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Abstract 
”The truth will set you free”  
A qualitative study about priests meeting people in custody and prisons in Sweden 

This current study investigated priests, in the church of Sweden, working in custody 

and/or prison. Do priests experience any change in the prisoners’ lives during the time 

they are held in prison? The qualitative study consists of semi structured interviews with 

five priests. They were interviewed during summer 2019. The study shows that all of the 

priests experienced that many of the prisoners changed attitudes concerning their lives 

and their situation. They expressed the desire of another kind of life. Unexpectedly the 

study also shows the change the priests undertook, working with the prisoners. The priests 

expressed feelings about deeper spirituality and a sense of rich meaningfulness. The study 

shows that the priests experienced that almost all of the prisoners had a strong wish of 

living a non-criminal life. The road to this life is the one which consists of many new and 

constant contacts with a socially accepted environment. 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie undersökte häktes/fängelseprästers upplevelse av förändring hos de 

frihetsberövade, vilka de mötte i sin tjänst på häkten och fängelser. Studien bygger på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem präster i Svenska kyrkan. Intervjuerna 

genomfördes sommaren 2019. I studien framkommer det att alla intervjuade upplevde att 

förändringar sker hos de frihetsberövade. Det handlar om att kunna bryta destruktiva 

mönster och göra förändringar för ett bättre och friare liv. Vägen till denna förändring går 

genom samtal, gudstjänster och meditationer tillsammans med de själavårdande samtalen. 

Oväntat visar studien även på de förändringar som skedde hos prästerna själva där de 

beskriver sin upplevelse av djupare andlighet och stor meningsfullhet. Resultatet av 

studien visar att prästerna upplevde att de allra flesta frihetsberövade, har en stark önskan 

om ett icke kriminellt liv och att vägen dit kan gå genom fler och mer bestående möten 

och band till ett socialt accepterat sammanhang.  

 

Nyckelord: Präster, NAV, själavård, tystnadsplikt, förändring 

  



 

 
 

Förord  
Ett varmt tack till de deltagande prästerna i denna studie. Det har för mig varit till stor 

glädje att få intervjua er, och utan er hjälp hade detta inte varit möjligt. Tack!  

 

 

Tillägnat min mamma, Liisa Pirinen Johansson, den 19 augusti 2019 – Grattis på din 

65-årsdag! Tack för all din hjälp och allt ditt stöd. 

 

 

Helena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I livets villervalla 
vi gå på skilda håll. 
Vi mötas och vi spela 
vår roll - 
  
Vi dölja våra tankar, 
Vi dölja våra sår 
och vårt hjärta som bankar 
och slår - 
  
Vi haka våra skyltar 
var morgon på vår grind 
och prata om väder 
och vind - 
  
I livets villervalla 
så nära vi gå 
men så fjärran från varandra 
ändå. 
 
Nils Ferlin 
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1. Inledning  
Nämnden för andlig vård (NAV) kallas den särskilda nämnd, som är utsedd för att arbeta med andliga 

frågor i fängelser och häkten runt om i Sverige. Genom NAV ska fängslade och häktade enligt lag 

ges möjlighet till enskilt själavårdssamtal, med någon representant från antingen Svenska kyrkan eller 

något annat religionssamfund (Lundqvist Norling, 2007:133). Inom kriminalvården finns därmed 

möjlighet för intagna, och anställda, att träffa exempelvis en fängelsepräst för enskilt 

själavårdssamtal. Det enskilda själavårdssamtalet innebär att prästen har till uppgift att lyssna och 

stödja den som behöver någon att samtala med (Svenska kyrkan, 2019a; 2019c).  

 

Herlofson (2018:601, 610) skriver att stödsamtal, som är fritt från något bestämt behandlingsmål, 

troligtvis är den vanligast förekommande formen av hjälp. Däremot är begränsad forskning gjord på 

stödsamtalet som vårdinsats. Den andliga vården inom kriminalvården har fått uppmärksamhet i 

Klosterverksamheten. En rapport från kriminalvården (2016) visar att Klosterverksamheten, den så 

kallade Klostervägen på Kumla, har fungerat under den tid verksamheten pågick. Personalen 

upplevde att de intagna förändrades under deltagandet. Personalen uppgav att attityden hos de intagna 

förändrades, redan efter ett par dagar i den nya miljön.  

 

Även internationellt har den andliga verksamheten uppmärksammats. Ulrika Fritzson som under 

många år tjänstgjort som fängelsepräst i Malmö, har deltagit i ett forskningslag i Sydafrika om 

försoningsarbete och arbetat med dömda (Larsson, 2016). När hon tjänstgjorde som fängelsepräst, 

uppmärksammade hon att, efter att strafftiden var över, var det ändå ingen som kände sig befriad. 

Terapi hjälpte inte de fängslade. Varken brottsling, brottsoffer eller anhöriga kunde lämna historien 

bakom sig. Fritzson uttryckte också att ”Ju grövre brott internerna hade begått desto större var deras 

lidande.” (Larsson, 2016). Fritzson startade en ideell förening i Sverige, efter att hon tillsammans 

med andra rest till Sydafrika, där ett välfungerande försoningsprogram låg till grund för 

återhämtningen för samtliga inblandade. Arbetet bland interner i Sverige har visat att det fungerar 

och försoningsprocessen läker trasiga relationer (Larsson, 2016). Med anledning av dessa upptäckta 

framgångar, rörande frihetsberövades kontakt med andlig vård, väcktes min nyfikenhet kring detta.  

 

Platssituationen på Sveriges anstalter och häkten kan i detta nu räknas som ansträngd, det är fullbelagt 

inom Kriminalvården (Kriminalvården, 2019a). Det i sin tur har också föranlett kriminalvården att 
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vilja se ökad användning av andra alternativ till frihetsberövandet, som exempelvis fotboja 

(Kriminalvården, 2019b). Fotbojan i sig innebär inte per automatik att det blir en inre förändring som 

också manifesterar sig i en yttre förändring så att den kriminella livsstilen kan brytas. Förändring är 

ett ledord i detta sammanhang. Den stora frågan är hur en förändring kan påbörjas och bli 

stadigvarande. Historiskt har vissa förhållningssätt till människor i kriminalitet fått ge vika för andra 

förhållningssätt. 1900-talets ”What Works” fick på 1970-talet ge plats för ”nothing works” (Mcguire, 

2014:209f).  

 

Trots att olika rehabiliteringsformer och strategier kan ha visat positiva resultat, verkar den politiska 

arenan ha fått vara den som satt sin prägel, på vad som skall undersökas och hur. Idag befinner sig 

forskningen på en annan nivå. Där forskningsresultaten visar att det finns många möjligheter att få 

till stånd förändringar, även i återfallsförbrytares liv (Mcguire, 2014:209f). Religionens, andlighetens 

och trons påverkan på människors avståndstagande till kriminalitet har påvisats i ett flertal studier 

(Akers, Sellers och Jennings, 2017:127). Därför är denna studie intressant och kriminologisk relevant 

att genomföra. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka fängelseprästers/häktesprästers upplevelser från mötet med intagna 

och om fängelseprästerna/häktesprästerna upplever att dessa möten, för de intagna, kan vara en väg 

ut ur kriminalitet. 

 

– På vilket sätt förändras frihetsberövade, enligt prästerna, under den tid de har kontakt? 

 

– På vilket sätt påverkas de frihetsberövades attityder till brottslighet enligt prästerna? 

 

– Vilka åsikter kommer till uttryck hos frihetsberövade, när det gäller önskan om att komma bort från 

kriminalitet, enligt prästerna?  
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1.2 Förklaring av begrepp 
Komminister 

Komminister är den person som av biskopen i ett stift är vigd till präst inom Svenska kyrkan, och 

som av ett domkapitel har behörigförklarats, och därefter är anställd i en församling. För att en präst 

ska kunna få en komministertjänst ska hen först ha slutfört sitt första år som pastorsadjunkt, efter 

prästvigningen (Kyrkoordning, 2018:98, 114, 221). 

 

Den absoluta tystnadsplikten 

Präster inom Svenska kyrkan har en särskilt sträng tystnadsplikt, som benämns som ”den absoluta 

tystnadsplikten”. Den innebär att det som någon berättar i själavårdssamtal, eller bikt, inte under några 

omständigheter får föras vidare, oavsett innehåll. Den absoluta tystnadsplikten faller in under att 

själavård bedrivs på Kristi uppdrag. Det innebär att det som bekänns, framförallt bekänns inför 

Kristus och inte prästen. Däremot blir också prästen skyldig att tiga, eftersom Kristus inte avslöjar 

det som sägs (Kyrkoordning, 2018:100, 188, 191; Svenska kyrkan, 2019d). Det innebär också att 

prästen inte får anmäla exempelvis eventuell pågående eller tidigare kriminalitet eller suicidplaner. 

Även om personen ger sitt godkännande, får prästen inte berätta något om det som framkommit under 

själavårdssamtalet. Prästen får inte heller avslöja för någon att själavårdssamtalet ägt rum. 

Tystnadsplikten är för prästen lagstödd och livslång (ibid.). 

 

Enskilt själavårdssamtal  

Det enskilda själavårdssamtalet innebär att någon får uttrycka tankar och känslor inför en lyssnande 

präst, eller diakon (Svenska kyrkan, 2019c). Ett enskilt själavårdssamtal kan ske på flera olika sätt, 

både i ett rum där båda parter medverkar, men också över exempelvis telefon eller chatt. Det är en 

del av Svenska kyrkans uppdrag och sker genom att någon har vänt sig till en präst, eller diakon, för 

att prata konfidentiellt med hen. Den som går i enskilt själavårdssamtal med en präst eller diakon 

behöver inte vara kristen eller ha någon annan form av tro. Under enskilt själavårdssamtal råder total 

tystnadsplikt för präster (Kyrkoordning, 2018:100, 191; Svenska kyrkan, 2019d). 

 

Nattvard 

Nattvard, även kallad måltid, kommunion eller eukaristi, är inom Svenska kyrkan både en högtid och 

ett heligt skeende, som firas till Jesu åminnelse (Svenska kyrkan, 2019b). Enligt den kristna tron hade 

Jesus samlat sina lärjungar till en sista måltid, då han förstått att han skulle dödas. Under denna måltid 

delade han bröd och vin med lärjungarna och jämförde vinet med sitt blod, och brödet med sin kropp. 

Han bad lärjungarna att också efter hans död fortsätta dela måltiden med varandra (Matt. 26:17-29; 
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Svenska kyrkan, 2019b). Fortfarande idag delas nattvarden för att minnas Jesu sista måltid med sina 

lärjungar och nattvarden symboliserar och erbjuder en nystart. Nattvarden är ett av Svenska kyrkans 

två sakrament, vilket innebär att det är heligt. De som har rätt att leda nattvardsgudstjänst är behöriga 

präster inom Svenska kyrkan. Nattvarden ska firas i invigt kyrkorum med undantag för särskilda skäl, 

som exempelvis vid sjukkommunion (Kyrkoordning, 2018:79; Svenska kyrkan, 2019b). 

 

Bikt  

Bikt sker genom enskilt samtal tillsammans med en präst och innebär att ta emot Guds förlåtelse, 

genom att bekänna och be om förlåtelse för det som blivit fel i sitt liv. Efter att någon har bekänt det 

som blivit fel, befrias hen genom prästen, på Jesu Kristi uppdrag. Bikten är också ett sätt att förlåta 

sig själv för sina brister och fel och därmed komma vidare i sitt liv (Kyrkoordning, 2018:80f; Svenska 

kyrkan, 2019e). 

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis har studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och förklaring av olika begrepp 

beskrivits. Därefter avslutas den första delen med studiens begränsningar, varav den andra delen tar 

vid med tidigare forskning. I det tredje avsnittet redogörs för den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten, samt vilka kriminologiska teorier som valts ut till redskap för studiens analysdel. 

Den fjärde delen berör det kvalitativa metodvalet, urvalet, tillvägagångssättet samt arbetsgången vid 

bearbetningen och analysen. Fortsättningsvis följer studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Studiens femte del handlar om det forskningsetiska ansvarstagandet. I den sjätte 

delen följer studiens resultat och analys. Diskussionen avhandlas i studiens sjunde och sista del, där 

resultat och metod diskuteras. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 

1.4 Begränsningar 
Studien har inte till syfte att fastställa rätt eller fel, i brottspreventivt syfte. Inte heller kommer studien 

att med evidens försöka fastställa något exakt skäl till förändring, men om möjligt identifiera de 

eventuella förändringar som fängelse/häktesprästerna uppfattat i de frihetsberövades liv. Studien 

kommer inte heller att undersöka varför det finns skillnader mellan enskilda själavårdssamtal och de 

tidigare projekt som funnits inom andlig vård.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 
Artiklarna om tidigare forskning söktes fram i databasen Discovery. Sökorden som användes var 

”religion” och ”incarceration”. Fulltext format och Peer Reviewed var två absoluta kriterier. Detta 

gav 292 resultat, med publiceringsdatum från 1955 till 2017. Datum ändrades till 2010 och fram till 

och med 2017, vilket gav 165 resultat och artiklar, som genom publiceringsdatum kan anses innehålla 

uppdaterad kunskap. Artiklarna som valdes ut för läsning var de som hade nyckelord som stämde 

överens med det önskade området, t.ex. ”religion”, ”desistance”, ”incarceration”, ”prisoner reentry” 

och ”crime”. Artiklarna var tänkta att handla om religion i samband med brottslighet, eller före/efter 

en fängelsedom. Det fanns också många andra artiklar som rörde religion samt andra typer av 

avvikande beteende, som inte lästes igenom, då de utvalda artiklarna tillsammans gav en tillräcklig 

bild. 

 

Tre centrala teman fanns; religion som hanteringsmekanism, religion för att underlätta återinträde i 

samhället och religion för att stärka de sociala banden. Nedan under 2.5 Forskningsbehovet, kopplas 

detta till artiklarna. 

 

2.2 Kriminalvårdens andliga verksamhet 
På Kriminalvårdens uppdrag gjorde Lena Roxell en utvärdering av den andliga verksamheten i 

fängelset. Klostervägen beskriver de intagnas möjlighet att genom retreat, andliga övningar och med 

en andlig vägledare hitta en annan väg i livet. Genom en religionspsykologisk analys beskriver Roxell 

de intagnas upplevelser av klostervägen (Kriminalvården, 2016:8f). De intagna berättar att de fått 

bättre kontakt med sina känslor, hittat ett inre lugn, men också att de berättar för andra om upplevelser 

av andlighet och religion (Kriminalvården, 2016:54). Rapporten tyder på att de flesta deltagare i 

klosterverksamheten har genomgått en positiv förändring under den tid verksamheten pågick. 

 

2.2 Underlätta återinträde i samhället   
Stansfield, Mowen, O’Connor och Boman (2017:111) lyfter fram den praktiska betydelsen religion 

har för att skapa nya framgångsrika vägar för nysläppta fångars återinträde i samhället. Resultatet av 

deras studie ger stöd åt idén att religiöst stöd har betydelse för de faktorer som mäter framgång för 

återinträde i samhället (Stansfield et al. 2017:135). En studie som genomfördes av Flores och 

Cossyleon (2016:673) visar att religion främjar social integration. Även Mandhouj, Aubin, 

Amirouche, Perroud och Huguelet (2014:821) skriver att religion kan underlätta övergången till 
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samhället efter frigivning.  

 

2.4 Religion stärker de sociala banden  
Topalli, Brezina och Bernhardt (2013:50) menar att religion stärker förhållandet mellan presumtiva 

brottslingar och samhället, religionen kan stärka definitionen av kriminalitet som ogynnsam. Denna 

effekt förklaras av att religiösa värderingar sammanfaller med samhällets underliggande lagar och 

regler. Stansfield et al. (2017:155) skriver också att religion kan vara en väg att stärka de sociala band 

som behövs för avhållsamhet från brottslighet. I sin studie kom de också fram till att religiöst stöd 

har prosociala effekter. Ett exempel på detta är att religiöst stöd har en direkt effekt på ökad 

sysselsättningsnivå (Stansfield et al. 2017:135). Precis som Stansfield et al. (2017) är inne på, skriver 

Flores och Cossyleon (2016:665) att religion underlättar för individer att stärka de sociala band som 

avhåller dem från kriminalitet. I Deuchar, Morck, Matemba, McClean och Riaz (2016:135) studie 

kom de fram till att religion kan stärka de sociala band, som behövs för övergången till samhället. 

Därmed ökar sannolikheten för avhållsamhet från brottslighet. De kom också fram till att de intagna, 

med hjälp av religionen, kunde ta små steg för att hantera de sociala problem, som ledde dem in på 

den brottsliga banan.  

 

2.5 Forskningsbehovet  
Stansfield et al. (2017:114) refererar till Chu 2007; Clear & Sumter 2002; Duwe & King 2013 och 

hävdar att förhållandet mellan religion och kriminellt avbrott har begränsat empiriskt stöd. De menar 

att mer forskning behövs kring detta förhållande. Stansfield et al. (2017:135) menar att deras studie 

inte hittar samband mellan religion och kriminell avhållsamhet, vilket stämmer överens med annan 

föregående litteratur. Även Deuchar et al. (2013:134) skriver att det behövs mer kunskap kring 

religionens roll i samband med avhållsamhet från brottslighet. Detta tar även Mandhouj et al. 

(2014:830) upp. De menar att fler studier behövs som undersöker relationen mellan avvikande 

beteende och religion.       

 

Sammantaget saknas tillräckligt empiriskt stöd för relationen mellan religion och avhållsamhet från 

brottslighet. De tre centrala teman som beskrivits ovan tar upp hur religion, på flera sätt, kan påverka 

faktorer som på ett eller annat sätt är kopplat till avhållsamhet från brottslighet. Empiri för ett kausalt 

samband verkar saknas.  
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Religionen verkar ha större betydelse i fängelset och precis vid frigivningen och religion verkar agera 

som en agent mellan samhälle och avvikande individ. Religionens roll, i förhållande till avhållsamhet 

från kriminalitet, ser i nuläget ut att vara något otydlig. 

 

3. Teori 
3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Utgångspunkten för denna studie är ett socialkonstruktionistiskt synsätt, vilket innebär en förståelse 

av att människors identitet är socialt konstruerad och förändringar sker i relation och i mötet mellan 

olika diskurser (Bryman, 2011:35ff; Winther Jørgensen och Phillips (2017:104ff). 

Konstruktionismen har en ontologisk syn på verkligheten. Detta innebär att uppfattningen om den 

sociala verkligheten förändras kontinuerligt. Det sker i mellanmänskliga möten, i det sociala 

samspelet. I detta finns ingen, en gång för alla, given bestämd ordning, utan verkligheten formas och 

omformas (Bryman, 2011:37). Numera anses även forskares beskrivningar av den studerade 

verkligheten vara konstruktioner. Det är konstruerade bilder av ett utsnitt av verkligheten, bilder som 

inte är bestående utan föränderliga.  

 

Bryman (2011:37) förklarar att postmodernismen och konstruktionismen ofta kopplas samman med 

den ontologiska, föränderliga synen på verkligheten. Den sociala konstruktionismen är ett sätt att 

ontologiskt se på det som är sociologiskt konstruerat. I alla sociala sammanhang där människor möts, 

konstrueras verkligheten för att återigen omstruktureras, så att den ger en fungerande vardag 

(Bryman, 2011:37). 

 

3.1.1 Socialkonstruktionismen 

Winther Jørgensen och Phillips (2017:104) beskriver socialkonstruktionismen som det sätt på vilket 

våra uppfattningar om världen konstrueras genom sociala, mellanmänskliga relationer. När olika 

diskurser möts sker förändringar och nya diskurser uppstår. Fairclough, refererad i Winther Jørgensen 

och Phillips (2017:13), poängterar förändring i sin kritiska diskursanalys. Språket förändras då olika 

diskurser, delar av diskurser, sätts samman och därmed förändras även den sociala verkligheten.  

 

Språket ger tillgång till den sociala verkligheten och den sociala världen formas, omformas och 

förändras genom språket (Winther Jørgensen och Phillips, 2017:15f). Det är språket som definierar 

världen, vårt sociala sammanhang. När förändringar sker i diskurser, förändras också det sociala. Den 

strukturalistiska och poststrukturalistiska språkfilosofin menar att vi får tillgång till verkligheten 
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genom språket. Detta är grunden för de diskursanalytiska angreppssätten, diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2017:15f). 

 

Upprinnelsen till diskursanalysen kommer från Michel Foucault. Det är också han som utvecklat 

teorin om makt/kunskap, där makten ägs av olika sociala bärare (Winther Jørgensen och Phillips, 

2017:19f). Den genererar också olika diskurser. Den formen av makt blir möjliggörande för skapandet 

av det sociala. Winther Jørgensen och Phillips (2017:19f) ger exemplet från begreppet ”kriminalitet”, 

som bildats genom en sammanfogning av exempelvis kriminella och fängelser. Rehabilitering 

praktiseras inom detta område och ska leda till ett socialt accepterat liv. 

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2017:31) vill diskursteorin förstå och förklara den sociala 

verkligheten baserad på en föränderlig diskursiv konstruktion och omfattar både språk och sociala 

fenomen. När det gäller våra identiteter, pekar diskursteorin ut några viktiga punkter. Ett par av dom 

är att identitet alltid är rationellt organiserad och identiteten är föränderlig (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2017:51).  

 

I denna studie är frågan om förändring central. Enligt diskursteorin är förändringen ständigt aktuell. 

Allting kan se ut på något annat sätt, men det innebär inte att alla förändringar sker oproblematiskt. 

Kritiken mot diskursteorin riktas mot att allting skulle vara föränderligt och att tron på förändring är 

överskattad (Winther Jørgensen & Phillips, 2017:62f). Författarna vill föreslå begreppet 

”diskursordning”, som omfattar det sociala rum, där olika diskurser möts för att hävda sitt 

förhållningssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2017:64). 

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2017:7) är diskursanalys ett komplex av tvärvetenskapliga 

och multidisiplinära ansatser som kan appliceras i olika studier inom det sociala området. Denna 

studie utspelar sig i de sociala rummen, häkten och fängelser. Där möts diskursen frihetsberövade 

med diskursen präster. Deras skilda språk och situationer möts och gör att förändringar uppstår.  

 

3.2 Kriminologiska teorier 
Studien har till syfte att undersöka prästers upplevelser från möten med frihetsberövade och om 

präster upplever förändringar i inställningen till kriminalitet hos de intagna. För att analysera den 

insamlade dokumentationen har teorin om sociala band och rutinaktivitetsteorin valts ut, efter dessa 

följer även en presentation av några livsloppsteorier. Teorierna har, med anledning av deras 

applicerbarhet, valts ut till stöd för studiens analysdel. 
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3.3 Teorin om sociala band  
Travis Hirschi är grundare till kontrollteorin om sociala band, vars kärna består i att en individ beter 

sig utifrån de sociala band som hen har knutit till samhället. Grunden till teorin kommer ursprungligen 

från teorin om social desorganisation (Hirschi, 1969:289, 291). Båda dessa teorier är så kallade 

kontrollteorier, vilket innebär att samhället kan verka som skyddsbarriär mot brottslighet. Samhället 

kan enligt kontrollteorierna därmed fungera brottspreventivt, i de fall där individen har goda sociala 

band, medan avsaknad av sociala band istället kan öka risken för brott (Hirschi, 1969:289f). 

 

Teorin om sociala band har sin grund i fyra olika komponenter, varav den första är anknytning. Den 

individ som har anknytning till exempelvis vänner och/eller familj befinner sig i en situation som för 

individen kan verka i brottspreventivt syfte. Detsamma gäller för de övriga tre komponenterna 

åtagande, delaktighet och individens moral (Hirschi, 1969:291, 293, 296). En individs åtagande 

handlar om hens etablering i samhället och därmed engagemang i exempelvis sitt arbete, utbildning 

och/eller framtidsplaner. Hur delaktig individen är i sociala aktiviteter, som exempelvis föreningsliv 

eller volontärskap, kan bidra till att hen inte har fritid, eller rutiner, över till kriminalitet. Slutligen 

handlar individens moral om hens förhållning till de värderingar och normer som råder i samhället 

(Hirschi, 1969:291, 293, 296). Vidare förklarar Hirschi (1969:293, 296) att utan dessa komponenter 

försvåras möjligheterna att avhålla sig från brottslighet. När en individ däremot har en av dessa 

komponenter starkare, stärks många gånger även de övriga komponenterna.  

 

Både kriminalvårdens rapport och den tidigare forskningen, tyder på att religion kan stärka de sociala 

band som avhåller individer från kriminalitet. Akers et al. (2017:118) skriver om kontrollteorier som 

en förklaring till varför individer inte begår brott. Det är när den sociala kontrollen brister som 

kriminalitet uppstår. Starka sociala band överlag, bidrar därmed till att människor vill göra likadant 

som de, som de knutit an till. Det innebär att individer kan skapa sociala band även till sådant som 

inte är bra, som kriminella gäng och liknande (Hirschi, 1969:289). 

 
3.4 Rutinaktivitetsteorin 

Cohen och Felson (1979:588) förklarar att förändringar i brottsligheten påverkas av både 

samhällsförändringar och förändringar på individnivå. Vidare menar författarna att brottslighet kan 

förklaras med att det finns en motiverad förövare, ett lämpligt objekt samt avsaknad av kapabla 

väktare. Ett exempel på en motiverad förövare kan vara en person som saknar pengar, är hungrig och 

därmed får motivationen till att utföra kriminella gärningar. Det lämpliga objektet motsvarar då något 

som för personen blir görligt att ta i eget förvar. Avsaknad av kapabla väktare innebär att personen 
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har möjlighet att begå den brottsliga handlingen, då ingen eller inget stoppar gärningspersonen 

(Cohen och Felson, 1979:588). Vidare menar Cohen och Felson (1979:588f) att brottslighet kan 

stoppas när dessa tre komponenter inte faller på plats. Det är tillräckligt att en av dessa sätts ur spel 

för att en kriminell handling ska kunna undvikas. 

 

3.5 Livsloppsteori 
Livsloppsteorier utgår från att ett liv som kriminell uppstår utifrån livsomständigheter som lider brist 

på struktur, rutin och informell social kontroll (Akers et al., 2017:296). Det som karaktäriserar 

livsloppsteorin är den avgörande vändning som sker i individens liv, som föranletts av en önskan att 

sluta begå brott, och som i sin tur leder till förändring. Förändringen kan ske utifrån att en ny mening 

uppstår, som för individen blir betydelsefull (Akers et al., 2017:294).  

 

Akers et al. (2017:292) redovisar Moffitt´s Developmental Taxonomy, som beskriver olika kriminella 

mönster, kopplade till olika åldrar. Han ser den grupp som begränsar kriminaliteten till ungdomsåren 

och de som fortsätter på den kriminella banan, från tidig ålder och långt in i vuxenlivet, med allt 

grövre kriminalitet. Vidare menar Akers et al. (2017:292) att Moffitt bygger sin teori på 

utvecklingspsykologi samt biologiska och genetiska faktorer. Han menar att gängpåverkan är liten 

hos de som fortsätter att begå brott i vuxen ålder. De som bryter och kommer bort från kriminalitet 

är mer påverkade av vänner. 

 

Akers et al. (2017:293) redogör för Loeber´s Developmental Pathways Model, och det som beskrivs 

som en öppen och en dold väg. Den öppna, overt, omfattar unga med en inledningsvis relativt låg 

aggressionsnivå som stadigt ökar. Dessa unga blir inblandade i grövre våldsbrott. Fortsättningsvis 

förklarar Akers et al. (2017:293) att i den dolda, covert, vägen, inleds en lättare kriminalitet i tonåren. 

Den består av lögner och snatterier men övergår i grövre brott, exempelvis bedrägerier och inbrott. 

Detta följs av rån och stölder. Den tredje utvecklingsvägen som Loeber beskriver är ”authority 

conflict developmental pathway”, vilken innebär en tidig debut med upproriskhet mot föräldrar och 

andra auktoriteter. 

 

Akers et al. (2017:294) beskriver Gottfredson och Hirschi´s ”Self-Control Theory”, som menar att 

barndomen får stor påverkan för vuxenlivet. Föräldrarnas bristande fostran kan leda till bristande 

självkontroll. Självkontroll grundläggs i åtta-årsåldern och brister i självkontroll leder ofta till 

kriminalitet. Vidare redovisar Akers et al. (2017:294) för Sampson och Laub´s ”Age-Graded Theory 
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of Informal Social Control”, som pekar ut viktiga livsförändringar, som kan verka brottspreventivt. 

Ålder är en faktor som påverkar, samt äktenskap och åtaganden som stärker de sociala banden. 

 

4. Metod 

4.1 Metodval 
Kärnpunkten i denna studie är att utforska mellanmänskliga erfarenheter, därav har 

informationsinsamlandet varit av kvalitativ art och skett genom semistrukturerade intervjuer. Detta 

val grundades på Brymans beskrivning av den kvalitativa intervjun. Bryman (2011:151) förklarar att 

den kvalitativa studiens avsikt är att visa på orsaken till något, medan den kvantitativa studien går ut 

på att förklara varför något är just så som det är. Bryman (2011:413) menar vidare att kvalitativ 

forskning oftast genomförs med hjälp av ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. För att 

ställa samma grundfrågor till alla intervjupersoner, och därmed få så likvärdiga intervjuer som 

möjligt, valdes semistrukturerade intervjuer för denna studie. Den semistrukturerade intervjun följer 

en intervjuguide, bestående av teman, som intervjuaren följer och håller sig till under intervjuns gång. 

Till skillnad från den semistrukturerade intervjun, liknar den ostrukturerade intervjun mer ett vanligt 

samtal, och saknar därmed struktur. Vidare menar Bryman (2011:416) också att en semistrukturerad 

intervju är lämplig, när en studie har ett tydligt fokus.  

 

Med anledning av att denna studie har för avsikt att undersöka just fängelseprästers/häktesprästers 

upplevelser, kan studien anses ha ett tydligt fokus. Då intervjuerna genomfördes fanns därmed en 

intervjuguide som stöd. Det innebar även att viktiga frågor inte riskerade att glömmas bort, som vid 

en ostrukturerad intervju. Intervjuguiden har dock inte uteslutit eventuella följdfrågor och inte heller 

inneburit att intervjuprocessen inte varit flexibel, då det fortfarande varit intervjupersonens 

uppfattning om ämnet som utgjort fokus (Bryman, 2011:415).  

 

I början av studien var planen att spela in fler intervjuer än vad som uppnåddes i slutänden. Målet 

med inspelning var att upprätthålla fullt fokus på samtalet, utan att störas av samtidig dokumentering. 

Dock blev skillnaden mellan den inspelade intervjun och telefonintervjuerna inte avsevärd, trots att 

alla detaljer inte kunde dokumenteras under intervjuns gång. Däremot fanns genomgående ändå ett 

tydligt avtryck i hur något berättades, och inte bara vad som berättades (Bryman, 2011:428). Det blev 

också mer kostnads- och tidseffektivt att genomföra telefonintervjuer, vilket Bryman (2011:208) 

också framhåller som en fördel med telefonintervjuer.  
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4.2 Urval  
För att så långt det är möjligt finna svar på studiens syfte, har ett så kallat målinriktat urval förefallit 

naturligt. Det innebär att de som intervjuas har särskild kunskap och erfarenheter kring det specifika 

ämne som ska studeras. Det målinriktade urvalet utgår från att de som intervjuas, rent 

kunskapsmässigt är mest lämpade för att besvara studiens syfte (Bryman, 2011:434). För att lyckas 

med det, är samtliga fem intervjupersoner i denna studie, vigda till präster inom Svenska kyrkan och 

har erfarenhet från nuvarande/tidigare tjänstgöring som fängelsepräst/häktespräst.  

 

Samtliga präster har tjänstgjort som fängelsepräst och/eller häktespräst i minst två års tid och har 

fleråriga erfarenheter från komministertjänstgöring. I den intervjuade gruppen, är ålders- och 

könsfördelningen jämn mellan de fem olika respondenterna. Enligt Thomsson (2011:56) bör ett 

rimligt intervjuantal hamna någonstans mellan fem till tio. Antalet intervjuade i denna studie uppkom 

till fem, vilket därmed kan anses tillräckligt.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Att finna intervjudeltagare  

För att hitta passande kandidater att intervjua användes 2018 års Matrikel för Svenska kyrkan. 

Matrikeln är en förteckning över Svenska kyrkans medarbetare som uppdateras årligen. I denna 

Matrikel finns därmed kontaktuppgifter till samtliga präster inom Svenska kyrkan (Matrikel, 2018:2). 

I Matrikeln, under rubriken ”Andlig vård i kriminalvården”, finns 43 komministrar med tjänst inom 

kriminalvården, i hela Sverige (Matrikel, 2018:434f). Av de 43 komministrarna valdes slumpmässigt 

11 intervjukandidater ut. Dessa 11 valdes för att få en jämn fördelning över landet och kontaktades 

via mail. Fem av de 11 tillfrågade prästerna valde att delta i studien.  

 

4.3.2 Semistrukturerad intervju och semistrukturerade telefonintervjuer  

En intervjudeltagare intervjuades på plats och intervjun spelades in, med intervjudeltagarens 

godkännande. Intervjun skedde på, av intervjudeltagaren föreslagen plats, vilket enligt Thomsson 

(2011:124) påverkar maktbalansen positivt. De övriga fyra intervjuerna skedde över telefon och 

spelades inte in. Under pågående intervju dokumenterades intervjusvaren direkt via dator, så långt 

det var möjligt. Efter intervjun antecknades relevant information som inte hanns med att till fullo 

antecknas under intervjuns gång. Under intervjun skrevs också direkta citat ner, dessa markerades 
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tydligt med citattecken. På så sätt gick det i efterhand att tydligt se vad som var exakta citat. 

 

Kvale och Brinkmann (2009:218) menar att det finns en fördel med att spela in intervjuer, för att 

uppmärksamheten till fullo ska kunna riktas åt intervjupersonen. Det geografiska avståndet mellan 

mig som intervjuare och intervjudeltagarna, gjorde det mer rimligt att genomföra intervjuerna över 

telefon, och därmed utelämna inspelningen av intervjuerna. Vad gäller den inspelade intervjun 

sammanföll den lämpligt med annan resa. 

 

Thomsson (2011:85ff) påpekar vikten av placering, både vad gäller möbler och intervjudeltagare, 

under intervjuns gång. I händelse av att den intervjuade skulle vara placerad mitt emot intervjuaren, 

kan intervjun påverkas negativt. I sådana fall riskerar intervjun att mer komma att uppfattas som att 

intervjudeltagaren bli förhörd, snarare än intervjuad. Den intervju som inte skedde över telefon var, 

för intervjudeltagaren, på en välkänd plats och i ett ombonat rum. Placeringen under intervjun föll sig 

naturligt och kom att ske i en 45-gradig vinkel mellan mig som intervjuare och den intervjuade.  

 

Inspelningen av intervjun skedde med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades efteråt. Bryman 

(2011:428) påpekar att den utrustning som används under en intervju, kan distrahera och begränsa 

intervjudeltagaren. Thomsson (2011:88) menar också att uppmärksamhet inte bör ges till 

inspelningsutrustningen under själva intervjun. Innan inspelningen påbörjades riktades därför 

samtalet in på själva inspelningen, och telefonen, så att fokus därefter kunde flyttas från det, över till 

intervjun och frågorna. 

 

Med kroppsspråket påpekar Thomsson (2011:60) att det är möjligt att underlätta intervjusituationen. 

Genom att använda sitt kroppsspråk kan intervjuaren underlätta övergången mellan frågorna, utan att 

allt för plötsligt behöva byta ämne. Detta är något som också får den intervjuade att känna sig mer 

delaktig i intervjusituationen. Thomsson (2011:98) ger också exempel och förklarar att 

intervjudeltagaren, med sitt kroppsspråk, både kan förstärka det hen vill förmedla, men också visa 

sina gränser. Detta är något som intervjuerna i denna studie inte har haft möjlighet att ta tillvara, 

frånsett den intervju som genomfördes på plats. Bryman (2011:433) menar också att nackdelen med 

telefonintervjuer är att inte kunna läsa av kroppsspråket, men poängterar samtidigt att det som skiljer 

telefonintervjuer från övriga, inte nödvändigtvis har avgörande betydelse. Det som också kan anses 

positivt med telefonintervjuer, enligt Bryman (2011:209f) är att den intervjuade inte blir påverkad av 

intervjuarens yttre, vilket kan påverka hur den intervjuade svarar.  
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Under samtliga intervjuer användes en intervjuguide som stöd. Intervjuguiden möjliggjorde en 

likvärdig intervjugrund att utgå från, samtidigt som möjlighet till fördjupning och utveckling av svar 

och synpunkter fanns. Intervjufrågorna behövde nödvändigtvis inte ställas i given ordning till varje 

intervjudeltagare. Det var däremot förbestämt att varje deltagare skulle få avsluta intervjun med att 

tillägga sådant som de upplevde blivit osagt, om något sådant upplevdes. Intervjuerna uppskattades i 

förväg pågå under cirka en timme. Det visade sig att tiden för intervjun dock avsevärt skiljde sig åt 

mellan de olika intervjudeltagarna. Det innebar närmare att den kortaste intervjun varade i ungefär 

40 minuter, medan den längsta pågick i cirka tre timmar.  

 

Kvale och Brinkmann (2009:51f) påpekar att intervjuaren och intervjudeltagaren inte kan anses som 

jämbördiga deltagare, att det finns en ojämn maktbalans. Det är i huvudsak intervjuaren som har 

makten. Detta kan leda till att den som intervjuas omedvetet berättar sådant som hen tror är bättre 

eller mer rätt än något annat. I intervjusituationerna i denna studie uppfattade jag som intervjuare inte 

detta som något större problem. De som intervjuades var samtliga äldre än jag och de hade både 

längre och högre utbildningsnivå än jag själv. Intervjudeltagarna hade också både specifik och god 

kunskap om ämnet, vilket jag själv saknade. Intervjuerna skedde också till fullo på deras villkor. 

Maktbalansen utjämnades också i och med att jag var ensam intervjuare. 

 

4.4 Arbetsgång vid bearbetning och analys 
Bearbetning av det insamlade materialet påbörjades så snart en intervju var genomförd, vilket innebar 

sådant som renskrivning av stavfel och ofullständiga meningar, som skrivits under intervjuns gång. 

Eftersom studien inte har till syfte att lyfta någon underliggande mening, utan istället har fokus på 

det som direkt uttrycks, har sådant som kroppsspråk och pauser valts bort. Citaten som återfinns i 

arbetet har skrivits om till skriftspråk, dels för att underlätta läsning, men också för att undvika 

dialektala uttalanden.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Bryman (2011:351f; Faugert & Sandberg, 2016:151f) förklarar att begreppet validitet innebär att vi 

studerat det vi påstått och avsett att mäta. Detta är något som är särskilt viktigt vid kvantitativa studier, 

men inte lika tydligt i de kvalitativa. Vidare finns både intern och extern validitet. Den interna 

validiteten besvarar studiens trovärdighet - motsvarar den verkligheten? Den externa validiteten 

handlar om huruvida resultatet går att generalisera - ser det lika ut för alla, överallt (ibid.)? 
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Eftersom denna studie mäter människors uppfattningar och erfarenheter, kan det vara svårt att uttala 

sig om det ser lika ut för alla överallt. Vid kvalitativ forskning finns något bättre chanser att den 

interna validiteten är god, då det som studeras, studeras djupare än i kvantitativ forskning. Därmed 

ökar chansen att komma närmare en så kallad ”sanning” (Bryman, 2011:352).  

 

Med reliabilitet, förklarar Kvale och Brinkmann (2009:263f), att vi får fråga oss om resultatet blir 

detsamma vid en ny, likadan intervju. Vidare påpekar Kvale och Brinkmann (2009:263f), att den 

kreativitet och variationsrikedom som det finns utrymme för, kan kvävas om allt för stort fokus 

hamnar på reliabiliteten. Reliabiliteten handlar i det här fallet om hur pålitlig studien är. För att i 

möjligaste mån göra denna studie pålitlig, beskrivs studiens tillvägagångssätt och intervjudeltagarna, 

utan att någon ska kunna identifieras (Bryman, 2011:355). Bryman (2011:351) påpekar att det främst 

är i kvantitativa studier som reliabiliteten är av vikt och att alla inte är överens om hur, och om, 

reliabiliteten kan användas i den kvalitativa forskningen.  

 

Huruvida resultatet i denna studie, skulle bli detsamma vid en ny likadan studie, är kanske svårt att 

ge något exakt svar på. Däremot tycks intervjupersonerna i denna studie, i huvudsak vara överens och 

komma fram till likvärdiga svar. Därav går det att ana att även andra skulle svara ungefär likadant, 

vid fler likvärdiga intervjuer. Kanske kan andra intervjuare komma att påverka resultatet, beroende 

på hur de ställer sina frågor och om de påverkar intervjudeltagaren i någon riktning. Bryman 

(2011:352) menar också att kontexten inte alltid är densamma och att det därför också kan vara svårt 

att genomföra en likadan kvalitativ studie med samma resultat. 

 

4.6 Generalisering 
Generalisering vid kvalitativa studier handlar inte om att uttala sig om resultatet är representativt för 

en population eller inte, utan om att generalisera till teori (Bryman, 2011:369). Generaliserbarhet 

handlar om kvaliteten på de teoretiska slutsatserna, som har sin grund i de kvalitativa data som samlats 

in (Bryman, 2011:369). Det går också att göra ”måttliga” generaliseringar, detta innebär att vissa 

delar som fokuseras i en undersökning ”kan betraktas som exempel på en bredare uppsättning av 

identifierbara drag” - Williams (2000:215) refererad i Bryman (2011:369). De drag som identifieras 

kan jämföras med andra studier som har undersökt liknande grupper (ibid.).
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Thomsson (2011:32f) för ett liknande resonemang om generalisering i kvalitativa studier. Hon menar 

att studier av likartade grupper kan jämföras med varandra, mot bakgrund av likheter mellan 

grupperna. Ett resonemang, resonerande och teoretiserande, kan belysa en förståelse som gör 

generalisering möjlig. Syftet i den här studien är att undersöka om häktes/fängelsepräster upplever 

förändring hos de frihetsberövade. I enlighet med Bryman (2011:369), är det möjligt att generalisera 

resultatet till de valda teorierna och svårare att generalisera resultatet till en hel population. Den här 

studiens resultat kan inte ge ett exakt svar på hur det är för alla. Genom diskussion, att föra fram 

argument och teoretisera, går det att få en förståelse som gör att generalisering på så sätt är möjlig 

(Thomsson, 2011:33). 

 

5. Forskningsetiskt ansvarstagande  
I arbetet med denna uppsats har hänsyn och ansvar tagits till den etiska problematik som kan uppstå, 

i samband med intervju och hantering av dess information. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002:7-

14) riktlinjer har intervjudeltagaren fått information om de etiska riktlinjer som gäller för intervjun. 

Informationen delgavs intervjudeltagarna både i informationsmailet som skickades ut och sedan 

muntligt inför varje enskild intervju. Det innebär att intervjupersonen tagit del av samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. 

 

5.1 Samtyckes- och konfidentialitetskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:9f) innebär samtyckeskravet att intervjudeltagaren får ge sitt samtycke 

till att delta i intervjun. Detta samtycke kan ske muntligen eller skriftligen. Vid intervjuer där 

intervjudeltagaren är under 15 år, ska vårdnadshavare lämna sitt samtycke för intervjun, vilket inte är 

aktuellt i denna studie. I denna uppsats har samtycket i huvudsak meddelats muntligen. Vid fall där 

intervjudeltagaren väljer att avbryta sin medverkan, måste materialet rörande hen förstöras. Det 

innebär att den information som framkommit från den berörda deltagaren, inte får användas i studien. 

Påtryckningar eller påverkan av något slag får inte förekomma, om en intervjudeltagare uttrycker 

önskan om att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002:9f).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att det är mitt ansvar som intervjuare, att se till att den insamlade 

informationen inte kommer till någon annans kännedom. Detta gäller både information om 

intervjupersonen, likväl som den information som intervjupersonen ger. Allt kring intervju och 

intervjuperson ska hanteras konfidentiellt och ingen ska kunna räkna ut vem som deltagit 
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(Vetenskapsrådet, 2002:9f). Då informationsmailet skickades ut, föll valet på att inkludera mitt 

mobiltelefonnummer, så att prästerna själva hade möjlighet att välja om de ville svara via mail eller 

per telefon. 

 

5.2 Informations- och nyttjandekravet 
Informationskravet innebär att intervjuaren ska ge intervjudeltagaren kännedom om uppsatsens syfte, 

inklusive sådant som skulle kunna påverka hens vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002:7). Information 

ska också lämnas om att deltagandet innebär att uppgifterna används endast för forskningssyftet. 

Intervjudeltagaren har också rätt att avsluta intervjun, när helst hen önskar, utan att det leder till några 

negativa följder för hen. Deltagandet ska vara frivilligt och om intervjun kan medföra eventuellt 

obehag ska detta påpekas (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

 

Nyttjadekravet innebär att det intervjupersonen berättar, endast har till syfte, och endast får, användas 

för denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det betyder att informationen om personuppgifter 

endast får lånas ut eller doneras till andra forskare, som delar samma förpliktelser. Det är inte tillåtet 

att informationen utnyttjas felaktigt eller säljs vidare i marknadsföringssyfte. Uppgifterna som 

framkommer under intervju får heller inte användas för att exempelvis besluta om att 

tvångsomhänderta någon, utan hens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 

5.3 Forskningsetiskt ansvarstagande rörande prästers tystnadsplikt 
I 2018 års Kyrkoordning nämns kraven för den absoluta tystnadsplikt som präster har. För en präst 

inom Svenska kyrkan innebär tystnadsplikten att det som framkommit i själavårdssamtal eller under 

bikt, inte på något sätt får föras vidare. Även om samtycke från den enskilda personen lämnats till 

prästen, att tala om det som framkommit, får prästen ändå inte göra det. Tystnadsplikten gäller evigt, 

utan kompromisser (Kyrkoordningen, 2018:100, 188). Bryman (2011:259) skriver att den som 

konstruerar intervjufrågorna, själv också ska tänka på att sätta sig in i hur det skulle vara att själv 

svara på dem. När intervjufrågorna formulerades fanns detta i åtanke, att frågorna ska vara av sådan 

karaktär, att de tar särskild hänsyn till den absoluta tystnadsplikten. 

 

Kvale och Brinkmann (2009:203f) påpekar att det är etiskt känsligt att skriva ut en intervju på papper, 

då det kan finnas uppgifter som riskerar att röja intervjupersonens identitet. Vid nedskrivning och 

antecknande har sådana uppgifter uteslutits. Under intervjuerna framkom inga uppgifter som går att 
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koppla till någon enskild person, och på papper finns endast uppgifter som ”intervju” samt det 

aktuella datumet för intervjun. Inga uppgifter gällande tjänstgöringsplats, vigningsstift, aktuellt 

tjänstgöringsstift eller intervjupersonens ålder har antecknats eller efterfrågats. 

 

6. Resultat och analys 

Från de fem semistrukturerade intervjuerna följer nedan en presentation av resultatet, baserad på 

konstruerade teman. Varje tema knyts till teorin om sociala band, rutinaktivitetsteorin, 

livsloppsteorin, samt tidigare forskning i diskussionsdelen. Samtliga respondenter tjänstgör idag, eller 

har tidigare tjänstgjort, som fängelse- och/eller häktespräst. Samtliga präster är också vigda till tjänst 

i Svenska kyrkan och bland respondenterna är köns- och åldersfördelningen jämn. Alla har flerårig 

erfarenhet från komministertjänst och samtliga har tjänstgjort som fängelse- och/eller häktespräst i 

minst 2 års tid.  

 

För att bevara respondenternas anonymitet beskrivs de inte närmare och citat är besparade från 

eventuella dialektala distinktioner. Intervjupersonerna benämns som intervjupersoner, 

intervjudeltagare, intervjuade eller präster. De som frihetsberövats kallas för frihetsberövade oavsett 

plats för förvar. Samtalen där den absoluta tystnadsplikten råder, är endast en liten del av prästernas 

totala arbetsmängd och kan av förklarliga skäl varken talas om eller redovisas i någon form. Det som 

framkommer av vad de frihetsberövade uttrycker är sådant som ligger utanför den totala 

tystnadsplikten och är sådant som även andra, med kännedom om människor i frihetsberövade 

situationer, väl känner till. Studiens syfte, att undersöka prästernas upplevelse av förändring, grundar 

sig i prästernas egna upplevelser och visar även, oväntat, de förändringar som alla de intervjuade 

prästerna själva genomgått under sina tjänster som häktes-/fängelsepräster.  

 

De konstruerade teman som valts är, ”Den absoluta tystnadsplikten som medel”, ”Förberedelse och 

förförståelse”, ”Initiativtagande och kontakt”, ”Förtroendeskapande”, ”Tid, rum och säkerhet”, 

”Samtal” samt ”Gudstjänst, meditation och upplevelse av förändring.” Inom varje tema redovisas ett 

flertal citat som beskriver intervjudeltagarnas upplevelser. I citaten har vissa ord/meningar tagits bort 

och ersatts med ”…” och ett mellanslag. Citaten redovisas med citattecken samt blockcitat. 

 

6.1 Den absoluta tystnadsplikten som medel 
Vad gäller den absoluta tystnadsplikten, som präster inom Svenska kyrkan har, uttrycker samtliga 

intervjupersoner att de upplever att den är av stor betydelse i samtalssituationen. En av 
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intervjudeltagarna uttrycker sig på följande sätt, gällande tystnadspliktens roll i de situationer som 

fängelser och häkten innebär för frihetsberövade.  

 

”Den har en stor roll. Den är som marken under fötterna och himlen över huvudet… jag brukar alltid 

informera om den. Det som har hänt har ju hänt redan och det är redan synligt i Guds ögon.”  

 

En annan intervjudeltagare berättar att det finns häktade och dömda, som tänker att prästen kan 

påverka relationen mellan frihetsberövad och kriminalvården. Det är därför viktigt att vara tydlig 

kring vilka uppgifter och roller var och en har.  

 

”De som förstod min uppgift och sökte samtal av det skälet, kunde snabbt bli ärliga och komma in på 

djupa samtal.” 

 

Någon annan av intervjudeltagarna menar att tystnadsplikten är ett primärt arbetsredskap och att ett 

samtal måste få börja någonstans, för att i ett senare skede kanske leda till annan hjälp. 

 

6.2 Förberedelse och förförståelse  
Intervjupersonerna uppger att de vet väldigt lite om den de ska träffa, innan de möts första gången. 

De vill inget veta och det som de sedan vet, har de allra oftast fått berättat från den intagne själv. 

Intervjudeltagarna fick berätta om sina förberedelser inför ett samtal, om de hade några och vad det i 

så fall innebar. De fick också berätta om de hade någon förförståelse eller information om den de 

skulle möta. En av intervjudeltagarna berättar: 

 

”Det som varit självklart är att jag inte ska gå in till en brottsling. Jag ska prata med en människa. Det 

är det mest proaktiva jag gör i mitt jobb.” 

 

Flertalet intervjupersoner svarade att de inte hade någon särskild förberedelse inför ett samtal, men 

däremot har flera av intervjupersonerna bett kriminalvårdens personal att inte berätta om de intagna 

och vilka brott de är frihetsberövade för. Två intervjudeltagare klargör: 

 

”Det har hänt ibland att jag läst i tidningen och kunde förstå att det har varit den jag träffar sen. Det 

har aldrig varit till någon fördel.” 
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”Jag tänker lite ibland, vad pratade vi om sist, vem är det här. Det räcker att tänka på en människa, så 

minns kroppen den människan.”  

 

Av de intervjuades berättelser framgår att förberedelse på ett sätt kan vara liktydig med återhämtning. 

Någon förbereder/återhämtar sig genom att läsa någon bok och någon annan genom att vara fysiskt 

aktiv, exempelvis genom att cykla. Prästernas förberedelse/återhämtning har sin grund i den 

personliga tron och professionen, i den tjänst de har som fängelse/häktespräst. När det gäller att 

planera en arbetsdag kan det vara svårt att i förväg boka in samtal, då dagssituationen för de intagna 

av olika anledningar, kan vara förändrad nästa gång prästen kommer. En av intervjudeltagarna 

berättar: 

 

Jag kan inte veta förrän ganska snabbt inpå vem jag ska prata med, för om jag skulle ha låst 

vilka jag pratar med, då skulle jag ha hälften så många samtal. Dom styr inte sina egna liv, så 

det går inte att göra överenskommelser. 

 

6.3 Initiativtagande och kontakt  
Prästerna fick berätta om hur den första kontakten med de intagna kunde se ut.  Detta varierade 

beroende på situation. Det kunde ibland handla om att kriminalvården meddelade att en intagen ville 

prata med prästen, vid andra tillfällen knackade prästen på och presenterade sig. I vissa fall kunde de 

också mötas i en korridor eller i ett allrum. Två av prästerna beskriver: 

 

”Ibland fanns det någon som önskade samtal. Det varierade väldigt mycket.” 

 

”Oftast via förfrågan, men det kan också ske genom att dom bara haffar en, eller att personal påminner 

om att, tänk på att det finns präster och en del har suttit inne tidigare.”  

 

Gudstjänst kan också vara en möjlighet att träffas. Det händer att nya gudstjänstdeltagare tas med av 

dem som redan vet hur det är på en gudstjänst. Samtidigt menar intervjupersonerna att det är viktigt 

att finnas och synas bland de frihetsberövade. Där görs också bedömningen om det är lämpligt för 

prästen att störa, under de tider då intagna har andra uppgifter, som exempelvis i verkstaden eller 

skolarbete. En av prästerna förklarar: 

 

”En ganska god tid har handlat om att vandra runt och finnas till för dom som är där, men också för 

personal… sen har jag tyckt att jag inte vill störa i skolarbetet.” 
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6.4 Förtroendeskapande  
Från samtliga respondenter framkom, i någon form, vikten av förtroendeskapande mellan prästen och 

den hen samtalar med. Upplevelsen av förtroende för prästen var nödvändigt för att samtal skulle 

uppstå. En av intervjudeltagarna brukade titta på hockeymatcher, även om hen själv inte direkt var 

intresserad av det. Hen gjorde det på grund av den tjänst hen hade som präst. Det var också ett sätt 

att skapa kontakt. Flera av de intervjuade prästerna berättar att det är vanligt att sätta sig ner en stund 

för att fika, titta på tv och visa sig allmänt synlig, och på så sätt skapa en första kontakt. De 

frihetsberövade talar säkert med varandra och vet därigenom vilken och hur prästen är menar en av 

de intervjuade. En präst berättar:  

 

”Efter ett tag vågade de prata lite mer och det blev fördjupade samtal ibland, genom att man börjar få 

en del kontakter med dom. Man visar sig vara en person som dom vågar prata med.” 

 

6.5 Tid, rum och säkerhet  
Samtliga intervjuade präster berättar om att det inte alltid varit helt enkelt med var de själavårdande 

samtalen fysiskt kan äga rum. Återkommande nämns bristen på samtalsrum, men svårigheter med att 

hinna träffa alla för själavårdssamtal nämns också. Olika sorts rum kan vara föremål för själavård och 

ibland får prästen använda det som finns. Vissa gånger kan det tilltänkta rummet vara upptaget när 

prästen kommer. Platsbristen på fängelser/häkten har enligt prästerna bidragit till bristen på rum. Det 

finns även flera andra oförutsedda händelser som för tillfället kan utgöra ett hinder för 

själavårdssamtalen, som exempelvis att den intagna behöver träffa sin advokat eller läkare istället. En 

av de intervjuade prästerna berättar att det ibland kan hinna bli flera samtal under en dag.  

 

”Kapellet är vårt samtalsrum, jag fördelar samtalen så det blir rättvist. Man måste ha jättegoda 

marginaler, folk ska till advokat, det kan gå larm, det är sällan en dag blir som man tänkt sig.” 

 

Säkerhetsaspekten är särskilt viktig på häkten med restriktioner, som innebär att frihetsberövade inte 

får ha någon som helst kontakt med varandra. Själavårdssamtal under dessa omständigheter blir 

särskilt ömtåliga, då säkerhetsaspekter skall vägas mot behoven av samtal och kravet på att den totala 

tystnadsplikten kan upprätthållas.  

 

6.6 Samtal 
Intervjupersonerna berättar om samtal som de upplever som meningsfulla. Det kan handla om att 

kunna stå ut med tiden som frihetsberövad och att någon kan se på en, med andra ögon, än man själv 
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gör. För den som frihetsberövats kan det vara en lättnad att få möjlighet att prata med någon. Varje 

samtal är unikt och även om alla kommer i likadana kläder så är berättelserna olika, menar en av 

intervjupersonerna. En annan intervjudeltagare jämför själavårdssamtal med att lifta: 

 

”Nu ska man vara ihop en kort stund, då öppnar sig portarna rätt så fort, för man visste att man skiljs 

åt… då öppnar sig någonting där och då, för man vet att man ska ses en kortare stund.” 

 

”Det är som en hel bubbla med mörker. Men mitt i den bubblan så är det ett litet ljus som tänds å sen 

blir det här ljuset större… och tillslut kan man sitta och skratta tillsammans.” 

 

”Eftersom det aldrig är tvång eller krav att träffa mig… upplever jag aldrig något motstånd… tvärt 

om… hos många finns väldigt mycket ”goodwill”… prästen står på min sida.” 

 

Den viktigaste anledningen till ett samtal kan också vara att få lämna sitt rum, menar en av 

intervjupersonerna. Vissa samtal sker en eller ett par gånger och andra under betydligt längre tid. 

 

”Jag kan ju träffa en människa ett år, men är inte säker att den närmar sig det som är helt sant. Andra 

lägger fram korten på en gång.” 

 

Samtalen är unika och helt beroende av var varje person befinner sig i sitt liv och beroende på hur väl 

en person känner sig själv och vilket förtroende hen har för andra. Det kan handla om att initialt hitta 

perspektiv som bär och därifrån ha möjlighet att blicka framåt och se sig själv i ett nytt sammanhang. 

 

Ett bra samtal kan vara när vi tillsammans kommer i kontakt med något som är sant. Det kan 

vara när vi kommer i kontakt med äkta känslor, det som är inunder skydden och skalen av 

försvar, när vi kommer i kontakt med det som är ömtåligt och sårbart hos individen. 

 

Intervjupersonerna poängterar också vikten av att lyssna utan att döma. Den som lyssnar ska inte visa 

känslor så att den som berättar, riskerar att slutar prata. Det goda respektfulla lyssnandet är en viktig 

del av samtalet. Om det saknas kan resultatet kännas som misslyckat. Två av prästerna beskriver: 

 
Upprördheten… man lär sig med tiden att hantera det… i det här arbetet måste man ha 

erfarenhet och ha sett olika saker i livet, just för att inte bli fördömande. Att få berätta om det 

som blev fel i livet, kan vara en början till något nytt. Skulle jag ta på mig en dömande roll så 

skulle samtalen ta slut, och de skulle ha en människa mindre att tala med. 
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”Det har varit mitt bidrag, och är fortfarande i själavårdssamtal… lyssnandet, och förtroendet, så att 

någon vågar berätta.” 

 

Intervjupersonerna uttrycker på olika sätt det särskilda uppdrag de har som själavårdare och påpekar 

att samtalen även berör dem själva. Två förklarar: 

 

Ibland kan jag se det som min uppgift att föra in samvete, vad är egentligen sant. Där kan jag 

känna det som mitt uppdrag att inte bortse från hur det var egentligen då, vad skulle du tycka 

var en rättvis dom… vad är viktigt för oss i det långa loppet. 

 

Det berör ju mig också, det talar till mina djup också, det får en resonans i mig. Sen tänker jag 

att ett bra samtal ska rymma dimension av hopp. Ibland kan hoppet vara att det bara är någon 

som lyssnat på det här. För mig är det heligt att röra det som är sant och äkta. Utifrån min tro 

och gudsbild så är Gud med i samtalet.  

 

Oavsett religiös eller kulturell bakgrund och/eller tillhörighet, kan samtal med prästen bli 

betydelsefullt menar en av intervjupersonerna. En präst är en representant för tro och religion och det 

blir då en tillgång. Alla vill inte prata med en präst och det finns samtal från vilka prästen kan gå och 

känna att det inte blev bra. 

 

”Misslyckade samtal kan vara att jag inte känner in den andra personen, då blir det inte bra.” 

 

6.7 Gudstjänst, meditation och upplevelse av förändring 
Gudstjänsterna med nattvardsfirande ger gemenskap både innanför murarna och med dem som firar 

gudstjänst utanför, säger en intervjuperson. Förlåtelsen är en viktig del i gudstjänsten, poängterar hen.  

 

Där inne måste du möta dig själv och många möter Gud också. Det är ju mycket skuld och 

skam. Dom får känna att vi får dela nattvardsgemenskapen… för en gångs skull få vara 

inkluderad i ett samhälle som dom aldrig har känt sig inkluderade i… att få känna det 

någonstans… jag duger, jag får komma som jag är… jag får del av Kristi kropp och blod. 

 

”Att komma med den totala kärleken och nåden från Gud och förlåtelsen… man ser att det berör, att 

Gud berör människor… det styrker mig som människa och det styrker även min tro att Gud verkar.” 
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En av prästerna berättar att hen brukar hänvisa till Bibeln och orden ”Sanningen ska göra er fria” (Joh 

8:32). Många med alkohol- och drogproblem har länge levt med lögner inför sina närmaste. I längden 

blir det tärande. För tiden efter frigivning, menar en av intervjupersonerna att det behövs människor 

som verkligen bryr sig ute i samhället. 

 

Många har ju lite tro när dom kommer hit… dom har tänkt på Gud och dom har kanske gått i 

söndagsskola… och jag säger… går du med Gud och Gud har utvalt dig, då mår du ju jättedåligt 

om du lever i lögn, det är för att Gud är med dig som du har mått så dåligt. 

 

Det måste vara människor som tror på dom, som ser dom som vänner… som medmänniskor… 

som accepterar dom som dom är… som kommer på samma nivå och inte uppifrån och klappar 

dom på huvudet, utan… människor som dom känner bryr sig om. 

 

Intervjupersonerna poängterar alla, att det är viktigt att vara ärlig och äkta i mötet med de intagna. En 

av dem påminner om behovet av äkta gemenskap, även ute i samhället. Innanför murarna sker många 

goda möten enligt intervjudeltagarna och förändringar sker. Det viktiga är sedan det som händer i 

samhället efter frigivningen. 

 

”Äkta gemenskap, sanna gemenskaper, där vi delar livet… ibland delar jag från mitt liv… att inte 

mitt liv är perfekt… det gäller också att vara lite öppen själv, inte för privat, men ändå äkta och 

öppen…” 

 

Jag har tänkt mycket på det, att det jag gör i häktet, ja det är jättebra, men det skulle behövas 

människor också som gjorde… någonting därute… tar emot dom här människorna… och vad 

händer i våra kyrkor när dom kommer till kyrkorna? Hur tar vi mot dom här människorna i våra 

gudstjänster? 

 

En av intervjupersonerna beskriver gudstjänstfirande både på häkte och anstalt. Det är högt tryck då 

många vill komma till gudstjänst. 

 
Vi har ju haft gudstjänst på häktet med dom som inte har restriktioner… dom som får vara i 

gemenskap, dom andra är ju isolerade… på anstalt hade vi också gudstjänst… det är så äkta… 

inför Gud… dom tar det på allvar och man ser deras ögon… det är starkt… att få dela ut 

nattvard, Kristi kropp och blod… att kyrkan kan vara där hos dom, det berör. Jag tror att dom 

känner, vi duger, vi får vara med. 
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Meditation är en metod som används inom Svenska kyrkan, för att kunna hitta lugn och få ny kraft. 

Två intervjudeltagare lyfter den betydelse som de upplevt, att meditation som ordnats för de 

frihetsberövade, inneburit. Meditationerna har varit uppskattade och bidragit till ett lugn hos de 

frihetsberövade, enligt intervjupersonerna. Meditationerna beskrivs som en metod för de 

frihetsberövade att hitta lugn och hjälp, även när de är ensamma. 

 

”Jag ordnade meditation för de intagna. De längtade efter stillhet och avkoppling, att vara stilla utan 

prestationskrav.” 

 

”Trots att det var en spännande match, lämnade de matchen för meditationen.” 

 

”Meditationen blev väldigt efterfrågad, de fick möjlighet att hitta lugn.” 

 

Det finns flera vittnesbörd från interner, att det gett dom otroligt mycket. En gång var det en 

hockeymatch som pågick när jag kom… det var en mycket spännande match. Jag meddelade 

att meditationen började klockan 14 och de sa att de kommer! 

 

Möjlighet att sjunka in och få lite stillhet ett tag… när de blivit oroliga eller arga, så hade de 

kommit ihåg… att de hittade ett sätt att bli lugnare när de kände sig stressade. Tanken för mig 

var att försöka hitta en stillhet… istället för våldet. 

 

De intervjuade prästerna beskriver alla att de upplever förändringar hos de intagna. Samtidigt 

beskriver prästerna hur de själva också, på olika sätt, har förändrats. Detta är ett oväntat resultat i 

studien. Prästerna berättade, utan att ha fått någon direkt fråga, om sina egna förändringar. En av dem 

upplever sig själv som en mer andlig ledare. Likaså beskriver prästerna att deras egen inställning till, 

och syn på de intagna förändrats. Flera vittnar om den kunskap intervjupersonerna själva upplever att 

de fått. 

 

”Ibland när jag hade gudstjänst kunde jag känna att jag hade mycket mer andligt djup i fängelset, än 

den i församlingen. Jag var mer av en andlig ledare på fängelset, än i församlingen jag arbetade.” 

 

”Efter att ha mött internerna så blev det mycket svårare att vara dömande om kriminalitet.” 

 

”En människas liv är komplext, det är den största lärdomen jag fått genom att arbeta här. Det är inte 

enkelt, det finns inga enkla orsaker heller.” 
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”Det mest värdefulla jag har gjort som präst… den största erfarenhet jag gjort… det har berikat mitt 

liv så otroligt mycket… och min roll som präst.” 

 

”Jag får ökad människokärlek… jag upplever att det är en hög gudsnärvaro på svåra ställen… Och 

det hjälper mig att se den andra med nya ögon och det ger mig kraft.” 

 

Innan jag började arbetade där, tänkte jag att om man satt i fängelse så längtade man efter att 

komma ut, det var min föreställning. Vad jag sen upplevde var däremot att man kände en ångest 

inför att komma ut. När de var i fängelset var de i en trygg miljö, de hade tak över huvudet, mat 

på bordet osv. Vad skulle hända när de kommer ut? 

 

Dom var både gärningsmän och offer på samma gång. Det är inte så lätt att peka ut att det här 

är gärningsmannen. De var också offer för ett liv som man inte skulle önska någon annan. Något 

som jag blev mycket mer försiktig med, var att säga förklaringar till kriminalitet, livet var 

otroligt komplicerat för dom. 

 

När det gäller förändringar så uttalade intervjupersonerna att de intagna uttryckte oro inför framtiden, 

samtidigt som de önskade förändringar och ett annat liv. Under den tid som kontakten funnits mellan 

präster och frihetsberövade har även förändringar skett i de dagliga rutinerna. Förändringarna skedde 

också outtalat, mer i handling än verbalt. Plötsligt var inte den viktiga matchen på TV lika viktig 

längre, meditationen blev viktigare. Intervjupersonerna beskriver också den trötthet som de 

frihetsberövade uttrycker. De har ständigt känt sig jagade och när ingripandet från samhällets och 

polisens sida sker, är det en lättnad. 

 

”Vad skönt, för att jag mådde så dåligt, jag kände mig ständigt jagad, jag kände mig rädd att jag skulle 

bli påkommen.” 

 

”Skönt att komma in hit och bara släppa allt och bara få rent ut skita i allihop, och ingen kan jaga mig 

och jag behöver inte titta mig över axeln om poliserna kommer.” 

 

”För första gången kan jag andas.” 

 

Alla intervjupersonerna beskriver upplevelser av förändring hos de frihetsberövade. Samtalen 

fördjupas och när förtroendet ökar vågar de intagna öppna sig mer och tala om det som är svårt. Oron 
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inför framtiden är påtaglig hos många, berättar intervjupersonerna. Samtidigt berättar prästerna att 

det finns de som är tydliga med att de inte kommer att, eller ens vill, förändra något. En av 

intervjupersonerna beskriver också hur alkohol och droger har haft stor inverkan på de 

frihetsberövade. En annan av prästerna beskriver den önskan som finns att kunna bryta dåliga mönster 

men att det är svårt. 

 

”När man blir fri från flocken kan det finnas en önskan att ha ett annat liv. Men förändrat kan också 

vara att man kommer bort från droger, man blir klar i knoppen.” 

 

”Jag kan gå över Sergelstorg utan att hitta en enda langare, men andra kan inte göra det.” 

 

Väldigt många säger att just när det börjar gå bra, så gick det åt helvete. Det handlar om att man 

är självdestruktiv, att man inte klarar av att det går bra för en… man går tillbaka till sitt helvete, 

det är det man känner igen. 

 

Någon menar att det är på häktet det finns möjlighet till förändring. Avgörande beslut som fattas 

under häktesperioden kan leda till verklig förändring. Stöd från både professionella och frivilliga 

behövs för att det ska fungera. 

 

Jag upplever att det har skett förändringar, tydligare ibland, många gånger väldigt svårt för mig 

att avgöra, samtalen är bara en väldigt liten bit, men jag vet att det ibland har skett viktiga 

förändringar, till exempel att man tagit på sig ansvaret för det man gjort, eller tänkt på vad man 

vill i framtiden. 

 

”Många uttrycker en önskan om att sluta begå brott, många vill leva ett vanligt ”svenssonliv”. 

 

”De flesta lägger av efter ett tag, men de flesta lägger inte av efter första brottet.” 

 

Intervjupersonerna uttrycker att det trots synbara förändringar kan vara svårt att göra bestående 

förändringar. En av intervjupersonerna beskriver också den svårighet som kulturkrockar medför. 

 

Hur ärligt och förankrat det är, vet man inte. Inte minst om yngre personer, som har kommit in 

i kriminalitet, och är uppfyllda av att det är något coolt och även om man är frihetsberövad och 

då är det väl där som motivation kan vara som lägst. Man har inte härjat klart, folk tröttnar så 
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småningom, det är slitsamt att hålla sig undan, det tär. Vi tenderar att lugna ner oss lite grann 

när vi blir äldre. 

 

”Där finns väldigt mycket kulturkrockar och jag får prata med väldigt många som inte förstår… män 

som uppfattar inviter som inte är inviter, flirtar som inte är flirtar. Det blir en kulturkrock.” 

 

En viktig nyckel för bestående förändring är att kunna se ljust och hoppfullt på framtiden, menar en 

intervjuperson. En av prästerna efterfrågar fler möjligheter till samtal, både enskilt och i grupp. Det 

är områden som inte prioriteras menar hen. 

 

Rent generellt skulle jag tänka att man prioriterade möjligheten i kriminalvården, för 

gruppsamtal och individuella samtal. Det handlar om lokaler och alla möjliga förutsättningar 

som krävs, även om det görs många insatser… många som släpps ut som inte är rustade… vem 

fångar upp? 

 

”Livslust och hopp, det är nog det som är pudelns kärna.”  

 

Förändringen kan ta många år, berättar en av intervjupersonerna. Processen är viktig och tillsammans 

kan präst och frihetsberövad se tillbaka på hur den sett ut. Det första steget i förändringsprocessen 

kan vara att en frihetsberövad känner förtroende och vågar öppna sig. En av prästerna berättar att det 

händer att tidigare intagna tar kontakt efter frigivning och berättar om att kontakten under den 

frihetsberövade tiden varit mycket betydelsefull och stödjande. En annan ser som bevis på förändring, 

då intagna efter avtjänat straff, skriver brev och berättar om drogfrihet och om hur det går.  

 

”Jag är på banan… fortfarande.” 

 

 

7. Diskussion  
7.1 Studiens viktigaste resultat  
Studiens viktigaste resultat är den förändring som intervjupersonerna uttrycker att de upplever. 

Studiens uppgift har varit att undersöka om häktes/fängelsepräster upplever förändringar hos 

frihetsberövade under den tid de har kontakt, i större grupper och i samtal. Svaret är tydligt, prästerna 

upplever förändringar hos de frihetsberövade de möter. Samtidigt betonar intervjupersonerna att de 

inte kan veta om förändringarna är bestående. Ett ytterligare viktigt resultat som oväntat uppstått är 
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att prästerna spontant uttrycker den förändring de upplever i sig själva. Detta oväntade resultat noteras 

men är inte föremål för vidare analys i denna studie. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att undersöka prästers upplevelser, från möten med frihetsberövade, och om 

prästerna uppfattar att dessa möten kan vara en väg ut ur kriminalitet. De präster som deltagit i studien 

har besvarat frågeställningarna inom de ramar som varit möjliga för den totala tystnadsplikten. Den 

socialkonstruktivistiska ansatsen har visat sig särskilt intressant i de svar som intervjupersonerna 

avgett. Utan att få direkta frågor om sina egna förändringar i samband med tjänsten som 

häktes/fängelsepräst, har de berättat om betydelsefulla förändringar hos sig själva. 

 

Teorin om sociala band visar i denna studie hur de frihetsberövades sociala band till destruktiva 

miljöer kan förändras under tiden för frihetsberövandet. Nya kontakter och sociala band knyts med, 

exempelvis som denna studie visar, präster i Svenska kyrkan. De nya sociala banden sträcker sig även 

till tiden efter frigivande och ett liv ute i samhället. Kyrkan kan vara ett nytt sammanhang som stärker 

de sociala banden till en socialt accepterad miljö. Av studien framgår också att det inte är tydligt hur 

länge de nya sociala banden håller i tid. En intervjuperson menar att hen delar med sig av sitt sätt att 

se på tillvaron. 

 

”Inte min uppgift att missionera, men jag finns där som en samtalspartner och jag delar gärna med 

mig av mina perspektiv.” 

 

En annan av prästerna betonar vikten av skyddsnät efter frigivningen. Nya sammanhang och nya 

miljöer behövs för att stärka nya sociala band. Den fråga som ställs av de intervjuade är, om det nya 

sättet att hantera verkligheten som de frihetsberövade ger uttryck för, håller i sig och om det kan leda 

till en stadigvarande förändring. 

 

”Människor som kommer ut, som vill ha en ny chans, för att det är så lätt att falla tillbaka, dom 

behöver ett skyddsnät.” 

 

”Det är inte enkelt att säga att vi ska stoppa brottslighet, det handlar om hela samhället också, hårdare 

straff och mer poliser räcker inte, det måste till mycket mycket mer.” 
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Tydligt är att det mellanmänskliga mötet har stor betydelse vilket även framkommer under 

intervjuerna. 

 

Medmänsklig kontakt och få lämna rummet en stund är i sig nästan den viktigaste 

dimensionen… kriminalvårdarna har inte tid att ta sådana samtal… Ingen psykolog, vården 

besöker en del, om det är aktuellt för behandling för missbruk, men inte typen av fria samtal… 

det känns som ett väldigt viktigt arbete, och jag vet inte hur man ska mäta en sådan sak, men 

nästan lite grann oavsett vad samtalen kretsar kring, högt och lågt. Andra gånger existentiella 

ibland vardagliga saker. 

 

Av studien framgår det tydligt att den praktiska situationen förändras då de intagna avgiftas från 

droger och får nyktra vardagar. Att vara klar i knoppen är en förutsättning för att bestående 

förändringar skall kunna ske. Om den som frihetsberövats kan förändra sitt beroende till alkohol och 

droger, är möjligheterna betydligt större att även risken att falla in i gamla mönster minskar. Den 

motiverade förövaren, som är ett av de tre kriterier som skall uppfyllas för att ett brott skall begås 

enligt rutinaktivitetsteorin, har möjligen förlorat sin motivation. 

 

Många har uttryckt en önskan att komma ur tidigare sammanhang, önskan om ett annat liv, för 

att få ett annat liv måste de komma in i en annan miljö. Kommer de in i ett sammanhang där 

alla känner dom, samma kommun eller liknande, då är det svårt. 

 

En anledning till förändringar hos de frihetsberövade, menar de intervjuade, kan vara att de börjar 

fundera djupare över sina egna liv. Det kan särskilt gälla dem som är något äldre och de som har 

frihetsberövats vid ett flertal tillfällen. Livsloppsteorierna pekar på många möjligheter till förändring. 

Tröttheten på det kriminella livet och ständiga frihetsberövanden, är med stigande ålder en faktor i 

detta. Intervjudeltagarna pekar på de uttryck för trötthet som de frihetsberövade gett. Att bli gripen 

och frihetsberövad kan också upplevas som en räddning enligt flera intervjupersoner. 

 

Många känner att den här tiden har blivit en fantastik vändning för dom. Först är det läskigt att 

möta sig själv och ensamheten, men sen så uttrycker dom att det här är jättebra, det är precis 

vad jag behöver, jag har tidigare inte stannat upp, jag har inte reflekterat. Så det… kan vara 

positivt att hamna också på häktet. 
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7.3 Metoddiskussion 
I intervjuerna har frågor ställts om prästernas upplevelser av förändring hos de intagna. Studien 

besvarar frågeställningen och det framkommer tydligt i intervjuerna att prästerna upplever 

förändringar hos de frihetsberövade. Det framkommer även att de intervjuade uttrycker osäkerhet 

kring hur bestående de upplevda förändringarna kan vara. Under intervjuerna har inte några frågor 

ställts till prästerna om de upplever förändringar hos sig själva. Fokus i intervjuerna har varit de 

frihetsberövades eventuella förändringar. Utöver detta har varje intervjuperson spontant berättat om 

och uttryckt något om sin egen upplevelse och den förändring de upplevt hos sig själva. Det har 

nämnts i termer av betydelsefullt arbete och fördjupad förståelse för de intagnas situation. Samtidigt 

har prästerna uttryckt att deras egen förståelse för sitt uppdrag och den andliga fördjupning de erfarit 

kommit som positiva resultat ur tjänsten som häktes/fängelsepräst. Den semistrukturerade intervjun 

är en fungerande metod och kan också ge, som i denna studie, oväntade resultat.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har undersökt prästers upplevelse av förändringar hos frihetsberövade i häkten och 

fängelser. Frihetsberövades möjligheter till förändring genom andlighet, tro och religion är ett område 

med forskningsluckor. Häkten och fängelser är överbelagda. Detta är en signal om nödvändigheten 

av förändringar inom kriminalvården. Den frihetsberövade behöver verktyg att förändra sin 

livssituation på ett konkret sätt, för att efter frigivning kunna vara delaktig i samhället och leva ett 

”svenssonliv”, en önskan som kommer till uttryck i studien.  

 

Ur de semistrukturerade intervjuerna framkom oväntat ytterligare ett resultat. De präster som 

intervjuats har spontant berättat om sina egna förändrade attityder till brottslighet och till de 

frihetsberövade och deras situation. Alla intervjuade prästerna berättar också om sina egna 

upplevelser av djupare andlighet och meningsfullhet i sina tjänster inom häkten och fängelser. Dessa 

resultat som studien visar, är områden för vidare forskning. Där skulle diskursanalys, som sätter ljuset 

på de förändringar som sker i mötet mellan olika diskurser, i detta fall häktes/fängelsepräster och 

frihetsberövade, kunna ge nya verktyg att minska återfall i missbruk och brottslighet. Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys som vilar på socialkonstruktivismen och undersöker de 

förändringar som mötet mellan olika diskurser ger upphov till, skulle kunna vara ett angreppssätt i 

detta sammanhang (Winther Jörgensen, Phillips s 13).  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Informationsmail till intervjupersoner 
Hej ***!  

Mitt namn är Helena Johansson. Med anledning av att jag just nu skriver min C-uppsats 

i kriminologi, kontaktar jag dig som fängelse/häktespräst, eller som tidigare tjänstgjort 

som fängelse/häktespräst. 

 

Med min uppsats vill jag undersöka hur/om fängelsepräster upplever någon förändring, 

hos de frihetsberövade de möter, under den tid som samtal pågår. 

Därför undrar jag om du har möjlighet att avvara ca 1-1,5 timme för en intervju?  

Intervjun sker konfidentiellt och enligt de etiska riktlinjerna för intervju.  

 

Hör gärna av dig så snart du har möjlighet.  

 

Pax vobiscum! 

 

Helena Johansson 

076 - *** ** ** 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

Information till intervjupersonen, innan intervjuns påbörjande 

Intervjupersonen får medge sin medverkan, och ge sitt samtycke till att intervjun spelas 

in. Intervjupersonen informeras om att intervjun sker konfidentiellt, att ingen ska använda 

intervjumaterialet, till något annat än denna uppsats ändamål, samt att det inspelade 

materialet förstörs efteråt. Intervjupersonen informeras också om att det är möjligt att, när 

helst hen önskar, avbryta intervjun. Information delges även, om att uppgifter, om antal 

tjänsteår som präst respektive fängelse/häktespräst noteras separat, och spelas således inte 

in under intervjun.  

 

Öppningsfrågor   

Hur kan en arbetsdag på anstalt/häkte se ut?  

Hur sker den första kontakten mellan präst och frihetsberövad?  

Hur ser förberedelserna ut inför ett möte med en frihetsberövad?  

Vet du i förväg något om den du ska samtala med?  

Finns det något du i förväg behöver veta? 

  

Övergripande frågor 

Hur upplever du mötet med frihetsberövade (enskilt samtal)? 

Hur många samtalstillfällen kan det bli med en person? 

Upplever du att det sker någon förändring hos den frihetsberövade, under den tid samtal 

pågår - vad, när, hur? 

Upplever du att den frihetsberövade förändrat sitt sätt att tänka när det gäller brottslighet 

- uttrycks någon önskan/motivation att sluta begå brott? Hur/på vilket sätt? 

Vad är ett bra samtal? 

Finns misslyckade samtal? Vad innebär det? 

 

Avslutande fråga  

Finns det något du skulle vilja tillägga, om det du upplevt i din tjänst som 

fängelse/häktespräst? 
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