eller analysen i den här 

uppsatsen signifikant. Jag har också tagit med i bedömningen att de flesta av de intervjuade har 

någon slags högre position i församlingen och att de varit aktiva inom församlingen en längre 

tid. Även om jag inte har någon garanti på att informanternas uttalanden är representativa för 

alla i kyrkan, har jag ändå bedömt dem som mer representativa än någon som nyligen har 

anslutit sig.  

1.3  Ingångar och ansatser 

Det är viktigt för mig att behandla materialet till den här uppsatsen med respekt för de 

informanter som givit mig sitt förtroende att tala om sin tro. Uppsatsen utgör inte en kritik mot 

informanternas tro eller världsbild, och jag gör heller inget anspråk på att presentera en 

heltäckande redovisning över deras tro eller världsbild. Även om jag kopplar materialet till 

andra vetenskapliga teorier, är min ansats att i så hög grad som möjligt beskriva och återge 

förklaringar till det jag undersöker på ett sådant sätt att även mina informanter kan känna sig 

nöjda med det. Jag har därför genomgående försökt vara tydlig med att skilja på vad som är 

etnografiskt material och vad som är en extern tolkning. Uppsatsen riktar sig i första hand mot 

en akademisk läsekrets, företrädesvis mot en antropologisk och samhällsvetenskaplig 

målgrupp, även om jag hoppas att studien kan vara användbar och intressant även för andra 

nyfikna läsare. 

I och med att jag tolkar och analyserar empirin utifrån rörelser mellan oppositionella, 

konstruerade gränser, lägger jag an en strukturell ansats på världsåskådningen (Hendry, 

2008:140-143). Denna metod har framför allt sitt ursprung i Claude Lévi-Strauss arbete med 

att analysera mytologi. Genom att bryta ner mytologiska berättelser och barnhistorier till vad 

han uppfattade var deras minsta element, kom han fram till att de fungerar som medlare mellan 

viktiga och ofta starkt repellerande motsatser, exempelvis mellan liv och död, eller natur och 

kultur (Hendry, 2008:141; Lévi-Strauss, 1963; Ortner, 1972). I mitt material analyserar jag hur 

informanternas föreställningar om andar och attacker från andar kan tolkas som medlare mellan 

motsatser, konstruerade utifrån klassifikationer om relationen till hemmet, familjen, könsroller, 

staden, landsbygden, avundsjuka och framgång.   
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1.4  Den magiska verkligheten  

I Kenya används begreppet ”witchcraft” för att hänvisa till den magiska verkligheten, där 

andliga orsakssammanband används för att framförallt förklara olycka. Häxeri, trolldom, magi 

och trolleri står alla för olika försök till definitioner för vad detta innefattar, och inte minst inom 

antropologin har studiet av den magiska verkligheten funnits länge. Den brittiske antropologen 

E.E Evans-Pritchard studier av Azande i Södra Sudan har bidragit med värdefulla teoretiska 

perspektiv på vilken roll häxeri och trolldom kan spela i ett samhälle (Evans-Pritchard, 1971). 

Medan häxeri definieras av en psykisk kraft, ofta ärftlig och omedveten, karaktäriseras trolldom 

å andra sidan av att i ont uppsåt använda olika typer av substanser, att det är medvetet handlande 

och något som vem som helst kan lära sig. Evans-Pritchard menade också att föreställningen 

om häxeri bidrog med en förklaring till varför olycka händer samt en viss möjlighet att kunna 

påverka sin situation som annars kan upplevas som okontrollerbar. Han menade också att det 

fyllde en konflikthanterande och normativ funktion, som både kunde hantera sociala spänningar 

och forma samhällets medborgare för att undvika att både bli utsatt för eller anklagad för magi 

av det här slaget (Hendry, 2008:151-155). Trots att trolldom enligt Evans-Pritchards definition 

närmast beskriver den praktik som mina informanter har återgivit, kommer jag för att undvika 

sammanblandning härefter använda häxeri som svensk översättning för ”witchcraft”.  

Medan Evans-Pritchard och hans efterföljare särskilt studerade häxeriets sociala funktioner 

utifrån misstankar och anklagelser, har synen på häxeri förändrats mycket hos dagens 

antropologer. Under 1990- och 2000-talet har det rått mer eller mindre konsensus om att de 

afrikanska föreställningarna om häxeri både kommenterar och är en del av 

modernitetsprocesser (Sanders, 2003:338). Föreställningarna om häxeri och dess praktiker har 

förståtts som moraliserande metakommentarer, ofta kritiska till kapitalism och 

marknadsekonomi i det postkoloniala Afrika där historiska, politiska och ekonomiska globala 

förändringar har betonats (t.ex. Comaroff & Comaroff, 1993; Geschiere, 1997; Shaw, 1997). 

Häxeri decimeras varken till vidskepelse eller betraktas som en statisk ideologi, utan som en 

levande, omvärldsmedveten och kreativ praktik, vilket kan vara en förklaring till att 

uppfattningarna om den magiska verkligheten fortfarande existerar och ökar i popularitet i 

Afrika (Sanders, 2003:339). Detta betyder däremot inte att all afrikansk häxeri eller trolldom 

behöver vara en kommentar till eller ”måste handla om” modernitet – mest troligt är snarare att 

diskursen om ”witchcraft” kan göra anspråk på många fler saker än så (Sanders, 2003:340). 

Genom att studera en regnritual av Ihanzu i Tanzania, menar Sanders (2003) exempelvis att 

vissa former av häxeri mer lämpligen bör förstås utefter föreställningar tradition, snarare än 
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modernitet. Studier om häxeri är därför ett relevant antropologiskt och samhällsvetenskapligt 

forskningsområde för att förstå hur detta uttryck kan förstås och tolkas i sitt sammanhang.  

I den här uppsatsen undersöker jag andebesättelse utifrån informanternas rörelse mellan de 

kenyanska gränserna stad/landsbygd, offentligt/privat och rikedom/fattigdom. Dessa gränser 

har återkommit även i andra studier. I Cohen & Atieno Odhiambos bok (1992) undersöks dessa 

gränser utifrån ett fall där en Luo-tillhörande man migrerade till Nairobi och gifte sig där med 

en kvinna från Kikuyu1. När mannen sedan avled uppstod en juridisk tvist mellan mannens bror 

och mannens fru, där båda parters argumentation analyseras som just rörelser mellan i stort sätt 

samma motsättande gränser jag själv har valt för den här studien. Dessa kontrasterande 

konceptualiseringar bör här förstås som mer eller mindre oberoende sociala fält med egna 

sociala regler, även om aktören/migranten har möjlighet att röra sig fram och tillbaka mellan 

dessa fält  (Ross & Weisner, 1977:360).  

1.5  Disposition 

I det här inledande avsnittet har jag presenterat undersökningens syfte, frågeställningar, metod, 

ingångar och en kort inledning till den magiska verkligheten som utgör föreställningarna om 

andar och attacker från andar, som den här uppsatsen fokuserar på. Följande kapitel är i 

huvudsak ett kontextuellt och teoretiskt avsnitt, medan avsnitt 3 går djupare in på mitt empiriska 

material. I avsnitt 4 analyseras empirin (med underlag av bakgrunden) hur andebesättelse kan 

tolkas i relation till vissa sociala, ekonomiska och kulturella processer, konkretiserat till 

gränserna mellan landsbygd/stadsliv, offentligt/privat och rikedom/fattigdom. Uppsatsen 

avslutas sedan med en sammanfattning.  

1.6  Avgränsningar 

Jag har först och främst valt att avgränsa mig till att studera de sociala, ekonomiska och 

kulturella processer som kan kopplas till de valda dikotomierna, vilket innebär att resultatet och 

analysen i viss mån motsvarar en förenklad version av verkligheten. Det betyder emellertid inte 

att analysen saknar poäng eller att fenomenen inte går att studera utifrån detta, utan det betyder 

snarare att materialet också hade kunnat formas utefter andra kategoriseringar vilket hade gett 

en annan mening till empirin.  

                                                 
1 Luo och Kikuyu är två av de största etniska grupperna i Kenya, där de kallas ”tribes”.  
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En annan till synes självklar men likväl viktig avgränsning som har gjorts är att bara 

informanternas uppfattning om andebesättelse presenteras. Jag har exempelvis valt att inte 

inkludera de aktörers perspektiv som anses ligga bakom attacker från onda andar, såsom 

häxdoktor eller de som anklagas för att i avundsjuka på andras framgång ha sänt dessa andar.  

2. ”En plats där du blir fast” 

En grundläggande socialantropologisk ansats är att alla fenomen och uttryck först och främst 

ska tolkas och förstås utifrån situationens kontext. Eftersom det är en kristen församling som 

har studerats, har därför särskilt utrymme givits kristendomens historia, framväxt och uttryck i 

Kenya. Jag kommer även översiktligt gå lite närmare in på kristendomens relation till Kenyas 

koloniala historia och vissa fall där element från både kristendomen och traditionell kosmologi 

har hämtats. Sedan följer en beskrivning av Kibera som område, kort om tidigare antropologisk 

forskning om Luo samt en översikt av den studerade församlingens verksamhet och struktur. 

2.1  Kristendom, kolonialisering och tradition  

Från slutet av 1800-talet och fram till 1964 var Kenya ett brittiskt protektorat och under denna 

koloniala tid kristnades en stor del av befolkningen, där uppemot 80 % idag beräknas tillhöra 

något kristet samfund (Gifford, 2009:7; United States Department of State, 2012:1). Några stora 

samfund som arbetade flitigt för att etablera religionen var bland annat anglikanska kyrkan, 

presbyterier, metodister och katolska kyrkan, även om Kenya idag inte har någon officiell 

statskyrka (Gifford 2009:33). Precis som i andra sammanhang verkade missionering och 

kolonialmakten i symbios med överlappande intressen; medan kolonialmakten strävade efter 

makt och land, sökte missionärerna själar och landområden att civilisera dem på (än idag är 

kyrkan en stor landägande institution över hela Afrika) (Kamaara, 2010:133-134). 

Kolonialismen innebar också drastiskt förändrat levnadssätt; från att ha organiserat sig i utefter 

ett antal olika stammar eller etniska grupper, med centrala styrfunktioner som släktskap, utbyten 

och reciprocitet, ersattes detta med kapitalism och pengasystem (Gifford 2009:6-7). I 

förlängningen innebar även denna process att de etniska grupperna fick funktionen som 

”politiska stammar”, vilket har fått allvarliga politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser 

som bland annat kulminerade i eftervalsvåldet 2007 (se exempelvis Lynch, 2011). Idag utgörs 

Kenyas befolkning av runt 40 olika etniska grupper, där Kikuyu, Luhya, Kalenjin, Luo och 

Kamba är några av de större i fallande ordning (Gifford 2009:6).  
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I ett sådant sammanhang är det kanske lätt att anta att kenyansk teologi också skulle ha varit 

politiskt inriktad, men faktum är att kenyanska teologer (framför allt katolskt representerade) 

snarare har fokuserat på kulturs- och identitetsfrågor under teman som enhet och Afrikansk 

kultur, tolkat som en slags bearbetning av kolonialismens avtryck (Gifford, 2009:70-74). Temat 

kultur och tradition återfinns också i de så kallade ”African Independent Churches” – en slags 

afrikansk frikyrklig gren av kristendomen, men används på ett särskiljande sätt. Dessa bygger 

mer direkt på den traditionella kulturen och kulturella praktiker, där ett centralt tema är den 

magiska världsbilden - i Kenya kallat ”witchcraft”, vilket jag i den här uppsatsen översätter till 

häxeri. Medan den formella teologin traditionellt sett varken har försökt motarbeta eller avfärda 

den magiska världsbilden som skrock, har man istället tenderat till att ignorera detta och 

”hoppats på att det ska försvinna av sig själv” (Gifford, 2009:86-87). Denna inställning har till 

viss del bevarats än idag, delvis av rädsla för att underblåsa gamla koloniala stereotyper 

(Wrong, 2006). Föreställningen om en magisk världsbild har dock fortsatt vara stark i Kenya, 

och de kristna rörelser som kunnat inkludera detta i sin världsbild har fått ökat fäste, vilket har 

skapat en stor religiöst variation där kristna element kombineras med andra afrikanska 

realiteter, exempelvis  Roho-kyrkan2 och Legio Maria3.  

Sedan 1990-talet har en ”explosion” av nya karismatiska pingstförsamlingar uppstått (Gifford 

2009:90;109), vilket särskilt har noterats i informella bosättningar där de mer etablerade 

samfunden inte har lyckats rota sig. Pingströrelsen är en form av kristendom som betonar den 

direkta och personliga upplevelsen av den Helige Anden, bland annat genom glossolalia 

(tungotal) och profetior (Haynes, 2013:86). Smith (2009) undersökte ett antal kristna 

församlingar i Gatwikera i Kibera och författaren menar att dessa ”informella 

pingstförsamlingar” på ett särskilt sätt också speglar den informella ekonomin. Smith (2009) 

visar bland annat på likheter mellan hur enmansföretag i Kibera och hur församlingar drivs, där 

pastorn samtidigt är grundaren-ägaren-ledaren och utgör vad Gifford (2009:154) kallar för 

”religiöst entreprenörskap”. Församlingarna är liksom företagen ofta små (ca 20-200 

medlemmar), och en pastors kallelse att starta en ny församling handlade oftast inte om en ny 

förståelse av kyrkan, utan snarare en till kyrka under ett annat ledaskap.  

                                                 
2 Roho, ”ande” på swahili, domineras framför allt av Luo och Luhya. Karaktäriseras av användandet av lokalt 

språk, betoning på tillhörighet och familj, och särskilda flaggor, trummor och dansande (Gifford, 2009:99-100). 

Har tolkats representera tradition och kritik mot modernisering (Wood, 1998).  
3 Legio Maria är en av förhållandevis få kristna afrikanska rörelser som brutit sig ut från katolicismen, som ser 

Gaudencia Aoko och hennes son Simeo Melkio Ondeto som den afrikanska motsvarigheten till Maria och Jesus. 

Även Legio Maria är en traditionalistisk Luo-rörelse (Gifford, 2009:92-93)  
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Också den församling jag har studerat finns i Gatwikera, Kibera, även om inte alla 

församlingsmedlemmar bor där. I nästa avsnitt kommer vissa aspekter av situationen i Kibera 

att beröras, för att läsaren ska få en någorlunda förståelse för hur levnadsförhållandena ser ut 

och hur området har blivit som det är idag. Detta är framför allt viktigt för förståelsen för 

informanternas uppfattningar om avundsjuka, rikedom och fattigdom.  

2.2  Kibera  

Kibera, i anslutning till Nairobi, anses inte bara en av de största informella bosättningarna i 

Afrika, utan också ett av de mest fotograferade, studerade och välkända ”slumområdena” i 

världen (Institute of Anthroplogical and Spatial Studies, 2016). Jag har i den här uppsatsen valt 

att hellre använda mig av termen ”informell bosättning” enligt FN:s definition av ett område 

där bostäder byggs på mark som ockupanterna inte har någon laglig rätt att ockupera, som de 

därmed inte heller har någon laglig rätt till (United Nations Statistics Division, 1997), men det 

är värt att nämna att många jag träffade hänvisade till Kibera som ”slummen” eller ”ghettot” 

(även rapporterat i Smith 2007:37). Hela området täcker 2,5 kvadratkilometer, och är uppdelade 

i olika enheter, villages, där den församling jag studerat ligger i Gatwekera. Uppdelningen av 

villages kan variera mellan nio (Water and Sanitation Program, 2005:2) , tolv (som den karta 

jag valt till min bilaga) och tretton (Boyani Ratemo, 2007:2), beroende på hur gränsdragningen 

mellan dem görs. Liksom uppdelningen av enheterna, är det inte heller helt klart hur många 

som egentligen bor i Kibera; Smith (2007) använde siffran 700 000, medan den kenyanska 

statens egen folkräkning nådde 170 000 år 2009 (Karanja, 2010). Levnadsförhållandena kan 

även variera ganska mycket beroende på vilken del man undersöker. Många studier utförs nära 

Kibera Drive, en stor asfalterad väg som går genom de norra delarna av Kibera, där närliggande 

områden anses ha det bättre ställt än delarna längre söderut (Bengtsson, 2015:17). Därför kan 

det vara felaktigt att generaliserande tala om att ”såhär är det i Kibera” men jag försöker här att 

återge en så rättvis bild som möjligt. 

Även om det råder delade meningar om det exakta invånarantalet är det ett mycket trångbott 

område – 2,6-3 personer per 10m2 (World Bank, 2006:36-37). Många som bor i Kibera är 

inflyttade från landsbygden, och området växte snabbt under andra halvan av 1900-talet när 

urbaniseringen tog fart (Mutisya & Yarime, 2011:201-202). Sökandet efter nya ekonomiska 

möjligheter är den största drivkraften bakom detta för såväl män som kvinnor (COHRE, 

2008:107). Den höga urbaniseringstakten i kombination med låg ekonomisk tillväxt är dock en 

av huvudorsakerna till att situationen i Kibera ser ut som den gör idag (World Bank, 2006:44). 
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Stora delar av marken ägs av den kenyanska staten, som i sin tur inte har godkänt bebyggelsen 

där, vilket har inneburit åtskilliga problem; bland annat försummad satsning på infrastruktur 

och bastjänster som skolor, sjukvård, tillgång till vatten, tillgång till elektricitet, avloppssystem, 

sophantering och så vidare (Amnesty International, 2010:17-23; Mutisya & Yarime, 

2011:200;203 World Bank, 2006:44, COHRE, 2008:106-107). Dock bör det nämnas att vissa 

satsningar på dessa områden har gjorts de senaste åren (UN-HABITAT, 2014). Situationen i 

Kibera gör emellertid området till en av de billigaste platserna att bo på, vilket för redan fattiga 

människor ibland kan vara det enda realistiska boendealternativet (Amnesty International, 

2009:3).  

En annan orsak Världsbanken (2006:44) tar upp som en orsak till situationen i Kibera är de 

boendes marginaliserade och svaga demokratisk ställning. Enligt Amnesty International 

(2009:3) upplever många av de boende i den informella bosättningen att de inte bara är 

försummade och exkluderade från resten av samhället, utan också att de är fast i fattigdomen 

och den situation de befinner sig i. Efter eftervalsvåldet 2007 berättades det för mig att 

områdena i Kibera hade segregerats än mer utefter de etniska grupperna, så kallade ”tribes”, 

där Gatwikera domineras av Luo.  

Luo som etnisk grupp är relativt välstuderat inom antropologiska kretsar. Bland annat har 

Southall (1952) och Glickman (1972) studerat Luos släktskapsystem och Ross & Weisner 

(1977) har studerat gränserna mellan landsbygd/städer, och hur migrationsmönster formas 

genom släktskapsnätverk. Cohen & Atieno Odhiambo (1992) har utifrån gränserna mellan 

landsbygd/städer, offentligt/privat, rik/fattig och Kikuyu/Luo undersökt begravningstraditioner 

utifrån en rättslig tvist, vilket berördes i avsnitt 1.4. ”Hem” för en Luo associeras vanligtvis 

med den plats du är född och som den plats där du egentligen hör hemma. Denna känsla av 

tillhörighet är traditionellt kopplat till föreställningar om att förfäders andar hör till en viss plats, 

och även om du inte lever på den platsen, bör du åtminstone begravas vid den platsen för att 

inte orsaka olycka och förfäders hämnd. Också i Parker Shiptons bok ”Bitter Money” (1989) 

undersöks hur Luo-jordbrukare klassificerade vissa ekonomiska transaktioner som förbjudna 

och ofruktbara, utifrån särskilda kriterier kopplade till bland annat förfädersdyrkan, där 

exempelvis ”att sälja land var som att sälja förfäderna” (Pottier, 1991; Shipton, 1989:31).  

Namnet Gatwikera är kikuyu (ett av de största språken i Kenya) för ”en plats där du blir fast” 

(Smith, 2007:52). Upplevelsen av denna hopplöshet och maktlöshet över att vara fast i 
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fattigdomen, och hur det hanteras, var också något som återkom i mina intervjuer vilket jag här 

låter illustreras med Rachels ord: 

Being in a situation, you know when you are very poor (…) that situation alone, you don’t have a 

relative (…) you don’t have a friend who can take you out of that situation. But they [know] from 

the Bible, that our help comes from God. So they are crying for the Lord so that a least they can 

come out of that situation, out of poverty. Because you know, the poverty which has [not] started 

just in Kibera, maybe it started from where you are home, where you are coming from. So that’s 

why they want God so much because they just see their help can just come from, they don’t have 

good education, whereby they can say okay I have hope, I have gone to school (…). Most of the 

women in our church are drop out of school. Most of them didn’t go to even high school. 

Detta är ett citat med många dimensioner, men det jag framför allt vill lyfta fram här är att enligt 

Rachel är det inte ovanligt att fattigdomen ofta förföljer de inflyttade från hemorten till Kibera. 

Bristen på utbildning, och i förlängningen arbete och ekonomiska inkomster, skapar på så sätt 

en ond fattigdomsspiral som kan upplevas mycket frustrerande. Detta kan i sin tur påverka att 

vissa människor då söker andra vägar för att åtminstone kunna få hopp om en förbättrad 

livssituation. I mitt fall handlar det om att vissa människor söker sig till Gud för att eventuellt 

söka detta, och i nästa avsnitt introducerar jag den församling jag studerat.  

2.3  Gatwikera Evangeliska Kyrka 

Av integritetsskäl har jag valt att inte använda församlingens riktiga namn, och eftersom de 

definierade sig själva som en evangelisk församling har jag valt att helt enkelt kalla den 

”Gatwikera Evangeliska Kyrka”. Församlingen bestod av cirka 125 medlemmar (50 vuxna, 45 

barn och 30 ungdomar, enligt en informant). De flesta definierade sig med den etniska gruppen 

Luo, men även Kalenjin och Luhya var representerade. Detta märktes bland annat på att de tre 

etablerade föreståndarna för församlingen som vanligtvis predikade, gjorde det på Luo 

tillsammans med en tolk som översatte till swahili. När jag var där översattes predikan istället 

till engelska för min skull. Församlingen anordnade både söndagsgudstjänster, och ”fellowship 

meetings”. Medan söndagsgudstjänsterna förlades i gudstjänstlokalen, var ”fellowship 

meetings” mindre sammankomster (bön, bibelstudium och kortare predikan) hemma hos någon 

församlingsmedlem. Dessa organiserades tre dagar i veckan, under dagtid för kvinnor och på 

kvällstid för männen – detta av praktiska skäl, eftersom männen ofta var iväg och jobbade under 

dagarna, enligt en informant. Församlingens överhuvud kallades ”biskopen”, som hade det 

största ansvaret över församlingen. Under honom hade han två andra pastorer, där den ena mer 

var inriktad mot att predika (ofta på ett ”eldigt” sätt, utan manus och genom inspiration av den 
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Helige Anden) och den andra mot att undervisa (utläggning och förklaringar av bibelord). 

Församlingen är en del av en större organisation med några systerkyrkor runt om i Kenya, och 

är även i ett samarbete med en baptistförsamling i USA. Församlingen hade också ett 

evangelistiskt team, ett förbönsteam, ett guidnings- och rådgivningsteam och en kommitté.  

Teologiskt var Bibeln den högsta religiösa auktoriteten, och den personliga och direkta 

upplevelsen av den Helige Anden stod i centrum – gärna i uttryck som tungotal, helanden, 

mirakel och profetiska gåvor. Det fanns även vissa tydliga kopplingar till Luo-kulturen, framför 

allt föreställningen om den magiska världsbilden, förfäders andar och häxeri4. Detta blev 

framför allt tydligt under en av gudstjänsterna då fem kvinnor genomgick vad som beskrevs 

som en andeutdrivningstrual, men det existerade även i medvetandet på andra sätt. Både i 

predikningar, böner och vardagliga samtal var detta någonting jag observerade att man förhöll 

sig till, även om det framkom särskilt i kyrkliga sammanhang.  

3. Onda andar, attack och påverkan   

Det här är i första hand ett empiriskt avsnitt, där vissa avgörande aspekter för förståelsen av 

informanternas syn på onda andar och attacker från dem tas upp. Många av perspektiven är 

svåra att studera enskilt, och behöver förstås i relation till hela sammanhanget. Redogörelsen är 

också i första hand beskrivande utifrån mina informanters perspektiv som den utsatta, och deras 

synsätt på motiv, syften och processer som underbygger attacker från andar. Analysen är i 

huvudsak förlagd till kapitel 4, där det görs återkopplingar till det empiriska materialet.  

Hos medlemmarna i Gatwikera Evangeliska Kyrka fanns alltså en stark föreställning om att 

förfäders andar kunde väckas upp av en häxdoktor; detta på grund av avundsjuka på andras 

framgång, och i syftet att orsaka olycka över ditt liv. Det var en skillnad mellan att vara besatt 

av en ande, och att vara utsatt för en andes påverkan. Medan besattheten kunde visa sig 

exempelvis under utdrivningsritualen då anden tog över medvetandet och rörelseförmågan, 

kunde annan ”extern” olycka som drabbade dig vara ett resultat av en ond andes attack, även 

om den inte tagit kontrollen över din själ. Jag återkommer till denna distinktion nedan. Följande 

utdrag är från en intervju med Rachel, några timmar efter att vi varit på den gudstjänst då fem 

                                                 
4Att kalla det förfädersdyrkan, som exempelvis Shipton (1989), anser jag dock är felaktigt här, eftersom det för 

informanterna snarare handlade om en skräck för andarna, inte helt olikt den gängse kristna uppfattningen om 

demoner. Informanterna tillbad alltså inte dessa andar, även om de förhöll sig till dem.  
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kvinnor genomgick en andeutdrivningsritual. Hon svarar här på en öppen fråga från mig, där 

jag undrar vad det var som egentligen hände med de här kvinnorna.  

R: These are people that are coming from different tribes, and like, some tribes, mostly, not even 

like some, most of them, like all the tribes in Kenya, some areas of the villages where people are 

coming from, people don’t want prosperity for them, so some people can go to witchdoctors. So that 

they can bring you down, like destroy you, bewitch you.  

L: Like, from jealousy?  

R: Yeah, from jealousy. So instead of like, coming and fighting you physically, they go to the 

witchdoctor, and maybe destroy you, so you just have bad luck. That’s why if the power of God 

comes down, those who are like have such things, they are being delivered. The power of God when 

comes - the power of God deliver them and set them free.  

Detta är ett mycket innehållsrikt utdrag och fungerar som en utmärkt inledning till 

grundprocesserna och aktörerna bakom andebesättelse i den här kontexten. Jag kommer här 

stanna vid framför allt fem teman: 1) att attacker och besättelse av onda andar av det här slaget 

är kopplat till olika kenyanska stammar och häxdoktorer, 2) att attack från onda andar är kopplat 

till avundsjuka på andras framgångar med syftet att orsaka olycka, 3) hur synd och beskydd hör 

samman, 4) om kvinnlig överrepresentation av andebesättelse, 5) förebedjarens funktion och 6) 

vidareutveckling av innebörden av olycka.   

3.1  Onda andar och häxdoktorer  

För att bli utsatt av en ond ande låg det i regel alltså två aktörer bakom processen: dels en person 

– en kund - som vill bringa olycka över ett offer, och dels en häxdoktor som mot betalning utför 

detta genom att väcka upp en avliden ande till offret. Häxdoktorn kunde därefter befalla anden 

att göra det som kunden önskade. Detta kunde exempelvis handla om att förstöra offrets 

äktenskap, skapa osämja i familjen, missfall, göra så att hen eller dennes barn inte lyckas med 

sin utbildning eller sitt jobb, och så vidare. I de exempel jag har blivit tilldelade har det i första 

hand handlat om relationell eller ekonomiskt förknippad olycka, även om den olycka andarna 

kunde orsaka inte var begränsade till detta.  

Hur häxdoktorns arbete och ritualer går till (både utifrån informanternas föreställningar och hur 

de själva ser på sitt arbete), och vad exakt det är man kan bli besatt av behöver vidare 

undersökning. Mitt material visar på att både då informanterna talade om ”bad spirits” och 

”demons”, ibland synonymt, syftade det i båda fallen till avlidna andar till förfäder som en 

häxdoktor kan väcka upp och kontrollera. Detta skedde i uppsåtligt syfte, och det förekom även 

användande av vissa substanser, såsom gift, som var associerat till häxdoktorns arbete.  
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Föreställningen om hotet från dessa andar var också någonting som ansågs vara lokalt förankrat, 

kopplat till häxdoktorer och företrädesvis Luo-kulturen, men även andra etniska grupper i både 

andra delar av Kenya och Afrika. Jag frågade Rachel om det var så att det fanns människor som 

var besatta av onda andar på samma sätt här i Sverige, fastän vi inte visste om det. Då fick jag 

motfrågan om vi hade häxdoktorer här. Jag svarade att det kanske fanns men inte vad jag kände 

till, och då menade hon att det inte heller fanns den här typen av andebesättelse. Rachel 

påpekade dock att det i Nigeria och Tanzania var mycket mer utbrett (och farligare) än i Kenya, 

men att då hon vid ett tillfälle hade möjligheten att besöka USA, hade hon aldrig sett eller känt 

av något sådant.  

3.2  Avundsjuka 

För mig som utomstående, hade jag till en början på ett möjligtvis lite naivt sätt svårt att förstå 

hur och varför hotet om attacker från onda andar på det här viset var så utbrett – var det 

verkligen framför allt så vanligt att man hade så starka fiender som orkade göra sig besväret att 

gå till en häxdoktor för att bringa dig olycka? I en intervju med Chris frågade jag honom detta, 

varpå han svarade:  

C: You know… let me tell you. Maybe it is not in your culture, but we Luos, that culture is too 

much. In our families. Cause you’ll find that so and so, their families are doing good, already they 

have five university students. How can we make him suffer? […] 

L: Why? 

C: Jealousy, there is jealousy! […] Jealousy is there, everywhere. Even at the place of work, even 

in school. 

Chris återkommer här till att uppfattningen om attacker från andar på det här sättet är förknippat 

till Luo-kulturen, som Rachel också gjorde i utdraget i inledningen till kapitel 3. Det jag framför 

allt vill belysa här är emellertid att andras avundsjuka på din framgång är den huvudsakliga 

motiverande kraften bakom attack och besättelse av onda andar, och att denna avundsjuka kan 

drabba dig på flera områden i livet. Även om häxdoktorer också fanns i Nairobi, kunde en stor 

del av de andliga attackerna härledas till någon ifrån hembyn, enligt Rachel. Det var inte 

ovanligt att det var en närstående person; en släkting eller granne, som avundades den som hade 

fått privilegiet att kunna flytta från hembyn till huvudstaden. Emma förtydligade detta för mig 

och sa att hembyn är oftast väldigt fattig, och om någon får möjligheten att flytta till Nairobi 

associeras detta med framgång och rikedom. Ofta kan de inte ens föreställa sig att de som flyttar 

i själva verket kan hamna i Kibera, som till och med kan anses vara sämre på flera sätt. Bilden 

av Nairobi, rikedom och framgång var alltså starkt förknippade med varandra, och kunde ligga 
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till grund för avundsjuka hos dem som inte hade haft möjligheten (eller viljan, för den delen) 

att flytta.   

3.3  Synd och beskydd 

Eftersom avundsjuka av mina kristna informanter räknades som en synd, kunde också den 

avundsjuka du själv känner mot någon vara minst lika farlig. I Gatwikera Evangeliska Kyrka 

uppfattades skyddet mot dessa andliga attacker bero av den Helige Andens beskydd. I och med 

frälsningen, ansåg de sig ha heltäckande skydd mot de onda andarnas makt och inflytande, men 

genom dåliga val och dåliga tankar kunde detta beskydd försvagas. Om någon därför blev 

besatt, berodde detta indirekt på personens bristande andliga och moraliska status. Eftersom 

synd försvagar den Helige Andens försvar, underlättar det alltså för de onda andarna att utföra 

det de har sänts att göra. Chris förklarade att synd inte bara skapar glipor i det andliga skyddet, 

utan synden i sig dessutom attraherar andarna;  

That is why I was saying even the family, you will find that ‘so and so the family of so and so’ is 

doing good. And my family is not good. So he, those people can develop that hatred against your 

family. And when you realize that they have developed hatred, you also will develop hatred. Now 

you have sinned already. You bring demons on you, so this thing will hurt you, will hinder your 

development. 

Chris berättar här hur hatet sprider sig; någon blir avundsjuk mot dig, och när du själv upptäcker 

detta är det ju väldigt lätt att själv tänka dessa tankar tillbaka – vilket är precis det de onda 

andarna eller demonerna vill, och ansågs till och med vara en medveten och mycket listig 

strategi. Om det var så att de inte kunde komma åt dig, kunde de nämligen försöka provocera 

dig till att synda genom att tillfälligt påverka andra. Som kvinna kunde andarna därför påverka 

exempelvis din man eller dina barn, för att provocera dig till att bli arg på dem och därmed 

synda – vilket skulle kunna öppna en glipa i ditt andliga försvar där de skulle kunna ta sig in. 

Chris illustrerade detta genom att beskriva hur en demon i ett försök för att få dig att bli upprörd, 

temporärt kan flyga in i ditt barn så att det tappar något dyrbart i marken så att det går sönder. 

Istället för att bli arg, och att du därmed syndar, är lugn och tålamod det effektivaste och säkraste 

sättet att bemöta sådana situationen. Det var alltså viktigt att veta att det kan finnas andra 

kosmiska krafter bakom också vardagliga händelser, för att kunna undvika att provoceras av 

demonernas listiga strategier.  

Även om frälsningen alltså innebar ett andligt skydd mot demonerna, var detta skydd inte 

konstant. Om du syndade kunde skyddet försvagas, och demoner som en gång blivit utdrivna 
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men som nu ”vandrar runt i öknen som hungriga lejon” kunde återvända och till och med skapa 

större olycka än första gången om de fann att personen inte längre var skyddad. För kvinnor 

visade det sig vara särskilt viktigt att vara gudfruktiga och bedjande, eftersom kvinnans ansvar 

framför allt var ett andligt ansvar över familjen, hemmet och äktenskapet. ¨ 

3.4  Äktenskapets sköld  

Efter den gudstjänst som återgavs bland annat i vinjetten, ville jag undersöka om det bara var 

en tillfällighet att fem kvinnor råkade ha varit besatta vid det här mötet, eller om det fanns en 

tendens att kvinnor oftare än män drabbades av andebesättelse. Jag tog därför upp detta tema 

med alla jag intervjuade, och alla kunde enas om att kvinnor oftare än män drabbades av onda 

andar. Enligt mina informanter berodde detta på att kvinnans andliga ansvar ansågs omsluta 

hela familjen, det vill säga; en kvinna som levde moraliskt och var ”prayerful”, ansågs stå 

närmre Gud och därför ha ett starkt andligt skydd också runt sin familj.  Detta innebar dock att 

också de onda andarna valde att attackera kvinnan i första hand, eftersom hon var den 

huvudsaklige beskyddaren, enligt Emma:  

And when if the woman prays that ‘God remember my family, this family and my home’. And even 

the woman by doing that she helps her entire family. You can help the entire family. You one person. 

You can even just by praying to God and being good, you can protect them, for those bad spirits not 

to reach to them. But, when the demon see that you are the main protector, you are so close to God, 

they will try to destroy you first. If they are done with you, the others are so easy to get. 

På samma sätt ansågs också andra problem som drabbade hela familjen kunna härledas till 

kvinnas (bristande) andliga beskydd. Noah menade exempelvis att om mannen får 

alkoholproblem eller överger sin familj (som tolkades som resultatet av andliga attacker) ligger 

detta till syvende och sist under kvinnans (andliga) ansvar5: 

(…) a woman has got a lot in the family. It’s like, the Bible says a good woman can save her marriage 

with her hands, and a foolish woman can just destroy the marriage through hands
6
. And when you 

see the marriage is being broken, is through the woman. And that’s why women are so prayerful. 

Because all the attacks from these dead spirits, reach them first. Because they are like the shield of 

the marriage. 

                                                 
5 Här bör nämnas att ingen av de kvinnor jag intervjuade höll med om att det bara är kvinnans fel att äktenskap 

bryts, vilket Noah implicerar, även om skilsmässa aldrig var rätt väg att gå. 
6 Ordspråksboken 14:1, min anmärkning 
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Medan kvinnans ansvar alltså i första hand var andligt, så var mannens huvudsakliga ansvar att 

förse familjen med de materiella behoven, såsom pengar, mat, kläder, husrum och så vidare. 

Detta innebar att mannen oftare än kvinnan jobbade utanför Kibera, det vill säga reste iväg 

någonstans, medan kvinnan oftare stannade kvar och eventuellt drev småskaligt företagande. 

Detta, menade mina informanter som erbjöd en ”teknisk” förklaring till denna uppdelning, gav 

kvinnorna mer tid till att be och ägna sin tid åt Gud, än männen. Det innebar också att kvinnan, 

genom att vara hemma mer och utsättas för lidandet, att se vad som saknades, lyssna på barnens 

klagomål och så vidare – vilket uttrycktes som att ”kvinnan bär hemmets bördor” – paradoxalt 

också gjorde henne spirituellt svagare än männen och därmed ett lättare byte för de onda 

andarna. Detta associerades i sin tur till olika grundläggande skillnader mellan hur män och 

kvinnor förväntades vara: kvinnor ansågs exempelvis vara ”softhearted”, ”prayerful” och ha 

lättare att öppna upp sig för Gud, samtidigt som de också var mer lättmottagliga för de onda 

andarna. Männen ansågs å sin sida vara starkare mentalt och spirituellt, men också 

”hårdhjärtade”, framför allt när de gällde att ta till sig predikningar och i relationen till Gud.  

Det var dock inte alla informanter som i första hand erbjöd den förklaringen. Rachel nyanserade 

detta genom att istället associera kvinnlig överrepresentation inom andebesättelse med sociala 

och ekonomiska förhållanden;  

A woman, you leave your home, that is first. And in your home, maybe there are some demons. So 

you carry demons from your home, to your husband’s home. When you get to your husband’s home, 

you get possessed also from the demons from your husband’s home. So this woman, is being fought 

by two oppositions. You are fighting where you are coming from, maybe the background of where 

you are coming from is, they don’t want anything good to happen, total poor. And when you are 

married you find that that village everybody’s poor. So you are fighting two poverties. That’s why 

you find that the women they are so much possessed than men. 

Här återkommer föreställningen om att demonerna på något sätt är kopplade till släkten eller 

familjen (där de här kan tolkas vara förknippade med förfäders andar). Detta innebär att kvinnor 

genom att de gifter sig och inympas i mannens familj då automatiskt löper dubbel risk för att 

utsättas för andliga attacker, då de både får utstå andliga attacker från sin egen och mannens 

familj. Detta är en uttalat motstridig position för kvinnan. Rachel gör också kopplingen till 

fattigdom. Om vi väljer att tolka användandet av fattigdom här i materiell bemärkelse, förstår 

jag det som att hon förtydligar kopplingen mellan fattigdom och avundsjuka, då du antas vara 

mer avundsjuk på andras framgång ju fattigare du är - desto djupare fattigdom, desto djupare 
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avundsjuka mot andra som eventuellt kan ha det bättre, vilket i sin tur ökar risken för att utsättas 

för andliga attacker.  

Även om förklaringarna skiljde sig något mellan mina informanter, verkade alla alltså vara ense 

om det faktum att kvinnor oftare än män drabbades av onda andar. För att få hjälp att hitta, 

hantera och driva ut dem, vände sig församlingsmedlemmarna i första hand till biskopen, 

pastorerna och/eller de som var medlemmar i förbönsteamet, eftersom de ansågs vara särskilt 

spirituellt starka.   

3.5  Förebedjarens uppgift 

Pastorns huvudsakliga uppgift är att be, förklarade Emma för mig. Men under en 

utdrivningsritual kan han (eller hon, men oftast han) behöva hjälp av andra, dels hjälp med att 

be och dels att hålla fast den besatta eftersom anden under den här stunden kunde ta över 

personens medvetande och rörelseförmåga, ofta under våldsamma uttryck. Det var viktigt att 

pastorn (eller förebedjaren) själv var en starkt spirituell person för att kunna genomdriva 

ritualen, och dessutom ta reda på ett antal uppgifter om motiv och avsändare.  

Ett exempel på tilltron till detta illustrerades när jag frågade hur man visste att exempelvis en 

sjukdom var orsakad av en ande eller om det berodde på naturliga orsaker. De fanns flera tecken 

man skulle vara uppmärksam på; om du började drömma om avlidna släktingar kunde detta 

vara ett tecken på att någon försökte använda den släktingens ande för att attackera dig. Du 

kunde också få en orolig känsla i kroppen att någonting inte stod rätt till. Men det säkraste sättet 

att ta reda på detta menade de framför allt var när en förebedjare bad över det, eftersom den 

Helige Andens kraft som kanaliserades genom förebedjaren då skulle reagera på och försöka 

mota ut den eventuella demonen. I det här stadiet förklarades det för mig som att det utkämpades 

en andlig (men ibland också fysisk) kamp mellan den onda anden och Jesus, genom 

förebedjarnas bön och åkallan. Demonen kunde då ta över medvetandet och rörelseförmåga hos 

offret – ett exempel på ”dissociativ trance”, då personen själv inte skulle minnas någonting av 

händelsen. För att få makt över andarna behövde alltså utdrivaren vara spirituell, enligt Emma, 

inte bara för att driva ut den utan också för att inte riskera att dels missa demonen ifall den 

gömde sig kvar i människan, dels riskera att den vägrade svara på de frågor som skulle ställas: 

They should not just pray for you, and then the demon has gone and they don’t know why he came. 

They will always ask some questions like […] what do you want, who are you, who sent you, what 

do you want, what you have carried, what have you come with, and when are you planning to do 

that which you have been sent to do. 
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Det var alltså extra viktigt eftersom personen som var besatt själv inte skulle komma ihåg eller 

veta någonting av det som sagts eller förmedlats av den onda anden. Informationen kunde sedan 

användas som utgångspunkt för att hantera framtida situationer. Som jag nämnde ovan var det 

exempelvis inte helt ovanligt att personen som önskade dig olycka var någon närstående; någon 

i familjen, en granne, klasskamrat eller annan bekant. Denna information var viktigt i ditt sätt 

att förhålla dig till den här personen eftersom hat, ilska och bitterhet var synd och därmed 

kontraproduktivt, var det också i den här situationen bäst att helt enkelt försöka undvika den 

person som anden påstod sig ha blivit skickad/beställd av, på liknande sätt som i exemplet med 

barnet som råkade ha sönder något dyrbart.  

3.6  Olycka  

Denna liknelse var ett exempel på olycka som demonerna kunde orsaka. Attacker på det här 

sättet skulle kunna gå att sammanfatta som en förklaring till varför olycka av olika slag händer 

vissa människor vid en särskild tidpunkt (Hendry, 2008:153), och kunde, som jag tidigare 

nämnt, handla om allt ifrån att du inte lyckas få ett jobb eller klarar ett prov, till gräl inom 

äktenskapet och att familjer splittras, till sjukdomar och även dödsfall. Föreställningarna om 

häxeri innebär alltså att informanterna ser andliga orsakssammanband mellan och bakom olika 

händelser. Ett exempel på detta var rädslan över att återvända till hembyn. Under december är 

det vanligt att många familjer åker hem under två-tre veckor till det samhälle man har vuxit upp 

i. Under min vistelse där, som var i november, förstod jag på sättet man formulerade sig att 

detta var ett mycket laddat ämne. Särskilt under predikan och bönemöten lades mycket energi 

på att be om Guds beskydd mot attacker från onda andar under dessa resor, och uppmuntran till 

förtröstan på att detta skydd också gällde. Jag frågade Chris om det var så att många var rädda 

för att åka till sin hemby, varpå han svarade:  

Yeah, people [are] scared. Because you see, we have noticed in December when people goes to up 

country, most accidents do occurs. Because the vehicles they are going fast. But, these comes when 

you- you see, we have witchdoctors, witchcrafts. They know very well, I know this December so 

and so will come, so I will attack him during that journey […] so the driver can see even an animal 

passing, but that is what the witchdoctor has done. 

Chris exempel påminner mycket om Evans-Pritchards berömda illustration om azanderna och 

hyddan (Hendry, 2008:153). Azanderna vet att hyddan är urholkad av termiter, vilket i sig inte 

är övernaturligt. Men förklaringen till att hyddan faller över just dig när du råkar sitta där, beror 

på magi och tolkas som en personlig attack. På samma sätt vittnar utdraget från Chris att det 
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ökade antalet olyckor under december kan bero på att det är många bilar ute på vägarna som 

kör snabbt, och att det sker fler olyckor med djur, vilket i sig inte är övernaturligt. Men att en 

sådan olycka händer just dig vid den här tidpunkten, tillskrevs en andlig attack.    

4. Andebesättelse och rörelse mellan gränser 

I den här analysen av materialet kommer jag visa på och diskutera hur informanternas 

förhållande till andebesättelse också verkar kretsa kring spänningar och rörelser mellan 

kategorierna stadsliv/landsbygd, offentligt/privat och rikedom/fattigdom.  

4.1  Stadsliv/landsbygd och rikedom/fattigdom 

Jag har under det här avsnittet valt att diskutera stadsliv/landsbygd och rikedom/fattigdom 

tillsammans, eftersom empirin tyder på att de är nära sammankopplade. Som berördes i avsnitt 

2, utgör en stor del av Kiberas befolkning av människor som flyttat in från andra, ofta fattiga, 

orter. I Gatwikera evangeliska församling var en stor del inflyttade från de Luo-dominerande 

sydvästra delarna av Kenya, särskilt Nyanzaprovinsen och Västprovinsen. Enligt Rachel var 

det ingen Luo som bodde i Kibera eller Nairobi som såg det som sitt ”riktiga hem”, utan att alla 

kände på ett eller annat vis att de egentligen tillhörde den plats, stad eller by, som de var födda 

i. Hon utvecklade inte detta utförligare, men traditionellt sett är denna känsla av tillhörighet 

kopplad till föreställningen om förfäders andar och kopplingen till den fysiska marken; om att 

bruka och förvalta området väl för att sedan förenas med dem efter döden (den starka 

begravningstraditionen att återföra en avliden person till just denna plats kan också tolkas som 

ett uttryck för detta). Eftersom dessa samhällen ofta är fattiga och underutvecklade, försöker 

många flytta till Nairobi och andra städer i hopp om att få en bättre livssituation, ett bättre jobb 

eller gå i en bättre skola - trots att känslan av tillhörighet och ”hemma” är kopplad till 

födelseorten. Redan här antas det uppstå en slags slitning för den som har flyttat från hembyn, 

en slitning mellan att vara kvar vid den plats där en egentligen hör hemma, och den plats som 

förväntas innebära ett materiellt bättre liv - det vill säga både en spänning mellan 

stadsliv/landsbygd och rikedom/fattigdom. Andebesättelse kan med hjälp av detta förstås som 

ett sätt att medla mellan dessa motsättningar.  

I det utdrag av Rachel jag använde mig av i inledningen till avsnitt 3, samt i annat empiriskt 

underlag, menar informanterna att avundsjuka på andras framgång är den huvudsakliga 

drivkraften bakom attacker från onda andar. I Evans-Pritchards studie av azanderna (1971), 

noterar han att de människor som anklagades för häxeri också associerades med avundsjuka, 
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girighet och allmänt dåligt uppförande, medan de som uppfattades som ”goda medborgare”, 

ofta med högre ekonomisk ställning, sällan var föremål för dessa anklagelser. Även om mitt 

material skiljer sig på flera sätt är det ändå en intressant parallell värd att noteras mellan att vara 

anklagad för att på något sätt ge upphov till en andebesättelse och avundsjuka som grundmotiv. 

Av mina informanter tillskrevs framför allt de människor (särskilt kvinnor) som är kvar i byarna 

för att vara särskilt avundsjuka på dem som har fått möjligheten att flytta till staden, vilka också 

anses ligga bakom många av de andliga attackerna. För de inflyttade skapar detta ytterligare en 

spänningsdimension, då återvändandet hem under exempelvis december, blir associerat med 

känslor av rädsla och ångest, på grund av den mer eller mindre bekräftade hotbilden att någon 

i hemorten skulle kunna vara avundsjuk. Detta eftersom det potentiellt eller faktiskt uppfattas 

innebära en ökad risk att utsättas för olycka.  

Återvändanden hem var associerat med rädsla både under resan dit, under vistelsen där, och för 

konsekvenserna av att eventuellt ha blivit åtkomlig för en andlig attack skulle visa sig när de 

var tillbaka i Nairobi. Förutom att vistelsen i hemorten också ökade risken för att utsättas av 

häxdoktorers eventuella gifter, kunde förmodligen också mötena med människor som du hade 

fått reda på skickat en ande mot dig vara laddade. Dessa situationer skulle dock undvikas i så 

hög utsträckning som möjligt för att undvika att du själv blev arg och upprörd. I avsnitt 3.5 

betonade Chris framför allt att passagen mellan staden och landsbygden var förknippat med 

fara, eftersom detta var ett tillfälle många häxdoktorer använde sig av för att komma åt de 

resande. Detta skulle också kunna vara ett exempel som just förstärker dikotomin mellan staden 

och landsbygden; det är farligt att åka till hembyn, men det är ännu farligare att befinna sig i ett 

läge där du varken är i staden eller på landsbygden. Denna passage skulle kunna tolkas som att 

det speglar en ambivalens mellan att varken befinna sig i det ena eller andra kategorin, vilket 

kanske kan öka förståelsen för varför hotet för andliga attacker var som högst just här. För att 

skydda de resande genom detta, lades därför extra tid och energi på att också under gudstjänster 

och församlingsmöten be om beskydd över de som skulle resa.   

4.2  Offentligt/privat 

Gränserna mellan offentligt och privat blev särskilt tydliga när jag undersökte varför det 

verkade som att kvinnor oftare än män drabbades av andebesättelse, vilket framför allt 

redovisades i avsnitt 3.4. Medan kvinnan var mer associerad med familjen, äktenskapet, 

hemmet (här framför allt tolkat som hemmet i Kibera), det andliga och den privata sfären, 
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förknippades männen mer med det offentliga rummet, med det materiella och att vara borta från 

hemmet och familjen.  

Också tolkat utifrån aktörerna bakom andebesättelse verkar kvinnorna ha en mer privat och 

dold roll, medan männen har mer aktiva och offentliga uppdrag. Medan häxdoktorerna oftast 

var män, uppfattades häxdoktorernas kunder oftast vara kvinnor, enligt Chris. På samma sätt 

var också de flesta som drabbades av andebesättelse kvinnor, medan de som drev ut andarna 

oftast var manliga pastorer. Detta kan tolkas som att kvinnor tenderade att antingen framställas 

som avundsjuka och listiga, eller som svaga och utsatta offer. Männen å sin sida hade antingen 

rollen som den som utför tjänsten (som häxdoktor), eller den som hjälper kvinnan att bli fri 

ifrån och räddar henne från andarna (som förebedjare/pastor). Att kvinnor på det här sättet 

associeras till användandet av magi kopplat till avundsjuka, är något som både författare bakom 

feministisk teoribildning som Bourdieu (1999) och Ortner (1972) har noterat, likväl som Evans-

Pritchard (1971) och (Lewis, 1996, 2003).  

Den här skissen mellan kvinnor/privat och män/offentligt som ritas upp är däremot en förenklad 

version av verkligheten; också kvinnor kunde arbeta inkomstskapande (om än småskaligt), och 

det fanns inte heller något direkt uttalat förbud mot kvinnor att predika, vara förebedjare eller 

pastorer (även om det inte fanns representerat i lika hög utsträckning som män, och kraven 

verkade också höjas/betonas mer för en kvinna att exempelvis bli pastor). Precis som i Ortners 

(1972) diskussion om dikotomin mellan natur/kvinnlighet och kultur/manlighet, är det inte så 

enkelt att kvinnor bara var förknippade med naturen och männen enbart förknippade med 

kulturen. Däremot var kvinnor mer förknippade med naturen, men inte helt avskild från 

kulturen. Detta ger kvinnan en slags medlande och ambivalent position mellan natur och kultur, 

genom exempelvis barnuppfostran och socialisering, där kulturella värden, moral och normer 

överförs för individen att bli en fullvärdig medlem av samhället, samtidigt som hon genom 

exempelvis barnafödande är mer förknippat med naturen. På liknande sätt, kan kvinnans roll i 

den här kontexten ses som mer förknippad med det privata, med hemmet, familjen och det 

andliga, samtidigt som hon också fungerar som en slags medlare mellan/delvis deltagande 

också i det offentliga och materiella. På samma sätt som att passagen mellan staden och 

landsbygden ansågs innebära en ökad risk för att utsättas för attacker av onda andar, skulle 

kvinnans ambivalenta position mellan det offentliga och privata också kunna tolkas utifrån 

spänningar mellan dessa sfärer. Med detta resonemang skulle alltså föreställningen om att 

kvinnan befinner sig i en mer utsatt position av attacker från onda andar också kunna tolkas 

utifrån vissa sociala, kulturella och ekonomiska processer.  
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I utdraget från Rachel i avsnitt 3.4, förklarade hon att kvinnor som gifter sig och flyttar till 

mannens familj därmed löper dubbelt så hög risk att utsättas för onda andar än män. Denna 

föreställning var framför allt kopplad till att kvinnan både tar med sig demoner från sitt eget 

hem, plus att hon möts och utsätts av demonerna i mannens hem. Rachel till och med uttryckte 

det som att två oppositioner slåss om kvinnan, vilket kan tolkas som en dragningskamp mellan 

krafterna från mannens och kvinnans hem. Återigen hamnar kvinnan mitt i detta spänningsfält, 

vilket enligt resonemanget också kan vara en förklaring till att hon anses vara särskilt utsatt för 

andliga attacker.  

5.  Sammanfattning 

I den inledande vinjetten återgav jag min upplevelse under en observation av andeutdrvining i 

Gatwikera evangeliska kyrka. De afrikanska föreställningarna om andar och andebesättelse har 

länge fascinerat antropologer och andra forskare. Från att ha framställts som vidskepelse eller i 

bästa fall som något statiskt och ahistoriskt, tolkas häxeri av en ny generation forskare som en 

aktiv och medveten betydelseskapande process, inte sällan som en kritisk kommentar mot 

införandet av kapitalism och marknadsekonomi. Jag har i den här uppsatsen behandlat hur 

informanterna i en Luo-dominerande evangelisk församling i Kibera, Kenya, förhåller sig till 

föreställningarna om andebesättelse. Empirin bygger på fältarbete under tre veckors tid, vilket 

inte på långa vägar kändes tillräckligt för att förstå fenomenet på djupet. Det som presenterats 

här är bara en liten skrapning på ytan över komplexiteten, relationerna och processerna bakom 

fenomenet.  

De flesta i Kibera är inflyttade till Nairobi. För någon som tillhör den etniska gruppen Luo är 

hemorten ofta vad som kategoriseras som personens riktiga hem. Denna föreställning hänger 

traditionellt ihop med föreställningarna att förfäders andar hör samman med en viss fysisk plats. 

Dessa hemorter är dock ofta underutvecklade vilket motiverar många att försöka flytta till en 

större stad. Emellertid riskerar många som från början saknar kapital att hamna i någon av de 

informella bosättningar som finns runtom Kenyas storstäder, vilket riskerar att skapa frustration 

och en fördjupad fattigdom. Att ha möjligheten att flytta till Nairobi ansågs dock vara en 

priviligierad möjlighet.  

Föreställningarna om att förfäders andar kan väckas upp av en häxdoktor för att skapa olycka 

för dig som har migrerat, verkade vara utbredd hos medlemmarna i Gatwikera evangeliska 

kyrka. Drivkraften bakom detta ansågs vara avundsjuka på andras framgång, och tillskrevs i 
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första hand ligga bakom någon från hembyn. Det fanns en rädsla både att utsättas för attacker 

från dessa andar, och i värsta fall att bli besatt av dem. Dessa kunde orsaka ett brett spektrum 

av olyckor, men tenderade att beröra ekonomiska, sociala och relationella områden. Särskilt 

kvinnor verkade vara utsatta för angrepp av onda andar, och många var även rädda för att åka 

hem till sin hemort på grund av en ökad risk att utsättas för spirituella attacker. Guds beskydd 

genom frälsningen och ett moraliskt kristet liv, uppfattades av informanterna som det bästa 

sättet att skydda sig mot detta.  

I analysen föreslår jag hur denna ideologi kan förstås utifrån vissa kulturella, sociala och 

ekonomiska processer; närmare bestämt hur informanternas uppfattningar om hemmet, 

familjen, könsroller, staden, landsbygden, avundsjuka och framgång kan bidra med en 

fördjupad förståelse över hur föreställningarna om andebesättelse kan tolkas i sitt sammanhang. 

Detta skulle också kunna ses som ett exempel på ett större globalt fenomen, där sådant som 

hamnar mitt emellan två oppositionella krafter tenderar att tillskrivas en mer farlig och 

oberäknelig status än sådant som på ett mer tydligt sätt går att kategorisera. För att mer säkert 

kunna uttala sig om detta krävs dock mer forskning, både kvalitativt och kvantitativt. Häxeri 

som fenomen verkar bli allt mer populärt i Afrika, och ligger därför i antropologiskt 

forskningsintresse för att öka förståelsen för såväl historien som samtiden.  
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