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Abstract 
The purpose of my essay was through economically, socially and psychologically aspects 
examine the impact Bethesda Children’s Ministry made on families. Special interest have 
been taken to how Bethesda is dealing with responsibility and expectations. Also I’ve been 
interested in which vital change the boy have gone through during the rehabilitation? I’ve got 
the information from staff, parents and former street boys through interviews done in Kenya. 
 The first result showed that rehabilitation at Bethesda means socialisation of the boy, 
from the behaviour of the street, to a functional family member. A great change for the boy 
was stopping using drug and start live in a family. An important part of the rehabilitation or 
socialisation was to make the boy to become a Christian, which is the normal status of a 
Kenyan in Nakuru.   
 The second result was about Bethesda as a administrator, dealing with responsibility. A 
great part of the rehabilitation was to handle the expectations of economically support from 
the parents. That forced Bethesda to clearly talk about responsibility to make the parents 
understand their part in the rehabilitation and prepare them for reunification of their son.  
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1.1 Förord 
Det har varit en spännande uppgift att få återvända till min praktikplats i Nakuru, Kenya. Att 

inom en kort tidsrymd för andra gången få uppleva det kenyanska folket, klimatet och 

atmosfären har varit givande. Störst glädje var ändå återseendet med alla de människor jag 

lärde känna i Nakuru och särskilt pojkarna på Bethesda. Deras entusiasm och förändring 

under tiden på Bethesda har varit en sporre för min uppsats.  

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Rakel Smetana som genom engagemang och 

uppmuntran varit till stor hjälp, praktiskt såväl som kunskapsmässigt på plats i Nakuru. 

Hennes stöd och erfarenhet har varit uppskattad och nödvändig för fältstudiens 

genomförande. Tack även till ELM (Evangelisk Luthersk Mission) för utlåning av bil.  

Ett stort tack till min vän och tolk Hezekiel Maragia som genom sina swahilikunskaper och 

engagemang varit ovärderlig för genomförandet av intervjuerna. Tack för visat intresse och 

stort hjärta. 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla intervjupersonerna som gjort uppsatsen möjlig 

genom deras deltagande och ett tack till min handledare Johan Cronehed för uppmuntran och 

många nyttiga synpunkter. Ett tack till familj och vänner i Sverige som engagerat sig i 

korrekturläsning och i övrigt stöttat mig i uppsatsarbetet.  

Tack även till SMR (Svenska Missionsrådet) som genom stipendium gjort fältstudien 

ekonomiskt möjlig och som visat stort intresse för uppsatsens innehåll. 
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1.2 Inledning 

Barn som överges eller lämnas av sina föräldrar finns överallt, även i Kenya. Där har jag sista 

året vistats två gånger, först för fem månaders praktik och sedan för en månads fältstudium i 

Nakuru. Praktiken väckte mitt intresse för rehabilitering av gatubarn och ställde nya frågor 

som jag sökte svar på under mitt fältarbete.  

  I västvärlden liksom i Kenya samlas många av de utsatta barnen på gatan för att söka 

skydd hos varandra och om möjligt hitta någon bit mat i överfulla stinkande containrar. 

Uttrycket gatubarn är ett övergripande begrepp som innefattar många olika sorters 

problematik som till exempel fattigdom, missförhållanden i hemmet eller tristess. Någon 

enhetlig definition finns inte, men flera försök har gjort att kategorisera fenomenet gatubarn. 

Med gatubarn menar Rädda Barnen dels barn som arbetar på gatan och dels hemlösa barn som 

bor och arbetar på gatan (Rädda barnen, 2001).  

 Grupper av barn och äldre tonåringar som vistas på gatan fungerar som 

”ersättningsfamiljer” där man tar hand om varandra. Det är mest pojkar på gatan, men även en 

del tonårstjejer hittar dit. Tjejerna blir ofta snabbt gravida, och många av dessa barn föds till 

ett liv på gatan, ett liv som kanske inte blir så långt. Spädbarnsdödligheten är nämligen hög, 

bland annat på grund av aids. 

 Livet kan periodvis vara fördelaktigt för dem som nått en position på gatan. För dem kan 

det vara svårt att vänja sig vid ett annat liv med ordning och struktur. Rädslan för 

omgivningen finns dock hela tiden, och kampen för överlevnad såväl fysiskt som psykiskt gör 

sig ständigt påmind. Polisen är den store fienden som kan gripa såväl barn som vuxna efter 

mörkrets inbrott och sätta dem i fängelse på grund av det är förbjudet att vistas ute utan 

identitetskort, vilket få människor har råd att införskaffa.  

I Nakuru är det ett gytter av människor, fordon och djur som trängs på gatorna och 

gränderna genom staden, kvällstid som dagtid. Det påminner om rörelsen av folk vid en 

idrottsarena efter ett evenemang, när alla letar sig ut samtidigt. Folk går överallt och barnen 

som bor på gatan drar runt och försöker tjäna en liten peng genom ett enklare jobb eller 

genom att tigga. Många och kanske de allra flesta ser dessa barn som smutsiga, illaluktande 

och kriminella som stör med sin blotta närvaro.  

 Vårterminen 2005 gjorde jag min terminspraktik på Bethesda som ett led i min utbildning 

till socionom. Jag blev då intresserad av den process pojkarna genomgår från att ha levt på 

gatan till att åter vara en del av en egen familj. Att min utgångspunkt varit pojkar och inte 

flickor, beror på att pojkarna är i överväldigande majoritet på gatan och den grupp som 

Bethesda arbetar med. Min avsikt är att inom mitt examensarbete kunna undersöka Bethesdas 



 

6 

betydelse i rehabilitering och uppföljning av gatupojkar. Jag har utgått från begreppen ansvar 

och förväntningar som två betydelsefulla perspektiv för att förstå och tolka intervjuerna jag 

gjort. Dessa två begrepp är nyckelord som återkommer i alla intervjuerna. 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Nakuru  

Nakuru är Kenyas fjärde största stad med cirka 700 000 invånare (säkra uppgifter går ej att 

få). Nakuru är handelscentrum för ett jordbruksområde som utvecklades under Kenyas 

koloniala era. Staden är till skillnad från Nairobi ännu inte så västerländskt präglad och det 

finns inga skyskrapor eller stora kontorskomplex. Nakuru har en stor befolkning och växer 

hela tiden i omfång med en ökande andel boende i ytterområdena, där även en del 

slumområden finns.  

 Nakuru är en mötesplats för ett stort antal stammar och rörligheten med in- och 

utflyttning är stor. Det finns ca 3000 gatubarn i Nakuru och 35 institutioner som arbetar för 

och med barn. Trots det ökar antalet barn på gatan hela tiden. Hittills är Bethesda den enda 

institutionen som arbetar med en rehabiliteringsmodell som inkluderar barnets 

ursprungsmiljö. Det gör arbetet mer krävande i form av resurser och tid, men medverkar 

också i sin tur till en långsiktig lösning för de barn som fått en dålig start i livet.  

 

1.3.2 Bethesda Children´s Ministry 

Bethesda Children’s Ministry, är en ny verksamhet i ELCK (Evangelical Lutheran Church in 

Kenya) med gatupojkar som målgrupp. Rehabiliteringscentrat Bethesda Children’s Centre 

bedriver ett arbete för att hitta en långsiktig hållbar lösning för de barn som lever på gatan i 

Nakuru. Verksamheten med barnen på gatan startade hösten 2002, men rehabiliteringscentret 

öppnades först i mars 2004.  

 Målet är att få barnen bort från gatan och återförenade med föräldrarna eller andra 

anhöriga och därigenom möjliggöra skolgång. Förhoppningen är att barnen, som många ser 

som en belastning, genom rehabilitering ska kunna bidra till sin egen och Kenyas utveckling. 

En viktig del av det arbetet är att utifrån Rehabiliteringscentret Bethesda, med sina tio platser, 

hjälpa barn från gatan till drogfrihet och ge dem omtanke och stöd för att kunna växa som 

människor. Till det arbetet hör också att varje vecka besöka de olika s.k. baser som barnen på 

gatan etablerat och genom samtal bygga upp ett förtroende och motivera dem för ett annat liv. 

Varje vecka besöks även barnhäktet för att se om där är några gatupojkar som kan erbjudas en 

plats på centret. Det enda pojkarna på barnhäktet gjort sig skyldig till är att vara gatubarn 
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vilket enligt kenyansk lag är olagligt.  

 Arbetet på Bethesda Children’s Ministry är uppdelat i tre delar; streetwork, 

rehabilitering och uppföljning. Streetwork innebär att personalen varje vecka besöker 

pojkarna på gatan och bjuder in dem till en sammankomst som heter drop-in. Det är ett 

tillfälle för tvätt, mat, lek och söndagsskola i kyrkans lokaler. Därifrån kan behandlarna lära 

känna pojkarna bättre och ta emot de som är redo att lämna gatan för rehabiliteringscentret 

Bethesda.  

 På Bethesda är sex kenyaner anställda och fem volontärer finns med i valda delar av 

verksamheten och Rakel Smetana socionom och missionär från Sverige är koordinator. De 

anställda består av en lärare med socialarbetarfunktion, en husmor med ett administrativt och 

behandlingsansvar, två kockar och två nattvakter. Grunden i rehabiliteringen handlar om att 

skapa tydliga ramar för att lära pojkarna ansvar, men också om att visa omsorg utifrån vars 

och ens behov. Förutom praktiskt arbete i form av städa, tvätta och laga mat ingår även 

skolgång under förmiddagarna. Under eftermiddagar och kvällar är aktiviteterna sport, 

akrobatik, djur- och jordbruksskötsel och musik. Andakter och kristendomsundervisning är 

även de en naturlig del av de dagliga aktiviteterna. Hela verksamheten genomsyras av den 

kristna människosynen. Det innebär att alla människor i grunden har ett genuint och lika 

värde, som anses manifesterat i Jesu eget handlande med olika människor i sin samtid. På 

samma sätt undervisas det om det kristna ansvaret att ta sig an de svaga och föräldralösa som 

har ringa värde i många människors ögon.  

 Ett viktigt led i rehabiliteringen är att involvera föräldrarna i arbetet för att förbereda för 

en så friktionsfri utslussning som möjligt. Uppföljningen ses som en del av rehabiliteringen 

men sker utanför centrets väggar. Förberedelse för utslussningen börjar redan under pojkens 

vistelse på Bethesda. Personalen gör tidigt hembesök för att undersöka hemförhållandena, 

samt möjligheten och villigheten till att ta emot sin pojke igen. Personalen vet att det är en 

motivationsprocess som tar tid både för barnet som för föräldrarna eller de berörda 

släktingarna. Personalen besöker varje hem flera gånger innan återförening är aktuell.  

 När pojkarna stabiliserats på centret, det vill säga när de klarar av det dagliga livet, 

skickas de hem under två veckor för att de skall få besöka sina föräldrar som ett test på hur de 

fungerar tillsammans. När väl den slutgiltiga återföreningen har skett påbörjas ett 

uppföljningsprogram, som innebär att personalen en gång i månaden besöker föräldrarna och 

lärarna på den skola pojken går på, för att se hur rehabiliteringen fortskrider. Dessa besök 

trappas sedan successivt ned i takt med att de ser att det går bra och att pojken klarar det 

dagliga livet i hemmet och i skolan.  
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1.4 Problemformulering 

Det finns i dagsläget stora behov av att undersöka rehabilitering och återförening av gatubarn, 

eftersom det är ett ökande problem. Med den ständiga ökningen av antalet barn på gatan är 

behovet av institutioner som arbetar med ursprungsmiljön av stor vikt. I Kenya finns det 

många stora institutioner och barnhem, som inte aktivt och målmedvetet arbetar med familj 

och återförening motsvarande den verksamhet som bedrivs på Bethesda. Myndigheterna har 

på senare tid uppmärksammat vikten av att arbeta med hela familjen som en enhet och inser 

idag att problemet är komplicerat och inte löses genom att förvara barnen på en institution. De 

uppmanar därför organisationer att även inkludera barnens ursprungliga uppväxtmiljö i 

arbetet med gatubarn. Det är inte bara viktigt för att få bort barnen från gatan men också för 

att hindra att flera av syskonen hamnar där. 

 Min målsättning med studien är att undersöka viktiga element i Bethesdas rehabilitering 

av gatubarn med utgångspunkt i den förändringsprocess som många av pojkarna eller deras 

anhöriga kan vittna om. 

 

1.5 Syfte  

Att belysa viktiga faktorer i Bethesdas arbete med rehabilitering av gatupojkar till sina 

familjer.  

 

1.6 Frågeställningar 

Ett barn på gatan som genomgått rehabilitering och är motiverad att återförenas med sin 

familj behöver fortsatt stöd och hjälp. Jag vill därför i min uppsats belysa: 

 

- Vilken förändring har klienten gått igenom utifrån föräldrar och personalens perspektiv?  

- Vilka element i rehabiliteringen är viktiga utifrån föräldrar och personalens synvinkel?  

- Vilka förväntningar har Bethesda på föräldrarna och vice versa angående 

ansvarsfördelningen i rehabiliterings- och uppföljningsarbetet?  

- Hur påverkas familjerna av kontakten med Bethesda? 

- Vilket kulturellt sammanhang är Bethesda en representation av? 

 

I Nakuru, i Kenya, där många människor kämpar för sin överlevnad materiellt och fysiskt, och 

därmed har stora förväntningar på humanitär hjälp, blir ansvarsfrågan mycket relevant. Min 

avsikt är att visa på Bethesdas betydelse på de ekonomiska, sociala och psykologiska 
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områdena såväl för pojken som dennes familj, men inte att inom ramen för en c-uppsats till 

fullo besvara alla ovanstående frågor eller utreda alla aspekter. 

 

1.7 Metod 

Studien jag gjort är kvalitativ. Kvalitativ metod har som utgångspunkt att öka förståelsen för 

ett fenomen. Den är inte lika fokuserad på att informationen har generell giltighet som 

kvantitativa metoder. Den kvalitativa intervjun syftar till att undersöka intervjupersonernas 

specifika livssituation I min avsikt att belysa Bethesdas betydelse för familjer har jag därför 

ansett kvalitativ metod varit mest lämpad för att skapa närhet till aktörer och en djupare 

förståelse för verksamheten i stort. Avsikten med de kvalitativa intervjuerna har varit som 

Steinar Kvale (1997, s. 117) skriver att: ”...erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”. 

 I min undersökning av förändringsprocesser och betydelsen av rehabilitering, har 

halvstrukturerade intervjuer gett flexibilitet till att under arbetets gång förädla intervjuguiden 

(se bilaga 1, 2 och 3). Den har samtidigt gett en trygghet i att ha på förhand skrivna frågor. 

Närhet och djupare förståelse är fördelar med den kvalitativa metoden som varit mycket 

värdefullt med tanke på att fältarbetet har skett i en annan kontinent med en annan kontext än 

den jag vanligtvis vistas i (Holme & Solvang, 1991). Jag fick tidigt gjort intervjuerna med 

personalen på Bethesda och svaren användes för att justera de tidigare förberedda frågorna till 

föräldrarna och pojkarna för att därmed skapa ett komplett frågeformulär till resterande 

intervjuer.  

 Genom mina tidigare kontakter på plats kunde jag genomföra intervjuer med personal 

och föräldrar under de två första veckorna. Jag gjorde först intervjuerna med personalen, med 

husmor ”Sara” på kontoret på Bethesda och med läraren ”David” i hans hem. Situationen i 

båda fallen innebar att intervjuerna blev avbrutna vid flera tillfällen. På Bethesda handlade det 

om att pojkarna knackade på dörren och hemma hos läraren kom frun in vid några tillfällen 

och tillika barnen. I Kenya är det vanligt att samtal blir avbrutna på detta sätt och jag tror 

därför inte det påverkade intervjuerna nämnvärt. En av intervjufamiljerna hade ingen telefon 

och jag fick därmed köra dit på ”vinst och förlust” och hoppas på att få träffa vederbörande i 

hemmet. Efter mycket letande gav jag och Maragia (min tolk) upp och körde tillbaka till 

Nakuru. Vi berättade för flera människor i omkringliggande husen att vi ämnade komma 

tillbaka samma söndag och bad dem meddela modern att hon skulle hålla sig hemma vid den 

tidpunkten. Vi fick genomfört intervjun på det andra försöket. 

 Intervjupersonerna skulle dels utifrån ett personal- kontra föräldraperspektiv klargöra hur 
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de ser på det som skett med pojkarna och dels värdera sin egen roll i rehabilitering och 

uppföljning. Informanterna fick vidare svara på frågor om förändring i beteende hos 

respektive pojke och att de fick värdera de insatser som gjorts för att hjälpa pojken tillbaka till 

en fungerande familjemedlem och hur det påverkat familjen. Jag har också undersökt hur 

intervjupersonerna ser på sin egen roll, på ansvar och hur de upplever ansvarsfördelningen i 

rehabilitering och återförening. Dessutom har jag gjort intervjuer med de två berörda pojkarna 

i respektive intervjufamilj, utifrån deras syn på områdena Bethesda och återföreningen med 

deras familjer. Dessa intervjuer har mer fungerat som ett komplement till de övriga och finns 

med för att om möjligt ge ytterligare en dimension till rehabiliteringen och för att framhäva 

barnperspektivet.  

 Svagheten med den kvalitativa intervjun är möjligheten att hävda generaliserbarhet eller 

representativitet i mätbara procenttal. Det är dock inte den kvalitativa metodens huvudsyfte 

utan det är att studera ett fenomen inifrån. Trots det inställer sig efter ett tag frågan hur 

mycket jag kan generalisera svaren jag har fått från en handfull personer. Kan föräldrarna ses 

som representanter för genomsnittsföräldern? Även om det säkert kan finnas många 

gemensamma drag utgör de intervjuade föräldrarna bara en mindre del av ett större urval. 

Däremot kan svaren från den intervjuade personalen i högre grad kan ses som en tillförlitlig 

bild av Bethesdas verksamhet och personalens inställning, eftersom de intervjuade utgör 

stommen i behandlingspersonalen (Kvale, 1997).  

 

1.8 Urval 

Valet av intervjupersoner bland personalen har följt kriteriet att de skall vara aktivt deltagande 

i rehabiliteringen och vara kenyaner. Det begränsar urvalet till de två som är kenyaner och är 

med i alla planeringsmöten för pojkarnas rehabilitering och leder själva behandlingen, 

nämligen läraren ”David” och husmor ”Sara”. David är utbildad lärare och har arbetat i 10 år. 

Han anställdes på Bethesda i mars 2004 och har ingen tidigare erfarenhet av socialt arbete. 

Sara har en sekreterareutbildning och anställningen på Bethesda som husmor i april 2004 är 

hennes första arbete efter utbildningen. Sara har heller ingen tidigare erfarenhet av socialt 

arbete förutom insatser i kyrkan bland barn och unga.  

 Kriterierna för intervjuföräldrar är att de skall ha haft en pojke som har bott på gatan och 

efter rehabilitering åter bott hemma under minst tre månader, för att om möjligt få lite distans 

till Bethesda. I ena familjen intervjuade jag ”James” som är morbror till ”Josef” och ställde 

även några frågor till James fru ”Susan” som både är styvföräldrar till ”Josef”. James är 

musiker medan Susan sköter hemmet. James och Susans hem ligger i ett litet kvarter i en 
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annan stad och de bor på en innergård med massa familjer vägg i vägg. Radhuset är byggt av 

cement med plåttak. Själva huset består av två rum. Jag gjorde efter intervjuerna med 

föräldrarna en kortare intervju med deras son Josef som jag haft mycket att göra med under 

min praktik. Han är lite blyg men skärpt och påhittig pojke. Föräldrarna var med under 

intervjun med Josef vilket verkade hämma pojken lite i början, men stoltheten över att bli 

intervjuad tog snabbt överhanden.  

 I den andra familjen intervjuade jag bara modern ”Rebecka” och hennes son ”Patrik”. 

Rebecka är lantbrukare samtidigt som hon har hand om hemmet. Deras hem är beläget ute på 

landsbygden och huset ligger på en åker och är byggt av trä med jordgolv och plåttak. 

Väggarna är på insidan klädda med tidningspapper. Fadern i familjen arbetar som försäljare 

och kom hem sent om kvällarna, men jag hade fått veta av Rakel Smetana att det var modern 

som bäst kunde svara på frågor om rehabilitering, vilket gjorde att jag nöjde mig med en 

intervju med mamman. Även Patrik känner jag till väl från min praktik och han är en 

arbetsam och målmedveten person som genomgått en betydande förändring de senaste åren. 

 Totalt genomfördes sju intervjuer, två med personal, tre med föräldrar och två med pojkar 

som bott på Bethesda och flyttat hem. Intervjuerna med personalen gjordes på engelska, 

medan intervjuerna med föräldrarna och deras barn skett på swahili med hjälp av tolk. 

Eftersom Bethesda bara har rehabiliterat gatupojkar i 1,5 år är det ännu inte så många pojkar 

som återförenats med sitt hem, utan det är förnärvarande 16 pojkar som lämnat Bethesda. De 

två pojkar som jag valt att intervju inklusive deras föräldrar, är dels ett väldigt lyckat fall där 

allt gått mycket bra och förändringen är tydlig och markant och dels ett mindre lyckat fall där 

pojken efter återförening varit en sväng på gatan men nu åter är hemma. Intervjuerna med 

familjemedlemmar skedde i hemmet förutom med Patrik som gjordes i skolan på rektorns 

kontor. Intervjusituationerna kändes överlag avslappnade och godkännandet för deltagande i 

intervjuerna var inga problem. Totalt körde jag 60 mil på kenyanska vägar för att genomföra 

intervjuerna, vilket innebar slalomkörning runt decimeterdjupa hål och bevittnadet av 

högriskomkörningar. Alla intervjuerna bandades och transkriberades i sin helhet. Analysen av 

intervjuerna skedde med hjälp av teman som med tydlighet framkom efter att ha läst igenom 

intervjuerna vid flera tillfällen. Därefter sammanställde jag min empiri under respektive tema, 

vilket framgår av rubrikerna i kapitel 3. 
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1.9 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menar Steinar Kvale (1997) bland annat att kontrollera, pröva sanningen eller 

giltigheten i en undersökning. Han redogör för olika sorters validitet men konklusionen är att 

validering är något som sker under hela fältarbetet. Validieringen påverkar inte bara själva 

empirin utan även förmedlingen av den, tillika de resultat uppsatsen ger upphov till. Den 

andra syntesen han lyfter fram är att validering eller tolkning och sanningsprövning, är en 

normal företeelse som alla människor ägnar sig åt i vardagen. Jag har i intervjusituationen 

varit extra uppmärksam på att fråga samma fråga på flera olika sätt för att få svar som 

tangerar varandra och därigenom öka validiteten. Det har givetvis varit svårt att helt förutse 

och förebygga alla möjliga missförstånd som kan uppstå. Med hjälp av och i samtal med min 

tolk har jag i mesta möjliga mån försökt reda ut eventuella oklarheter. Med tanke på 

öppenheten och flexibiliteten i den kvalitativa undersökningsmetoden anser jag validiteten i 

min undersökning vara god.  

 Intervjuerna har i den mån det gått skett på engelska, i övrigt på swahili med hjälp av 

tolk. Som tolk har jag använt mig av Maragia, 18 år som jag lärde känna under min praktik 

våren 2005. Han är volontär på Bethesda och hjälper till med drop-in, som är en 

öppenvårdsverksamhet för gatubarn. Jag ansåg honom vara minst delaktig i rehabiliteringen, 

men samtidigt med en kunskap om rehabiliteringen som en god förutsättning i tolkandet. 

Kanske hade det varit bättre med någon utanför Bethesdas verksamhet, men som vit och 

tidigare praktikant i verksamheten kunde jag inte undvika att uppfattas som en representant 

från Bethesda oavsett vem som tolkade. Att jag setts som representant från Bethesda har 

påverkat svaren i den riktning att jag inte kunnat förvänta mig att få fram något alltför 

negativt och kritiskt om Bethesdas verksamhet. I övrigt anser jag den faktorns inverkan vara 

ringa med hänsyn till frågornas art som fokuserar på förändring, ansvar och förväntan.  

 Intervjuerna har fokuserat på Bethesdas roll för berörda familjer och ansvarsfördelningen 

mellan aktörer. Eftersom frågorna i stor utsträckning handlat om att beskriva ett faktiskt 

skeende, och personernas egen inverkan i det, menar jag att risken att tillrättalägga svaren 

varit liten. En av anledningarna är att intervjupersonerna inte vetat vad jag velat ha ut av mina 

frågor. Som sagt, jag har inte förväntat mig att få höra något negativt om Bethesda, men det 

gör inte intervjuerna mindre giltiga. Även om det finns inslag i intervjuerna att personerna 

hellre svarade vad man tror den frågande vill höra än vad som faktiskt är fallet, anser jag att 

resultatet har en god validitet och de stämmer väl överens med mina tidigare erfarenheter av 

rehabiliteringen. 

 I kvalitativa intervjuer är reliabiliteten ofta lägre än validiteten eftersom den mänskliga 
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påverkan uppenbart är större. Frågan om reliabilitet handlar enligt Steinar Kvale (a.a.) om 

intervjuernas, utskriftens och analysens pålitlighet. Trots föresatsen att skriva ut intervjuerna 

så ordagrant som möjligt, lämnas ändå utrymmer för egna tolkningar eller missförstånd. Att 

delar av mina intervjuer skett på ett språk jag inte behärskar har medfört att riskerna för 

feltolkning ökat. Jag anser att reliabiliteten är så hög som den kan vara med tanke på 

omständigheter i språk och kultur. Jag är medveten om svårigheter och risken för 

feltolkningar och följande missöde är väl ett exempel på det.  

 Första intervjun var med Patrik som genomgått rehabilitering och nu bor hemma och det 

blev mycket av ett försök till intervju med tolk. Jag insåg efteråt att Maragia inte förstått vad 

jag önskade av honom som tolk och vi lyssnade sedan tillsammans igenom intervjun där han 

översatte allt ordagrant till engelska som sades mening för mening. Det visade sig att min tolk 

ställt egna frågor och när han efter ett tag summerade det som sagts lade han in egna 

tolkningar som intervjupersonen aldrig sagt. Det blev en bra lektion för oss båda och ett 

tydligt och konkret exempel på hur tolkning inte skall göras.  

 Denna erfarenhet gjorde att Maragia bättre förstod sin uppgift och hur jag önskade att 

hans medverkan skulle se ut. Detta missöde bidrog till att öka reliabiliteten till de övriga 

intervjuerna avsevärt. Intervjun med Patrik var dessutom av underordnad betydelse eftersom 

jag inte kunde förvänta mig att få fram så mycket information av ett barn. För att öka 

reliabiliteten än mer och minimera felkällor lyssnade Maragia igenom alla intervjuerna med 

den transkriberade texten framför sig för att kontrollera att texten överensstämde med 

intervjusamtalet. 

 

1.10 Källkritik 

Källorna till min uppsats har i huvudsak varit intervjuerna jag gjort på plats. Erving Goffmans 

bok stigma är från 1973 men som en teoretisk ingång är det fortfarande aktuell. Samma kritik 

kan även sägas om Peter Berger och Thomas Luckmanns bok kunskapssociologi som kommit 

i nytryck 2003 men skrevs 1966. Böckerna stigma och kunskapssociologi är båda klassiker 

inom den sociologiska litteraturen och kan fortfarande användas med förträfflighet.  
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1.11 Etiska överväganden 

I Kenya råder en större social täthet än i Sverige. Det medför att gränserna mellan det 

offentliga och privata styrs av andra normer än i det svenska samhället. Det kan bland annat få 

till konsekvens att information som i Sverige ses som privata angelägenheter är i Kenya allas 

angelägenhet, som till exempel information till föräldrarna om deras barn på gatan. Trots 

olika syn på sekretess i de olika länderna försöker jag i min uppsats efter mesta möjliga mån 

följa de svenska kraven. Det har till exempel inneburit att intervjuerna med pojkarna har 

godkänts av föräldrarna, även om det för dem var en icke-fråga. De etiska funderingarna har 

också gällt huruvida det är belagt med skam att samtala om barn som varit på gatan med deras 

föräldrar och med barnen själva. Det är ett ganska vanligt samtalsämne och dessutom är sättet 

att uttrycka sig i Nakuru, sådan att stor tonvikt läggs på någon yttre omständighet. Det gör att 

den egna skammen är liten även om alla ger uttryck för sin sorg över barnen på gatan. Trots 

att skammen är ringa, minskar det inte de stigmatiserande faktorerna som det innebär att av 

omgivningen betraktas som gatubarn. Att förknippas med Bethesda och rehabiliteringscenter 

är mer en statushöjare än skamfullt.  

 

1.12 Fortsatt framställning 

I min fortsatta framställning tar jag i kapitel två upp de teoretiska perspektiven stigma och 

socialkonstruktion för att sedan koppla dem till Bethesdas verksamheten. Jag tar även upp två 

forskningsrapporter som berör rehabilitering och insatser i familjen. I tredje kapitlet redogör 

jag för resultaten av intervjuerna med personal, föräldrar och barn. Presentationen av 

intervjuerna ger först lite allmänna bakgrunds fakta, för att sedan gå igenom pojkarnas 

förändringar, Bethesdas funktion och påverkan på familj. Vidare ägnas en stor del åt synen på 

ansvar och på Bethesda som institution. Det fjärde kapitlet handlar om analys och 

presentation av resultat, där jag redogör för Bethesdas betydelse som 

rehabiliteringsinstitution.  
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2.1 Teori 

2.1.1 Stigma 

Som jag berört i inledningen är gatubarn inte en homogen grupp med gemensam definition, 

utan en mångfacetterad grupp av barn med skilda sysselsättningar, bakgrunder och med 

många olika sorters problematik. Begreppet gatubarn är i många länder ett skällsord och 

negativt belastat och betecknar fara och omoral (Unesco, 1995).  

Erving Goffman (1973) professor i sociologi och antropologi talar i sin bok ”Stigma” om 

identitet, avvikare och stigma. Han redogör för att en uppdelning kan ske mellan en persons 

virtuella sociala identitet, som är det yttre synbara, till skillnad från personens faktiska sociala 

identitet. När omgivningens förväntningar på en persons virtuella sociala identitet är något 

annat än personens faktiska sociala identitet uppstår diskrepans, vilket Goffman kallar stigma. 

Han skriver: ”När denna diskrepans är bekant eller uppenbar, undergrävs vederbörandes 

sociala identitet; den åstadkommer att han avskärs både från samhället och från sig själv, så 

att ha står där ensam som en misskrediterad person inför en värld som inte accepterar honom” 

(a.a. s. 28). På samma sätt blir gatubarn en homogen avvikande grupp som får en virtuell 

social identitet som smutsig, omoralisk och limsniffande, vilket ger en tydlig diskrepans till 

deras faktiska sociala identitet. Detta medför att många barn på gatan blir utstötta och av 

samhället sedda som icke-medborgare, vilket gör att de söker sig till likasinnade. Begreppet 

gatubarn blir därmed något negativt och nedvärderande eller rättare sagt stigmatiserande.  

 Goffman (a.a.) argumenterar för att för dem som fått en stigmatiserande identitet är det 

lättare med nya bekantskaper än med de gamla kontakterna från före stigmats inträffande. För 

barnen på gatan är kontakten dem emellan en grund för förståelse och gemenskap, medan 

rädslan och svårigheten för dessa barn är att besöka sina föräldrar som känner dem från tiden 

före gatan. Oavsett anledningen till att pojkarna är på gatan, vilket kan vara många, blir de 

flesta introducerade av andra gatubarn till den värld som är med till att ge dem en 

stigmatiserande identitet. Goffman (a.a.) skriver att gemenskapen mellan de stigmatiserade 

kan se högst olika ut och vara mer eller mindre starkt reglerad och kan tillika variera över tid.  

 Ett stigma bibehålls eller förstärks av att personen i fråga visar på vissa uttryck eller 

yttringar som signalerar till människor i personens närhet om dennes belägenhet. Yttre 

synbara symboler för den stigmatiserande identiteten kallar Goffman för social information. 

För den yttre betraktaren är det uppenbart vilka i Nakuru som är gatubarn, nämligen de 

smutsiga, illaluktande och tiggande barnen som samlas runt containrarna för att hitta en bit 

mat. Beroende på graden av visibilitet blir ett stigma olika tydligt i olika sammanhang, men 

för barnen på gatan är deras sociala status uppenbar för alla och nästan omöjlig att förändra 
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för barn utan vuxenkontakter. Goffman berör också familjens betydelse vid hanteringen av 

familjemedlemmar med stigma: ”Dessutom kan en persons intimaste anhöriga komma att 

spela en speciell roll för den misskreditabla personens förmåga att bemästra sin sociala 

situation, såtillvida att deras plikter gentemot honom påverkas av hans stigma även om deras 

accepterande av honom inte påverkas” (a.a. s. 62). Vikten av de anhörigas hänsyn till den 

stigmatiserandes förflutna och att samtidigt ha en acceptans för personen, är något som 

personalen på Bethesda vid flera tillfällen understryker som en nödvändighet för en lyckad 

rehabilitering. Läraren på Bethesda uttrycker att en av anledningarna till att en pojke 

återvänder till gatan är att föräldrarna påminner pojken om hans tidigare stigmatiserande 

identitet. Han säger: ”If the parents didn’t trust their child that has changed the old behaviour and 

keep calling him a street boy or street girl, the child will not see any sense of staying with those 

parents”.   

 

2.1.2 Social konstruktion  

Peter Berger och Thomas Luckmann (2003) är två professorer inom sociologin som talar om 

social konstruktion. Den största sociala påverkan människor emellan sker när vi möts ansikte 

mot ansikte. Dessa interaktioner mellan människor bidrar till att vi gör typifieringar av 

personer och händelser kring personen. Typifieringar omvandlas och modifieras i mötet med 

ny kunskap eller konserveras i brist på densamma. Grundläggande för all social konstruktion 

och för alla typifieringar är språkets betydelse. Språkets betydelse kan inte nog betonas i 

funktionen att överbrygga klyftor mellan olika sociala verkligheter och skapa en 

sammanhängande helhet. Språket är med till att tydliggöra andra människors perspektiv även i 

situationer som ligger bakåt eller framåt i tiden. Språkets funktion och påverkan i 

socialisationsprocessen kommer även fram i mina intervjuer om rehabilitering på Bethesda. 

Husmor uttrycker att det viktigaste i rehabiliteringen är vägledning (counselling) och i 

vägledning är språket det viktigaste redskapet.  

 Viktiga komponenter i Peter Berger och Thomas Luckmanns (a.a.) tankar kring social 

konstruktion är institutionaliseringsteori och internaliseringsprocess. Med institution menar de 

en grupp människor som har format vissa handlingsmönster och beteende för olika 

situationer. Berger och Luckmann skriver om institutionalisering: ”Den period under vilken 

den mänskliga organismen utvecklas mot sin fullbordan i samspel med sin miljö är också den 

period under vilken det mänskliga jaget formas” (a.a. s. 66). De menar att alla samhällen är en 

mänsklig produkt eller rättare sagt en del i ett mänskligt skapande som också är med till att 

forma individen. Över tid blir dessa handlingsmönster eller detta mänskliga skapande en 
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‘objektiv’ verklighet som tillsammans skapar ett symboliskt universum med normer, 

värderingar och förväntningar. Vi föds alla in i en sådan verklighet som talar om för oss hur vi 

skall agera i olika sociala ordningar. Berger och Luckmann uttrycker institutionernas roll 

enligt följande: ”Institutionerna kontrollerar också genom själva sin existens det mänskliga 

handlandet genom att uppställa i förväg definierade handlingsmönster...” (a.a. s. 71). En viktig 

men för dem självklar funktion för en institution är social kontroll. 

 Den process varmed en individ införlivar den konstruerade verkligheten med sig själv 

kallar Berger och Luckmann för internaliseringsprocess. Denna process sker dels genom 

primär socialisation och dels genom sekundär socialisation. Den primära socialisationen som 

är den viktigaste sker oftast av föräldrar och andra närstående som definierar verkligheten för 

det uppväxande barnet. Identifieringen med dessa människor runt barnet eller som de också 

kallas de signifikanta andra är nödvändigt för att internaliseringen av attityder och roller skall 

kunna ske. Bland annat är språket en viktig del i internaliseringsprocessen och formandet av 

en identitet. Berger och Luckmann säger: ”Barnet lär sig att det är vad det kallas. /.../ Att 

tilldelas en identitet innefattar att man tilldelas en specifik plats i världen” (a.a. s. 156). Detta 

påstående gäller i hög grad barnen på gatan som stigmatiseras i den miljö de blivit en del av, 

som lever i skräck för överfall eller att sättas i fängelse och som vet att de är oönskade och 

betraktas som utan värde. 

 De personer som inte direkt är delaktiga i ett barns primära socialisation utan bara en del 

av samma samhälle eller normsystem kallas för de generaliserande andre. Begreppet det 

generaliserande andre står för allmänheten i ett visst samhälle som det uppväxande barnet 

efter hand ser sig som en integrerad del av. Berger och Luckman säger om denna fas i 

socialisationen: ”Att den generaliserande andre bildas i medvetandet utmärker en avgörande 

fas i socialisationen” (a.a. s. 157). Personen har därmed blivit en del av det samhälle som han 

identifierar sig med. Socialisation och den generaliserande andre är två begrepp som beskriver 

rehabiliteringen av gatupojkar till sina familjer, där språket är det viktigaste verktyget i den 

sekundära socialisationen som verksamheten på Bethesda är en del av.  

 Förutom Erving Goffmans begrepp stigma och Peter Berger och Thomas Luckmanns 

teori om social konstruktion har jag också haft nytta av mina egna teoretiska tankegångar som 

jag haft med mig från praktiken och fördjupat under min fältstudie. Dessa tankegångar 

presenterar jag närmare i min avslutande analys i kap 4.1. 

 

 

 



 

18 

2.2 Tidigare forskning 

I en uppsats av Stefan Sävenstedt, Gerd Sävenstedt och Terttu Häggström (2000) i samarbete 

med Rädda Barnen bekräftas att det råder brist på forskning om barnen på gatan i Östafrika. 

Författarna har undersökt fältarbetarnas erfarenheter i arbetet med gatubarn, med särskild 

tyngdpunkt på hälsoaspekter av livet på gatan. Deras slutsatser kan summeras i att 

hälsoproblem och sjukdomar särskilt HIV/AIDS är vanliga bland barnen på gatan och kan 

direkt relateras till deras levnadsförhållanden. Vidare uttrycker de en slutsats om att 

droganvändandet bland barn skapar både hälsoproblem, men orsakar också problem vid 

rehabilitering och återförening till familj. Resultatet av intervjuerna med personal på fältet 

visar att användandet och tillgången till droger i form av lim och marijuana är stor, vilket gör 

att en lyckad behandling av drogberoende är avgörande för att åstadkomma en positiv 

förändring. Behovet av att få barnen från gatan och medföljande drogmiljö är ett viktigt steg 

för att kunna hjälpa och stödja dessa barn.  

 Stefan Sävenstedt et al. (a.a., s. 30) uttrycker med anledning av svårigheterna att 

handskas med barn som är beroende av droger, behovet av att vidareutveckla befintliga 

strategier: “Improving strategies for dealing with drug abuse among street children may 

facilitate successful social rehabilitation and familj reunification.” Vikten av att utveckla 

strategier för att behandla drogberoende syftar till att få till stånd en lyckad social 

rehabilitering och slutligen återförening med familj. Drogberoende är en av huvudorsakerna 

till att pojkarna avbryter rehabiliteringen på Bethesda och som bland annat Patrik, en tidigare 

gatupojke, bekräftar i en av intervjuerna. Min egen erfarenhet från min praktik säger att 

möjligheten att styra pojkarna som är i kontakt med droger främst i form av lim är mycket 

svårt. Trots att drogberoendet är ett huvudproblem vid sammanbrott i rehabiliteringen är det 

inte säkert att alla barn på gatan är drogberoende eller att det alltid är den faktiska orsaken till 

misslyckandet. 

 Juliaan Van Acker, et al. (1999) har i ett arbete undersökt flera projekt i Nairobi som 

arbetar med gatubarn. Problemet är att många gatubarn rymmer från de olika projekten innan 

de är avslutade. Genom att undersöka likheter och skillnader har de försökt kartlägga 

orsakerna till problemen och därigenom förstå hur man kan förbättra redan existerande 

projekt för att bättre kunna nå barnen på gatan. Slutsatsen i forskningen är att varje 

sammanslutning eller by har kapacitet i sig själv att rehabilitera barn genom att upptäcka de 

resurser de besitter. De menar att många problem skulle kunna lösas av att exempelvis en 

socialarbetare arbetar med föräldrarna för att få dem att förstå deras ansvar och betydelse. 

Slutsatserna från denna forskningsrapport kommer också fram i intervjuerna med personalen 
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på Bethesda som uttrycker behovet av förebyggande insatser. Husmor på Bethesda uttrycker, 

bland annat i sin intervju, behovet av att ha ett rehabiliteringscenter likt Bethesda i varje 

samhälle. Även läraren stryker under behovet av förebyggande verksamheter, men talar mer 

om att stärka de redan existerande resurser som finns inom varje familj. Detta resonemang 

fördjupar jag under rubriken familjestärkande insatser i kap 3.4.3.   

 Vidare menar Juliaan Van Acker, et al. (a.a.) i sin rapport att undervisningen i skolan bör 

ta särskild hänsyn till tidigare gatubarns koncentrationssvårigheter som kanske kräver en mer 

interaktionistisk undervisningsform. Med tanke på förekomsten av barnaga i kulturen stryker 

de under de oacceptabla och förödande i ett sådant beteende mot alla barn, men särskilt mot 

de barn som är vana vid att få göra som de vill på gatan (a.a.). Skolgången på Bethesda syftar 

till att i en liten klass bättre kunna möta utmaningarna med koncentrationssvårigheter hos 

pojkarna, men även utifrån skillnader i nivåer på förkunskaper stimulera till fortsatta studier. 
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3.1. Rehabilitering i kenyansk kontext 

3.1.1. Kampen för överlevnad 

Ett genomgående tema i mina intervjuer är behovet av hjälp med att trygga de grundläggande 

basbehoven för familjen i allmänhet och de berörda barnen i synnerhet. Det handlar om mat, 

kläder och någonstans att bo. Bethesda stödjer ekonomiskt omkostnaderna för skolgång i 

form av uniform och bänk, medan de är mer restriktiva med bidrag till övrigt. Det 

framkommer ändå från alla intervjuade att kontakten med Bethesda ger förhoppningen om 

ekonomiskt stöd även på andra områden. Huvudproblemet för många familjer är fattigdom, 

vilket husmor på Bethesda ger uttryck för. I en kontext där tiggeri inte är belagt med skam, 

resurserna knappa eller direkt undermåliga och där bistånd och hjälpverksamhet från väst är 

vardag, medför att en stor och nödvändig del i rehabiliteringen blir att hantera dessa 

förväntningar. Husmor uttrycker svårigheten med de höga förväntningarna i familjerna:  

 

 “...very few don’t understand and are not ready to understand with that high hopes, 

 but for those who maybe get explanation will understand and just leave it that way. 

 They have high hopes of money and any kind of assistance“.  

 

Med anledning av de höga förväntningarna från föräldrar stryker David under betydelsen av 

tydlighet vid första kontakten och säger att om man inte är tydlig vid första kontakten 

kommer familjen ha stora förväntningar på att få alla sina ekonomiska problem lösta om inte 

motsatsen blir klargjord. Angående kontakten med föräldrarna säger David följande om 

vikten av tydlighet på grund av förväntningarna:  

 

 “...we come out clearly and we tell them that we are there to assist the child to leave 

 the streets and not to empower them economically to solve all the problems they 

 have in the family“.  

 

De ekonomiska förutsättningarna är små för många familjer och vikten av tydlighet 

gentemot dessa blir därför viktig för att skapa rätt förväntningar på rehabiliteringen 

och Bethesda. 

 

3.1.2 Det kristna inslaget 

Den Kenyanska kulturen är byggd på och utgår från den kristna traditionen. Den kristna 

traditionen har slagit igenom i hela det kenyanska samhället under de 150 år som den har 
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funnits där. Men mycket av den kristna tron finns bara på ytan och har inte gått på djupet. 

Gud och den andliga världen är en realitet som alla kenyaner utgår ifrån. Men Guds existens 

behöver inte nödvändigtvis innebära ett högt moraliskt leverne. Att många kallar sig kristna 

utan att för den skull förändra sättet att leva, medför att det i Nakuru görs en skillnad mellan 

kristna och frälsta kristna.  

 De kristna inslagen finns med överallt och är en naturlig del i samhället och människor 

emellan. Till exempel är det otänkbart med ett sammanträde eller kommittémöte även på 

politikernivå som inte inleds med bön. De allra flesta kenyaner, om de inte är muslimer, går i 

kyrkan varje söndag vilket inte behöver innebära att de är övertygade kristna, men alla vet att 

Gud finns. En viktig del av rehabiliteringen på Bethesda som personalen vid flera tillfällen 

återkommer till under intervjun är att föra pojkarna till en personlig kristen tro (frälsta 

kristna). Läraren säger med anledning av vikten av att komma till en personlig kristen tro:  

 

 “Bethesda is also trying to assist the children to live in a normal life situation, so 

 they will fit to live in a society. Bethesda has a program to christianise the children, 

 that’s very important for the children to be saved and know God and Jesus Christ as 

 their personal saviour“.  

 

De kristna inslagen och det självklara i varje kenyans medvetande om att Gud finns, gör 

Bethesdas ambition om en kristen övertygelse okontroversiell i många kenyaners ögon. För 

de två intervjuade föräldrar ses den kristna profilen endast som något positivt och en god hjälp 

i uppfostran. På frågor angående de kristna inslagen säger Rebecka: “it has helped me because 

I’m a Christian and also I would like my children to be Christians“. James uttrycker det positiva 

med de kristna inslagen i rehabiliteringen: “...even here I try to put my family in a Christian way, I 

try to get them attend Sunday School and to continue with Christianity“. Husmor uttrycker det 

självklara med kyrkans plats i samhället och de kristna inslagen i rehabiliteringen med att 

många barn på gatan inte går i kyrkan och de känner inte ens till Gud, vilket för henne visar 

på vikten av att dessa barn får lära känna Gud under deras tid på Bethesda. Hon säger:  

 

 “Since these boys been in street, many of them never been in any church. They 

 even don’t know about God. There is no way of telling them you need to go home or 

 you need to do this, without first instilling that God ward on them, to know 

 importance, to know what God likes and dislikes“. 
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Det kristna språket och symbolerna finns med över allt och blir därför ett uttryck för dess 

självklara plats i det kenyanska samhället.  

 

3.1.3 Familjens plats i samhället 

Familjen är av stor betydelse i det kenyanska samhället och beroende på var man bor har den 

olika utseende. I städerna är det vanligare med kärnfamiljer medan på landsbygden kan ofta 

familjerna bestå av flera generationer och därmed fler antal människor. Släkten är viktig och 

det finns ett ömsesidigt ansvar släktingar emellan för basbehoven, ekonomi och barnen. 

Släkten eller den utvidgade familjen är det sociala skyddsnät som alla är beroende av och 

bidrager till. Det är därför inte ovanligt att man tar hand om sina syskonbarn som sina egna 

eller stödjer sina syskon ekonomiskt om man har möjlighet till det.  

 Det finns alltså ett kollektivt ansvar i släkten för varandras överlevnad och välfärd. Men 

på grund av explosionsartad ökning av antalet invånare har det ekonomiska utrymmet minskat 

och därmed förmågan att hjälpa kusiner och andra släktingar. Enligt Maragia, min tolk, 

begränsas idag den inbördes hjälpen till syskon emellan, i övrigt är villigheten till att hjälpa 

mycket mindre. Denna ökade individualisering som många barn blir offer för, ger också 

husmor uttryck för i samband med frågan om misslyckad rehabilitering där hon säger om 

dessa barn: ”They know, everybody just look for his own wish or food to survive“. De begränsade 

resurserna blir en orsak till minskad villighet att dela med sig. 

 

3.1.4 Synen på rehabilitering 

Sättet att definiera och beskriva rehabiliteringens innebörd är ganska likartad mellan 

intervjupersonerna. Föräldrarna hade svårt att ge uttryck för dess innebörd. Rebecka beskrev 

rehabilitering med att “hjälpa varandra” medan James förklarar det med att föra pojkarna på 

gatan tillsammans för att förändra deras beteende och undervisa dem hur de bör uppföra sig. 

James säger: “The way I understand it is that Bethesda bringing street boys together and trying to 

change their street life“.  

 För personalen som pratar mycket om dessa frågor blir svaren mer utbroderade. Deras 

fokus i rehabiliteringen blir att den skall vara med till att förändra pojkarnas beteende så att de 

kan passa in i samhället. Rehabilitering handlar för dem mycket om att förändra de synliga 

oönskade beteendena för att anpassas till samhället. Sara formulerar innebörden i 

rehabiliteringen enligt följande: ”changing of their previous behaviours to be normal/accepted in 

society“. David uttrycker rehabiliteringen snarare som en hjälp för pojkarna att förstå rätt och 

fel och som en tillfällig hjälp för att klara ett liv i familj och samhälle. Hans definition lyder: 
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”Rehabilitation is changing the unusual human behaviour to fit into a particular society“. Vikten av 

socialisation är genomgående i intervjuerna med personalen.  

 

3.2. Noterbar förändring av pojkarnas beteende 

Barns behov av att känna samhörighet och att vara behövd blir för många tillfredställt på 

gatan i gänget, även om den fysiska miljön är destruktiv. Husmor på Bethesda för med 

anledning av det ovan sagda ett resonemang om föräldrarnas betydelse och om barns behov 

av frihet i uppfostran, när hon säger:  

 

“...maybe you get that many of those parents are very harsh, that’s why the boys or 

girls come. Also because of curiosity, they decide to run away. If they (parents, förf. 

anm.) are very strict on them and the boy maybe also need freedom, then he can 

easily be influenced. But if the parents are not strict, they give their children 

freedom, it’s not easy for them to run to the street, a part from poverty“. 

 

Fattigdom och hårt hållna barn är högriskfaktorer för att barn skall springa till gatan enligt 

husmor. Livet på gatan är ett liv utan föräldrar som vägleder och tillrättavisar barnen hur de 

förväntas uppföra sig. Det medför, vilket intervjuerna också visar på att de är väldigt svåra att 

styra. En av huvudanledningarna till det, som också ett av barnen jag samtalat med uttrycker, 

är beroendet av droger framför allt lim, men även marijuana och alkohol.  

 Beroendet i form av lim nämns som huvudanledning till att pojkarna springer tillbaka till 

gatan från Bethesda eller från det egna hemmet. En av pojkarna berättar: “Because Bethesda is 

almost in town and we used to feel hangovers and went back to the street and sniff”. Limsniffningen 

gör pojkarna mer svårhanterliga och även mer benägna att begå kriminella handlingar. Att bli 

fri från drogberoendet är en viktig del i rehabiliteringen och handlar om att prata om det i 

grupp, men även att genom förbön bli fri från beroendet. Sara utrycker Guds inverkan i 

rehabiliteringen som väsentlig: “...you pray for them and in fact God changing them. Myself that is 

what I believe. Through God’s grace he is just changing the boy the way he likes”. Om 

“arbetsfördelningen” mellan Gud och människor svarar hon: “The most important is you to guide 

and also God to fulfil. So it’s you to guide and you ask God to fulfil“. Läraren trycker även på 

förändringen som sker från barnens perspektiv från att ha lite eller ingen mat, kläder eller 

husrum får de genom Bethesda del i allt detta. Men han säger ändå att den största 

förändringen är: ”...by staying and stopping using drug, that’s the first and very vital change“.  

 Mycket av de förändringar som intervjupersonerna pratar om handlar om att pojkarna 
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efter rehabilitering är beredda att lyda sina föräldrar och hjälpa till där de kan. För de 

intervjuade föräldrarna är det uppenbart att det som är den största förändringen för dem är att 

deras son nu lyder dem på ett sätt de inte varit vana vid från förr. De ser med tacksamhet på 

den förändring som de kunnat märka och är väldigt glada för den insats som Bethesda har 

gjort för deras son och för familjen som helhet.  

 För pojkarna är förändringen mer av praktiskt slag, tidigare bodde de på gatan och 

klarade inte av att bo hemma, men efter att ha varit på Bethesda har de insett värdet av skola 

och behovet av en familj. Josef säger om effekterna av sin rehabilitering: “Bethesda was a place 

who reminded me the things I forgotten, like now I’m studding well”. På frågan om hur det var att 

leva på gatan svarar han i form av brist på mat, kläder, skor och faciliteter till skillnad från 

livet på Bethesda. Även i sitt beteende gör han en jämförelse mellan före och efter Bethesda, 

där han framför allt mäter skillnaden i respekt mot andra människor. För Patrik är skolan den 

stora skillnaden mellan gatan och hemma. Livet på gatan uttrycker han som ganska bra i alla 

fall vad gäller möjligheten till pengar, men limberoendet är det negativa som gör livet svårt.  

 Generellt är det följande praktiska förändringar i pojkarnas beteende som 

uppmärksammats av alla intervjupersoner nämligen, att de klarar att bo hemma, går till skola 

och kyrka och att de lyder sina föräldrar till skillnad från tidigare då de gjorde vad de hade 

lust till, även kriminella handlingar. David sammanfattar förändringen det innebär att bo på 

gatan till att åter bli en del av ett familjeliv:  

 

 “And also accepting to stay with parents because the child has been staying in 

 town, in the streets, but now he has accepted to stay back with his parents and going 

 to School and taking all the family chaos and routine in there normal life situation” 

 

Förändringen är stor särskilt för barnet och det är viktigt att påminna sig om vilket liv pojken 

levt i innan för att mer kunna förstå omställningen. 

 

3.3 Bethesdas inverkan på familjen 

Kontakten med Bethesda har varit en positiv hjälp för föräldrarna. Mycket av tacksamheten 

har sin grund i att föräldrarna genom Bethesdas arbete fått förnyat hopp om deras sons framtid 

och därmed också sin egen. Rebecka uttrycker sin tacksamhet med att hon nu har mer ro i 

tanken: “They have helped me by settled my minds, because I was very much sad when my son got 

lost, but now since they brought him back, I’m settled“. De vunna erfarenheterna och kunskaperna 

av praktiskt arbete som pojkarna har fått på Bethesda kan de även använda hemma. Från att 
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pojken av föräldrarna har setts som ett hopplöst fall har han blivit en orsak till glädje och 

uppskattad hjälp i hemmet. På frågan om vad James skulle ha gjort utan Bethesda svarar han:  

 

 “I could have done nothing, because my son defeated me. I brought him from street 

 back home, but he runs back. /…/ They assisted Josef to come from the street and he 

 goes to the School now and also they assisted me to not have a lots of thoughts of 

 thinking how to assist Josef“.  

 

James uttrycker, liknande tankar som Rebecka, att han nu inte oroar sig lika mycket och att 

han utan Bethesda skulle vara chanslös att hjälpa pojken. Rebecka uttrycker även att hennes 

son blivit en god förebild för övriga syskon, men dementerar att sonen skulle vara en orsak till 

att övriga syskon stannat hemma. För pojkarna själva är inverkan gentemot familjen snarare 

att de nu åter går i skola och är en del av familjen.  

 David uttrycker Bethesdas inverkan på familjen som något positivt som medfört att icke 

önskade barn har välkomnats hem. Han säger vidare att Bethesdas arbete varit med till att 

förebygga att fler av syskonen springer till gatan och även varit en hjälp med rådgivning i 

brustna relationer mellan föräldrar. Genom att stärka föräldraskapet har en återförening gjorts 

möjlig enligt läraren. Husmor Sara går ett steg längre och säger att den förändring som har 

skett hos pojkarna kommer också att förändra familjen när de ser sin sons förändring och hans 

villighet att hjälpa till med praktiska göromål. Hon menar att det därmed blir en dominoeffekt 

som gör föräldrarna positiva och uppmuntrande mot sin son, som i sin tur blir stärkt i sitt nya 

förändrade beteende.  

 

 “Ones the parent/family accept the boy the way he is and the boy becomes a good 

 boy, a changed boy from the way they used to know him, the family will also 

 change like the boy and assist the boy more wise“. 

 

 På motsvarade sätt blir föräldrar som inte tar notis om sin sons förändring ett hinder för 

fortsatt positiv utveckling av pojken, vilket även riskerar att han går tillbaka till gatan.  
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3.4 Bethesda som utbildare och resurs 

3.4.1. Uppgiften 

Utifrån intervjusvaren från personalen handlar rehabilitering om att skapa förutsättningar för 

ett liv i en kenyansk familj. Målet för rehabiliteringen är att genom rehabilitering hjälpa alla 

barn på gatan tillbaka till familj och skola och därmed möjliggöra för ett bra framtida liv. 

Läraren uttrycker att en av de viktigaste uppgifterna för Bethesda är att förändra barnens 

sociala beteende och säger senare i intervjun angående deras verksamhet: “That is what 

Bethesda is doing, to make sure that the child stay back home in a normal life situation in a particular 

society“.  

 Senare listar han olika viktiga uppgifter för rehabiliteringsinstitutionen, för det första att 

skydda barnen, för det andra handlar det om trygga basbehoven och för det tredje att ge 

barnen utbildning och se till att deras oönskade beteende förändras. Som en sammanfattning 

uttrycker David, institutionens uppgift enligt följande: “Bethesda as a society or Bethesda as a 

familj will make sure that the child stay and live and be brought up in a family“. Bethesdas uppgift 

består också av att besöka barnen när de flyttat hem och stödja föräldrarna i deras uppgift och 

vid behov i deras inbördes relation. Sara visar på Bethesdas roll som understödjare och vikten 

för pojkarna att ta egna beslut för att en verklig förändring skall kunna ske:  

 

 “Change comes by maybe the actions and doings, since we can’t force the child to 

 go home, just guide, it’s them to decide by themselves, maybe a role can be that they 

 need to make up their minds to change, decide to change from their previous 

 character to their new character to be accepted in any society”. 

 

Husmors uppgift handlar i grund och botten om att agera som pojkarnas egen mor. Det 

innebär att det är hennes uppgift att uppfostra och utbilda dem i praktiska göromål, också i 

bibelstudier. Uppgiften består också i att i mesta möjliga mån leva som en familj och visa på 

hur ett liv i en familj fungerar. Det innebär att pojkarna måste lära sig att dela allt som syskon. 

Husmors uppgift är även att se till att de har den mat och de kläder som de behöver. För 

läraren är uppgiften att se till att pojkarna får en god utbildning så de klara sig i den offentliga 

skolan när de är redo för det. Hans uppgift är också att se till att de uppför sig väl, har respekt 

för andra och är rustade för att möta olika situationer i livet. Det är också lärarens uppgift att 

se till att barnen får den hjälp de behöver beroende på vad de varit med om i livet.  

 För föräldrarna är Bethesdas uppgift närmast av ekonomisk praktisk art. Det handlar 

framför allt om att betala utgifter för skolan, men även direkt undervisning och utbildning. 



 

27 

Rebecka uttrycker rehabiliteringsarbetet som: “Helping parents who are enable to take care of 

their children, and if my son has no shoes they normally provide”. Genomgående i intervjuerna 

med föräldrar är uppfattningen att en stor del av Bethesdas uppgift är att tillhandahålla 

ekonomisk hjälp. Deras uppgift att hjälpa oförmögna föräldrar blir synonymt med och 

reducerat till ekonomiskt bidrag från föräldrarnas perspektiv. För James handlar det dessutom 

om att en viktig del av rehabiliteringsarbetet är att rätta till pojkarnas dåliga beteende från 

gatan och inte bara om ekonomisk hjälp. Han säger om Bethesdas uppgift: “They are assisting 

the street boys who are living in the street, to rectify their behaviours and assist them and teach them 

how they will be in their life”. 

 

3.4.2 Familjerådgivning 

Föräldrarnas bild av hur kontakten med Bethesda har varit innehåller mycket av ett 

konstaterande. De uttrycker besöken från personal som positivt där personalen förklarat att de 

har deras son, att de arbetar med gatupojkar och att när pojken själv är redo kommer de att ta 

honom tillbaka till föräldrarna igen. Pojkarna själv intygar att de aldrig varit tvingade att åka 

hem igen utan att de själva beslutat om återförening. Föräldrarna räknar med att pojkens 

beteende därmed blivit förändrat och att Bethesda fortsatt finns med som ett stöd och en hjälp 

när det behövs.  

 För personalen på Bethesda är kontakten och samtalen med föräldrarna mycket viktiga. 

David framhåller vikten av att förbereda föräldrarna för vad deras insats syftar till. Han 

uttrycker vikten av tydlighet och klara direktiv i rollfördelningen i rehabiliteringen: 

 

 “In our first approach we tell them, that we as an organisation, we are doing the 

 rehabilitation of their children and that it’s there responsibility to take care of the 

 children. And one time when these children will be fully rehabilitated, the children 

 will be  reunited with their family“.  

 

Det handlar om att mentalt förbereda föräldrarna för att deras son en dag kommer att flytta 

hem. Genom samtalen försöker de ta reda på orsakerna till att pojken är på gatan och om 

möjligt lösa dem. Genom dessa samtal lär alla parter känna varandra och personalen blir på 

det klara med vilken sorts människor de har att göra med. En viktig del i samtalen är enligt 

David att skapa förtroende: ”As much we are explaining, we build the relationship between 

the child, the family and Bethesda“. 

 Med utgångspunkt från att många blivit utsatt av olika slags övergrepp både fysiskt, 
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psykiskt och sexuellt, utrycker David behovet av att det finns någon som lyssnar till dessa 

barn. Bethesdas roll är att möta dessa barns behov både fysiskt, psykiskt och andligt. Genom 

den kristna människosynen, om alla människors lika värde, kan de visa på vad som är rätt och 

fel och barnen kan därmed också förstå vad de har varit utsatta för. Bethesdas funktion blir 

sedan att utifrån denna upptäckt agera som “go-betweeners” (medla) för att hela och stärka 

den brustna relationen till föräldrar eller andra vuxna. David uttrycker det nödvändiga av att 

ha Bethesda som medlare för att återskapa det förtroende som gått förlorat i relationen mellan 

barn och förälder:  

 

 “Bethesda has acted as a “go-betweener”, between the family and the child. The 

 broken  relationship Bethesda has build between the family and the child, therefore 

 Bethesda has made it possible for the child to trust the parents and the parents to 

 trust the children, to live in a normal life situation in their particular homes. If 

 Bethesda could not be there, those broken relationship could not be build“.  

 

Att stärka de inbördes relationerna i familjen är en stor del av rehabiliteringen. Sara uttrycker 

att familjerådgivning börjar med pojkarna på Bethesda och att det handlar om få pojkarna att 

frivilligt förändra sina tankar och beteende. Det sker genom att i praktisk handling visa 

omsorg, både om pojken men även i förlängningen om föräldrarna, för att de skall förstå hur 

de skall ta hand om sina barn. Omsorgen mot pojken är sedan en bro till föräldrarna som 

genom den förändring de kan se hos sin pojke öppnar sig för Bethesdas hjälp i form av stöd 

och rådgivning.  

 Sara stryker under värdet av vägledning för att åstadkomma förändring hos pojkarna. 

Genom vägledning har pojkarnas situation medvetandegjorts och genom deras nyvunna 

medvetande har de getts möjlighet till att på egen hand ta ett beslut om att flytta hem igen och 

börja i skola. Sara säger vidare att kommunikationsproblem mellan familjemedlemmar är ett 

vanligt problem som personalen på Bethesda måste hantera för att möjliggöra en framtida 

plats för pojken i familj. Detta problem tillsammans med fattigdom är två svåra bitar som 

måste lösas tillsammans med familjen för att en återförening skall kunna ske. Sara betonar 

vikten av frihet för föräldrarna i mötet med personalen, för att skapa ett förtroende och öppna 

dörrar för fortsatt stöd i familjen:  

 

 “Now once they opens up, it’s becomes very easy to work for them, but we 

 don’t force them to tell us what they feel. We make them, to understand us 
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 and know what we are doing and what we have done with the child, and now 

 they just open up with us“. 

 

Förhoppningen är att genom pojkens förändring också föräldrarna skall motiveras och känna 

en tillit till att dela sina problem med personalen och bli mottagliga för den hjälp som erbjuds 

i form av råd och stöd. 

 

3.4.3 Familjestärkande insatser 

Att stärka familjen och därmed öka möjligheten för barnet att stanna hemma, sker enligt 

personalen bland annat genom att stärka familjen ekonomiskt. Vid fall av allvarliga problem 

kan, enligt Sara, Bethesda gå in och ge mikrokredit för att föräldrarna skall kunna starta en 

småskalig affärsverksamhet och tjäna pengar till familjen. Hon beskriver betydelsen av att 

hitta långsiktiga lösningar för att möjliggöra en återförening:  

 

 “If it’s the problem of poverty, which is really the major, then we need to see where 

 we can  come in to empower this people and to work in order to a long last, to accept 

 this child back after some time“.   

 

Långsiktigheten är viktig och som en del av den gör Bethesda en uppföljning på hur affärerna 

går och om pengarna har använts som avtalat. David markerar att Bethesda har inget program 

för att lösa familjers ekonomiska problem. Han säger vidare att de pengar som finns är 

begränsade och är tänkta för barnen, men i nödfall för att möjliggöra för barnet att flytta hem 

kan de söka lösningar för familjestärkande insatser. David förklarar: “Empowering them not 

only necessarily with money, we empower them to make sure that they are using their naturarally 

recourses they have”. Det kan handla om att se till att de resurser som finns används fullt ut, till 

exempel sköta åkern, djurskötsel eller hönsfarm. Genom att stärka befintliga resurser 

reduceras behovet av att gå in med externa pengar. Läraren återkommer längre fram i 

intervjun med att betona vikten av att använda de möjligheter som finns och när det kommer 

till rena lån, hävdar läraren att det bara har förekommit i kontakten med två familjer utav 25.  

 Ingen av föräldrarna nämner något om att Bethesda har stärkt familjen ekonomiskt, 

förutom vad det gäller utgifter för skolan. Däremot uttrycker föräldrarna stora förväntningar 

på att i framtiden få både åker och ett nytt hus eller att Bethesda skall garantera ett bra 

framtida liv för familjen på grund av anknytningen till deras pojke. 
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3.5 Ansvarsfördelning 

När det kommer till ansvarsbiten är svaren olika utfyllande och tydliga. Av alla intervjusvaren 

är det tydligt att det är Bethesda som dikterar ansvarsförhållandena. Husmor räknar upp 

ansvarsbitarna för Bethesda som är utbilda och vägleda mentalt, socialt och andligt. Hon listar 

vidare ansvaret att ordna med flytten hem och svara för alla basbehov på Bethesda. Vidare 

genom uppföljningsbesök se till att situationen för pojken hemma är adekvat och att motivera 

varför pojken behöver flytta hem och gå i skola. Hon uttrycker vikten av att Bethesda får 

pojken att förstå behovet av skola och familj och att få familjen förstå pojkens behov:  

 

 ”...so Bethesda need to see the major problem which made the boy run away from 

 home, try to solve, even though we can not solve hundred per cent, but try our best. 

 But also try to make the boy understand why he should be at home and why he 

 should go to School. That’s the responsibility of Bethesda to do all that, because the 

 parent can not understand the kind of challenge they are dealing with, unless we 

 explain to him how to handle the boy”.  

 

Att motivera föräldrarna är en uppgift som husmor tilldelar Bethesda. Läraren nämner 

Bethesdas ansvar kring, utbildning, basbehov och se till att återförening blir möjlig enligt 

ovan, men uttrycker också att ansvaret för barnets uppfostran är kollektivt:  

 

”...Bethesda has come out with a system that it’s collective responsibility between 

Bethesda and the family to bring up the child. Therefore it’s not  Bethesda’s 

responsibility alone to bring up the children, but also the parents to be quite involved 

to bring up their children”.  

 

När läraren sedan nämner föräldrarnas ansvar listar han, att uppfostra barnen, se till barnens 

basbehov, barnens rättigheter och att föräldrarna ser till att barnen lever i en adekvat miljö. 

David fortsätter sin tankegång och säger som ett svar på föräldrarnas ansvar att: “...therefore 

Bethesda has come up as a organisation to empower the parents to know there responsibility”. På 

frågan om skillnaden mellan Bethesda och föräldrarnas ansvar, uttrycker läraren Bethesdas 

mer specifika ansvars områden som, få barnen bort från gatan, gå in och medla eller stödja i 

brustna relationer mellan föräldrar eller stärka familjen ekonomiskt. Bethesda skall enligt 

läraren vara den utomstående medlare eller kontrollant som ser till att familjen är funktionell 

och utan friktion som kan orsaka att barnen springer tillbaka till gatan. Föräldrarnas ansvar 

blir därmed fokuserat kring att barnen får det de behöver för daglig överlevnad. Han uttrycker 
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skillnaden i ansvar mellan Bethesda och föräldrar enligt följande:  

 

 “The responsibility of Bethesda is to make sure that the children are enjoying 

 staying with their families. And the responsibility of the parents are to make sure 

 that the children are being provided with their basic needs“. 

 

Bethesda har alltså ett mer övergripande ansvar för att få det att fungera i familjen, medan 

föräldrarna skall förse pojken med basbehoven avseende mat, kläder och husrum. Husmor 

talar också om föräldrars ansvar i samband med problematiska familjer. En av 

huvudorsakerna till att pojkarna springer tillbaka är att föräldrarna inte är intresserade av sina 

barn och söker man efter orsakerna till att ett barn sprungit till gatan är det oftast bristande 

föräldraansvar. Sara efterfrågar engagemang hos föräldrarna och menar att de borde fråga 

efter och visa intresse för en sån sak som var deras barn spenderat natten. Till problematiska 

familjer nämner Sara även föräldrar som skickar sina barn till gatan för att tigga för att hjälpa 

till med familjeförsörjningen. Därmed är dessa föräldrar orsaken till att barnen är på gatan och 

husmor uttrycker behovet av utbildning för föräldrarna och samverkan för att lösa problemet. 

Hon säger om föräldrarna:  

 

 ”...so if they maybe could be educated, which is very difficult to make, even the 

 government to come in and take the action of the parent, to take their responsibility  

 of their own children. Maybe that could assist boys not to be in the streets, either 

 girls. But now the government and the people don’t take the responsibility of their 

 own children”.  

 

Inte bara föräldrarna brister i ansvar gentemot barnen utan även myndigheterna försummar 

sina plikter att stötta barnen enligt husmor. Föräldrarnas syn på sitt ansvar handlar om att 

praktiskt ta hand om sitt barn och se till att basbehoven i form av mat, kläder och boende är 

tryggat. I övrigt är deras ansvar mer begränsat från deras perspektiv. Rebecka anser sig inte ha 

något ansvar i rehabiliteringen, men däremot att vara en förälder. Vad det innebar, svarar hon, 

“to help each other”. Bethesdas ansvar består i att utbilda pojken och på frågan om inte det 

också är hennes ansvar, svarar hon att: ”They normally tell, that they will help me”. Vidare får 

jag veta att Bethesda när de besökt henne talat om att de vill stå för utbildningskostnader 

medan hennes ansvar är att stå för mat och sovplats och att hon dessutom förväntades att stå 

för mindre saker som pennor, sko- och tandkräm.  
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 James talar om sitt ansvar att bry sig om pojken så att han förstår att han hör till familjen. 

Bethesdas ansvar handlar enligt honom om att de är en garant för ett bra framtida liv för 

pojken. James fortsätter intervjun med att tala om Bethesdas ansvar på bakgrund av egen 

knapphet och säger:  

 

 ”It was the need of Bethesda to change the life of the boy, which even myself I 

 could not have done it, because I used most of my time to look for food or 

 something for the other children, so it’s still their responsibility to see that the boy 

 has changed and will be good in the future”.  

 

Bethesdas ansvar blir enligt James att garantera en fortsatt gynnsam utveckling och därmed en 

bra framtid. På frågan om Bethesda pratat om ansvar, svarar han att de kom och uttryckte sin 

önskan om att pojken skulle få bli en del av familjen och om pojken behövde något skulle 

James höra av sig och de skulle förse honom med det. Föräldrarna uttrycker sitt hopp till att 

Bethesda skall lösa deras problem och bli den store fixaren. För pojkarna är ordet ansvar 

obekant men de är väl medvetna om sitt ansvar för att hjälpa till hemma och att gå i skola, 

även om de inte uttrycker det med ordet ansvar. Patrik pratar om sina ansvarsuppgifter i 

hemmet: “I have some work, like now I know when I leave School I must fetch some water and I 

must cook one day, when I’m on duty“. 

 

3.6 Synen på Bethesda som institution   

Alla intervjuade uttrycker tydligt att Bethesda inte är ett afrikanskt projekt utan är ett 

västerländskt eller internationellt projekt eftersom det finns vita med som stödjer det 

ekonomiskt och arbetsmässigt. Däremot var det ingen som uttryckte att det skulle vara 

omöjligt att starta liknande projekt i andra delar av Kenya om de ekonomiska resurserna 

fanns. Problemet är inte arbetssättet utan finansieringen, att få folk att stödja ett liknande 

projekt ekonomiskt någon annanstans. James säger om möjligheten att flytta Bethesda till 

deras hemby: “It’s possible because here is also street children, it only depends on how they get the 

income to start the project“. Rebecka uttrycker det universella med Bethesda med utgångspunkt 

i personalens inbördes relation: “It can work because they are working together, they understand 

each other and they love each other”.  

 Även personalen är tydlig i sin uppfattning om att det inte är ett afrikanskt projekt, mer än 

att det geografiskt ligger i Afrika, Kenya. För husmor handlar det om att pengarna kommer 

huvudsakligen från Sverige och så länge det kenyanska ekonomiska understödet är lågt är det 
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omöjligt att se det som ett afrikanskt projekt. Sara hävdar möjligheten till fler centrar likt 

Bethesda och vikten av dem på flera platser i Kenya:  

 

 “...if there is enough fund... /.../ ...because of overpopulation and because of that 

 many kids in the street, I telling you, you remove one there is coming five. So maybe 

 it’s better to have many Bethesda’s in different communities, then we prevent them 

 not to go back to the street”. 

 

Bethesda skulle genom att finnas på fler platser förebygga att barn går till gatan. Behovet av 

rehabiliteringsinstitutioner är stort, eftersom antalet barn på gatan ökar hela tiden, enligt Sara. 

Läraren å sin sida vill föra upp diskussionen på en högre nivå och pratar om gatubarn som ett 

internationellt projekt eller rättare sagt, ett internationellt problem. Han menar att grunden till 

Bethesda som internationellt projekt skall ses utifrån samarbetet mellan kyrkor och barnhem 

och att det ekonomiska stödet kommer från Sverige: 

 

 “Bethesda is an international project. Bethesda is not an African project. Bethesda 

 is being build up by networking with some other homes, by society, by churches, by 

 every individuals teamwork, therefore we have donors from Sweden, who are not 

 Africans, but supporting Bethesda“.  

 

I och med ökad globalisering drabbas även västerlänningar av de negativa effekterna av att 

barn växer upp på gatan. David tar bland annat ett exempel på en turist från England som i 

Nakuru råkar ut för stöld och visar att det därmed är ett problem för mer än bara den 

Afrikanska kontinenten. Han säger: “As I said, it’s not an African issue. If it could be an African 

issue there is no need for us to come together as a team”. Att det är västerlänningar med och 

arbetar och stödjer projektet tar han som ett ytterligare argument för att det är en internationell 

angelägenhet.  
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4.1 Avslutande analys 

Problematiken kring barn på gatan är ett växande problem som det krävs stora ansträngningar 

för att komma till rätta med. I Nakuru, Kenya har Bethesda etablera ett projekt för 

rehabilitering och återförening av gatupojkar till familj. Peter Berger och Thomas Luckmanns 

teori om social konstruktion ger perspektiv på Bethesdas verksamhet som innebär att man ser 

rehabilitering som en form av socialisering där språket är ett verktyg till förändring. Genom 

vägledande samtal men även genom personalen som förebilder socialiseras pojkarna in i 

samhället. Bethesda får rollen som representant för övriga samhället vad beträffar normer och 

värderingar, det vill säga agerar som den generaliserande andre. Bethesdas syfte med 

rehabiliteringen är att normalisera eller med andra ord genom en sekundär socialisation 

möjliggöra återförening av pojkarna med de signifikanta andra d v s föräldrar eller annan 

släkting. Socialiseringen eller normaliseringsprocessen är med till att bryta eller minska 

pojkarnas stigmatiserande identitet från gatan. Pojkarna på gatan har levt och har erfarenheter 

av olika sociala verkligheter, allt från ett liv på gatan till ett liv i familj. Bethesdas uppgift blir 

att med bland annat språkets hjälp skapa en bro mellan dessa olika institutioner eller 

verkligheter som pojkarna är en del av.  

 Den stora beteendeförändringen som intervjuerna visar på är att pojkarna slutat med 

droger, främst i form av lim. Förändringen innebär också att de känner ett ansvar för sitt liv 

och genom att gå i skola har de fått en tro på framtiden. Resultatet av rehabiliteringen är 

pojkarnas beteendeförändring och källan eller drivkraften till denna förändring finns i den 

kristna människosynen. Det är av största vikt att förstå det kristna inslaget i den kenyanska 

kulturen för att kunna förstå Guds plats i rehabiliteringen av gatupojkar. I detta avseende kan 

man säga att Bethesda är en social konstruktion av den kenyanska verkligheten. Att bli kristen 

och att lära känna Gud ser både föräldrar och personal som ett av de viktigaste inslagen i 

rehabiliteringen. Samtidigt är tron på Gud det “normala” i Kenya och det kristna inslaget i 

rehabiliteringen kan därför ses som ett sätt att forma pojkarna i normalitet. 

 Både Sara och David talar vid flera tillfällen i intervjun om betydelsen att pojkarna lär 

känna Gud och kommer till en personlig kristen övertygelse. Att den personliga övertygelsen 

poängteras är förståligt eftersom det inte är ovanligt att kalla sig kristen, men ändå leva 

omoraliskt. Att tron på Gud och att kalla sig för kristen anses som normalt medför att 

gudsbegreppet blir en social konstruktion, men utan moraliska förpliktelser. Samtidigt är det 

för personalen på Bethesda uppenbart att Gud inte är en social konstruktion utan en andlig 

realitet, som också får konsekvenser i det praktiska livet. Denna paradox är en anledning till 

att det i Nakuru görs en skillnad mellan att vara kristen och frälst kristen. Att vara kristen blir 
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därmed synonymt med att veta att Gud finns, medan att vara frälst kristen även inbegriper en 

personlig tro som visar sig i ett moraliskt leverne. Att ett av målen i rehabiliteringen är att 

pojkarna skall bli “frälsta kristna” utmanar Peter Berger och Thomas Luckmanns teori om 

social konstruktion som utgår från människan som centrum. Min kritik mot att enbart utgå 

från det mänskliga till skillnad från det gudomliga, är att Berger och Luckmann förlorar ett 

viktigt perspektiv på vad som styr människans beteende. Teorin om människan som social 

konstruktion tar inte hänsyn till Guds ingripande i det som sker i det mänskliga samhället. 

Samtidigt kan det socialkonstruktionistiska perspektivet förklara det som visuellt sker i ett 

samhälle ur ett mänskligt perspektiv.  

 Erving Goffman talar om hur misskrediterade företeelser eller situationer kan vara med 

till att stigmatisera en person, vilket i sin tur skapar utanförskap för samhället. Gatubarn har i 

allmänhetens ögon en tydlig, generaliserande identitet som oönskade och kriminella, vilket 

medför att de behandlas enligt den uppfattningen. Det skapar, som mina intervjuer också visar 

på, att sammanhållning är en viktig faktor mellan barnen på gatan. För Bethesda är en viktig 

del i rehabiliteringen att skapa en sammanhållande gemenskap som barnen är vana vid från 

gatan. Sara betonar också under intervjun vikten av att Bethesda blir ett hem som lär barnen 

ett “normalt” familjeliv.  

 Gatubarn är ett vitt begrepp och personalen ger uttryck för att barn som blir retade för sitt 

förflutna, det vill säga sitt stigma, kan orsaka att de springer tillbaka till gatan. Samtidigt kan 

den stigmatiserade faktorn att få epitetet gatubarn, upplevas olika beroende på orsakerna till 

att barnen vistas på gatan. Trots skillnader i upplevelsen av livet på gatan anser jag begreppet 

stigma ha sitt berättigande för Nakuru och kan belysa faktorer i Bethesdas arbete med 

rehabilitering av gatupojkar till sin familj.  

 Barn på gatan ses som illaluktande kriminella och har i samhället lägst status. Barnen har 

få rättigheter och kan bli behandlade hur som helst av såväl privatpersoner som av 

myndighetspersoner. Bethesda försöker nå dessa barn genom regelbundna besök på gatan och 

genom öppenvårdsverksamheten drop-in. Erving Goffman talar om stigma som en diskrepans 

mellan en persons yttre av omgivningen definierad identitet och personens egen verkliga 

identitet. Bethesda blir genom sin kontakt med barnen en avstigmatiserande aktör som genom 

socialisation försöker motivera dem till annat liv. Rehabilitering på Bethesda syftar till att 

bland annat bryta pojkarnas stigma från gatan och skapa förutsättningar för ett funktionellt liv 

i Kenya.  

För de pojkar som kommer i kontakt med Bethesda påverkar deras beteendeförändring även 

familjerna. Den misär och hopplöshet pojkarna men också familjerna ger uttryck för, över sin 
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sons men även sin egen situation, vänds med kontakten till Bethesda. Familjerna inklusive 

pojkarna själva kommer genom kontakten till Bethesda in i en förväntansspiral med förväntan 

på framför allt materiell hjälp såsom, pengar, utbildning, mark, hus och arbete. Alla dessa 

förväntningar kommer tydligt fram under alla intervjuerna och handlar om en förhoppning på 

Bethesda på materiella åtaganden.  

 Personalens egen förväntan handlar främst om att rehabiliteringen skall leda till förändrat 

beteende hos pojken, men även indirekt i familjen genom pojkens förändring. Bethesda som 

institution blir därmed den aktör som tvingas hantera dessa praktiska förväntningar från 

föräldrarna på materiell hjälp. Bethesda hanterar denna förväntansspiral genom att 

administrera ansvar mellan olika aktörer. Berörda parter förutom föräldrar och personal kan 

innefatta lärare på den lokala skolan eller offentlig myndighetsperson. Främsta verktyget i 

administrering av ansvar är tydlighet och tydligheten kommuniceras genom språket. Genom 

en tydlighet i ansvarsfördelning mellan Bethesda och föräldrarna försöker personalen skapa 

ramar för rehabiliteringen och kontakten till familjen. Med administrering av ansvar fördelas 

även förpliktelser och materiella resurser mellan olika enheter. Medan föräldrarnas förväntan 

på personalen är av högst praktisk materiell art är personalens förväntan på föräldrarna att de 

skall känna ansvar och engagemang för sina barn.  

 Det är uppenbart för alla intervjuade att Bethesda inte är ett kenyanskt projekt, utan bör 

snarare ses som ett svenskt eller västerländskt projekt än ett renodlat afrikanskt. Främsta 

orsaken till det är att största delen av det ekonomiska stödet kommer från Sverige och inte 

från kenyanerna själva. Jag anser ändå att projektet är tydligt präglat av kenyanska 

värderingar och normer och menar därför att det skulle kunna fungera på andra ställen i 

Kenya. Det finns dock anledning att misstänka att förhoppningen om pengar är överordnat 

upplevelsen av projektet som inhemskt. Samtidigt hävdar intervjupersonerna att Bethesda 

skulle kunna existera i andra delar av Kenya, vilket visar på att institutionen är en integrerad 

del av den kenyanska kulturen.  
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4.2 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Bethesdas arbete syftar till att rehabilitera gatupojkar tillbaka till familj. Med rehabilitering 

menas att återsocialisera pojkarna från ett liv på gatan och drogberoende till att bli en 

fungerande familjemedlem igen. Vidare syftar verksamheten till att lära pojkarna dagliga 

rutiner och motiveras till fortsatt skolgång. En återkommande och viktig del i verksamheten är 

att pojkarna skall bli kristna och få en personlig kristen tro. Det kristna inslaget i 

rehabiliteringen skall dels ses mot bakgrund av att det normala i Nakuru är att kalla sig kristen 

och dels som en önskan från personalen om att pojkarna skall få en personlig kristen tro 

(frälsta kristna).  

 Min undersökning visar också på att rehabilitering handlar om att administrera ansvar 

mellan Bethesda och föräldrarna. Ansvar och insatser är två viktiga begrepp för att förstå 

rehabiliteringen på Bethesda. Med insatser i familjen skapas förväntningar hos föräldrarna på 

ekonomisk och social hjälp i kontakten med rehabiliteringsinstitutionen. Förväntan hanteras 

genom administrering av ansvar och ett nyckelord i denna administrering är tydlighet. 

Tydlighet i ansvarsfördelningen är en nödvändighet för att hantera de höga förväntningarna 

som uppstår i mötet med familjen.  

 Målet och rehabiliteringens syfte är att förändra och hjälpa pojkarna och deras familjer 

till att klara av att bo och leva tillsammans. Rehabiliteringsinstitutionen Bethesda är enligt 

intervjupersonerna snarare ett svenskt eller internationellt projekt än ett afrikanskt, även om 

verksamheten är format efter kenyanska normer. En möjlig och intressant framtida 

undersökning skulle vara att göra en komparativ studie mellan Bethesda och ett svenskt 

familjehem, för att se på likheter och skillnader i arbetssätt och uppbyggnad. Sättet som 

Bethesda arbetar på med återförening till ursprunglig uppväxtfamilj som det primära, är också 

något som finns som en uttalad målsättning i Sverige och står inskriven i socialtjänstlagen. I 

socialtjänstlagen kap 6:8 står det att vård utanför hemmet skall omprövas var sjätte månad för 

att se om placering fortfarande behövs. Ur denna synvinkel är det möjligt att se Bethesda som 

ett svenskt projekt som är influerad av svensk standard avseende barns återförening till familj. 
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Bilaga 1 
Interview guide for staff 
Today 
Why this interview (introduction) 
Your work, role and experience. Have you worked with social work before? 
 
History 
Why Bethesda?  Which is the most important work Bethesda is doing? 
The change of the program? 
 
Rehabilitation 
The meaning  What does rehabilitation means for you?  
   Is follow up a part of rehabilitation? 
Bethesda’s role Which role should Bethesda have towards the children in the  
   rehabilitation? 
The importance Why is rehabilitation centre like Bethesda needed? Which is  
   the most important change the boys goes through from your point of 
   view?  
Family involvement  When you visit the parents. What do you explain for them? 
   What do you request from them? What do they want from you? 
   How does Bethesda affect the families? 
Responsibility  Which responsibility do you/Bethesda have in the rehabilitation? 
   Which responsibility do the parents have in the rehabilitation? 
Failure    Some Boys run back to the street from Bethesda/home. Why? 
 
Contact 
To parents and boys  How do you experience the contact with parents and the boy? 
Perspectives  Which aim do Bethesda have for the rehabilitation? 
Flexibility   How do you meet the needs of the family and at the same time be  
   flexible for their wishes? 
 
Culture,  
Norms and values  Do you see Bethesda as a African project? Why? 
   Could Bethesda has existed in any other african village or city? If  
   Bethesda did not exist what can the family do to support their children? 
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Bilaga 2 
Interview guide for parents 
Today 
Why this interview (introduction) 
For the parents  What’s your profession? How many children do you have? 
For the boy     How is your son doing at school? 
 
History 
Why street,   Your son is born in the village? Did he go to school here before street? 
   When did your son leave the home for the street? Do you know why? 
 
Contact   Your son went to Bethesda, When?  
   Did Bethesda came to you? What did they say?  
   What did they tell about Bethesda? 
   Did they question anything?  
   What do you expect from Bethesda? 
    
Rehabilitation 
Kind of support  What do you know about the work Bethesda is doing? Can you explain 
   it? 
The meaning  A keyword at Bethesda is rehabilitation. What does rehabilitation  
   means for you? Has it any meaning? 
 
Impact   How has the contact with Bethesda affected you? Your life and way of 
   thinking? Anything else? 
   To become a Christian is a big part of the rehabilitation. How has it 
   affected you?  
    
The change  What was your part in the treatment? 
   Which is the most important change the boy has gone through from 
   your point of view?  
   Which role/part do you have for the change of the boy?  
   When did the boy move back to you? 
   How has the behaviour of the boy been since he came home? 
 
Responsibility  Which responsibility do you have in the rehabilitation? 
   Which responsibility do the staff have in the rehabilitation?  
   Does Bethesda fulfil their responsibility? How? 
   Did Bethesda talk about responsibility when they visited you? How? 
 
Failure   Have the boy run back to street? Why? 
 
Culture,  
Norms and values,  Do you see Bethesda as a African project? Why? 
 
Experience of support Could Bethesda has existed in your home village? If Bethesda did not 
   exist what could you have done to support your son? 
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Bilaga 3 
Interview guide for boys 
Today 
Situation  How long are your school days?  
   Do you like school?  
   What do you do the rest of the day? 
   What do you like best? 
   How often do you see your parents? 
   How do you assist them? 
 
Bethesda  How is your contact with Bethesda today?  
   How do Bethesda assist you today at home/at school? 
   How often do Bethesda visit you?  
   What are they doing or saying when they coming for visit you? 
   What did you learn at Bethesda when you stayed there? 
   What was the best thing with Bethesda? 
    
   Why did you want to go back home to your family? 
   Is there any difference to be at home after being at Bethesda? Why? 
   Is there something you learnt at Bethesda which you still find valuable? 
   Is it more difficult to live at home than live at Bethesda? Why? 
   Does the word rehabilitation have any meaning to you? Which? 
    
 
Change  Do you miss street? Do you miss friends at street? 
   Do you want to go back sometimes? Why/Why not? 
   What do you want to become in the future? 
   What are you going to do, to reach this target? 
   How do you want Bethesda to support you in the future?  
   Can you see any change in your life since you came in contact with 
   Bethesda? Which? 
   What is responsibility? Do you have responsibilities? 
 


