
NAV-arbetet
Nämnden för andlig vård

RiktlinjeR föR kyRkoRnas aRbete på häkten och anstalteR



inom svensk kRiminalvåRd finns samman-
lagt cirka 150 präster, pastorer och diako-
ner. De har i uppdrag att möta de intagnas 
behov av personliga samtal, att anordna 
samtalsgrupper och gudstjänster samt att 
medverka i undervisning och vägledning i 
etiska och existentiella frågor.

På riksplanet sker en samordning av 
verksamheten genom Sveriges kristna råd, 
SKR, som är ett ekumeniskt organ där mer-
parten av alla kyrkor i Sverige finns repre-
senterade. Där finns konsulenter, som sam-
manlänkar kyrkornas och Kriminalvårdens 
ansvar för den andliga vården. Tillsammans 
med konsulenterna finns en grupp, med fö-
reträdare för de fyra kyrkofamiljerna, som 
bevakar kriminalpolitiska frågor, arbetar 
med verksamhetens utveckling. Detta sker 
i samråd med SiK (Själavårdare i Kriminal-
vården, se nedan).

En motsvarande samordning sker inom 
Islam genom Sveriges Muslimska Råd, 
SMR. En avsiktsförklaring om stöd och 
utbyte mellan SKR och SMR i arbetet 
med den andliga vården i Kriminalvår-
den undertecknades år 2002. Det ligger i 
NAV-medarbetarnas uppdrag att hjälpa de 
häktade och intagna att få träffa företrädare 
för sin tro och religion.

150
präster, diakoner och 
pastorer finns tillgängliga 
inom svensk kriminalvård. 

Präster, pastorer och diakoner, utsända av 
olika kyrkor och samfund utför ett ekume-
niskt uppdrag, grundat på evangeliets ord 
och anda.

Jesus säger i Nasarets synagoga:

”Herrens ande är över mig, ty han har 
smort mig till att frambära ett glädjebud 
till de fattiga. Han har sänt mig att för-
kunna befrielse för de fångna och syn för 
de blinda, att ge de förtryckta frihet och 
förkunna ett nådens år från Herren.”

  (Luk 4:18–19)

Vidare säger han i en liknelse:

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag 
var naken och ni gav mig kläder, jag var 
sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse 
och ni besökte mig.”

  (Matt 25:35–36)

Uppdraget att vara kyrka för häktade och 
fängslade ges av Herren Jesus Kristus själv.

Kyrkorna tillsammans  
på häkte och fängelse

nav och fängelsesjälavåRden



så länge kyRkan funnits har den haft en 
självklar anknytning till fängelserna. För-
fattaren till Hebréerbrevet i Nya Testamen-
tet skriver i kapitel 13 vers 3: ”Tänk på dem 
som sitter i fängelse, som om ni var fångar 
med dem.” Präster och diakoner besökte 
redan i urkyrkan fångarna och från klos-
tren i Europa utgick ett socialt hjälparbete, 
där de fängslade gavs undervisning och 
rehabilitering. I vårt land var det reforma-
tionsprästen Olaus Petri på 1500-talet, som 
med kraft vände sig mot dåtidens grymma 
behandling av dem som begått brottsliga 
handlingar.

I 1571 års kyrkoordning ges regler för 
andlig vård av fångar. Från 1740-talet finns 
uppgifter om hur man inrättade kyrkorum 
och gav prästerna tjänsteåliggande vid den 
tidens fängelser och tukthus. Med cell-
fängelsernas införande i vårt land genom 
riksdagsbeslut 1840–41 fick vi särskilda 
fängelsepräster. Efter hand växte präster-
nas uppgifter inom fångvården.

Efter drygt ett århundrade avskaffades 
cellstraffet genom den nya verkställighets-
lagen 1945. Systemet med fängelsepräster 
var då på avskrivning.

År 1952 gjordes en grundlig omorgani-
sation av den andliga vården, då tillkom 
religionsvårdskommittéerna. I linje med 
religionsfrihetslagen1951 skulle de fria 
kristna samfunden och Svenska kyrkan 
arbeta på lika villkor. Tillsammans med 
styresmannen skulle de ansvara för anstal-
tens religionsvård. Ett riksdagsbeslut 1962 
ombildade religionsvårdskommittéerna till 
Nämnden för andlig vård, NAV, som skulle 
inrättas på samtliga anstalter och häkten. 

Möta varje kristen människa och bekräfta 
och fördjupa hennes identitet; göra henne 
mer medveten om sin kyrkliga tillhörighet; 
hjälpa henne att växa i sin tro och stimulera 
till ett fortsatt kristet liv.

Möta andra — troende från alla reli-
gioner, sökande och icketroende — med 
öppenhet och genom samtal höja deras 
självkänsla och värdighet, så att de bättre 
kan se också andra människors värde och 
rättigheter.

Inriktning och mål för arbetet

kRiminalvåRden föRR



NAV-medarbetaren vill:

p  Möta den intagne som medmänniska och 
själasörjare.

p  Genom enskilda samtal ge den intagne 
möjlighet att existentiellt bearbeta sådant 
som skapar ångest och oro.

p  Hjälpa den intagne att bearbeta sin sorg 
och stödja honom/henne i att kunna hela 
sina brustna relationer.

p  Låta den intagne bearbeta sina upplevel-
ser och känslor samt skapa en självförstå-
else och omvärldskunskap.

p  Bearbeta frågor om ansvar och skuld, 
straff och möjligheter till försoning.

p  Förbereda de intagna för bikt och avlös-
ning, motivera till goda sociala kontakter 
och stödja dem att våga gå in i behand-
lingsprocesser, samt ge sådan insikt att 
framtiden kan grundas i verklighet.

p  Vara behjälplig vid konflikter, olyckor, 
dödsfall och meddelanden om dödsfall.

p  Informera i församlingar och samhälle 
om fängelsesjälavården (NAV) och Krimi-
nalvården.

SjälavårdveRksamhetsfoRmeRna 
äR gRundade i ekume-
niken. Den ekumeniska 
verksamheten är inte 
bara ett utbyte av idéer 
utan främst ett utbyte av 
andliga gåvor och erfa-
renheter. Inom verksam-
hetsformerna ryms själa-
vården, gudstjänsterna, 
gruppaktiviteterna, mötet 
med kriminalvårdsper-
sonalen och den externa 
informationen.

I NAV-verksamheten ingår att:

p  Planera och genomföra gudstjänster på 
verksamhetsstället.

p  Främja de olika kyrkofamiljernas närvaro 
så att de kan fira sina gudstjänster.

p  Bjuda in företrädare för olika lokala för-
samlingar att medverka.

Gruppaktiviteter
I NAV-verksamheten ingår också att:

p  Skapa, planera och leda gruppaktiviteter 
inom ramen för den andliga vården, t.ex. 
besöksgrupper (den frivilliga kontakt-
verksamheten), samtalsgrupper; föräld-
rautbildning och vuxenkonfirmation.

p  Informera om Klosterverksamheten och 
om kursbyn Gruvberget, och särskilt de ak-
tiviteter som har livsåskådningsinnehåll.

NAV-medarbetaren vill i mötet  
med personalen:

p  Företräda den kristna livssynen och ge 
etiska aspekter vid utbildning och kompe-
tensutveckling.

p  Vara beredd att stödja och hjälpa vid 
kriser och andra viktiga händelser.

p  Vid behov delta i personalsamlingar.
p  Arbeta för att inom institutionen skapa 

bra relationer, social säkerhet och en så 
god atmosfär som möjligt.

Gudstjänster

Möte med kriminalvårdspersonal

veRksamhetsfoRmeR



vid vaRje fängelse och förhoppningsvis 
vid varje häkte bör det finnas en besöks-
grupp, helst ekumenisk. Idag finns det 
cirka 40 besöksgrupper över hela landet. 
Det finns speciella rekommendationer för 
besöksgrupper.

... ska präster, pastorer, diakoner eller 
ordensfolk vara vigda, ordinerade, avskilda 
eller motsvarande enligt respektive kyrkas/
samfunds ordning.

Också följande egenskaper är nödvändiga:

p  Trygghet i samfundstillhörighet  
och teologisk grundsyn.

p  Personlig mognad och god erfarenhet  
av församlingsarbete.

p  Professionell inställning och  
uppträdande.

p  Ekumenisk och multireligiös kunskap, 
vilja och respekt.

p  Vilja till att lära och förstå Kriminalvår-
dens organisation, regelverk och arbets-
metoder.

p  Kännedom om den egna positionen i 
Kriminalvårdens system.

NAV-medarbetaren måste enligt Krimi-
nalvårdens krav även godkännas av SKR:s 
NAV-konsulenter.

Utbildning
NAV-konsulenterna ansvarar för grundut-
bildning och kompetensutveckling.

För att antas som NAV-medarbetare...

besöksgRuppeR tjänst
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p  Sveriges kristna råd har genom avtal med 
Kriminalvården ett övergripande ansvar 
för den andliga vården.

p  SKR utser en grupp samt anställer konsu-
lenter med flera.

p  Gruppen skall bestå av representanter för 
varje kyrkofamilj i SKR.

p  Dessa är nominerade av SKR:s medlems-
kyrkor och tillsätts av SKR:s styrelse.

p  Gruppen har representation från SiK, 
Själavårdare i Kriminalvården.

p  Gruppen har en ordförande som utses av 
SKR:s styrelse.

p  Anställda för NAV-verksamheten vid SKR 
har rätt att närvara och skall hjälpa till 
med gruppens arbete. Adjungering skall 
ske av den Kriminalvården utser.

NAV-arbetets  
juridiska grund
För alla häktade eller intagna på anstalt 
gäller:

p  Regeringsformens (Rf) grundläggande 
fri- och rättigheter kap 2, § 1, 6:e stycket. 
Detta kan enligt Rf, kap 2, § 12, inte 
begränsas genom annan lag.

p  Dessutom gäller de Europeiska fängelse-
reglerna, som finns att hämta på reger-
ingens hemsida (www.regeringen.se).

Nationell nivå

”Varje medborgare är 
gentemot det allmänna 
tillförsäkrad: religions-
frihet; frihet att ensam 
och tillsammans med an-
dra utöva sin religion.”

Regeringsformens (Rf)  
grundläggande fri- och  
rättigheter kap 2, § 1,  
6:e stycket

Föreningen är en gemenskap av företrädare 
för trossamfund i Sverige, som på uppdrag 
av sitt samfund och efter förordnande av 
Kriminalvården verkar i den andliga vården 
i Kriminalvården. Medlemskapet är knutet 
till detta uppdrag.

Lokal nivå
Enligt Kriminalvårdens föreskrift 2006:2 
skall det finnas en nämnd för andlig vård, 
NAV, vid varje verksamhetsområde.

Ansvarig för NAV är kriminalvårdschefen 
eller den som han/hon utser.

Kriminalvårdschefen förordnar dem som 
församlingarna sänder, i samråd med NAV-
konsulenterna. Arbetet sker på en försam-
lings eller ett samfunds uppdrag. 

SiK, Själavårdare i Kriminalvården

oRganisation



Sveriges kristna råd
box 14038

167 14 bromma
Telefon: 08-453 68 00
E-post: info@skr.org
Webb: www.skr.org

i sveRiges kRistna Råd möts 26 medlemskyrkor  
fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika  

kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman 
medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. 

Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, 
skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för 

ekumenisk utveckling och samordning av 
gemensamma aktiviteter 

och verksamheter.
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