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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the correctional facilities in Örebro and Karlstad, and 

how they handle the demand for a religiously conditioned diet. 

Food and drink are perhaps the most central aspects of all people’s lives. Every single person 

must eat, regardless of health, age and social status. Our wellbeing revolves around food, 

drink, and the meal preparation. As a result of that the meal throughout history has been 

covered with various rites in many different cultures, from the saying of prayers to the 

collective preparation of the food. The meal is intimately connected to religion, both from an 

institutional perspective but perhaps above all from a purely practical layman's perspective. 

This report tries to answer how the correctional facilities in Örebro and Karlstad handle the 

demand for a religiously conditioned diet from three different perspectives. Firstly, from the 

point of view of the state agency, which is examined by studying the laws and regulations 

that controls the handling of food in relation to religion. Secondly, from the point of view of 

those who are preparing the meals who have been interviewed. Thirdly, from the point of 

view of the inmates who have had the opportunity to answer a survey. 

Based on the theory of lived religion the essay concludes that the Correctional Services do 

follow the laws that are set by the Swedish parliament. There is provision of diversified diets 

which take into consideration religious requirements to an extent that is possible. 

Additionally, the staff that prepares and handles the food take the religious requirements 

seriously. The study emphasised the importance of such requirements for inmates. The 

highest percentage of inmates requesting a religious based diet was between 20 to 25 percent 

with a diet free from pork. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Mat och dryck är måhända det mest centrala i alla människors liv, alla människor måste äta i 

alla situationer i livet det spelar ingen roll om man är frisk eller sjuk, gammal eller ung, 

denna signifikans har gjort att måltiden genom historien har belagts med diverse riter i olika 

kulturer, allt ifrån att be bordsbön till det gemensamma tillredandet. Måltiden är med andra 

ord intimt kopplad till religionen, både ur ett institutionellt perspektiv men kanske framför 

allt ur ett rent praktiskt materiellt lekmanna perspektiv. 

Meredith B. McGuires och Nancy T. Ammermans studier exemplifierar forskningen om levd 

religion. Den skalar bort de religiösa institutionernas och de religiösa experternas doktriner 

och påbud och undersöker hur religion praktiseras i vardagen. Vad händer då när vardagen 

helt kontrolleras av någon annan, när en individ inte själv har någon chans att besluta vad, när 

och med vem individen gör det? 

De lagar och riktlinjer som styr de intagnas vardag i den svenska Kriminalvården är sprungna 

ur den humanistiska andan som strömmar genom deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna som alla människors lika värde och rätten att vara lika inför lagen. Även om 

myndigheten Kriminalvårdens huvudsakliga uppdrag att internera dömda individer arbetar de 

efter devisen bättre ut – som syftar till att genom möjlighet till behandlingsprogram, 

sysselsättning och skolgång motverka återfall i brottslighet och möjliggöra ett meningsfullt 

liv efter avtjänat straff. 

Intresset för temat mat och religion i fängelsemiljö stammar ur mina egna 

arbetslivserfarenheter, som 14-åring började jag arbeta i kök och kom att fortsätta göra det 

under merparten av de följande 20 åren. Därjämte har jag de senaste åren arbetat som 

kriminalvårdare på häktet i Örebro. De erfarenheter jag anskaffat mig under mitt yrkesliv 

antydde att det fanns en kunskapslucka att fylla i ämnet och därför har jag valt att skriva min 

C-uppsats på temat. 

Svensk forskning på temat är mycket knapp, Jag har inte i arbetet med den här studien 

påträffat någon svensk studie som rör mat och religion i fängelsemiljöer, endast ett litet antal 

rapporter om hur Kriminalvården möjliggör för intagna att praktisera sin religion. 

Internationell forskning exempelvis Thomas Ugelvik studier från ett norskt fängelse indikerar 

att det finns en bristande möjlighet för interner att själva kunna välja vad man äter och med 
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vem man äter. Det kan vara en källa till frustration då mat har högt symbolvärde. Det i 

kombination med ett ökat behov av kost styrd av religiösa regler gör det relevant att 

undersöka hur Kriminalvården hanterar dessa behov. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Den här studien ämnar att utifrån teorin om levd religion klargöra hur Kriminalvården 

hanterar religiöst betingad kost. Mer specifikt vill jag klargöra hur häktena Örebro och 

Karlstad hanterar behovet av religiöst betingad kost utifrån tre perspektiv: Myndigheten 

Kriminalvårdens perspektiv, de köksanställdas perspektiv, och internernas perspektiv. 

Den konkreta frågeställningen och underställda frågor som studien arbetar med är som följer: 

• Hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost? 

- I vilken utsträckning förekommer religiöst betingad kost? 

- Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid inköp, tillredning och servering? 

- Hur planerar Kriminalvården för att hantera önskemål om religiös kost vid 

nyhäktning? 

 

1.3 Avgränsningar 

I förarbetet till uppsatsen gavs tillstånd att undersöka häktena i Karlstad och Örebro av den 

ansvariga kriminalvårdschefen vilket gjort att fokus legat på arbetet de två häktena. 

Kriminalvården är uppdelad efter var i den rättsliga processen den brottsmisstänkte befinner 

sig. En åklagare kan begära en person häktad, för att en domstol ska godkänna en sådan 

begäran behöver generellt den misstänka vara misstänkt på sannolika skäl för ett brott med 

minst ett års fängelse i straffskalan samt att det finns flyktfara, kollusionsfara (risk för att den 

misstänkte påverkar utredningen) och/eller recidivfara (risk för fortsatt brottslighet) åklagaren 

kan också begära att den misstänkte beläggs med restriktioner vilket bland annat kan ge 

inskränkningar i vilken grad den misstänkta får ha samröre med andra personer än polis, 

åklagare och kriminalvårdspersonal.1 I ett häkte är generellt möjligheten att ha kontakt med 

andra personer än de här ovan nämnda begränsad vilket haft som effekt att en enkät med 

garanterad konfidentialitet valts för att kringgå problematiken kring restriktioner. När väl 

                                                           
1 Åklagarmyndigheten. Häktning. Hämtad 2018-12-17. 
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dom har fallit lyfts generellt restriktionerna och om domstolen beslutar att den dömda ska 

vara fortsatt häktad erbjuds generellt möjlighet till gemensamhet2 med andra interner. 

När domen vinner laga kraft och den dömda ska börja avtjäna sitt straff sker det i någon av 

Kriminalvårdens anstalter, här eftersträvar Kriminalvården efter egen utsago att vistelsen ska 

vara så normal som möjligt.3I normalfallet friges man med villkorlig frigivning efter man 

avtjänat två tredjedelar av straffet, det kan tillkomma vissa regler för att den dömda ska 

kunna återgå till samhället i så god ordning som möjligt4 

Den här uppsatsen bedömer enbart förhållandena på häktena Örebro och Karlstad, det finns 

inga direkta skäl att de förhållandena inte skulle vara applicerbara på andra häkten i Sverige - 

med reservationen att de olika häktena är olika stora och kan variera i säkerhetsnivå dock 

använder man sig av samma lagtexter och riktlinjer. Studien är inte applicerbar på anstalter 

där förhållandena skiljer sig avsevärt från de på häkte. 

1.4 Metod och material 

Den här uppsatsen använder sig av flera olika metoder för att från olika perspektiv kunna 

belysa de frågeställningar som studien bygger på. Dessa kommer förklaras närmare längre 

fram i kapitlet. Metodpluralism är att föredra i en uppsats som den här för att man då kan 

tillgodogöra både kvantitativa och kvalitativa metoder.5 För att undersöka relationen mellan 

mat och religion utifrån de tre olika perspektiven, institution, anställda och interner, har jag 

gått tillväga på följande sätt: 

Genom att analysera offentliga handlingar som de lagar, styrdokument och Kriminalvårdens 

egna dokument som styr hur Kriminalvården hanterar religiöst betingad kost med en 

dokumentanalys har en förförståelse för vilka inbördes mekanismer som kontrollerar hur 

Kriminalvården hanterar relationen mellan mat och religion skapats.  

Genom att genomföra intervjuer med de som tillagar maten på häktena i Örebro och Karlstad 

har en bild av den syn de har av i vilken utsträckning behovet av religiös kost förekommer 

samt hur handhavandet och planeringen av nämnda kost sker. 

                                                           
2 Begreppet är det som används av kriminalvården och kommer därför användas i den här uppsatsen för att undvika förvirring. 
3 Kriminalvården. Fängelsevistelsen. Hämtad 2018-12-17. 
4 Kriminalvården. Villkorlig frigivning. Hämtad 2018-12-17. 
5 Stausberg, Michael & Engler, Steven” Introduction” i. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 6–8 
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Slutligen, genom utlämnandet av enkäter till de intagna på häktena Örebro och Karlstad har 

de intagnas syn på kost och mat kopplad till religion kunnat belysas, samt undersöka (ur deras 

perspektiv) vilka förändringar som är önskade. 

1.4.1 Textanalys 

I den här uppsatsen kan litteraturen delas upp i två kategorier, offentliga dokument och annan 

litteratur. De offentliga dokumenten har analyserats med dokumentanalys och all annan 

litteratur har innehållsanalys använts. 

För de texter som använts för uppsatsen har två olika metoder använts. För de lagar och andra 

offentliga dokument som ingår har dokumentanalyser använts. Dokument bör som G. Davie 

och D. Wyatt anger i kapitlet om dokumentanalyser i The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion, betraktas utefter bl.a. deras funktion, användning och 

innehåll. Avsikten med dem och dess tilltänkta läsare bör även tas i beaktande. Gör man det 

är exempelvis offentliga dokument en bra källa till insikt i sociala trender.6 Analyserna av de 

offentliga dokumenten har i huvudsak utgått från att noggrant undersöka, begrunda och 

bedöma dem utefter de kriterier som Davie och Wyatt anger exempelvis vilka som skapat 

dem, varför de är skapade och vad de vill förmedla. De har använts som ett komplement till 

de andra undersökningsmetoderna. 

Genom att undersöka de regler och lagar vilka ligger till grund för Kriminalvårdens 

styrdokument har en förförståelse för de villkor de anställda har att rätta sig efter skapats, 

något som i slutändan påverkar de intagnas upplevelse. 

När det gäller alla andra texter har en innehållsanalys använts i enlighet med den metod som 

beskrivs i det relevanta kapitlet i metodboken från Routledge som tidigare hänvisats till. 

Metoden har som C. Nelson och R.H. Woods Jr skriver använts för att förstå religiösa uttryck 

och identiteter genom att undersöka sociala institutioner.7 Innehålls analys är dessutom 

användbar när en stor mängd data ska analyseras då man kan analysera data både kvalitativt 

och kvantitativt.8 

                                                           
6 Davie, Grace & Wyatt, David. “Document analysis”. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 151. 
7 Nelson, Chad & Woods, Jr, Robert H.” Content analysis” I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of 
research methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 109. 
8 Ibid. Sid 109. 
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Då en konceptuell innehållsanalys har använts har de frågeställningar som uppsatsen bygger 

på definierats, därefter har ett analysinstrument utarbetats, vilket är det som Bergström och 

Boréus i sin bok Textens mening och makt kallar ett kodschema.9 Rent praktiskt har för den 

här uppsatsen relevanta uttryck som kriminalvård, levd religion, mat och religion definierats 

och den aktuella litteraturen har nogsamt lästs igenom för att hitta information som varit av 

betydelse för färdigställandet av den här uppsatsen. Därpå har informationen bearbetats, 

tolkats och resonerats kring kopplat till studiens frågeställningar. Som Boréus och Bergström 

uttrycker i sin bok är en innehållsanalys fördel att den skapar en överblick över ett stort 

material.10 

I användandet av var metod för sig har förhoppningen och ambitionen funnits att studien ska 

klara av alla kriterier om reliabilitet som är hur konsekvent den data som samlats in är. Till 

exempel om två skilda uttolkare kommer fram till samma eller i alla fall liknande resultat när 

de går igenom samma data.11 Validitet vilken är huruvida indikatorerna har uppmätt det som 

de är uppsatta att mäta, om den data som insamlats återspeglar verkligheten.12 Generalisering 

som syftar till att se om det uppvisade resultatet är representativt, ex. går det att applicera på 

en större grupp.13  

Stausberg och Engler nämner även att distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder inte sällan bryts ned och då de ofta används i olika ”mixed-method research 

designs”.14 Den här studien torde ingå i den definitionen då det i denna studie används fyra 

metoder (de två textanalysmetoderna, intervjuer samt enkäter). 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Bergström, Göran & Boréus, Kristina ”Innehållsanalys” i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012.Sid 54. 
10 Ibid. Sid 87. 
11 Stausberg, Michael & Engler, Steven” Introduction” i. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 7–8 
12 Ibid. Sid 7–8. 
13 Ibid. Sid 7–8. 
14 Ibid. sid.6.  
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1.4.2 Intervjuer 

Syftet med att använda intervjuer i studien är att via den kvalitativa intervjun få en 

uppfattning om kökspersonalens perspektiv genom att förstå fenomenologin som den 

beskrivs här nedan i citatet från Kvale och Brinkmans bok. 

Avseende de semistrukturerade intervjuerna har ett teoretiskt och metodiskt avstamp tagits i 

Steinar Kvale och Svend Brinkmans bok Den kvalitativa forskningsintervjun, främst har en 

fenomenologisk förståelseform som Kvale och Brinkman beskriver den använts. 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse 

av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är.15 

Hermeneutisk fenomenologi, vilket är den typen av som är aktuell i den här studien, beskrivs 

i Nationalencyklopedin som en vidareutveckling av existentiell fenomenologi och handlar 

idag om att det inte enbart räcker med att betrakta och beskriva subjekt/fenomen som 

tradition och socio-kulturell miljö utan dessa behöver även tolkas.16 

Genom att fokusera på vad som är av betydelse för de intervjuade och en ansats att så 

fullständigt som möjligt utröna vad de åsyftar i sina beskrivningar av ting och därefter 

transkribera intervjuerna och analysera den text som framställts har en slutsats dragits. 

I den här ovan nämnda metodboken nämns hur intervjuerna används som komplement till de 

andra metoder.17 Pragmatiskt åsyftar intervjuerna att åskådliggöra de köksanställdas 

perspektiv. I uppsatsen kommer intervjuerna redovisas som intervjucitat vilket enligt 

metodboken är det vanligaste sättet att redovisa resultaten av intervjuer.18 

Intervjuer har som syfte i likhet med textanalysens hermeneutiska tradition att förstå och 

tolka människors tankar, föreställningar och idéer genom deras erfarenheter av världen.19 

Intervjuerna har genomförts som Davidsson Bremborg beskriver i sitt kapitel. En 

intervjuguide20 har skapats som innehållit de huvudsakliga frågorna vars syfte varit att 

                                                           
15 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund, 2014. Sid.44. 
16Nationalencyklopedin. fenomenologi.  (hämtad 2018-12-05) 
17 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund, 2014. Sid 160.  
18 Ibid. Sid 330–332. 
19 Bremborg Davidsson, Anna.” Interviewing”. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods 
in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 311. 
20 Bilaga ett. 
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användas som mall i genomförandet och även som hjälp för att hålla intervjun inom de 

önskade ramarna, i intervjuguiden som skapats för den här studien har de primära 

frågeställningarna stått som huvudrubriker och under dessa har ett antal frågor arbetats fram. 

Ett visst mått av kompromissande med de rekommendationerna som ges i kapitlet har gjorts, 

då intervjuerna inte har haft som syfte att undersöka de intervjuades privata känslor och 

åsikter utan att de utifrån sin yrkesroll fått beskriva de rutiner de skapat och direktiv som de 

har att anpassa sig till. Därför har de introducerande frågorna vars syfte är att få de 

intervjuade att slappna av skalats av, likafullt har en ansats gjorts att göra den första frågan 

lätt att besvara och engagerande som rekommenderats.21 

I övrigt har intervjuerna genomförts i enlighet med de rekommendationer som ges av 

Davidsson Bremborg, vilka även återfinns i Kvale/Brinkmanns bok som att frågorna bör vara 

korta.22  Samt att de bör anpassas efter de intervjuades språkbruk.23 

1.4.3 Enkäter 

Enkäternas syfte är att skapa en förståelse för de inom Kriminalvården internerade 

människorna, de har skapats och analyserats i en onlinetjänst, Survio. Enkäten är skapad för 

att optimera svarsfrekvensen hos respondenterna genom att utforma den för personer inom 

NPF-spektret (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

Enkäten som lämnades ut till de intagna är framställd i enlighet med den metodik som Göran 

Ejlertsson beskriver i sin bok Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik och innefattar 

en förberedelsefas där exempelvis syftesframställning, litteraturgenomgång, bestämmande av 

distributionsform och bestämmandet av en enkätpopulation ingår. En enkätfas som innefattar 

bl.a. att skapa frågor, att göra en pilotundersökning, att skriva ut enkäten och att skriva ett 

följebrev samt en fas för bearbetning och rapport som inbegriper att bearbeta och analysera 

resultaten och rapportera.24 

I likhet med intervjumetodiken har ett visst mått av anpassning varit av nöden, exempelvis 

har viss problematik när det kommer till stickprov uppstått. Stickprov förklaras av Ejlertsson 

som en slumpmässigt utvald del av populationen som ska kunna generaliseras på hela 

populationen.25 Population förklaras som den grupp individer som är målet för 

                                                           
21 Ibid. Sid. 315. 
22 Ibid. Sid.315. 
23 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund, 2014. Sid 177. 
24 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 3. [rev.] uppl., Lund, 2014. Sid 155–157 
25 Ibid. sid. 159–160. 
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undersökningen.26 Eventuellt är hela enkätpopulationen att se som ett stickprov för alla de 

häkten som finns i Sverige men då studien enbart inriktar sig på häktena Örebro och Karlstad 

det inte varit möjligt att genomföra någon stickprovsundersökning på dessa två platser. 

En pilotundersökning har skapats via internettjänsten Survio.com så som Ejlertsson 

rekommenderar .27 I den har fem personer med tidigare erfarenhet av Kriminalvården ur ett 

klientperspektiv mot löfte om total anonymitet genomfört enkätundersökningen i syfte att 

säkerställa att frågorna och språkbruket är adekvat för enkätpopulationen, den återkopplingen 

som kom via E-mail från deltagarna bekräftade att så var fallet. 

Enkäten har skapats med hjälp av tidigare nämnda tjänst och skrivits ut, därefter har samtliga 

enkäter skrivits ut och försatts med en siffra för identifikation i datahanteringsprocessen. Det 

har tryckts upp en enkät till samtliga celler på de två häktena, bortfall kan bero på ett flertal 

faktorer som att cellen inte var belagd, att klienten har restriktioner som förhindrar kontakt 

med yttervärlden men även att klienten ej önskat deltaga. 

Vidare har ett följebrev skrivits som i möjligaste mån följt Ejlertssons mall28 , i vilket ett 

avsevärt fokus legat på att få med all information som är nödvändig för att klara av de etiska 

kraven och att motivera respondenterna och för att uppnå ett så litet bortfall som möjligt, 

samtidigt som ett språk riktat mot respondenterna använts. 

I sin bok skriver Ejlertsson att även om enkäter i normalfallet fylls i snabbt vill vissa 

respondenter ta tid på sig och begrunda frågorna. Det är något som tagits i beaktande vid 

utdelningen av enkäten, den har delats ut i samband med att lunchen delats ut för att hämtas 

in i samband med utdelningen av middag. De intagna har när som helst under den här tiden 

kunnat lämna ut enkäten till tjänstgörande personal som placerat enkäten i en mapp som när 

de fått in alla lämnats ut till den undersökande studenten. Då Kriminalvårdens personal bistått 

med utlämning och inhämtning av enkäten har uttrycket konfidentialitet använts. 

Respondenterna kan inte kopplats ihop med en enskild enkät av undertecknad dock kan ingen 

garanti ges att inte Kriminalvårdens personal kan koppla ihop enkät med respondent. Dock 

har garantier givits av ansvarig chef att inga resultat kommer registreras då staten inte för 

register över religionstillhörighet. 

                                                           
26 Ibid. Sid 159–160. 
27 Ibid. Sid 90. 
28 Ibid. Sid 114. 
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I sitt kapitel om enkätundersökningar i den här ovan nämnda metodboken från Routledge 

skriver J. Navarro-Rivera och B.A. Kosmin att enkätundersökningar är behjälpliga i 

förståelseskapandet om religion29, vilket är till nytta då religion, som de vidare påpekar är en 

av de främsta källorna till social och personlig identitet både för individer och grupper.30 Det 

finns enligt Navarro-Rivera/Kosmin två huvudsakliga sätt som religion kan undersökas med 

enkäter. Det är deras första metod som är aktuell i den här uppsatsen vilken utgår från en 

enkät och syftar till att mäta attityder och åsikter om ett subjekt, i det här fallet kost. Den 

andra metoden mäta institutionella förändringar över tid. 

I utformningen av enkäten har överrepresentationen av individer inom NPF spektret inom 

Kriminalvården tagits i beaktande. I en skrift från riksförbundet Attention som är en 

intresseorganisation för människor med NPF uppges att klientelet inom Kriminalvården är 

fem till tio gånger så sannolika att ha någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som exempelvis ADHD och Asbergers syndrom än människor utanför Kriminalvården.31 

Anpassningen har främst skett genom att minimera antalet kryssfrågor i enkäten då 

hjärnforskaren Kajsa Igelström i en intervju med tidningen Specialpedagogik uppger att dessa 

ofta lämnats obesvarade när hon gjort enkäter för personer inom NPF, ”Det stör oftast inte 

neurotypiska att ta ett medelvärde och kryssa, men jag måste alltid ha en ruta där man kan 

skriva av sig och förklara ” berättar hon i intervjun.32 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen är skriven i fyra huvuddelar. 

Uppsatsen tar avstamp i inledningskapitlet i vilket man finner inledning, syfte och 

forskningsfrågor, avgränsningar samt metod och material. Metod och materialstycket är 

uppdelat i tre delar i vilka de metoder som använts i uppsatsen presenteras. Kapitel två heter 

teoretiska perspektiv på religion och mat och är uppdelat i sex delar. I den första delen 

presenteras tidigare forskning på området. I den andra delen föreställs begreppet religion 

vilket leder in i tredje delen i vilken fenomenologi tas upp. I den fjärde delen av andra 

                                                           
29 Navarro-Rivera, Juhem & Kosmin, Barry A.” Surveys and Questionnaires” i Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge 
handbook of research methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon., 2011. Sid 397. 
30 Ibid. Sid 397. 
31 Riksförbundet Attention. FAKTA OM ATTENTION FRI-PROJEKTET. Hämtad 2018-11-28. 
32 Lundblad, Mattias. ”Jag är en person som vill optimera mig själv trots begränsningar, och låter mig vara en lite udda själ på jorden.” 

Specialpedagogik nr 4 2018. hämtad 2018-11-28 



10 
 

kapitlet presenteras levd religion, i femte mat och religion, det andra kapitlet avslutas med 

lagar, regler och styrning. 

Tredje kapitlet heter Religion i svensk kriminalvård, i kapitlet presenteras de resultat som 

uppsatsen nått fram till, i Religion i Kriminalvården och fängelsemiljö och i Mat i 

Kriminalvården och i fängelsemiljö presenteras myndighetsperspektivet, nästa del är Religion 

och mat i Kriminalvården de köksanställdas perspektiv avslutningsvis presenteras resultatet 

ur internernas perspektiv. 

Fjärde kapitlet är uppdelat i sex delar i vilka resultatet av studien diskuteras, de fyra första 

delarna följer uppsatsens frågeställningar hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost. 

I vilken utsträckning förekommer det. Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid inköp, 

tillredning, servering samt hur planerar man för att hantera önskemål om religiös kost vid 

nyhäktning. I de sista två delarna diskuteras de brister som förekommer i den här studien och 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretiska perspektiv på religion och mat 

2.1 Tidigare forskning 

Mat har i alla tider legat i centrum i människors liv och så även religion, naturligt är då att 

intresset för sambandet mellan de två engagerat människor långt tillbaka i historien. Det har 

skrivits en mängd teologiska exposéer på temat mat och religion, det är tillika en koppling 

som fascinerar forskare, vilket resulterat i ett levande forskningsfält. 

Det finns mycket forskning om mat och religion, som tidigare nämnts var det främst inom 

antropologin som man forskade om mat kopplat till kultur men i och med att måltiden är 

central både i innehåll och ritual har mat utvecklats till ett eget forskningsområde Food 

Studies. 

I den här studien har litteratur av teologisk karaktär använts som bakgrundsinläsning för att 

hjälpa till att tydliggöra de frågor som kan vara viktiga för utövarna av religion. Exempelvis 

Angel F. Méndez Montoya’s bok The theology of food eating and the eucharist The theology 

of food eating and the eucharist.33 Inom religionsvetenskaplig forskning kan Benjamin E. 

Zellers Religion, food, and eating in North America nämnas .34 Dessa två böcker beskriver i 

stort levd religion, hur det vardagliga kan ha flera dimensioner, hur det kan vara något som är 

rent praktiskt och på samma gång har en religiös dimension och hur dessa inte behöver vara 

helt låsta till bara den aktuella religionen. Ytterligare forskare som studien lutar sig mot är 

Meredith B. McGuires exempelvis hennes bok Lived religion: faith and practice in everyday 

life35 och Katarina Plank och Daniel Enstedts forskning om levd religion i Levd religion: det 

heliga i vardagen36. Mycket av den forskningen som undersöker fängelsemiljö är sociologisk 

som Catrin Smiths Punishment and pleasure: women, food and the imprisoned body.37 Eller 

kriminologisk som Tomas Ugelviks forskning om mat i fängelsemiljö som resulterat i flera 

internationella studier, varav en används i den här uppsatsen, vidare används flera andra 

artiklar som rör fängelsemiljö och mat.  

 

 

                                                           
33 Méndez Montoya, Angel F., Theology of food: eating and the Eucharist, Wiley-Blackwell, Chichester, U.K., 2009. 
34 Zeller, Benjamin E. (red.), Religion, food, and eating in North America, Columbia University Press, New York, 2014. 
35 McGuire, Meredith B., Lived religion: faith and practice in everyday life, Oxford University Press, New York, 2008.  
36 Enstedt, Daniel & Plank, Katarina (red). Levd religion det heliga i vardagen. Lund? Nordic Academic Press. 
37 Smith, Catrin. Punishment and pleasure: women, food and the imprisoned body. The Sociological Review. 2002. Vol. 50 issue 2.  
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2.2 Religion 

Separerandet av det religiösa från resten av livet är ett i huvudsak västerländskt tankesätt. 

Dels beror det på den teistiska trosmodellen hos judendomen, kristendomen och islam dels 

det deduktiva vetenskapliga tänkandet som är en kvarleva som följt människorna i kristna och 

muslimska världen.38 Det abrahamitiska arvet påverkar vårt tänkande i grunden. Begreppen 

vi använder för att beskriva religion och religiösa yttringar som heligt som någonting helt, 

fullständigt och komplett samt uttryck som profant som är något som är utanför det heliga 

rummet grundar sig i ett abrahamitisk sätt att se på världen. En svårighet som kan uppstå när 

vi med västerländska ögon ser in i och undersöker religion i andra kulturer är att gränsen 

mellan det religiösa och resten av vardagen är helt utsuddad.39 Det finns ett stort antal sätt att 

definiera religion, till de vanligaste hör substantiell definition som är beskrivande ex. vilka 

gudar tror man på, vilka ritualer utför man, med en funktionell religionsbeskrivning ämnar 

man beskriva vad en religion gör, vilken funktion fyller den i en familj eller ett samhälle. 

Inom fenomenologin arbetar man med att jämföra religiösa fenomen för att på det sättet 

klassificera upp dem och förstå dem.40 

Att definiera religion kan vid en första anblick tänkas vara en enkel uppgift, men vid en 

djupare analys av begreppet framträder en komplexitet som inte går att bortse ifrån, Filosofen 

Mircea Eliade är en av de religionshistoriker som presenterat ett möjligt sätt att abstrahera 

begreppet. Eliade är en av de som hängivit sig åt att hitta en omfattande definition av religion. 

Han menar att religion definieras av ett antal antaganden och principer. För det första menar 

Eliade att religiösa fenomen måste förstås som unika och ej reducerbart religiösa.41 För det 

andra menar Eliade att det religiösa går att skilja från det profana för att det uttrycker en 

grundläggande struktur som Eliade kallar ”Det heliga och profanas dialektik”. Dialektiken 

innefattar den transcendenta upplevelsen i vilken det heliga visar sig i profana vardagliga 

fenomen, det motsägelsefulla i den naturvetenskapliga är hur en transcendent gud kan 

framträda i värdsliga former, drömmar och erfarenheter.42 Det heliga är enligt Eliade det 

oändliga och eviga och det profana det oändliga och historiska.43 

                                                           
38 King, Winston L. Religion [First Edition]. Encyclopedia of Religion, edited by Lindsay Jones, 2nd ed., vol. 11, Macmillan Reference 

USA, 2005, Sid. 7692–7701. Hämtad 2018-12-06 
39 Ibid. Sid 7692–7701. 
40 Sundqvist, Olof. Fenomenologiska perspektiv på religion. Religion & livsfrågor: Teoretiska perspektiv på religion. Nr 4 2011. Hämtad 

2019-01-22. Sid 8 
41 Allen, Douglas. Mircea Eliade. Encyclopædia Britannica april 15, 2018. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Slutligen menar Eliade att det finns sammanhängande symboliska system som skapar ett 

ramverk för tolkandet av den religiösa förståelsen, samt att det religiösa språket alltid riktar 

sig mot det heliga. I språket har människan förmågan att uttrycka sig symboliskt och det är 

med den förmågan som individen kan erfara djupare mening, Människan är att se som en 

mytisk varelse som bär med sig heliga berättelser från dess ursprung och dessa berättelser 

låter religiösa människor förstå och hantera existentiella kriser. Dessa myter återskapas 

genom ritualer och andra heliga processer, genom myter kopplas nutid ihop med forntid och 

ger en förklaring till existensen och syndabegreppen.44 

För att citera Eliade själv: 

The sacred always manifests itself as a reality of a wholly different order from 

"natural" realities. It is true that language naively expresses the tremendum, or 

the majestas, or the mysterium fascinans 

by terms borrowed from the world of nature or from man's secular mental life. 

But we know that this analogical terminology is due precisely to human 

inability to express the ganz andere; all that goes beyond man's natural 

experience, language is reduced to suggesting by terms taken from that 

experience.45  

Problemet med Eliades definition är att den kan ses som ofullständig. För många människor 

ligger inte det heliga i det trancendala utan i det praktiska eller kroppsliga, som i en måltid, 

att tillreda en måltid gemensamt eller att äta den gemensamt är saker som görs med den 

materiella kroppen, det heliga finner man således i det materiella och således hitta det heliga 

i den levda religionen.46 Ett sätt att göra det kan exempelvis vara med hjälp av 

fenomenologi.  

2.3 Fenomenologi 

Fenomenologi kommer av ordet fenomen med det grekiska efterledet logos, vilket innebär att 

ordet fenomenologi betyder ungefär läran om det som visar sig.47 

Då ”religion” är ett begrepp som innefattar ett avsevärt kunskapsområde specialiserar sig 

religionsforskare inom mindre områden som en eller ett par religioner eller olika religiösa 

praktiker. För att ha ett gemensamt språk utvecklades religionsfenomenologin som ger de 

som forskar inom religion ett gemensamt tillvägagångssätt och gemensamma begrepp som är 

                                                           
44 Ibid. 
45 Eliade, Mircea, The sacred and the profane: the nature of religion, Harper & Brothers, New York, 1961. Sid 10. 
46 McGuire, Meredith B., Lived religion: faith and practice in everyday life, Oxford University Press, New York, 2008. Sid 97. 
47 Fenomenologi. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi (hämtad 2019-01-06) 
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tillämpbara över religionsgränserna .48 Forskarna som utvecklade religionsfenomenologin 

undersökte religioner från olika delar av historien och olika kulturer för att hitta 

gemensamma nämnare så som bön, ritual och tempel. De forskarna var med andra ord inte 

intresserade religioners utveckling genom historien utan vilka gemensamma delar man kan ta 

fasta på som är återkommande inom de olika religionerna.49 

Under 1800-talet utvecklades religionsforskningen parallellt i olika delar av världen. I 

England arbetade James G. Frazer med evolutionismen som i korthet menade att 

mänskligheten utvecklades i faser från enkla till mer komplicerade. I Frankrike arbetade man 

med en jämförande metod som delvis ville förklara religionens ursprung de menade att det 

man måste undersöka funktionen med religion och inte bara hur den uppkommit.  

Genom att sammanföra information från olika religioner och tidsepoker skapade man 

abstrakta begrepp som användes för att utan att sätta värdering i de olika religiösa uttrycken 

studera dem av dessa forskare är Emile Durkheim en av de mer namnkunniga.50 Det finns 

fyra huvudsakliga användningsområden för termen religionsfenomenologi. För det första är 

det de som använder termen så löst att det framstår endast som utforskandet av religiösa 

fenomen.51 För det andra betyder termen jämförande studier av religion och klassifikation av 

religiösa fenomen, i den kategorin hittar man bland andra Geo Widengren.52 

Widengrens bok religionens värld från 1945 (utökad utgåva 1953) är fortfarande en av de 

mest användbara böckerna om religiösa fenomen. Widengren samlade en stor mängd data 

från en uppsjö av kulturer, dock med en viss tonvikt på kulturer från mellan östern.53 Han 

förenade en jämförande metod med ett klart historiskt perspektiv vilket gav en ökad 

förståelse för det religiösa fenomenet han studerade.54 

För det tredje finns det flera forskare som ser religionsfenomenologin som en helt egen 

disciplin eller metod inom religionsvetenskapen exempelvis Mircea Eliade.55 Eliades 

transcendentala fenomenologi ger dock en ofullständig förståelse för vad religion är, 

                                                           
48 Sundqvist, Olof. Fenomenologiska perspektiv på religion. Religion & livsfrågor: Teoretiska perspektiv på religion. Nr 4 2011. Hämtad 

2018-12-10. Sid 8. 
49 Ibid. Sid 8 
50 Ibid. Sid 8–9 
51 Paden, William E. "Comparative Religion." In Encyclopedia of Religion, 2nd ed., edited by Lindsay Jones, 1877–1881. Vol. 3. Detroit, 

MI: Macmillan Reference USA, 2005. Gale Virtual Reference Library (hämtad December 11, 2018). 
52 Ibid. 
53 Anders Hultgård, “WIDENGREN, GEO,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2017. 
54 Ibid. 
55 Paden, William E. "Comparative Religion." In Encyclopedia of Religion, 2nd ed., edited by Lindsay Jones, 1877–1881. Vol. 3. Detroit, 

MI: Macmillan Reference USA, 2005. Gale Virtual Reference Library (hämtad December 11, 2018).  
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hermeneutisk fenomenologi kan ses en motpol till den transcendentala, men den kan också 

ses som en kompletterande syn.56 

Till sist är det de forskarna vars religionsfenomenologi är influerad av filosofisk 

fenomenologi vilken i mångt och mycket är baserad på Edmund Husserl.57 Vilken bygger på 

att man studerar relationen mellan iakttagaren och studieobjektet.58 

2.4 Levd religion 

Tvärkulturella religiösa fenomen som kost och diet kan med hjälp av fenomenologin ses som 

fundamentala delar i människors religionsutövning vilken sker även när individer är 

incarcererade exempelvis i ett tillstånd av frihetsberövad. 

Från Widengrens studier och hans syn på religionsfenomenologin är steget till 

religionssociologin inte långt. Den ser generellt på religion som ett system av symboler som 

skapar en trancendal eller holistisk mening, människans kapacitet att uppleva och tolka 

verkligheten är beroende av symboler som kan vara allt från yttranden och handlingar till 

mat.59 Religionssociologins studier av relationen mellan religion och den strukturella makten 

i samhället har sin naturliga fortsättning i studiet av hur religion praktiseras av de lekmän 

vilka lever i en vardag präglad av den maktstruktur som religionen skapat något som 

undersöks i forskningsfältet Levd religion. Mat och dryck är helt centralt i människans liv 

och det är därför naturligt att det blir som Lannerås och Plank skriver att dessa är en av de 

mest essentiella materiella dimensionerna av religion.60 

Forskningsfältet levd religion är i mångt och mycket ett nytt forskningsfält. Utmärkande 

faktorer för det är samtidsförankrad empiriska fältstudier främst men man studerar även arkiv 

och historiskt material. Även om området är i huvudsak ett kvalitativt forskningsområde 

används också andra metoder, exempelvis enkäter som trianguleras med andra metoder.61  

Denna studien riktar sig främst mot mat och religion i en praktisk mening och inte på den 

innerliga känslan och upplevelsen av att förtära kost med ett symboliskt värde. Levd religion 

                                                           
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Sundqvist, Olof. Fenomenologiska perspektiv på religion. Religion & livsfrågor: Teoretiska perspektiv på religion. Nr 4 2011. Sid 8 
59 Wuthnow, Robert. "Religious Orientations." Encyclopedia of Sociology, 2nd ed., vol. 4, Macmillan Reference USA, 2001, pp. 2382–2387 
60 Lannerås, Lisa & Plank, Katarina.  Matvanor i den mångreligiösa skolan Religionsfrihet, hälsoideal och postkristna mönster ” i Enstedt, 

Daniel & Plank, Katarina (red). Levd religion det heliga i vardagen. Lund. Nordic Academic Press. Sid. 275 
61 Enstedt, Daniel & Plank, Katarina ” Det heliga i vardagen: Introduktion till levd religion” i Enstedt, Daniel & Plank, Katarina (red). Levd 

religion det heliga i vardagen. Lund. Nordic Academic Press. Sid 10. 
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handlar om hur religion och spiritualitet praktiseras och uttrycks av lekmän i deras vardag.62 

Den bygger mer på de praktiker som är kopplade till religion än de bakomliggande idéerna.63 

Därmed blir den levda religionen relevant i studien.  

En av de mest framstående forskarna inom fältet levd religion är den amerikanska professorn i 

religionssociologi Nancy Ammerman. Hon menar att de förutfattade meningarna hos de som 

forskar om religion bör åsidosättas.64 Hon menar även att genom studerandet av hur lekmännen 

omvandlar direktiven från de religiösa ledarna till praktik ser man att de som utövar religion 

plockar fritt från olika religiösa trossatser, snarare än att låta sig styras helt av sina religiösa 

ledare.65 

Vill man bättre förstå religion bör man lyfta fram lekmannaperspektivet, precis som Enstedt 

och Plank skriver bortser man inte från de regler och föreskrifter som religiösa texter 

förespråkar. I stället sätts de i relation till hur de praktiseras i vardagen utav de lekmän som 

följer dessa regler och föreskrifter. Då kan det i vardagen hända att de begrepp som används 

för att studera religion suddas ut.66 Forskningen om levd religion siktar således in sig på den 

religiösa lekmannen snarare än på religiösa experter och organisationer.67 

2.5 Lagar, regler och styrning 

Relationen mellan religion, mat och tvångsmedel som inlåsning på häkte och anstalt är inte 

okomplicerad. Vilka lagar finns det, hur tolkas dem och hur har Kriminalvården med dessa i 

tanken lagt upp sitt regelverk och sina riktlinjer. Det första man får titta på är hur Sveriges 

grundlagar ser ut. 

Religionsfriheten är grundlagsskyddad i andra kapitlet om grundläggande fri- och rättigheter. 

I regeringsformen sjätte punkten står det att läsa att religionsfrihet är frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion.68 Den är dock begränsad i hänseende till häkte och 

fängelse i en proposition från 1975/76 i vilken man kan läsa att de begränsningar som gäller 

för yttrande-, informations-, mötes- och föreningsfriheten även gäller religionsfriheten.69 

                                                           
62 McGuire, Meredith B., Lived religion: faith and practice in everyday life, Oxford University Press, New York, 2008. Sid 12. 
63 Ibid. Sid 15 
64 Ibid. Sid 12. 
65 Ibid. Sid 12. 
66 Ibid. Sid 9 
67 Ibid. Sid 12. 
68 SFS 2014:1385. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
69 Proposition 1975/76:209. om ändring i regeringsformen. s114f. 
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Med det i åtanke skapades Kriminalvårdslagen som i sin femtonde paragraf stadgar att en 

intagen ska beredas möjlighet att utöva sin religion i den utsträckning det kan ske.70 

Fängelselagens fjärde kapitel förmedlar att en intagen på lämpligt sätt ges möjlighet att utöva 

sin religion.71 Med andra ord kan begränsningar att utöva sin religion i grupp förekomma, en 

intagen ska inte begränsas att ensam få utöva sin religion. Möjlighet till gudstjänster, möten, 

böcker och publikationer kan begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet. 

Det är Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (FARK) som styr allt som är kopplat 

till mat. Det finns en FARK kopplad till häkte och en kopplad till anstalt, men de är identiska 

när det gäller kost. FARK häkte proklamerar i sin tolfte paragraf att en intagen har rätt att få 

mat anpassad efter medicinska behov och om möjligt ska hänsyn tas till den intagnas religion, 

en intagen alltid rätt att få vegetarisk kost, rätt att få äta på tider som är anpassade efter 

religiösa föreskrifter och ha möjlighet att bereda varm dryck.72 

Sverige lyder också under de gemensamma europeiska fängelselagarna som är fastställda av 

Europarådet och som i sin tur hänvisar till Europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna. I sagda konvention det står det i avsnittet om kost att intagna ska förses med 

näringsrik diet som tar hänsyn till ålder, hälsa, fysiskt tillstånd, religion, kultur och vilken typ 

av arbete de utför.73 

Vad gäller religiösa regler kopplade till slakt, exempelvis kosher och halal, får man ett 

intryck om Kriminalvården hållning via två tidningsartiklar. Den första kommer från Dagens 

juridik som berättar om en dom från 2015 där en muslim fått avslag på sin begäran att få 

halalslaktat kött, Kriminalvården ansåg att de vegetariska alternativ som fanns att tillgå var 

fullgoda och avslog mannens begäran. Det överklagades till både förvaltnings- och 

kammarrätten som båda gick på Kriminalvårdens linje.74 

Den andra artikeln hämtas Hallands Nyheter, där en grupp interner efter ett upprop fått som 

svar på sin fråga att maten inte är halalslaktad och att de kan välja att få vegetarisk mat, i 

                                                           
70 SFS 2010:1217. Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Justitiedepartementet. 1974  
71 SFS 2018:1259. Fängelselag. Justitiedepartementet. 2010. 
72 KVFS 2011:2 FARK häkte 
73Committee of Ministers. European Prison Rules – Commentary. Council of Europe Publishing. 2006 Strasbourg. 
74 Clasö, Eva. Balcer, Bednarska. Jacqueline. Muslim som begär halalkött på fängelse förlorar i domstol - "kan äta vegetariskt". Dagens 
juridik  
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artikeln framgår att upphandlingen av mat sköts centralt och att det enligt den kostansvarige 

hos Kriminalvården ska gå att få kyckling som är halalslaktad.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Alling, Lollo. Inget halalkött till fångar på anstalt. Hallands Nyheter. 2007-12-21. 
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3 Religion och mat i svensk kriminalvård 

3.1 Religion i Kriminalvården och i fängelsemiljö 

Kriminalvården har de lagar och förordningar som är stipulerade att arbeta utefter med basen 

i grundlagen som säger att var och en ska vara fri att utöva sin religion i ensamhet eller 

tillsammans med andra. Grundlagen begränsas emellertid i och med proposition 1975/76 som 

har som effekt att de begräsningar i frihet som ett fängelsestraff kan innebära är överförbart 

på religionsfriheten, således skriver man i Kriminalvårdslagens femtonde paragraf att en 

intagen ska kunna utöva sin religion i den utsträckning det kan ske, vilket implementeras i de 

författningssamlingar som utarbetats exempelvis Kriminalvårdens allmänna råd och 

föreskrifter (FARK), dels de för anstalt dels de för häkte. I FARK är man relativt ospecifik i 

stycket om religiös kost ”I den utsträckning det är möjligt ska hänsyn även tas till den 

intagnes religion. En intagen har dock alltid rätt att få vegetarisk mat.” vad som kan räknas 

som möjligt är således upp till varje verksamhetsställe.76 

 I de två häktena som varit föremålet för den här studien har de vanligaste behoven 

tillfredsställts. Muslimer har kunnat få kost utan fläsk, både vegetarisk och vegansk kost har 

kunnat tillgodoses, dock har de som begär kött slaktat i enlighet med religiösa bestämmelser 

hänvisats till att äta vegetarisk kost. I Örebro meddelar man även att kosherkost inte är 

möjligt att tillgodose. 

I intervjuerna framkommer det att Kriminalvården fortbildar sin kökspersonal kontinuerligt 

genom att sända den personal som tillagar maten på kurser bland annat i tillagning och 

hantering av specialmat i vilken religiöst betingad kost ingår. Kriminalvården förefaller 

därmed ta det ansvar gällande religiöst betingad kost som lagen föreskriver. 

3.2 Mat i Kriminalvården och i fängelsemiljö 

Till dags datum har ingen forskning om mat kopplat till kriminalvård och religion 

upphandlats av Kriminalvården, inte heller har det påträffats någon fristående svensk 

forskning på området. Det finns dock internationell forskning att tillgå.  

Den norska kriminologen Tomas Ugelvik undersöker i en artikel interners aversion mot 

fängelsemat i Norges största fängelse huruvida den hänger ihop med miljön eller om maten i 

                                                           
76 KVFS 2011:2 FARK Häkte. 
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sig är att betrakta som dålig. Han beskriver även hur den dagliga måltiden blir en skarp 

påminnelse av den institutionella makten som individen måste underkasta sig. Ugelvik 

intervjuade och observerade interner som en del av en större studie i ett år. 77 

Kaitlyn De Graaf och Jennifer M. Kilty bygger i en artikel vidare på Ugelviks studie och 

undersöker matrelaterade erfarenheter och svårigheter i kanadensiska kvinnofängelser. De 

hittar skillnader mellan hur Ugelvik framställer manliga interners erfarenheter till de kvinnor 

som de intervjuat och observerat på liknande sätt såsom Ugelvik gjorde, kvinnorna delar i 

större grad med sig och visar en större omtänksamhet gentemot varandra.78 

Dessa två artiklar och ett flertal andra så som Rod Earle och Coretta Phillips artikel i 

Theroretical Criminology79 och Catrin Smiths artikel i The Sociological Review80visar på hur 

mat i fängelsemiljö kan vara en källa till motstånd. Den kan gömmas och omfördelas genom 

både gåvor och som handelsvara, hur bristen på förmåga att välja vad man äter, när man gör 

det och med vem man gör det kan vara en källa till frustration. Mat kan även användas av 

institutionen som ett makt- och påtryckningsmedel så som Tomer Einat och Morand Davidian 

upptäckte i sin studie där de intervjuade före detta interner i israeliska fängelser.81 

 

3.3 Religion och mat i kriminalvården, de köksanställdas perspektiv 

Två intervjuer genomfördes, den första i häktet Örebro med den ansvariga för köket där, P. 

och den andra i häktet Karlstad med den ansvariga för köket där J. och hennes kollega SA.82 

Resultatet som redovisas här är det som är direkt kopplat till de frågeställningar som den 

studien bygger på. 

Hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost? 

I intervjuerna framkommer en bild av att de kockar jag intervjuat står väl förberedda för 

behovet av religiös kost, båda köken lagar regelbundet mat som täcker in de vanligaste 

                                                           
77 Ugelvik, Tomas. The hidden food: Mealtime resistance and identity work in a Norwegian prison. Punishment & Society. 2011. 13(1) 47–
63. 
78 De Graaf, Kaitlyn. Kilty, Jennifer M. You are what you eat: Exploring the relationship Between women, food, and incarceration. 

Punishment & Society 2016, Vol. 18(1) 27–46. 
79 Earle, Rod. Phillips, Coretta. Digesting men? Ethnicity, gender and food: Perspectives 

from a ‘prison ethnography’. Theoretical Criminology 16(2).2012 s. 141–156. 
80 Smith, Catrin. Punishment and pleasure: women, food and the imprisoned body. The Sociological Review. 2002. Vol. 50 issue 2. S.197–
214 
81 Einat, Tomer. Davidian, Moran. ‘There is no sincerer love than the love of food’ (George Bernard Shaw,1903): The meaning of food and 

its uses in prison subculture. European Journal of Criminology 1–20. 2018. 
 
82 Det är praxis inom kriminalvården att handskas försiktigt med information om personalen, fullständiga förnamn står i transkriptionerna.  
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behoven och således behöver de inte lagerhålla någon mat riktad mot religiösa behov för att 

hålla en beredskap för eventuellt uppdykande av klienter som efterfrågar dylik kost. 

I båda intervjuerna framgår det att Kriminalvården utbildar i tillagning av specialmat vilket 

inkluderar den religiöst betingade kosten. 

I vilken utsträckning förekommer det? 

I båda intervjuerna menar kockarna att ca. 20–25% av all mat som tillreds är religiöst 

betingad, siffran fluktuerar något men förefaller vara relativt konstant inom den ramen det är 

siffror som kommer diskuteras närmre i senare i uppsatsen.83 Muslimska påbud vad gäller 

kost tycks vara vanligast.  

Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid inköp, tillredning och servering? 

Vad gäller inköp tas ingen omedelbar hänsyn till religiösa önskemål, dock framkommer det 

att det kommit direktiv från ledningen att fläskkött ska undvikas till förmån för annat kött. Då 

tillgången på halalslaktat kött anses begränsad och inte efterfrågas i någon större utsträckning 

ses det som en icke-fråga, i de fall det efterfrågas hänvisas de klienterna till att äta 

vegetariskt. 

Vid tillredning differentieras inte kokkärl utan rengörs noggrant. Hur det sker exemplifieras 

inte vid intervjun men av erfarenhet vet jag att det sker genom att ett varmare diskprogram 

används vilket i de flesta fall innebär en sköljtemperatur på runt 90 grader Celsius. De tillser 

likaledes noggrant hålla livsmedel som innefattas inom ramen för förbjuden kost hos de 

troende klienterna separerat från den tillåtna. 

Vid servering i de fall maten inte kan ätas av alla hålls den separerad i andra 

varmhållningskärl alternativt i matlådor beroende på hur många som efterfrågar specialkost. 

Serveras det exempelvis fläskkost en dag och en betydande andel klienter på avdelning är 

muslimer serveras de klienternas mat i egen kantin eller gastrobleck. Är det endast ett fåtal 

som avviker används matlåda. 

Hur planerar man för att hantera önskemål om religiös kost vid nyhäktning? 

                                                           
83 Bilaga fem. 
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På båda häktena förklarar personalen att det i princip förekommer dagligen att någon med 

önskemål om religiös kost häktas och att man därför står väl rustad då det sker genom att 

tillaga någon eller några portioner extra.  

3.4 Religion och mat i Kriminalvården internernas perspektiv 

Det trycktes upp en enkät till varje cell i de båda häktena, 63 st. i Örebro och 89 i häktet 

Karlstad 56 kom tillbaka så gott som komplett i fyllda, en kom tillbaka påbörjad (delvis ifylld 

men oläsligt). Jag återkommer i analysdelen om olika skäl till det som kan upplevas som lågt 

deltagande. 

Frågeställningarna som den här uppsatsen ämnar svara på är som följer: 

Hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost? 

I vilken utsträckning förekommer det? 

På första frågan om det fanns något om det var något de intagna ville att jag skulle veta om 

dem var det en som svarade ”jag äter inte gris”. 

Av de 76.4% som svarade att det finns mat de vägrar äta uppgav en vardera ”fläskkött” 

”fläsk” ”bacon” ”gris” ”ej halal” en person uppgav ”fisk och skinka” men i det fallet är det 

svårare att avgöra om det är av religiösa anledningar. I övrigt handlade det till största del om 

saker de inte tyckte om som inälvsmat och fisk.84 

Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid inköp, tillredning och servering?  

Fråga 24 handlade om huruvida klienten som svarade firat någon högtid (religiös eller 

sekulär) under tiden som frihetsberövad. På den frågan svarade 21 deltagare eller 40.4% 

jakande. På följdfrågan om vilken handlade svaren till stor del om firanden som sker av 

tradition i Sverige så som jul, påsk midsommar. Tre deltagare svarade att de firat samtliga 

och två svarade specifikt Ramadan och Eid.85 

På fråga 26 kopplad till fråga 24 och 25 efterfrågades huruvida de intagna fått mat anpassad 

till högtiden. Här får ett visst utrymme ges för att frågan missförstods då många svarat att de 

inte fått mat anpassad till högtiden trots att de svarat att de inte suttit häktade över en högtid 

vilket blir en paradox. Något som är värt att nämna är att det var övervägande andel som 

                                                           
84 Bilaga fyra.  
85 Bilaga fyra.  
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specifikt svarat att de har firat traditionellt svenska högtider som svarade att de fått mat 

anpassat till högtiden. Hos de som skrivit dit muslimska högtider var svaret mer varierat.86 

Justitieombudsmannen riktar hård kritik mot häkten. JO menar att många intagna, oavsett om 

de är förvarstagna utlänningar som placerats i häkten eller häktade utan restriktioner, hamnar 

under liknande förhållanden som intagna med restriktioner. Det innebär att en person på 

häkte kan vara inlåst i sitt bostadsrum 23 timmar om dygnet.87 Spenderar man sin tid i häkte 

på det sättet äter man sin mat ensam i sitt bostadsrum utan möjlighet att påverka hur, var eller 

med vem man äter. Den häktade kan även sitta på gemensamhets avdelning, på häktet Örebro 

spenderar man då sin tid i en grupp bestående av upp till tio andra interner vilka äter upp till 

tre måltider gemensamt, man har likaledes ingen möjlighet att påverka hur, var eller med vem 

man äter likväl slipper den intagne äta ensam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Bilaga fyra.  
87 Justitieombudsmannen, Jo. Alltför hårda förhållanden i häkten. 
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Diskussion 

En förhoppning är att den här studien ska något kunna belysa vikten av att ta kost och diet i 

beaktande kopplat till religion och internering. Tidigare forskning är entydig vad gäller 

betydelsen av vad man äter och vem man gör det med.  

Tidningen Dagens juridik skriver i december 2017 om den kritik som finns mot svenska häkten 

vad gäller isolering 

Häktade kan sitta inlåsta 23 timmar om dygnet utan kontakt med omvärlden. Det visar 

återigen en granskning av förhållandena ute på svenska häkten. Denna gång genomförd av 

JO:s så kallade Opcat-enhet som har genomfört en serie inspektioner av häkten runt om i 

landet.88 

sett till den artikeln överträffar häktena Örebro och Karlstad förväntningarna gällande isolering. 

Drygt 62% av de frihetsberövade uppger att de äter mat med någon annan.89 Vilket möjligen 

kan vara bidragande till att ingen omfattande aversion mot maten kunnat märkas i enkätsvaren. 

Andra faktorer kan vara att kökspersonalen på båda verksamhetsställena är välutbildade och tar 

sitt uppdrag på allvar. 

4.1 Hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost? 

Kriminalvården fortbildar kontinuerligt den personal som arbetar i köken ibland annat 

handhavande av religiöst betingad kost. När det kommer till religiöst slaktat kött exempelvis 

halal kompliceras frågan till viss del, i enkätundersökningen visar det sig dels att halal 

efterfrågas om än i liten omfattning, dels efterfrågas kost som inte kan anses ha koppling till 

en särskild religion av ett flertal respondenter, en respondent svarade exempelvis ” Ett sämre 

alternativ av en produkt pga. annans diet eller religion” en annan skrev ” halalslaktat, det går 

emot det jag står för” på frågan vilken mat som individen vägrade äta. Det indikerar att religiöst 

slaktat kött är religion på en materiell dimension något som stöds av Lannerås och Planks 

undersökning av skolor i Karlstad. 

Kriminalvården kan sägas göra det som kan krävas och förväntas av en myndighet. Sett ur ett 

institutionellt perspektiv följer myndigheten den lagstiftning som är satt och implementerar den 

i sina riktlinjer. Sålunda att den på ett förståeligt sätt kan på en handhavande nivå bli begripligt 

för envar som tillreder förtäring inom myndigheten. 

                                                           
88 Wetterqvist, Anna. Dagens Juridik. Hård kritik igen mot svenska häkten och fängelser - intagna isoleras utan laglig grund.) 
89 Bilaga fyra. 
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För att komma ifrån dylik problematik hänvisar Kriminalvården dem som efterfrågar 

halalslaktat kött till att äta vegetariskt samtidigt som man på häktena Karlstad och Örebro gör 

en eftergift när man från ledningen ger direktiv om att man skall sluta använda fläsk i kosten. 

Detta kan det finnas flera skäl till men det är inte osannolikt att det är en anpassning till gruppen 

muslimer bland de internerade. 

I motsats till Ugelviks studie som nämnts tidigare märks ingen stor aversion mot maten som 

serveras, snarare motsatsen bland citat som hämtas från enkäten finns ” Mat är viktigt för mig 

och jag tycker att maten på häktet är utmärkt.” ” Mat är viktigt och har "förmånen" att sitta 

häktad i Karlstad där maten är mycket god och allsidig jämfört med andra häkten” den positiva 

feedbacken väger över, det finns dock undantag som ” tycker man får potatis för ofta på häktet, 

vill ha mer variation ex. pasta ris couscous” den mesta av den dåliga kritiken får ses som 

personliga preferenser och inte ett tecken på dålig mat utifrån religiös övertygelse. 

4.2 I vilken utsträckning förekommer det? 

I intervjuerna framkommer det att det är ca 20–25% av internerna som efterfrågar religiös kost 

och där kost fri från griskött är det vanligast förekommande önskemålet.90 Det framkommer 

svårigheter när de siffrorna ska beläggas då Kriminalvården inte för statistik över religiös 

tillhörighet i sin hantering av de intagna. 

Likväl görs bedömningen att siffrorna behöver sättas i perspektiv till en studie som denna. 

Att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken är något som BRÅ påvisar i sin 

rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.91 I den nämns tre möjliga 

orsaker till det. Den första är att det är svårt att bryta upp ifrån hemlandet och att en 

signifikant andel av de invandrare som kommer till Sverige kommer från krigsdrabbade 

länder och måste hantera trauman kopplade till det samtidigt som de försöker anpassa sig till 

en helt ny kultur. Den andra är att invandrare har sämre sociala förutsättningar än svenskar 

sett till befolkningen i stort. Den sista anledningen som BRÅ nämner är bristande mottagande 

i Sverige, utbredda fördomar och segregation spär på en vi och dem känsla som torde öka 

risken för brottslighet i synnerhet bland unga.92 

                                                           
90 Bilaga fem.  
91 Martens, Peter. Holmberg, Stina. Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. RAPPORT 2005:17. Edita Norstedts 2005. 
Sid. 33–37. 
92 Ibid. Sid 12–13.  
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Dick Sundevall, en prisbelönt journalist som arbetar som chefredaktör för tidningen Para§raf, 

skriver i sin krönika i ovan nämnda publikation att i relation till landets population har det 

inte varit så få internerade i svenska fängelser under de senaste 50 åren, hårdare straff till 

trots. 90 % av alla brott begås av män och de flesta brott begås av män med låg 

utbildningsnivå, inte sällan med lågutbildade föräldrar med historik hos både sociala 

myndigheter och kronofogde. En grupp som idag i större och större utsträckning består av 

invandrare.93 Av den anledningen är det rimligt att andelen klienter inom Kriminalvården 

som efterfrågar en diet fri från gris ökar. 

4.3 Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid 

4.3.1 Inköp: Från ledningen i häktena Örebro och Karlstad har det utgått direktiv att inköp av 

fläskkött skall undvikas. Det kan finnas flera orsaker bakom ett sådant direktiv som nämnts här 

ovan. Det är rimligt att anta att det är för att förenkla för kökspersonalen i relation till det ökade 

behovet av kost fri från fläskkött. De som beställer livsmedel förefaller inte resonera nämnvärt 

ifall det produkter de beställer hem är halalslaktade eller inte, då det inte upplevs som att det 

finns någon direkt efterfrågan. Det indikeras snarare att köttets ursprung är viktigare, för att 

citera P som i intervjun i Örebro säger: 

 Det beror inte på oss utan det beror på våra leverantörer att det kommer upp mer och mer 

svenskt kött, för att minska transport utsläpp och allting sådant där, Jag skulle vilja säga att 

i dagens läge lägger vi 50–50 mellan importerat och svenskt.94 

 

4.3.2 Tillredning: Även om det förefaller som att åsikterna går isär om hur stor anpassning 

som bör göras för de religiösa önskemålen på kost är intrycket att de som tillreder maten tar de 

direktiv som finns på största allvar och respekterar matens materiella, religiösa innebörd. 

Exempelvis genom väl utarbetade rutiner för att säkerställa att gris inte kommer i direkt kontakt 

med andra livsmedel. 

4.3.3 Servering: När det gäller servering finns det regler kring varmhållning och hantering av 

mat från miljöförvaltningen och livsmedelsverket. Utöver dessa tycks antalet som efterfrågar 

religiös kost på de diverse avdelningarna vara det som styr hur deras mat serveras. Generellt 

framstår det som om de är ett stort antal som efterfrågar religiöst betingad kost serveras den i 

                                                           
93 Sundvall, Dick. Andelen invandrare i fängelse. Para§raf.  
94 Intervju Örebro. P. Kock. Häktet Örebro. 2018-12-11. 
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gastrobleck eller kantin som övrig mat, är det enstaka som efterfrågar ovan nämnda mat 

serveras den i matlådor dock framstår det som undantagsfall. 

 

4.4 Hur planerar man för att hantera önskemål om religiös kost vid nyhäktning? 

Det sker ingen särskild planering för att tillgodose önskemål om religiös kost vid nyhäktning. 

Interner kommer och lämnar häkten på en daglig basis och mat lagas varje dag året runt på 

häktena. Det innebär att de vanligaste önskemålen tillgodoses varje dag, vilket leder till att det 

inte är någon stor sak att lägga till eller ta bort en eller ett par portioner. 

Rutinen förefaller vara sådan vid båda häktena att en nyligen häktad individ kommer först till 

det som benämns inskrivning. Där får de redogöra för de allergier de har och ifall de har några 

önskemål angående kost kopplat till religion. Personalen på inskrivningen skriver in dessa 

preferenser i ett datorsystem från vilket de som jobbar i köket kan se vilka önskemål som finns 

och hur mycket som efterfrågas För att säkerställa att köket är uppdaterade hör 

inskrivningspersonalen även av sig till köket och meddelar vad som förts in i datorsystemet 

kopplat till mat.  

 

4.5 Brister: Det finns tydliga brister i den här studien. 

Lagar behöver ofta tolkas för att de ska förstås, i de här studien har enbart en lexikalisk använts, 

alternativa tolkningar kan ev. komma fram till andra betydelser av de lagar som refererats till. 

En van intervjuare skulle genomfört intervjuerna på ett bättre sätt, under transkriberingen har 

jag uppmärksammat ett flertal ställen där det borde ställts uppföljningsfrågor som varit 

relevanta alternativt varit bättre på att hålla intervjusubjektet inom ramen för den ställda frågan. 

Det framträder extra synligt i den första intervjun som genfördes i Örebro. 

Gällande enkäterna är svarsfrekvensen låg. Det kan finnas flera skäl till det men i samtal med 

kriminalvårdarna som delade ut och tog in enkäterna handlar det i stor utsträckning om 

språkliga brister. Av den anledningen får man utgå ifrån att de svar som kommit in inte på egen 

hand representerar några sanningar, likväl har de varit värdefulla som stöd åt de resultat som 

de andra metoderna som förekommer i uppsatsen. 
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4.6 Fortsatt forskning: Mat är synnerligen relevant i alla människors liv och bristen på 

forskning kopplat till kriminalvård och religion i Sverige har varit tydlig i arbetet med den här 

studien. Exempelvis bör en större studie göras som undersöker de frågor som ställts i den här 

uppsatsen i vilken fler verksamhetsställen ingår förslagsvis med både häkten och anstalter. Om 

den görs via FoU kan de intagna intervjuas och där igenom kan ett mer rättvisande 

klientperspektiv uppnås. 

En fortsättning på Ugelviks studie förlagd i Sverige där man ser till huruvida det finns någon 

aversion mot maten som serveras på häkten och anstalter, och om den grundar sig i miljön de 

intagna befinner sig. Det vore även intressant att undersöka hur Kriminalvården skulle kunna 

göra miljön de intagna äter i mer hemmalik och där igenom eventuellt minska den frustration 

som de internationella studierna visar på finns i relation till mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack. 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Katarina Plank. Jag vill även rikta ett tack till alla 

inom Kriminalvården på häktena Örebro och Karlstad för den hjälp de bidragit med i 

genomförandet av den här uppsatsen. Jag vill även rikta ett tack till de interner på sagda 

häkten som deltagit i enkätundersökningen. Slutligen vill jag tacka de som varit behjälpliga 

med genomläsning och kommentarer. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  

Intervjuer & enkäter 

Intervjuer 

Intervju Örebro. P. Kock. Häktet Örebro. 2018-12-11. 

Intervju Karlstad. J. och SA. Kockar. Häktet Karlstad 2018-12-17. 

Enkät 

Enkät Örebro. Utlämnad 2018-12-11. 

Enkät Karlstad. Utlämnad 2018-12-11. 
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Bilagor 

Bilaga ett 

Intervjufrågor. 

Hur hanterar Kriminalvården behovet av religiös kost. 

1. I vilken utsträckning förekommer det? 

• Hur bedömer du vad som är religiös kost? 

• vad gör du när du får en förfrågan om religiös kost? 

• Har ni någon möjlighet att göra skillnad mellan religiös kost och annan 

specialmat? 

• Vilka önskemål när det gäller religiös kost är det som förekommer? 

  (vilka önskemål är vanligast?) 

• Hur stor del av de intagna bedömer ni efterfrågar religiös kost? 

• Vilka riktlinjer har ni i köket när det kommer till religiös kost? 

• Har ni fått möjlighet till utbildning om religiös kost? 

(som kriminalvårdens riktlinjer, de aktuella lagarna som styr riktlinjerna och 

vilka de regler som finns inom de olika religionerna när det kommer till regler 

om mat? 

 

2. Vilken hänsyn tas till religiösa önskemål vid.. 

 

2.1 Inköp? 

• Vilken/vilka leverantörer använder ni er av? 

• I vilken mån tas det hänsyn till religiösa önskemål när ni köper in 

mat? 

• Har ni undersökt om er leverantör/er tillhandahåller religiöst 

slaktat kött? 

• Lagarna för religiös slakt skiljer sig en del mellan länder, när ni 

köper in kött, i vilken utsträckning tas köttets ursprungsland i 

beaktande? 



 
 

• I er kommunikation med leverantörer efterfrågar ni då exempelvis 

religiöst slaktat kött, exempelvis kosher eller halal? 

2.2 Tillredning? 

• Finns det rutiner för att hålla mat till muslimer från att komma i 

kontakt med fläsk? 

• Finns det olika tillagningskärl för exempelvis halal- och 

kosherkost? 

2.3 Servering? 

• I de fall som den huvudsakliga måltiden skiljer sig från de 

önskemål som finns, hur serverar man den maten som avviker? 

• Vilka tider serverar ni maten? 

• Vilken möjlighet har de intagna att kontrollera att maten följer de 

regler som finns? 

• Vid fasta som ramadan, vilka rutiner finns det för att se till att de 

intagna som vill äta i enlighet med de regler som finns kring det 

har möjlighet att göra det? 

• Upplever ni det som något problematiskt? 

• De rutiner som finns här på häktet ang. ramadan, är det något 

som är specifikt för häktet eller gäller det hela kriminalvården? 

2.4 Undantag 

• när kan ni INTE ta hänsyn till önskemål som lämnas in? 

 

 

 

3. Hur planerar man för att hantera önskemål om religiös kost vid ny häktning? 

• Vilka rutiner har ni för att tillhandahålla religiös kost när någon som nyligen 

blivit häktad? 

• Finns det alltid möjlighet att producera mat som tar hänsyn till de vanligaste 

önskemålen på religiös mat, eller lagerhåller ni kost ifall behovet skulle 

uppstå? 

• Finns det möjlighet för de intagna att införskaffa och tillaga egen mat? 



 
 

Slutligen. 

• Finns det några förändringar ni önskar se? 

• Finns det någon fråga ni tycker att jag missat att ställa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga två 

 

Till dig som är intagen på häkte i Örebro eller Karlstad. 

Mat är något som är i centrum i alla människors liv, många som är häktade i Sverige idag 

önskar att få mat som är anpassad efter sin religion och livsföring 

Jag vill i den här studien som undersöka hur kriminalvården hanterar de önskemål som finns 

om specialkost, vad som görs bra och vad som skulle kunna göras bättre bland annat genom 

att ni som häktade får ge er syn på frågan via en enkät och att de som lagar maten får ge sin 

syn i intervjuer. 

Det är därför som den här enkäten delas ut till er som idag är placerade i häkte i antingen 

Örebro eller Karlstad. 

Ditt deltagande är självklart frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 

någon annan så skulle jag verkligen uppskatta om du tog dig tid och delade med dig av dina 

erfarenheter och tankar. 

Jag som gör studien heter Simon Kvassman och studerar religionsvetenskap vid Karlstad 

Universitet. 

Dina svar kommer hanteras helt konfidentiellt. På varje enkät finns det ett nummer, det är 

namnet på din enkät och kommer inte kunna kopplas till dig som person. Resultaten kommer 

enbart presenteras i sammanställda tabeller, såvida du inte skriver dit några egna tankar de 

kan i så fall komma att redovisas som anonyma citat. Jag kommer med andra ord inte vem 

svarat. 

 Resultaten kommer presenteras i en uppsats på C-nivå vid Karlstad Universitet. 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

Med vänlig hälsning Simon Kvassman 
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3. Ålder 

4.44 

 

4. 



 
 

 

5 Finns det något du vill att jag ska veta om dig och din bakgrund? 

 

Tidigare kriminell under 10 års tid. Numera arbetar jag för lagen sedan 12 år tillbaka. 

. (3x) 

- (5x) 

Jag bonde (bodde) i spanien 

Jag är bäst 

Världsmedborgare född på jorden 

null (26x) 

nej (7x) 

8 år på högsäkerhetsfängelse, 2 år på lvu, 1 år lvm 1 år lpt 

Vegetarian på utsidan(frihet) köttätare på insidan pga av näringsbristande mat, men äter disk på 
utsidan för att få i mig fetter osv, 

Multisjuk med kroniska mag och tarmbesvär 

det finns inte rättvis här i sverige 

svensk 

är indie 

jay 

Det tror jag inte, kan inte komma på något 

jag är svensk och äter hellre fläskkött än nöt 

jag äter inte gris 

nä 

Uppväxt i uppsala 7 syskon , växt upp i familj med bra ekonomi 

 

6 Vad äter du oftast till frukost? 

 



 
 

Endast kaffe. 

Cornflakes. mjölk 

Yoghurt smörgås ägg 

Kaffe smörgås fil cornflakes 

bröd, gröt flingor el. musli , proteindryck 

Kaffe mackor gröt 

Smörgås och ljuce 

allt 

Mackor/gröt 

Cornflakes,fil två mackor , kaffe 

Musli, flingor 

Kaffe latte med ost och skinkfralla på cafe 

Mackor 

ägg 

fil och flingor 

Mackor med pålägg osv 

Gröt på råg eller havre, ägg 

olika, ibland inget men oftast 2 mackor och kaffe 

ägg gröt (havregryn) 

kaffe smörgås fil och musli 

filmjölk 

gröt (2x) 

null (2x) 

gröt och smörgåsar 

oftast sen frukost bestående av yoghurt och fil 

Macka, fil/yoghurt med flingor 

äter vanligtvis inte frukost 

kaffe 

kafe maka fil eller jogy 

inget 

brod och ost kaffe, joghat konflex 

start eller flingor 

kaffe och hårt bröd med någon form av ost 

bröd 

Bacon och ägg eller havregrynsgröt 

kokt ägg, musli mm 

de dom har på restauranger 

Fil allbran 

Kaffe smörgås 

Mjölk och flingor, korv och köttbullemackor och juice 

Smörgås med ost och marmelad 

Smötrgås ägg gröt kaffe 

Smörgås 

Ost,fralla,gurka , ägg stekt gröt 

Flingor och mjölk 

Inget 

Egg och makår 

Smörgås juice kaffe. Helger yoghurt ägg kaffe 



 
 

rostad macka och äggröra 

maka med marmelad och ost 

Fil flingor och te 

smörgås & flingor+ fil ev. yoghurt 

maka mjölk och kornflakes 

macka 

Macka smörgås äg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 



 
 

 

8 Vilken måltid tycker du bäst om på dagen ? 

 

"Middunch" (en blandning av middag och lunch) 

Middag (14x) 

Middagen (3x) 

frukost (2x) 

alla 

allt 

middan 

Lunch (8x) 

vet inte 

Frukost 

Frukost middag lunch , allt 

middag eller kvällsmat 

null (2x) 

middag (2x) 

beror på 

vet int 

Lunch eller middag 

kvällsmaten 

kvällsmål 

Midag (2x) 

lunch 

den som har godast mat 

Lunchen är bäst 

Olika men mest köt och så 



 
 

Midag och lunch 

Grillat kött,kyckling 

kvällen 

Mjölk och juice 

kvällsmat 

Frukosten 

pasta 

 

9 Vilken mat minns du bäst från när du var barn? 

 

Kålsoppa med frikadeller. 

Allt 

Husmanskost 

Kokt potatis brunsås fläskkotlett 

Mormors potatis kött och sås 

Julbordet 

Ugnsfalukorv och mos 

? 

Pita(bosnisk) 

Spageti 

fisk 

Mammas fläskkarre 

Julmat 

Kurdiska mat 

Mos och falukorv 

Lasagne (2x) 

hel kyckling i ugn, the baguetter med smör och skinka 

toast med senap och ost, mellanmål varje dag efter skolan 

null (5x) 

mammas köttbullar 

makaroner och köttbullar 

Spaggetti och köttfärssås 

vet ej 

Viltgryta och hemmagjord pölsa 

lax i ung med kokt potatis 

tacos 

Ägg-falafel 

bakad potatis 

pitepalt 

gril 

Ingen särskild 

Kyckling masala 

pallt 

Korv och mackaroner 

Kalopps 

Grillad ....... och fisk 

Pizza 



 
 

pasta och köttfärssås 

Spagetti och köttfärsssås och kok torsk med smörsås grönsaker pot 

Rombombola (kött och potatisgryta) chili con carne(starkt kryddad) mammas lasagne( med 
köttfärs) 

Mammas lasang 

Köttfärssås 

Älgfärs med potatis 

Grillat kött,kyckling pommes frites 

Dolma 

Filmjölk 

Husman från grunden, favoriter kycklinglevergryta- korvstroganoff 

Mammas mat 

Minns inte så mycket från barndomen 

Kalops som farmor gjorde 

pasta spagheti kebab 

ris med suppa 

 

10 Hur ofta lagar du mat hemma? 

 

Under de 14 dagar av alla månadens dagar. 

2 ggr/dag 

1-2 ggr/dag (2x) 

När jag hinner, oftast helger 

oftast varje dag 

Varje dag (3x) 

. 

Varje 

Sällan (onlinpizza) 

Dagligen när jag är hemma, är oftast på instution 

Ibland på helgerna 

varje dag (5x) 

inte ofta 

Ibland 

2.3 gånger per dag 

2-4 ggr i veckan, resten äter jag ute 

3 ggr dag 

mer sällan än ofta 

2-3 gånger 

null (2x) 

6-7 ggr/vecka 

nästan varje måltid , 9 av 10 

5-6 ggr i veckan 

alltid 

alltid, 7 dgr i veckan alla mål 

Inte ofta 

en gång om dagen 

Nästan varje dag (2x) 



 
 

3-5 gånger i veckan 

ganska ofta 

Varje dag till fyra personer 

tre gånger om dagen 

aldrig . äter ute 

Ofta både lunch och kvällsmat . jag bakar öven mycket 

varje dag minst 4 gånger per dag 

3 

2 ggr i veckan 

Varje dag så gott som 

2 gånger 

Sällan 

Om jag är hemma varje dag så lagar jag mat hemma varje dag 

Varje dag oftast 

knappt, antingen morsan eller flickvännen ordnar, men kanske ca 3-5 ggr i veckan 

Väldigt ofta 

1-2 gånger om dagen 

4 

mamma lagar jag nån gång 

Jag kan inte 

 

11. 

 

12. 



 
 

 

13 Om du svarat ja på föregående fråga, vilken mat handlar det om då? 

 

Nötlever 

Kaviar och paprika 

Inälvsmat 

surStrömming,fiskbullar 

Skaldjur , vissa fisksorter 

- (3x) 

Blodpudding (2x) 

Gris (2x) 

fisk 

Ett sämre alternativ av en produkt pga annans diet eller religion 

ärtsoppa 

fläsk 

Bacon 

Kött pga av klimat och att vi männiksor överkonsumerar och avlivar fler djur än vad vi äter 

Lever , isterband och havregrynsgröt 

lever 

bönor och vissa grönsaker 

undviker fisk, dock inte all fisk främst lax 

Blodpudding och ärtsoppa 

Allt som inte är halal 

Vegitariskt,linser spenat blodpuding 

inälvsmat tex pölsa,lever osv + rotfrukter 

flisk 

halalslaktat , det går emot det jag står för 



 
 

lax/tomat 

Sådant jag tror att jag inte tycker om 

ej halal 

Grodlår, svamp och allt udda och konstigt + brokoli och blomkål 

Ravioli, bruna bönor, lever 

Oliver haloumi olika märkliga blandningar av vegetariskt, sushi 

Sopa gulash 

gris 

det som jag har allergi mot 

Fisk och skinka 

Kaviar 

Fläskkött 

Sushi, blomkål osv 

Fisk 

räckor alergi 

köt- kyckling 

 

14. 

 

 

15 Vem lagar mat i ditt hem? 

 

Jag själv. 

jag och sambo 

jag och min sambo 

Jag eller frugan 



 
 

olika oftast jag själv 

Jag 

olika 

Min fru 

Jag/flickvän 

Mamma, Pappa , jag , brorsan 

instution 

Min sambo och jag tillsammans 

Någon i familjen 

Jag si ensam för att e ensam i Sverige 

flickvännen 

olika personer 

Flickvän, jag 

Jag/ mitt ex 

null (5x) 

jag (15x) 

mamma (4x) 

jag eller sambon 

mig 

jag och fru 

jag oftast 

Jag och min fru 

Mamma 

Jag , ibland sambon 

Jag själv, bodde själv i lägenhet 

mamma och jag någon gång i veckan 

Jag och andra 

hela familjen 

Mamma, flickvän ibland jag själv 

Jag eller mamma 

Ibland jag men oftast mamma o min syster 

fru 

 

16 Vilken är din favoritmat ? 

 

Överraska mig. 

Äppelpaj 

grillat 

kokt potatis brun eller löksås & något kött 

oj kan inte svara på det men mormors i så fall 

Vildsvin, älg 

allt 

Smörgås 

Spagetthi & köttfärssås 

Lasagne (2x) 

Nöt 

Italiensk mat eller husmanskost 



 
 

Bacon, ost paj 

Kurdisk mat 

pizza 

har flera 

Kyckling 

sushi 

kött, gratänger 

Pannbiff, fiskgratäng 

pasta 

hamburgare 

null (3x) 

vet ej 

kött el gryta 

oxfile med potatisgratäng och bea 

rejäl köttbit 

ägg, falafel sallad vit ost 

ragmunk och fläsk och lingonsylt 

pitepalt 

fisk, grila kött 

lamm masala 

tappas 

oxfile med klyft potatis 

Kött kyckling fisk 

Fisk (lax) 

vet inte 

oxfile med potatisgratäng 

lax 

Hemmagjord hamburgare, och pizza , chili con carne , gryta med dillsås och potatismos 

tacos, pizza 

Biff med vitlökssmör 

pasta med köttfärssås 

Entrecote hummus taboule 

Köttfärsås och spaghetti 

tacos (2x) 

Benna chin 

Husman eller bra köttbit 

lammkottletter/ribs + saffransris med russin + tzatziki 

Carbonara eller pankaka 

lasagne 

kebab eller pasta 

ris o köt o kyckling 

 

17 Vad äter du till frukost? 

 

Gröt, smörgås, kaffe och juice. 

Cornflakes med mjölk 

Smörgås cornflakes ägg 



 
 

Flingor bröd mjölk kaffe 

Flingor musli bröd 

Kaffe smörgås gröt 

Smörgås/gröt 

Smörgås 

Mackor/gröt 

Cornflakes,fil, två mackor kaffe 

Musli flingor varför fråga igen? 

Italiensk mat eller "husmanskost" 

fil, mackor 

ägg 

fil och flingor 

mackor och flingor 

Musli av dålig kvalitet 

1 smårgås kaffe frukt 

Smörgås fil musli 

kaffe smörgås fil 

filmjölk 

gröt 

null (4x) 

smörgås med te eller flingor 

fil & musli eller inget 

fil/yoghurt med flingor och mack 

fil/y 

kaffe 

maka,kafe fil jogy 

mackor 

inte alltid äterfukost , brod ost kaffe 

Filmjölk och flingor 

bröd (2x) 

det har jag redan svarat på 

Flingor, fil 1 st macka 1 kopp te utan socker 

flingor (2x) 

Det de kommer med 

macka+kräm med mjölk eller inget 

kaffe fil och flingor 

Mjölk + 2 st mackor med smör ost och marmelad 

Smörgås med marmelad och ost 

Fil utan flingor kaffe 

smörgås (2x) 

Flingor mjölk filmjölk knäckebröd ost 

två brödskivor och smör 

Inget 

egg och makår 

1 smörgås med smör marmelad ost , mjöljk , kaffe 

filmjölk flingor och en brödbit 

maka 

flingor filmjölk , smörgås 



 
 

18. 

 

19 Vilken måltid tycker du bäst om på dagen? 

 

Kvällsmat. 

Middag (13x) 

Kvällsmaten 

Alla uppskattas 

Frukost (2x) 

Lunch (8x) 

Middagen 

MIddag 

vet inte (2x) 

frukost (3x) 

den mat på dagen som serveras som är bästså det är olika 

middagen 

null (4x) 

vet ej 

beror på 

Middag eller lunch beroende på mat 

inget 

den som är godast 

finns ingen 

husmanskost 

beror på vad det är för mat 

Den som har godast mat 



 
 

Det beror på vad det blir för mat men oftast luchen 

olika 

Lunch och middag 

När det är kött på tallriken 

kvällen 

Mjölk 

Kvällsmat 

frukosten 

Frukost ?? 

 

20. 

 

 

21 Om du svarat ja på föregående fråga, vilken mat handlar det om då? 

 

Levergryta 

Cornflakes och Kaviar 

Inälvsmat 

Fiskbullar ( saknar fläsk till raggmunk och potatis plättar 

Skaldjur, vissa fisksorter 

- (3x) 

Blodpudding 

Gris 

fisk (2x) 

null (18x) 

Ett sämre alternativ av en produkt pga annans diet eller religion 



 
 

Fläsk 

Lever , isterband 

lever 

bönor och vissa grönsaker 

lax/fisk 

Blodpudding och ärtsoppa 

allt som inte är halal 

Vegitariskt,linser spenat blodpuding 

Soppor med rotfrukt och mat med rotfrukt 

flisk 

vegetariskt 

Soppa, potatis kokta grönsaker 

lax 

Blodpudding , blomkål fisksoppa 

ej kryddad mat 

Grodlår, svamp och allt udda och konstigt + brokoli och blomkål 

Ravioli, bruna bönor, lever 

Oliver haloumi olika märkliga blandningar av vegetariskt, sushi 

Sopa gulash 

gris 

Det jag har allergi mot 

blodpudding 

Fisk och skinka 

fläsk, annars äter jag det mesta. 

vegitarisk 

Nästan alla mat 

 



 
 

22.

 
 

23.

 



 
 

24.

 

25 Om ja i så fall vilken? 

 

- (4x) 

Jul 

Påsk, midsommar 

Jul påsk midsommar 

Jul/påsk 

Jul,Ramadan,påsk,nyår,eid... 

Jul, påsk, ramadan, Eid 

Första gången jag firar som häktad, ska inte fira 

alla högtider (3x) 

Samtliga 

null (31x) 

Jul, påsk 

Jul midsommar , påsk . alla högtider 

Har firat alla högtider som häktad 

minns ej 

Jul, påsk midsommar 

jul, påsk 

påsk, midsommar 

Jul, nyår midsommar påsk mfl 

Har just suttit inne i nästan 10 år , har firat allt i fängelse 

Midsommar 

Påsk 

 



 
 

26.

 
 

 

 

 

27. 



 
 

28.

 

29 Om det finns en kioskservice, hur mycket pengar spenderar du där i veckan ungefär? 

 



 
 

300-500 

250 

350-400 

Har inte hunnit komma så långt än 

Ca 

150 kr 

90 kr (2x) 

600-1000 kr 

500 (4x) 

Beror på hur mycket pengar jag har. 

300-400 

100 (2x) 

90 (3x) 

ca 500 

100-200 (2x) 

olika beroende på hur mkt man får insatt men 200-500 

200 (3x) 

Ca 500 i veckan och kioskpriserna är vansinnigt höga 

ca 300 

200-300 

null 

cs 150-200 kr (telefonkort & nikotin) 

300-500/vecka 

6-800 

165 kr bara köpa telefonkort 

allt ibland 

2-500kr önskar köpa nudlar och naturgodis 

300-400 Jag önskar mer varor att köpa i kosk och patrea pris, jag tycker att det är dirrt pris 

500 , man borde kunna köpa torkad frukt eller russin att ha i flingorna 

600-700 

90:- (räcker ej) 

400 ca , önskar e-ciggaretter 

85-250 kr 

hasslare haha 

600 kr 

mellan 80 - 400 

3-500 

100-300 

vet inte 

60-80 kr 

2-350 kr /v 

Ibland 90 till 300 det är olika. 1 hallon lakrists dödskallar2 mer utbud på skvallertidningar som 
klick och nu 

90-500. svart lakrits, energidrycker 

ungefär 200 kr 

en gång i väckan 

500 kr 

 



 
 

30 Här kan du berätta mer för mig om vad du tänker på när det gäller din relation till mat, och 

som du tycker jag missat att ställa frågor om. 

 
Kan inte komma på något nej 

• Kaffe på middagen borde införas 

• Vi får nästan aldrig griskött, det är bannlyst pga av att det är muslimer på häktet och så 
är det inom hela kriminalvården jag har varit här i över sex månader och fått griskött 7 
ggr dom har bytt ur gris mot kalkon så vi som är kristna är diskriminerad. 

• bättre kl 8 på kvällen 

• varför samma frågor om ? Svårt att svara på frågorna nör man inte haft ett hemm på 
länge och har levat på institution. 

• Mat är viktigt flr mig och jag tycker att maten på häktet är utmärkt. ang. kiosken Större 
utbud av tidningar och böcker vore tex bra varför inte sälja cd-skivor (musik mm.) 

• Svenskt fängelse - Svensk mat. Ang. kiosk Ej funktionerande bank/post service enl. lag 
beställa tv-spelk och musik som cd-spelare etc. tidningar och konkurerande priser 

• null (21x) 

• Mat är en del av livet, halvfabrikat är inte mat , det är för mkt halvfabrikat i häktet 
karlstad. ang. kiosk ex ägg och smoothies 

• matmissbruk, orefelbundna tider äter jag på i frihet, äter ganska onyttig mat. Ang kiosk 
önskar kunna köpa nudlar och att priserna ska sänkas på befintliga varor 

• ang. kiosk önskar större och billigare utbud av snus , allmänna artiklar 

• Mat är viktigt och har "förmånen" att sitta häktad i karlstad där maten är mycket god och 
allsidig jämfört med andra häkten 

• Tillagning och kryddning är avgörande för många sjukdomar , speciellt mina. 

• ang. kiosk. nudlar önskar dem flesta 

• jag tycker om att bestämma sälv vad jag äter 

• Jag har genomgått gastric bypass och bör äta mindre och oftare detta är ej möjligt som 
häktad 

• Mer fisk och sallad 

• hur svårt det är att få i sig tillräckligt mycket mat med små portioner 

• Jag tycker att man ska handla 2ggr i veckan, för saker och tuing tar slut snabbt speciellt 
godis och eftersom jag är under 18 så behöver jag socker istället för tobak 

• Mat som är kryddfattig smakar inget vidare 

• nej 

• Jag älskar att laga och baka mat och bröd/bakverk. och självklart äta det jag lagat. 

• nej tak 

• Jag tycker om mat och är hungruig näst intill hela tiden 

• Mat skall lagas med kärlek och den ska lagas och ätas som kocken själv önskar 

• Äter inte mkt pga av medicin 

• Jag äter allt mat utom gris 

• Kryddning, ofta kryddstarkt enligt mig. variation- ibland bara pasta bara fisk annars bra 

• allt är bra 

• tycker man får potatis för ofta på häktet, vill ha mer variation ex. pasta ris couscos 

• Jag är i häktad 3 mån o jag äter samma mat varje dag ??? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga fem 

Intervju Örebro med Per-Erik (P) intervjuare Simon Kvassman(S) 

 

S- Då startar jag inspelningen nu. Först vill jag säga jag pluggar religionsvetenskap vid Karlstad 

universitet och skriver en C-uppsats i ämnet hur kriminalvården hanterar religiöst betingad kost. Jag 

ska också berätta att det här är helt frivilligt att delta och du får när som helst avsluta intervjun. 

P- Ja. 

S- Då börjar vi. 

S- Gör du någon bedömning om det som kommer in är religiös kost eller om det är...  

P- Jag får ju bara reda på att det är minus fläsk, det är inte alltid att minus fläsk är någon religiös 

kost, det är många som avstår från att äta nötkött och rött kött över huvud taget. Så att det så där 

kan jag inte säga att jag gör en bedömning. 

S- Har du någon möjlighet att göra en sådan bedömning, om det är religiöst eller om det inte är det? 

P- Möjligheten har jag men då får jag gå in i personal och bedöma efternamnen så att säga då jag 

inte har något klientnära arbete vet jag ju jag bara vad jag får avrapporterat till mig. 

S – Ja, Vad gör du om du får en förfrågan om religiös kost om det kommer in en sådan? 

P- Jag anpassar mig efter vad det är för religiös kost, det är så att vi, den största religiösa kosten är ju 

då minus fläsk, det är ju muslimsk, vad vi råkat ut för förr i tiden är lite hinduer. Vilka inte heller äter 

ko men av en annan anledning, för de dyrkar ju dem istället. 

S- Jag tänker att muslimer inte äter fläsk. 

P-Nej precis. 

S- Har du någon möjlighet när du jobbar här i köket att avgöra vad som är religiös kost och vad som 

är annan specialmat? 

P- Om jag går in på beläggningslistan och tittar och kan härleda till namnen så att säga. 

S- Spelar det någon roll för dig eller? 

P- Nej absolut inte. 

S- Men det har varit hinduer, det har varit Muslimer är det några andra religiösa önskemål som har 

kommit vad det gäller kosten? 

P- Inte på religiös kost. 

S- Hur stor del av de intagna, om du får gissa fritt hur stor del tror du att det är som efterfrågar just 

religiös betingad kost? 

P- Dagens läge, runt 25 %  



 
 

S- Runt 25 %. 

P- Vågor och dalar, eller toppar och dalar. 

S- Vilka riktlinjer har ni kopplat till religiös kost? 

P- Ett nytt regelverk på gång, vi ska ta hänsyn i största möjliga mån till religiöst betingade frågor så 

att säga men vi anpassar oss. 

(Här avbryts intervjun av att en personal efterfrågar kaffe och kaffe filter, inspelningen stoppas och 

återupptas.) 

S- Då återupptar vi intervjun, har ni fått någon utbildning i köket? Vad kriminalvården säger och vilka 

lagar som gäller och så? 

P- Ja. 

S- När då? 

P- Det ingick i en kurs om specialkosten som vi hade över huvud taget, då ingick religiöst betingat 

och medicinskt betingad kost. 

S- Då går vi på nästa del här, vilken hänsyn tas vid, när ni köper in mat, jag tänker först och främst 

vilken eller vilka leverantörer använder ni er av? 

P- Vi har ju bara, eftersom vi går under statliga avtalet så har ju vi bara servera som alternativ, sen är 

det vad dom har på listan så att säga som vi kan handla. 

S- Funderar ni nåt på, när ni köper in mat funderar ni då på religiösa önskemål har ni undersökt om 

eran leverantör tillhandahåller religiöst slaktat kött som halalslaktat eller kosher? 

P- Halalslaktat finns i viss del, men då är det importerat för halalslakt tillåts inte i Sverige över huvud 

taget. 

S- Nej. 

P- Ja det är halalslaktad kyckling men det är ju det enda för alla andra djur bedövas först vilket det 

inte får göras när det är halalslakt. 

S- Lagarna för religiös slakt skiljer sig en del, så som du precis sa att i Sverige måste man bedöva 

dem, i vilken utsträckning tar ni hänsyn till köttets ursprungsland när ni köper in kött? 

P- Det går mer och mer mot att vi ska, och det beror inte på oss utan det beror på våra leverantörer 

att det kommer upp mer och mer svenskt kött, för att minska transport utsläpp och allting sådant 

där, Jag skulle vilja säga att i dagens läge lägger vi 50–50 mellan importerat och svenskt. 

S- Och när ni köper in importerat kött, som kyckling som du tog som exempel frågar ni då om det är 

halal eller kosher slaktat när ni tar in det? 



 
 

P- Kosher har vi inte någon möjlighet att ta in för då måste du dels ha olika kök, för kosher får aldrig 

komma i kontakt med, det finns ingen anledning för oss för då måste du ha dubbla uppsättningar av 

allting. 

S- Precis, men frågar ni om ni beställer kyckling om den är halal? 

P- Det står i våra beställningspapper vilken vara vi använder, det har du sett. 

S- Ja det står redan skrivet. När det gäller att tillreda maten, finns det rutiner för att hålla till exempel 

fläskkött från den maten som går ut till muslimer? Så att de inte kommer i direktkontakt med 

varandra. 

P- Ja det gör vi hela tiden. 

S- Har ni olika grytor och sådant? För till exempel halal eller om ni skulle få in kosher? 

P- Nej. 

S- I fall den huvudsakliga måltiden skiljer sig, säg att det är fläsk i lunchen hur serverar ni då maten 

till de som inte äter fläsk? 

P- Oftast separerat i matlådor, är det väldigt mycket specialkost så går det i bläck men separerat från 

varandra och aldrig i samma. 

s- Vilka tider på dygnet serverar ni mat? 

P- Frukost kl. sju, lunch elva, middagar 16:00. 

S- Har de intagna någon möjlighet att kontrollera att de regler som finns efterföljs? 

P- Nej. 

S- Vid fasta som ramadan, vilka rutiner finns det att se till att intagna som vill äta enligt de regler som 

finns kan göra det? 

P- Vi följer. 

S- Vilka rutiner har ni, hur gör ni? 

P- Vi gör matlådorna, det som skulle serveras på lunchen lagas kyls ned, går med ner på 

kvällsvagnen, personalen där nere ställer in det i kylskåpet och när personen i fråga vill äta eller får 

äta så värms maten och skickas in på cell. 

S- Upplever ni det som något problematiskt? 

P- Nej, vi är ju inte så mycket inblandade i det eftersom det är nattpersonalen som åker på det extra 

jobbet så att säga, vi ska ju laga samma mängd mat i alla fall sen om jag lägger den i en matlåda som 

ska ätas under dagtid eller under kvällen spelar inte mig någon roll. 

S- De rutiner som finns på häktet ang. ramadan, vet du om det gäller i hela kriminalvården eller är 

det bara här på häktet som ni gör så med matlådorna? 



 
 

P- Jag vet att några ställen använder de här varmhållningstermosarna men det anser jag är 

förkastligt för det blir ju varmhållning av mat länge och då har du ju en ganska så stor chans till 

bakterietillväxt enligt den metoden. 

S- När kan man inte ta hänsyn till religiös kost, finns det några sådana? 

P- Nej det är som jag sa, Kosher det har inte vi någon möjlighet att följa över huvud taget, annars 

följer vi det som är så att säga. 

S- Vilka rutiner finns för att tillhandahålla religiös kost för någon som nyligen blivit häktad, om det 

kommer någon som blivit nyhäktad och efterfrågar religiös kost, vad finns det för rutiner då? 

P- När personen skrivs in, så har inskrivningspersonalen en intervjugång med dem och frågar om 

religiös kost eller allergier och vad vi inte tar hänsyn där är det som inte tycks om. 

S- Nej. 

P- Så det är ett samarbete mellan oss och inskrivningen så att säga. 

S- Finns alltid möjlighet att producera mat som tar hänsyn till de vanligaste önskemålen? 

P- Ja 

S- Vet du om de intagna har möjlighet att införskaffa och tillaga egen mat? 

P- Det har de inte  

S- Slutligen då, finns det några förändringar i den här hanteringen du skulle vilja se? 

P- Nej, det kan jag inte säga, jag tycker att vårt system fungerar bra, det enda vi blir drabbade är ju 

under ramadan att man tänker sig för att det ska ner i temperatur ganska snabbt och lagras på rätt 

sätt och det gör vi ju. 

S- Finns det någon fråga du tycker att jag borde ställt som jag inte ställt? 

P- Nej jag tror du fått med dem mesta, du har fått med det här med halalen, det är som jag sa det är 

mest importerat kött som finns på marknaden, våra svenska leverantörer levererar inte så mycket 

så, men på till exempel smörgås pålägg från Europa är ju halalslaktat. 

S- Om det är någon som bara vill äta halal, om någon tycker att det är väldigt viktigt att köttet är 

halal? 

P- Då får de inte kött då får de vegetariskt alternativ. 

S- Ja nej det var väl det, då avslutar vi intervjun, tack så mycket. 

P- Tackar. 

 

 



 
 

Bilaga sex 

Transkribering Karlstad: Jeanette (J) Saranda (SA) intervjuobjekt, Simon (S) Intervjuare. 

S-sådär då börjar vi, jag pluggar till lärare här vid Karlstad universitet och ska genomföra lite 

intervjuer om hur kriminalvården behovet av religiös kost. Det är viktigt att ni vet att det här är 

frivilligt och att ni när som helst kan avsluta intervjun, om det skulle vara att ni känner för det. Men 

då är första frågan här, i vilken utsträckning tycker ni att det förekommer religiös kost, kan ni koppla 

specialmaten till någon speciell religion, eller får ni bara in det som specialmat? 

J- Nej men det får vi ju in som religion 

S- Hur bedömer ni vad som är religiös kost? 

J- Det står ju i grundlagen om religionen, vad kan man vara hindu... ja nu kommer jag inte ihåg alla, 

det finns ju mängder av olika det finns ju uppstolpat vad som är de religionerna  

S- ja vilka regler som gäller och så… 

J- Jag tror även det finns i vår handbok som vi har, där det står vilka religioner som avses så det är 

inte bara att säga att det är en religion. 

S- nej precis det finns ju en väldig massa, men när det kommer in en klient som önskar religiös kost, 

hur går man tillväga då? 

J- De skriver ju in det i systemet, i vår KVR, där finns det ju förprogrammerat eftersom de flesta är 

minus fläsk, annars får man skriva en annan avvikelse, om det skulle vara en annan religion, så att 

man vet så att det kommer in. 

S- Ja, och ni får upp det på en tavla eller något, det som står där i KVR:en  

J- ja det blir ju som på den här där det står vad de har för någonting. 

S- Så det kommer ut på en matbeställningslista? Skriver ni ut den varje dag eller skrivs den ut åt er? 

J- Vi försöker att skriva ut den varje dag 

(Intervjun avbryts av att en vårdare frågar om mat) 

S- Det är en del när man jobbar i kök så här vad? 

J- Ja och här är det ju inte som i ett vanligt kök eftersom att alla kommer och går hela tiden när de 

hämtar vagnarna, det blir ju mer spring. Ja det är som det är 

S- Vilka önskemål är det som brukar kommer när det gäller religiös mat? 

J- Hur tänker du då på önskemål? 

S- Är det minus fläsk som är vanligast, eller får ni in andra saker? kommer det in Kosher eller halal 

önskemål och sådana? 



 
 

J- Det händer att det kommer halalönskemål men eftersom vi inte har sådan lag när det gäller hur de 

får slakta så kan de inte få det, så då får vi hänvisa till vegetarisk kost och det har vi ju gjort en gång, 

jag vet inte vilket år det var men han gjorde en JO anmälan men det vart ingenting, vår lag säger ju 

så och den följer vi ju. 

S- Ja det finns ju en ifrån Halland tror jag att det var där de då kommer fram till att det inte är 

görbart. 

J- Ja det kostar ju och så, det är ju saker vi inte ens har med på vårt avtal, så vi kan inte köpa hem 

det.  

S- Nej, och jag kommer till det senare sen, men hur stor del av de intagna bedömer ni efterfrågar 

någon typ av religiös mat? 

J- Ja det ser du ju här, säg att vi har 72 stycken och det är (räknar) säg 19 så 19 av 72 ibland är det 

ju… 

S- så i runda slängar en fjärdedel ungefär? 

J- Mm minst är det ju, blir det ju. 

S- Vilka riktlinjer finns det här i köket när det kommer till religiös kost? 

J – kan du utveckla det? 

S- Ja, finns det några bestämmelser, finns det något ni måste göra, kan ni välja lite skälva eller måste 

ni tillgodose de religiösa behoven? 

J- ja det måste vi, vi måste tillgodose religiösa behov, och där har vi ju allt i den handboken, har du 

läst den någon gång? 

S- Nej. 

J - Den finns inom kriminalvården. 

S- Jag har bara läst lagarna, men det ska jag kolla upp. 

J- Det finns en handbok när det kommer till kök och kost och det måste vi tillgodose, sen är det ju vi 

som bestämmer matsedeln eftersom vi inte har någon central matsedel, det vi ska göra då är att vi 

ska ju undvika att servera fläskkött om de är minus fläsk och det gör vi ju, det är ju så lagen säger 

med, man får ju ta det på allvar med religion. 

S – Ja, har ni fått någon utbildning med vad som gäller runt religiös kost? Har kriminalvården försett 

er eller utbildat er på något sätt? 

J- Men vi har väl haft utbildningar inom kriminalvården också, vi har ju fått utbildning om 

specialkoster och allergikoster men mycket står ju i om man återkopplar till den där handboken, och 

det är ju sådant grundläggande man får lära sig när man jobbar med att laga mat, religion måste du 

ta på allvar säger du att du är sådan då måste du servera sådan kost, och likadant med allergier och 

sen om du vill vara vegetarian för det kan du heller inte säga nej till. 



 
 

S- Nej. 

J- Det har man rätt till, där man kan man inte säga att du inte får, eller jag man kan ju vägra att ge 

nötkött, då får man ju äta vegetariskt. 

S- Mycket av det ni lärt er själva medan ni arbetar eller har ni fått åka iväg på någon utbildning? eller 

är det handboken och det ni lärt er av erfarenhet? 

J- Det är ju utbildning som kock och vidareutbildning som arbetsledare inom måltidsservice och sen 

är det ju handboken och allting för det sitter ju grundläggande i den där du går och får lära dig. 

S- Ja, då går vi över till nästa, Vilken hänsyn tas till religiös kost vid inköp, till exempel vilken 

leverantör använder ni? Vart beställer ni mat ifrån? 

J- De vi har avtal med, det är ju Servera och grönsaker har vi Svensk cater och sen har vi bröd. 

S- När ni beställer mat, hur mycket tänker ni på religiösa behoven, När ni sätter en meny till exempel 

sätter ni den och har de religiösa behoven i baktanken eller hur ska jag uttrycka mig, när ni sätter en 

meny, sätter ni den efter vilka behov som finns eller sätter ni en meny ni vill laga och sen anpassar 

den till de religiösa behoven? låt säga att ni vill göra fläskkorv? 

J- Då gör vi fläskkorv. 

S- och så gör ni någon… 

SA- Extra ja. 

J- fast nu vill ju vår chef Roger att alla inte ska äta fläsk, nu ska vi bara ha, men det blir ju faktiskt lite 

tråkigt i längden för alla som vill ha fläsk. 

S- Så det har kommit direktiv från eran chef att ni ska undvika fläskkost?  

J- Ja men vi är ju inte enade vi då, får vår religion måste också tas tillvara på, men vi anpassar som 

med revbensspjäll på tisdagar eller fläsk, då har ju minus fläsk fått annat, då har de fått kalkonbacon 

eller kyckling bacon eller att de fått något annat, vi har aldrig hört någonting heller att de klagar, 

men det är klart de vill ju inte äta fläsk men de får ju inte sämre mat för det.  

S – Nej det är ju… 

J- Man måste tänka på de som vill äta fläsk också. 

S - När ni pratar med era leverantörer, har ni kollat om de har religiöst slaktat kött? Om de har 

kosher kött? Om de har Halal kött? Om det finns tillgängligt att beställa? 

J- Det står ju… 

SA – Vi ser allt i datorn. 

S – Ni ser allt på listorna som de skickar ut leverantören. 

SA – Vi har ju i datorn som vi beställer, vi ser allt. 



 
 

J – Det är ju kyckling som det står halal på, och halal nötfärs finns det, små 500 grammare, det 

kanske de köper hem till de som har självförvaltning och sådant. 

S -Tar ni någon hänsyn till det när ni beställer mat? Säg att halalslaktat kött skulle vara billigare, 

skulle ni beställa det då? Tar ni det i åtanke när ni beställer kött om det är halal eller inte? 

J – Det finns nästan inte halalkött så det behöver man inte fundera på, den frågan uppkommer väl 

väldigt sällan? 

SA – Mm Nej. 

J – Priset kan vi ju ta hänsyn till beroende på vad det är för kvalitet och nu köper vi ju hem den 

svenska och det är ju jättefint kött, det är inte mycket antibiotika i heller. 

S – Lagarna för religiösslakt skiljer sig lite åt mellan länderna, i Sverige måste man bedöva djuret 

först, du var inne på att ni köper svenska kött nu, är det en tanke med det då? när ni köper kött, hur 

stor roll spelar det vilket land det kommer ifrån? 

J – Med tanke på att det varit nödslakt så har vi ju blivit uppmuntrade att vi ska köpa hem svenskt 

kött och sedan med annan tanke på så är det bra om vi köper så mycket svenskt kött som möjligt för 

det är mindre antibiotika i och mer hälsosammare sen blir det ju ibland att priset får styra ibland får 

man vad man betalar för. 

S – Ja så är det ju. 

J – Eller hur, det blir ju ett tagande och ett givande med eller vad man ska säga. 

S – Ja, men när ni pratat med eran leverantör har ni frågar efter kosherslaktat eller halalslaktat kött 

J – Nej inte direkt det är inget som är aktuellt, det är ju så udda så det kan hända att det kostar mer 

än det smakar för övriga då. 

S – Så det är generellt sätt dyrare? så det är en större del av kostnaden, då får de klienterna en 

procentuellt större del av matkostnaden? 

J – Jag tror ju att smakmässigt så märker man nog ingen skillnad, då får det ju komma riktlinjer att 

det är så vi ska göra vi följer ju det som finns. 

S- När det kommer till tillredning av maten, finns det rutiner för att hålla den maten som de 

muslimska klienterna ska äta, finns det rutiner för att den inte kommer i kontakt med fläskkött och 

så? 

SA – Ja. 

J – Hon är minus fläsk. 

SA – Vi har inte i samma ugn och så vi kör i olika. 

J – och gör rent stekbordet och så. 

SA – Mm 



 
 

J - Så jobbar du och steker fläsk och det flyger fett överallt så blir det inte så bra. 

S – Har ni olika tillagningskärl olika grytor för kosher och halal och fläskkost? 

J – Nej inte i och med att vi diskar och gör rent noga, det ska ju vara om man får in någon sådan med 

en extrem religion för det finns det ju, som inte kan tänka sig att maten blir lagad i ett sådant kärl, 

men då får man ju se till att den personen blir vegetarian, sätta den på det vegetariska för det nästan 

är omöjligt för det enda vi har annars är ju sådana här kärl för allergiker som är helt rena som vi inte 

har någonting, men det har inte uppkommit eftersom vi inte har haft någon sådan. 

S – Då är nästa fråga, den handlar om servering, och det har vi varit inne lite på, på vilket sätt 

serverar ni maten som avviker? I Örebro till exempel gör man matlådor, har ni liknande här? 

J – Ja det beror ju också på hur många de är, ska man tänka på miljön och ekonomin så kan ju de om 

de är fem minus fläsk på en G-avdelning kan ju de ha en egen kantin då så får ju de egna bestick till 

sitt så att det inte blir samma, då får man ju särskilja det, och är det att det är annat då blir det ju 

matlådor, men då är det ju, tio matlådor till tio pannbiffar det blir ju mycket då om man kan lägga 

det i en kantin. 

S - Ja och bra för miljön också, vilka tider serveras maten? 

J – Det blir ju egentligen att den ska vara klockan elva men program äter ju tidigare, och klockan fyra 

då. 

S – Så elva och fyra?  

J – Så får de kvällsmat sen, fil och flingor eller mjölk och flingor frukosten är vid åtta. 

SA – Vid åtta ja. 

S – Har de intagna någon möjlighet att kontrollera att maten följer de regler som finns? 

J – Det kan ju bli svårt, då får man ju överbevisa och det har vi inte tid med, om det är så att de är 

oroliga och inte litar på oss så får de låta bli att äta och bara äta av det de kan äta i sådant fall. 

SA – Vi försöker skriva på vagnen vid varje måltid vad det är, om det är någon special då skriver vi att 

det inte är något fläsk i maten. 

J - Minus fläsk skriver vi på matlådorna. 

S – Ja det känns som ett ganska rimligt sätt att göra det. Men när det kommer till fasta, till exempel 

ramadan, vilka rutiner har ni? hur gör ni då för att de intagna ska kunna äta enligt de tidsregler som 

finns? 

SA – Vi förbereder två måltider, lunch och middag så får de rejält med mat på kvällen. 

S - Men skickar ni ner den tillsammans med middagen och sen får den stå? 

J - Nej den står i köket nu, förr fick det stå inne på rum och då fick de äta när det passa dem, men nu 

får de hämta, det beror ju på hur många det är vi har på brickor i köket som vi gjort i ordning. 



 
 

SA - I kylskåpet. 

J – Så får de värma det i mikron då, det tar ju tid för vårdarna som jobbar på kvällen och för 

vakthavande att göra det, så köper vi hem lite sådana här … 

SA – Dadlar 

J – Dadlar och lite annat som de har möjlighet att få. 

S – Upplever ni det här som något problematiskt? 

J – Det kan ju bli lite rörigt när de kommer på att det är flera som ska vara det, sen blir de ju hungriga 

mitt på dagen och då har de ju inte tagit ställning till de själva utan det är bara för att det ska vara, 

men det brukar lugna ned sig efter någon dag när de kommit till ro med sig själva när de vet att de 

vill vara det eller inte de kanske känner krav ifrån andra eller har egna krav, man vet ju inte så det 

blir svår för dem att fasta ibland. 

S – De rutiner som ni har om ramadan, vet ni om det är något som bara ni har eller hela 

kriminalvården, gör man på samma sätt inom hela kriminalvården? 

J - Nej det tror jag inte, det beror nog på vilken syn man har på hur man vill hjälpa till och vilka 

resurser man har med mikrougnar på kvällen och personal och allting men att de har möjlighet att få 

mat men att maten kanske inte är varm. 

S – Finns det någon gång ni inte kan ta hänsyn till de religiösa önskemål som finns? 

J – Ja det är ju om det inte skulle vara något ramadan, de kan ju inte hitta på några egna, det hade vi 

ju några som gjorde som hade några egna faste grejer det fick för sig där det inte stämde överens 

med någonting då får man ju hjälpa till att tala om att så är det inte, det blir lite fel det blir inte bra, 

bör vara ordning och reda eller vad man ska säga. 

S - Hur planerar man för att hantera önskemål om religiös kost från någon som är nyhäktad, vilka 

rutiner har ni för att tillhandahålla religiös kost till någon som nyss blivit häktad, säg att den blir 

häktad mitt på dagen och inte finns med på matbeställningslistan? 

J – Det händer dagligen, så glömmer de bort att fylla i det i vårt system så kommer de ner och talar 

om att den där är minus fläsk, då löser vi problemet. 

S- det är inte mer än att det kommer ner en vårdare och säger att det är minus fläsk? 

J - och att de får se till att skriva in det i systemet. 

S - Finns det alltid möjlighet att producera mat som tar hänsyn till de vanligaste religiösa önskemålen 

om religiös eller håller ni färdigmat i frysen om det dyker upp något eller har ni alltid möjlighet att 

laga minus fläsk eller vegetariskt? 

J – Ja det har vi väl? 

SA - Ja. 

J - Det är en del av vardagen det är inget man tänker på. 



 
 

SA - Vi gör alltid lite extra så det finns varje dag. 

S – Finns det möjlighet för de intagna att införskaffa och tillaga egen mat? 

J – Nej. 

SA – Nej. 

S - Och slutligen då finns det några förändringar nu skulle vilja se, när det gäller religiös kost? 

J - nej det vet jag inte det är ju inget man kan påverka religionen, det funkar bra, det ställer ju till mer 

problem om vi skulle får in olika religioner, om vi har minus fläsk så kommer det in någon som inte 

äter kossa, då blir det ju jätteproblem för den vill ja fläsk istället att man får för många olika 

religioner men det är väldigt sällan vi har ju haft någon enstaka men det är väldigt sällan. 

S - och då kan man ju kanske tillaga så att båda två får vegetariskt  

J – Då får man ju lösa det då för att det ska fungera. 

S- Finns det någon fråga ni tycker att jag missat att fråga när det gäller det här? 

J -Nej inte som jag kan komma på. 

SA – Nej. 

S - Nej då var det allt jag hade då tackar jag så hemskt mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


