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Abstract 
This master's thesis examines how the social activity of the library with books and literature can strengthen the 
contact between imprisoned fathers and their children. The project Godnattsagor inifrån has been studied from 
three different perspectives, the library, criminal authorities and the prisoners with their children. Interviews were 
conducted with the different actors of the project. The perspective social constructivism and the concept literacy 
practice were used to analyze the interviews and the project.  
In the prison reading program Godnattsagor inifrån the fathers choose a story from a children’s storybook and 
read the text, the story is recorded on a CD and sent to the child on the outside. The project attempts to create or 
strengthen the bonds between fathers and children with help of reading experiences. The fathers take part in a 
study circle where they are introduced to the library activities and practice how to read out loud to their children. 
This also includes reading and appreciating literature for themselves.  
I have noticed that Godnattsagor inifrån can inspire children to be reading people. It has also been noticed that the 
project can have the same impact on the prisoner´s identity. The cooperation between the prison, the library and 
the families increase the possibilities for both the children and their fathers. My knowledge contribution is to show 
how important reading is and why. What happens to the individual when given the opportunity to read?  
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Inledning  

Under mina tidigare studier till socialpedagog vid Linköpings universitet deltog jag 

under flera år i Hälsouniversitetets besöksgrupp på Norrköpingsanstalten. Som fri-

villig besökare träffade vi de intagna för samtal och stöd. Där mötte vi pappor som 

berättade om hur svårt det var att delta i sitt barns uppväxt inifrån anstalten. Jag 

skrev utifrån det min kandidatuppsats Fängslade fäder- en studie av kriminalitet 

och faderskap tillsammans med min vän och tidigare kollega Sofie Fernstedt (f.d. 

Holtz). Vårt fokus var att studera hur det är att vara förälder och samtidigt sitta i 

fängelse, vilka problem som kan uppstå mellan barn och förälder och hur denna 

kontakt kan förbättras. Den här studien skulle kunna ses som en fördjupning av den 

problematiken. 

Efter avlagd examen har jag arbetat som socialsekreterare i över femton år, vil-

ket innebär att jag har träffat många människor med olika erfarenheter och fått höra 

deras livsberättelser. Bland dem har funnits både föräldrar och barn som haft erfa-

renhet av att vara åtskilda från sina familjer av en fängelsemur. Mer än 8000 barn i 

Sverige har en förälder i fängelse och tidigare forskning visar att de fortfarande är 

en relativt osedd grupp.1  

När jag kom i kontakt med verksamheten Godnattsagor inifrån som bedrivs 

vid flera anstalter blev jag genast intresserad av att veta mera. I korthet går det hela 

ut på att pappan/den intagne läser in en saga på en CD-skiva som skickas hem till 

barnet. Verksamheten är utformad som en studiecirkel med biblioteket och Krimi-

nalvården som ansvariga. Det här var en verksamhet som förenade mitt gamla yrke 

som socialsekreterare med mitt nya som bibliotekarie. Det kändes som ett nytt sätt 

att se på bibliotekariens yrkesroll. Når man på det här sättet en annan grupp än man 

gör med traditionellt biblioteksarbete på anstalt? Finns det några särskilt positiva 

effekter av att arbeta på det här sättet, för den intagne och för barnet? Jag blev sär-

skilt intresserad av vad högläsning kan göra för att upprätthålla eller skapa en bra 

relation mellan förälder och barn i den här svåra situationen. Men också möjligheten 

för den frihetsberövade föräldern att bidra till sitt barns språkutveckling och till ett 

intresse för läsning och för böcker. 

Verksamheten är också mycket intressant för biblioteket som är initiativtagare 

och genomförare. Godnattsagor inifrån svarar väl upp mot flera paragrafer i Bibli-

otekslagen. Genom Godnattsagor inifrån når man barn och ungdomar som är en 

prioriterad grupp i bibliotekslagen. I Bibliotekslagen § 8 står det att ”Folkbiblio-

teken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 

utifrån deras behov och förutsättningar”.  

 
1 Socialstyrelsen (2018), s.7. 
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Den som är intagen på anstalt har ingen möjlighet att fysiskt ta sig till ett biblio-

tek utan är beroende av att biblioteksverksamheten kommer till anstalten. Godnatt-

sagor inifrån är ett sätt att utveckla biblioteksservicen för den här specifika mål-

gruppen. I Bibliotekslagen § 2 står att alla invånare ska ha rätt till ett folkbibliotek. 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska sam-

hällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksam-

het i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”.2 

De frihetsberövade är dessutom en grupp som växer, vilket kräver att biblio-

teket inte bara anpassar sin verksamhet efter detta utan även vidareutvecklar den. 

För anstalterna kommer det troligen att finnas ett allt större behov av varierade ak-

tiviteter och sysselsättningar för de intagna. Här skulle Godnattsagor inifrån och 

liknande projekt kunna stimulera till ökat samhälleligt engagemang hos de intagna.  

 

. 

 
2 Bibliotekslagen SFS 2013:801. 
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Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen undersöker jag verksamheten Godnattsagor inifrån som enligt 

Kriminalvårdens webbplats finns på 13 anstalter i Sverige. Syftet är att studera 

denna verksamhet som bedrivs i skärningspunkten mellan Kriminalvården och 

biblioteket, institutioner som har olika syften, behov och resurser. Projektet God-

nattsagor inifrån startade 2008 och övergick till en permanent verksamhet i Krimi-

nalvården 2010. Jag har valt att undersöka hur verksamheten fungerar i praktiken 

på Skänningeanstalten i Östergötland. I första hand studeras hur de intagna och de-

ras barn tar del av verksamheten och vilken betydelse den har för dem men också 

för bibliotekets arbete vid anstalten.  

Jag har valt att titta närmare på högläsning genom verksamheten Godnattsagor 

inifrån. Där får de intagna bland annat möjlighet att lära sig om fördelarna med 

högläsning. Projektet utgår från tanken att högläsning kan bidra både till barns egen 

läsning och till att utveckla relationen till den intagne föräldern.  

 

 

Mina specifika frågeställningar är:  

 

-Vad kännetecknar de litteracitetspraktiker som kommer till uttryck i God-

nattsagor inifrån? Vilka fördelar finns med att projektet just poängterar 

högläsning? 

 

-Hur bidrar Godnattsagor inifrån till att främja kontakten mellan de intagna 

och deras barn? 

 

-Hur arbetar biblioteket när det gäller Godnattsagor inifrån?  

 

-Hur agerar Kriminalvården när det gäller Godnattsagor inifrån? Hur ser 

deras roll ut i verksamheten? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min studie av verksamheten 

Godnattsagor inifrån, nedan redogör jag för de delar av teorin jag anser vara rele-

vanta för studien. Teorin har använts för att beskriva och förstå hur representanter 

för de intagna, biblioteket och Kriminalvården kan uppleva att man konstruerar/för-

ändrar sin identitet i detta sammanhang. Jag kommer även utgå från begreppet lit-

teracitetspraktik, vilket flyttar fokus från individen till ett socialt sammanhang och 

betonar att litteracitet inte är något som enbart sker inom en individ utan något som 

alltid genomförs i ett sammanhang, som exempelvis Godnattsagor inifrån. För att 

förklara innebörden av begreppet litteracitetspraktik kommer jag även ta upp be-

greppen litteracitet och litteracitetshändelse.  

Socialkonstruktivism 

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är alltså socialkonstruktivism, 

vilket är ett samlingsbegrepp för flera teorier och synsätt som alla bygger på anta-

gandet att kunskapen om världen är konstruktioner av verkligheten.3 Utgångspunk-

ten i socialkonstruktivism är att verkligheten har skapats och konstruerats av sociala 

företeelser.4 Det vi tar för givet och ser som naturligt är konstruktioner som alltid 

skulle kunnat se annorlunda ut, i en annan tid och i ett annat socialt sammanhang.5 

Kunskapen flyter inte fritt utan finns i eller skapas utifrån en kontext. Kontexten 

skapas bland annat utifrån den sociala och kulturella verkligheten samt våra egna 

handlingar. Kunskap är alltså enligt konstruktivismen förankrad i tid och rum och 

kan inte frigöras från dessa förutsättningar.6  

Eftersom man anser att tolkningar och kategoriseringar av verkligheten är kon-

textbundna och föränderliga samt att uppfattningar om verkligheten skapas och om-

skapas i sociala processer säger man att socialkonstruktivism innebär en kritisk in-

ställning till kunskap om verkligheten. Man är särskilt kritisk mot kunskap som 

anses vara självklar när det gäller att förklara världen och oss själva.7 Forskaren 

Sören Wennerberg menar att det vi uppfattar som naturligt och som sunt förnuft ska 

inte tas för givet utan bör utforskas, han menar att socialkonstruktivismen har en 

avslöjande funktion och ska användas för att ifrågasätta det som uppfattas som na-

turligt och självklart.8 

 
3 Bertilsson i Järvinen o Bertilsson (1998), s.17. 

4 Berger & Luckmann (2011), s.12. 
5 Bertilsson i Järvinen o Bertilsson (1998), s.26. 
6 Wenneberg (2010), s.28. 
7 Burr (2015), s.51. 
8 Wennberg (2010), s.67. 
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Inom konstruktivismen menar man att världen är kollektivt konstruerad, det är 

kollektivt skapade strukturbildningar som språk och diskurser som avgör hur vi ser 

på världen.9 Samtal, kommunikation och berättelser ses utifrån socialkonstruktiv-

ismen som centrala för hur kunskap skapas. Språket används som ett medel för att 

ge mening och för att få kunskap. 10 Vivien Burr, som är professor i psykologi, me-

nar att språk och tanke är oskiljaktiga och inte kan betraktas separat, de utrustar 

människan med ett system av kategorier som sorterar erfarenheter och ger dem me-

ning. Språket hjälper människan att beskriva sig själv, andra personer och händelser 

samt att skapa mening. Individen i sig blir därmed produkten av sitt eget språk.11 

Barns språkutveckling måste därmed ses som oerhört central, om språket är det som 

definierar vem man är. Det har enligt forskning visat sig att högläsning ur böcker 

berikar barns ordförråd och har stor inverkan på språkutvecklingen. Högläsning 

sker i en social kontext. Böckerna i sig är inte det viktiga framförallt för yngre barns 

språkutveckling, utan det är i det sociala samspelet mellan den som läser och den 

som lyssnar som nyttan med högläsningen blir som störst. 

En persons identitet visar sig för andra genom hur denne väljer att presentera 

sig för omgivningen. Den presentationen sker på olika sätt varav språket är ett. 

Språket blir således en formande faktor. Under tiden i anstalt formar den intagne en 

identitet, han hamnar i nya sociala sammanhang och söker sin plats i den här kon-

texten. Den intagnes språk är ett viktigt verktyg att använda för att identifiera sig 

med medintagna och ofta avgränsa sig mot personalen. Genom språket kan indivi-

den uttrycka sitt jag på två plan, dels språkligt genom det som faktiskt sägs och 

genom sättet det sägs på. Språket är ett socialt fenomen som är beroende av en 

mängd olika faktorer som vem vi talar med, vad vi talar om och syftet med samta-

let.12  

När man ser på begreppet identitet som en social konstruktion menar man att 

den inte främst är något inneboende utan att den skapas i en social och kulturell 

kontext. Det handlar alltså inte om att fastställa något oföränderligt utan att studera 

identiteten som en ständigt pågående process. Identiteter skapas och omskapas 

alltså hela tiden. De roller vi har i samhället är inte beständiga, de förändras hela 

tiden. ”Fånge” är en identitet, men hur rollen ser ut och vad den ”ska” innehålla 

förändras.  

En konstruktion uppstår enligt vetenskapsfilosofen Ian Hacking när någon upp-

märksammar och skriver om ett fenomen som till exempel ett socialt problem. Fe-

nomenet får då uppmärksamhet och det blir fler som intresserar sig för det. Det 

skapas kategorier som ofta beskriver de människor som har problemet och de får 

en etikett. När dessa människor fått en etikett börjar andra uppfatta dem som en 

speciell sort. De börjar efter en tid se sig själva utifrån dessa kategorier och anpassa 

 
9 Talja, Tuominen, Savolainen (2005), s.90. 
10 Hermansen (2000), s. 76. 
11 Burr (2015), s.52–72. 
12 Frisén och Hwang (2017), s.110. 
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sitt beteende efter dem eller välja att avvika från den kategori som används om 

dem.13  

Det finns enligt socialkonstruktivismen inte bara en enda verklighet. Det som 

är normalt i en kontext kan vara helt onormalt i en annan kontext, tex det som är 

normalt i fängelset är inte alltid normalt utanför fängelsemurarna. De intagna be-

finner sig i den verklighet som fängelset utgör och försöker där skapa en normalitet, 

kanske genom att umgås med sina barn och läsa högt för dem.  

Även det sociala livet inom en institution förändras över tid, samspelet mellan 

exempelvis intagna och vårdare konstrueras och utvecklas, men även relationer 

inom grupperna. Det finns en strävan efter gemenskap mellan medlemmarna inom 

en grupp, det är ett sätt att skapa sig kontroll över sin situation och hantera auktori-

tet. I möten mellan människor finns alltid inslag av makt och beroende, vilket blir 

särskilt tydligt på en anstalt. Kriminalvården har makt över de intagna, men även 

Kriminalvården har en överordnad makt som styr den utifrån särskilda syften. Verk-

samheten som bedrivs sker alltså på flera olika arenor.14  

Faderskap rymmer, precis som moderskap, en rad föreställningar om hur en 

pappa bör vara. Förväntningarna på mäns föräldraskap har dock enligt Lars Plantin, 

professor i socialt arbete, genomgått stora förändringar. Män har ofta framställts 

som att de saknar biologiskt anlag för att ta hand om barn och därmed inte kan 

fungera som fullvärdiga föräldrar. Men samtidigt har även visionen av den inkän-

nande och omvårdande mannen vuxit fram. Plantin menar att förväntningarna på 

faderskap har utvecklats från en auktoritär fadersroll med könsspecifikt förhåll-

ningssätt till en mer vardagsinriktad pappa med ett mer könsöverskridande förhåll-

ningssätt. Fäder förväntas idag ha rollen som fostrare samtidigt som de förväntas 

vara omsorgsgivande. Det existerar följaktligen enligt Plantin olika diskurser kring 

faderskapet. En diskurs i vilken fadern framstår som en andrahandsförälder och 

hans förmåga att ge omsorg inte anses lika bra som moderns. Men det finns även 

en diskurs där den moderne mannen ska vara en engagerad och intresserad pappa 

samtidigt som han ska stå för vägledning och stabilitet.15 Om man ser på faderskapet 

i traditionell mening anses det alltså inte lika allvarligt att en pappa hamnar i fäng-

else och måste lämna sina barn som att detsamma händer en mamma. Men utifrån 

att rollen som pappa förändras, förändras också samhällets syn på fenomenet och 

därmed också på betydelsen av en nära relation till barnet även för den intagne 

mannen. 

 
13 Hacking (2004), s.174. 
14 Frånberg o Wrethander (2011), s.12. 
15 Plantin (2000), s.30. 
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Begreppet litteracitetspraktiker 

Som en brygga mellan det socialkonstruktivistiska perspektivet och min empiri 

kommer jag att använda mig av begreppet litteracitetspraktik. Litteracitet är ett om-

fattande forskningsfält. Jag har huvudsakligen utgått från Åse Hedemarks definit-

ioner och tillämpning i artikeln ”Läs med barnet - inte för det” (2017) då det lämpar 

sig väl för att analysera Godnattsagor inifrån. 

Litteracitet är kunskapen om olika kommunikationsformer och deltagandet i 

sammanhang där olika kommunikationsformer ingår. Litteracitet handlar alltså inte 

bara om att lära sig läsa och skriva utan även om att tolka texter, bilder och ljud 

men också om att kunna koppla det man läser till sina egna erfarenheter och dra 

egna slutsatser. Litteracitet är inte heller bara de kognitiva förmågorna utan Hede-

mark menar att de är kulturellt beroende och utvecklas i samspel med omgivningen. 

Det avgör hur människor pratar om texter, förhåller sig till dem och skapar mening 

utifrån dem. På så sätt flyttas fokus från individuella aspekter till den sociala kon-

text personen som läser befinner sig i, och där läsandet får sin mening.16  

Begreppet kan brytas ned i litteracitetshändelser som är konkreta, observerbara 

händelser där muntligt berättande, skriven text eller bild i någon form finns med. 

Litteracitetspraktiker är ett vidare begrepp där litteracitetshändelserna ingår men 

man ser även till föreställningar, normer och traditioner som på olika sätt påverkar 

vad som sker. En litteracitetspraktik är ett sammanhang där en person tillämpar och 

utvecklar sin litteracitet. Begreppet används för att studera hur en person interagerar 

med andra människor och olika redskap i en situation men också hur det här sättet 

att utöva litteracitet påverkas av specifika institutionella traditioner. Det finns till 

exempel inarbetade arbetssätt som bibliotekarier använder när de har läsfrämjande 

grupper och deltagarna har föreställningar om vad ett bibliotek är vilket påverkar 

hur de agerar i dessa grupper. Genom att analysera de litteracitetshändelser som 

förekommer kan man urskilja olika läspraktiker.17 

Med hjälp av dessa begrepp har jag analyserat vad som händer i den speciella 

kontext som Godnattsagor inifrån utgör. Studiecirkeln påverkas både av det sociala 

och kulturella sammanhang som skapas kring läsandet men också av den tid som 

dessa händelser utspelar sig i.  

 

 
16 Hedemark (2017c), s. 234. 
17 Hedemark (2017b). 
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Metod och material 

I följande kapitel beskrivs det material och de metoder som valts för att uppnå stu-

diens syfte att undersöka Godnattsagor inifrån. Studien baseras på kvalitativa in-

tervjuer med personer som på olika sätt kommit i kontakt med Godnattsagor inifrån 

från biblioteket och Kriminalvården men också de intagna och deras barn är repre-

senterade. Jag har dessutom gjort en mindre enkät till de anstalter som enligt Kri-

minalvårdens webbplats uppges ha pågående verksamhet, för att få en uppfattning 

om hur aktiva de är idag. Dessutom har jag samlat in artiklar om projektet i ett antal 

tidningar. 

Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få tillgång till olika personers egen 

upplevelse av Godnattsagor inifrån. Den kvalitativa intervjun är ett verktyg för att 

förstå världen genom att låta informanterna utifrån sin synvinkel beskriva och re-

flektera. Den ger en inblick i informanternas tankar, upplevelser och erfarenheter. 

Genom denna metod har jag sökt förståelse för verksamheten Godnattsagor inifrån 

utifrån informanternas eget perspektiv. Kvalitativ metod ger möjlighet till närhet 

och direkt interaktion med informanterna, vilket skapar utrymme för ett flexibelt 

arbetssätt och möjlighet till följdfrågor. Med denna metod kunde jag se informan-

terna i sitt sammanhang. Jag kunde vara öppen för nya och oväntade företeelser och 

få nyanserade beskrivningar av olika aspekter av Godnattsagor inifrån och dess 

sammanhang, utifrån informanternas egen referensram.18 Det finns naturligtvis även 

nackdelar med kvalitativ metod, det kan till exempel vara svårare att jämföra sin 

empiri och att generalisera sina resultat med denna metod. Den kritiseras ibland för 

att vara otillförlitlig och ovetenskaplig eftersom den bygger på subjektiva tolk-

ningar. En vanlig kritik är också att antalet informanter i kvalitativa studier blir så 

litet att man inte kan dra några generella slutsatser om det undersökta fenomenet.19  

Jag har använt olika intervjuguider till mina informanter med frågor anpassade 

till deras förhållande till Godnattsagor inifrån.20 Följande områden utgör mina in-

tervjuguiders teman vilka mina frågor sedan utgått ifrån; 1. Hur fungerar Godnatt-

sagor inifrån? 2. Hur har verksamheten sett ut sen start? 3. Positiva effekter av 

verksamheten. 4. Svårigheter med verksamheten. 5. Fängelset och biblioteksverk-

samheten. 6. Gruppen barn med förälder i fängelse.  

 

 
18 Kvale o Brinkman (2014), s.17. 
19 Kvale o Brinkman (2014), s. 291–313. 
20 Trost (2010), s.71. 
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De typer av intervjufrågor jag huvudsakligen har använt är inledande frågor, 

uppföljningsfrågor och sonderande frågor. En risk med att utgå från förutbestämda 

teman kan vara att andra viktiga aspekter faller bort, som kanske hade kommit fram 

vid en mer öppen intervjumetod. En annan risk med semistrukturerade intervjuer 

kan vara att dialogen tar överhand och att intervjuaren förmedlar sina synpunkter 

istället för tvärt om. 21  Jag har genom mina frågor försökt visa verklighetens kom-

plexitet, mångtydighet och instabilitet. Eftersom det inte finns en objektiv sanning 

som informanterna redogör för vid intervjutillfället så är det viktigt att se till hur 

kontexten påverkar intervjun och därmed personens berättelse. Människor anpassar 

sig till det sammanhang de befinner sig i och så även i en intervjusituation. Inter-

vjuarens kön, ålder, utbildning osv påverkar intervjun. 22 Min erfarenhet från arbete 

som socialsekreterare har varit till god hjälp vid intervjutillfällena då jag är van att 

träffa olika människor och föra samtal utifrån deras upplevelser och den rådande 

situationen.23 Jag har också haft nytta av min kännedom om de speciella omständig-

heter som råder på fängelser.  

Jag har gjort semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor som 

inte finns med i intervjuguiderna och för att kunna vara flexibel i att följa de inter-

vjuades berättelser.24 Möjligheten att ställa följdfrågor är användbar då man får möj-

lighet att fånga upp det som informanterna själva väljer att lägga större vikt vid att 

framföra. 25 Informanterna svarar med egna ord, men samtidigt är intervjuerna till-

räckligt strukturerade för att kunna skapa en viss jämförbarhet.26  Innan jag påbör-

jade intervjuerna informerade jag om syftet med studien och frågade om de sam-

tyckte till att delta. Jag frågade även om lov att spela in intervjuerna. Jag hade för-

berett intervjufrågor i förväg, men jag använde inte nödvändigtvis alla frågor jag 

förberett. Det viktiga var att följa informantens berättelse och inte strikt avgränsa 

samtalet till en förutbestämd agenda. Jag har använt mig av en bandspelare så jag 

kunnat interagera med de intervjuade fullt ut och inspelningen gav en mer detaljerad 

beskrivning av det som sades än vad anteckningar hade gjort. Det har varit viktigt 

för mig att skapa förtroende för att få den intervjuade att vara så öppen som möj-

ligt.27 Jag hade intervjuguiden med mig till intervjuerna i pappersform, men jag an-

tecknade inga svar under intervjuns gång då jag ville fungera som en samtalspartner 

och samtalet på detta sätt kunde fortsätta utan avbrott vilket inte varit möjligt annars 

och då kanske inte intervjusvaren blivit desamma.28 Att använda en 

 
21 May (2013), s.162–163. 
22 Justesen o Mik-Meyer (2011), s. 55. 
23 Aspers (2011), s.139. 
24 Dalén (2015), s. 37. 
25 Aspers (2011), s.140. 
26 May (2013), s.180. 
27 Rapley i Seale red. (2004), s 18. 
28 Patel o Davidsson (2011), s. 87. 
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inspelningsapparat kan dock ha sina nackdelar som till exempel att personer kan bli 

besvärade och hämmade, men det var inget jag upplevde.29 

Jag började med att kontakta Kriminalvården eftersom Godnattsagor inifrån 

idag är deras verksamhet. På sektionen för verksamhetsinnehåll kom jag i kontakt 

med den person som arbetar strategiskt med Godnattsagor inifrån (Malin Karls-

son). Hon är senior handläggare och relativt ny på tjänsten. Vi har endast haft mejl-

kontakt och en kortare telefonkontakt. Det är framförallt den tidigare seniora hand-

läggaren (Stina Sjödin) som varit min informant. Hon arbetar för närvarande i ge-

neraldirektörens stab. Intervjun med Sjödin genomfördes på Kriminalvårdens hu-

vudkontor, i ett besöksrum.  

 Verksamheten bedrivs enligt Kriminalvårdens webbplats på tretton anstalter 

runt om i landet. Jag har valt att studera arbetet på Skänningeanstalten som upp-

märksammats en del i media bland annat i Norrköpings tidningar och Corren för 

sitt arbete med Godnattsagor inifrån. Där har jag intervjuat barnombudet vid an-

stalten (Tina Andersson) som är ansvarig för verksamheten och bibliotekarien (Nils 

Grönlund) som varit med sedan starten av Godnattsagor inifrån på anstalten och 

även har hand om den ordinarie biblioteksservicen på Skänningeanstalten. Vid be-

söket på Skänningeanstalten intervjuade jag även en av de intagna som deltagit i 

Godnattsagor inifrån. Han är i trettioårsåldern och har en dotter på 6 år. Den intagne 

omnämns under det fingerade namnet Kalle. Han har dock inte medverkat i pro-

jektet på Skänningeanstalten utan vid en annan anstalt vilket jag bedömer inte har 

någon betydelse för min studie. Kontakten med Kalle fick jag genom Tina Anders-

son, barnombud vid Skänningeanstalten. 

Intervjuerna på Skänningeanstalten med den intagne, fängelsebibliotekarien 

och barnombudet genomfördes i ett kalt besöksrum, det så kallade ”advokatrum-

met” och alla tre informanterna var närvarande under hela tiden. Stämningen under 

intervjun var öppen och trevlig. Jag intervjuade dem en i taget men de andra kom-

menterade under tiden om de hade något att tillägga. Att intervjua flera personer 

samtidigt är inte det ultimata, men för denna intervju gavs inget alternativ. Skän-

ningeanstalten är en sluten anstalt med hög säkerhet. Jag var som alla besökare 

tvungen att låsa in min mobiltelefon, ytterkläder och väska i entrén. Sen blev jag 

visiterad och fick passera en metalldetektorbåge, gå igenom låsta dörrar och grindar 

för att slutligen visas till besöksrummet.  

Jag blev i förväg informerad om var larmet satt om den intagne skulle bli upp-

rörd eller något annat skulle inträffa. En vakt kom in två gånger under intervjun 

med kakor och kaffe. Att alla tre satt i rummet under hela intervjun kan ha påverkat 

vissa svar, framförallt den intagnes, då han är i en beroendesituation. Det är vid en 

gruppintervju lätt att personer påverkas av varandra, att det blir ett slags majoritets-

synpunkter och att vissa åsikter aldrig kommer fram.30 Jag ställde frågor till dem i 

 
29 Trost (2010), s.75. 
30Trost (2010), s.68. 
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tur och ordning för att alla skulle få ungefär lika mycket plats men gav dem också 

möjlighet att ge synpunkter på varandras frågor. Även om man strävar efter att mö-

tas på lika villkor i ett samtal finns det vissa saker som inte går att överbrygga, som 

till exempel maktaspekten på en anstalt.31  

Intervjuer har i princip alltid en ojämn maktbalans, den som intervjuar är den 

som sköter strukturen kring intervjun vilket gör att den som blir intervjuad mer eller 

mindre medvetet säger det hen tror att intervjuaren vill höra. Det råder således ett 

maktförhållande här utifrån flera aspekter vilket i sin tur kan påverka utfallet.32 Ge-

nom att intervjua flera personer samtidigt kan man dock få en uppfattning om den 

dynamik och de maktförhållanden som finns. Men det finns även en risk att det 

hämmar deltagarna särskilt om man pratar om känslor.33 

Skänningeanstalten samarbetar med Bufff Östergötland, en ideell förening som 

arbetar med anhöriga som har en familjemedlem i fängelse. Bufff står för ”Barn och 

Ungdom med Förälder/Familjemedlem i Fängelse”.34 De försöker i sitt arbete fram-

förallt komma i kontakt med intagnas barn. Jag har valt att ta del av deras erfaren-

heter för att fördjupa kunskapen om relationen mellan barn och föräldrar i fängelse 

eftersom det inte var möjligt att inom ramen för denna uppsats kontakta och inter-

vjua barn. Bufff Östergötland finansieras av Region Öst. De har fått pengar för en 

treårsperiod för att synliggöra de barn som ingår i den här gruppen. De får också 

viss finansiering från Kriminalvården men då ingår att de ska göra ett antal besök 

på häkten och anstalter i området. Jag har intervjuat en av familjestödjarna på Bufff 

Östergötland (Malin Ekedahl).  Bufff (tidigare Bryggan) har lokalkontor över hela 

landet.  

Platsen för intervjun är central. Det ska vara ostört och inte finnas några åhö-

rare. Miljön ska vara trygg för den intervjuade.35 Intervjun med familjestödjaren på 

Bufff utfördes på ett café utifrån hennes önskemål. Det var mycket folk i lokalen 

och ganska stimmigt, det var dock ingen som satt så nära att den hörde vad som 

sades. Jag upplevde dock inte miljön som ett problem för intervjuns kvalitet.  Då 

personen intervjuades i tjänsten blir intervjun inte heller av samma känsliga karak-

tär som en person som intervjuas som privatperson. 

För att få veta mer om de bakomliggande tankarna till Godnattsagor inifrån har 

jag intervjuat initiativtagaren till projektet Karin Johansson som idag arbetar på ett 

mindre bibliotek i Malmö. Hon var projektansvarig för Godnattsagor inifrån under 

tre år och drivande med att implementera verksamheten i Kriminalvårdens regi efter 

avslutat projekt. Hon har skrivit en metodhandbok om Godnattsagor inifrån till-

sammans med sin kollega Maria Andersson och spelat in en film om hur verksam-

heten är tänkt att bedrivas. Karin drev även en blogg under projekttiden som 

 
31 Patel o Davidsson (2011), s.83. 
32 Aspers (2011), s.135. 
33 Aspers (2010), s.143. 
34 Bufffs webbplats. 
35 Trost (2010), s.65. 
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fortfarande finnas att läsa.36 Jag har även försökt få göra en intervju med ansvariga 

på huvudbiblioteket i Malmö eftersom de utbildar cirkelledarna till Godnattsagor 

inifrån men de har inte velat ställa upp. Intervjun med Godnattsagor inifråns grun-

dare Karin Johansson genomfördes på högtalartelefon. Trots detta blev intervjutill-

fället mycket givande då Karin Johansson är djupt engagerad i barnperspektivet och 

i projektet. Alla intervjuer pågick i ungefär 90 minuter. 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade jag det insamlade materialet 

för att underlätta analysen. Jag har använt det som Inger Lindstedt, professor i Me-

die- och kommunikationsvetenskap, kallar ”talat skriftspråk” som innebär att man 

använder skriftspråksformerna av orden men justerar grammatiska fel och felsäg-

ningar av respekt för de personer man intervjuar, vilket kan ses som en del av forsk-

ningsetiken. Vissa aspekter som man inte tänker på under intervjun kan bli tydligare 

i utskrift. Det blir en text som kan studeras och analyseras på ett annat sätt än ett 

muntligt material. 37 

Enkäter 

Jag ville en bit in i studien se om min känsla av att Godnattsagor inifrån inte 

längre praktiserades i samma utsträckning som tidigare stämde, och valde därför att 

skicka ut en kort enkät. Enkätsvaren var tänkta att ge en övergripande bild av om 

verksamheten användes på fler anstalter än Skänninge eller varför den eventuellt 

inte användes. De skulle ge en bild av hur Godnattsagor inifrån hanterades av Kri-

minalvården. Jag skickade ett mejl/en enkät via Kriminalvårdens webbplats kon-

taktformulär med ett par frågor, till de 13 anstalter som enligt webbplatsen har per-

sonal som utbildats i Godnattsagor inifrån och till anstalten Hall eftersom jag blev 

nyfiken när både Karin Johansson och Stina Sjödin nämnt att de använde en egen 

variant av Godnattsagor inifrån under en period. 38  

Mina frågor var ”Har ni Godnattsagor inifrån igång? Om inte, varför? Och när 

var det senast igång i så fall? 14 anstalter är få och undersökningen ger ingen gene-

rell bild av hur det ser ut på alla anstalter i Sverige men för mig var det intressant 

att se hur Kriminalvården hanterade frågan centralt. Att de skriver på sin webbplats 

att det finns utbildad personal på dessa 13 anstalter är i och för sig inte är samma 

sak som att verksamheten finns där, men det är så det framställs.  

 

 

 

 

 
36 Godnattsagor inifråns blogg. 
37 Lindstedt (2019), s.228. 
38 Kriminalvårdens webbplats. 
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Följande 13 anstalter har enligt Kriminalvårdens webbplats personal som utbildats 

i Godnattsagor inifrån och kontaktades således: 

 

1. Borås, Borås är en anstalt med 74 platser i säkerhetsklass 2.  

2. Fosie, Fosie är en anstalt med 101 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten lig-

ger i utkanten av Malmö.  

3. Hinseberg, Hinseberg är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten 

har 93 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger utanför Örebro.  

4. Kirseberg. Malmö. 

5. Kumla, Kumla är en anstalt med 420 platser i säkerhetsklass 1.  

6. Salberga, Salberga är en anstalt med 248 platser i säkerhetsklass 1. Anstal-

ten ligger i Sala. 

7. Skenäs, Skenäs är en anstalt med 82 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten 

ligger på Vikbolandet utanför Norrköping.  

8. Skänninge, Skänninge är en anstalt med 234 platser i säkerhetsklass 2. An-

stalten ligger i Skänninge i Östergötland.  

9. Tidaholm, Tidaholm är en anstalt med 146 platser i säkerhetsklass 1.  

10. Tygelsjö, Tygelsjö är en anstalt med 65 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten 

ligger utanför Malmö.  

11. Umeå, Umeå är en anstalt med 43 platser i säkerhetsklass 2.  

12. Västervik, Norra. Västervik Norra är en anstalt med 255 platser i säkerhets-

klass 2.  

13. Ystad. Ystad är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 65 

platser i säkerhetsklass 2.  

 

14. Hall. Hall är en anstalt med 165 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger 

utanför Södertälje.  

 

På mitt första mejl fick jag inte något enda svar, vilket eventuellt skulle kunna ha 

någon teknisk förklaring. Efter ungefär en månad gjorde jag ett nytt utskick som 

jag formulerade lite annorlunda och adresserade till anstaltens barnombud. Då fick 

jag svar från 10 anstalter. Jag har med hjälp av enkäterna velat lyfta fram att erfa-

renheterna är desamma på andra anstalter där Godnattsagor inifrån finns eller har 

funnits. 

Övrigt material  

För att komplettera mina intervjuer och få en bredare bild av verksamheten har jag 

samlat in artiklar om projektet, de flesta är skrivna under projekttiden 2007–2011. 

Flera handlar om Skänningeanstalten specifikt, men artiklarna används även som 

ett sätt att visa att Skänningeanstalten och dom erfarenheter som Kalle ger uttryck 
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för inte är unika. De används som en kontextualisering. Många av artiklarna som 

skrivits om projektet under uppstart har jag fått tillgång till via Karin Johansson. 

2016 gjorde SVT två dokumentärer om Godnattsagor inifrån på Skänningeanstal-

ten.39 De har också bidragit till en djupare bild av verksamheten.  

En viktig utgångspunkt i verksamheten är att Godnattsagor inifrån ska utgå 

från ett barnperspektiv. Hur anstalten tolkar och arbetar med detta perspektiv fram-

går i Kriminalvårdens handbok, en instruktionsbok för samtliga anstalter. Jag har 

fått möjlighet att ta del av dokumentet genom Stina Sjödin. Det finns även en me-

todhandbok för Godnattsagor inifrån som används tillsammans med en film vid 

utbildningen av cirkelledare på huvudbiblioteket i Malmö. De ger en bra inblick i 

hur studiecirkeln går till. Metodhandboken och filmen har jag fått möjlighet att ta 

del av genom bibliotekarie Sofia Murray på huvudbiblioteket i Malmö. 

Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär bland annat att alla informanter fått muntlig information om 

undersökningens upplägg, syfte och genomförande. De har informerats om att de 

kunnat avbryta sin medverkan om de velat. Forskningsetiska överväganden har 

också legat till grund för att jag valt att inte intervjua barn. Jag har låtit Bufff vara 

barnens språkrör då deras målgrupp är just barn och ungdomar med föräldrar i fäng-

else. Jag har fått tillåtelse att publicera namnet på de personer som intervjuats i 

tjänsten men jag har anonymiserat den intagne som befinner sig i en känslig miljö. 

Vetenskapsrådet betonar i sina riktlinjer att man ska ta särskild hänsyn till personer 

i utsatta situationer men att det samtidigt är viktigt att föra fram deras talan då det 

kan öka människors medvetenhet och eventuellt förbättra de utsattas livsvillkor. 

Denna uppsats berör båda intagna och deras barn, vilka är grupper som lever under 

svåra livsvillkor.40 

 
39 Läsförståelse; Godnattsagor inifrån & Min livstid; Sagor inifrån, Utbildningsradion, (2016). 
40 Dalen (2015), s.30 och s. 67. Vetenskapsrådet (2002). 
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Tidigare forskning  

Anstaltsbibliotekens arbete 

Under 2014 genomförde anstaltsbibliotekarie Lo Ek en intern utredning av biblio-

teksverksamheten på svenska häkten och anstalter för att skapa en mer enhetlig och 

kvalitetssäkrad verksamhet. Grunden i svensk kriminalvård är att de intagnas tid på 

häkte och anstalt ska vara konstruktiv, med fokus på rehabilitering och utbildning, 

och i detta har anstaltsbiblioteken en viktig del. Ek menar att anstaltsbibliotek ska 

erbjuda service och resurser som går att likna med det som erbjuds på folkbibliotek 

utanför murarna. Enligt Eks utredning upplevs arbetet som anstaltsbibliotekarie ofta 

som ensamt och isolerat. Ek föreslår att bibliotekariens arbetstid ska läggas på dag-

tid för att underlätta samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. För att de intagna 

ska komma bättre ut i samhället är det viktigt att de är digitalt kunniga och här kan 

bibliotekarien fylla en viktig funktion menar Ek.41  

I en australiensisk studie undersökte bibliotekarien Jane Garner vad intagna vill 

ha ut av servicen från anstaltsbiblioteket. Genom intervjuer med intagna och bibli-

otekspersonal fann hon fem teman, dessa var: hur man kan använda biblioteket som 

en verklighetsflykt, som ett tidsfördriv, som en möjlighet till att göra egna val och 

för att vara en del av någonting. Det femte temat var att man upplevde biblioteks-

servicen otillräcklig när det gällde utbildning.42 Brenda Vogel som är professor i 

kriminologi i Kalifornien beskriver den påverkan som anstaltsbibliotekarier kan ha 

på de intagna. Hon anser att anstalterna inte använder biblioteken som den resurs 

de kan vara. Bibliotekarien kan exempelvis utbilda i mediekritik, kritiskt tänkande, 

källkritik och vikten av att vara en läsande person menar hon.43 

Enligt Vibeke Lehmann, som är forskare och bibliotekskoordinator vid 

Wisconsin's Correction Department, bör anstaltsbibliotek främst bistå med material 

till de intagna som väljer att studera under tiden de är frihetsberövade till skillnad 

från folkbibliotek som fokuserar mer allmänt på informationsresurser. Hon menar 

att intagna med tillgång till material som matchar deras behov och önskningar har 

större chans att klara sig bra vid frigivning.44 Lehmann anser att anstaltsbiblioteka-

rier som har ytterligare utbildning eller arbetslivserfarenhet inom andra områden 

som kriminologi, psykologi, socialt arbete eller pedagogik har större möjligheter att 

bli bra anstaltsbibliotekarier. Om en bibliotekarie når fram till en intagen kan det 

göra stor skillnad i dennes liv enligt Lehmann. Eftersom många anstaltsbiblioteka-

rier arbetar relativt isolerade från kollegor är det mycket viktigt att de är inblandade 

i professionella föreningar och träffar andra anstaltsbibliotekarier för ömsesidigt 

 
41 Ek (2014), s.1–11. 
42 Garner (2017), s.1. 
43 Vogel (2009), s.22. 
44 Lehmann (2017), s.4. 
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stöd och problemlösning. Akademisk utbildning, ett bra nätverk och arbetslivserfa-

renhet kommer dock inte att garantera bibliotekarien framgång i fängelsemiljön, 

däremot är vissa andra färdigheter nödvändiga, men många människor har inte den 

personlighet som behövs för att arbeta i ett fängelse enligt Lehmann. All personal 

på en anstalt måste förstå syftet med organisationen och dynamiken i fängelsemil-

jön. Arbetet kräver flexibilitet, tålamod, känslomässig stabilitet, hög tolerans för 

stress och en humoristisk känsla enligt Lehmann.45 

Identitetsskapande- hur intagna på anstalt utvecklar olika ty-

per av identiteter 

Internationell forskning 

Att sitta i fängelse signalerar svaghet och förlorad makt vilket, enligt Yvonne 

Yewkes som är professor i kriminologi i England, leder till att många intagna män 

gör motstånd genom att reproducera en extrem maskulinitet.46 Männen säger att de 

måste bära en hård och tuff mask vilket de ofta upplever som stressande.47 Univer-

sitetslektor Nick de Viggiani även han från England menar att den här fängelsemas-

kuliniteten syftar till att dölja vad de intagna uppfattar som svaghet eller sårbarhet. 

För att uppnå status visar de upp en maskulin identitet baserad på aggressivitet, våld 

och kontroll. Ett sätt att upprätthålla fängelsemaskulinitet kan vara att styrketräna, 

vilket andra fångar uppfattar som macho och är ett sätt att bevisa sig. Man ska inte 

visa känslor utan framställa sig som självsäker och att man har kontroll. Känslor 

hanterar de först när de låses in i sin cell på kvällen menar de Viggiani. Han påpekar 

att detta beteende försvårar de intagnas försök att förbättra sig själva och Kriminal-

vårdens mål att rehabilitera dem, vilket ytterligare förstärks av ett auktoritärt och 

paternalistiskt rättssystem.48 Faith E Lutze, som är professor i kriminologi i 

Washington menar, liksom Yewkes, att fängelsestraffet i sig tar ifrån männen deras 

maskulinitet genom att de domineras och fråntas sin självständighet. Det institut-

ionella klimatet förstärker våld och aggressivitet.49 Linda Kjaer Minke som är lektor 

i Danmark har undersökt den process där intagna anammar motståndsstrategier mot 

fängelsesystemet och dess anställda. Hon framhåller att processen kan förstås som 

en överlevnadsmekanism för den intagne för att göra anstaltsvistelsen uthärdlig. 

Minkes studie visar att det finns grund att anta att denna process ökar risken för 

återfall i fortsatt kriminalitet.50  

 

 
45 Lehmann (2000), s.5. 
46 Yewkes (2005), s. 61–62. 
47 Yewkes (2005), s. 56–57. 
48 de Viggiani (2012), s.271–280, s. 285–286. 
49 Lutze (2003), s.186–187. 
50 Minke (2010). 
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Joanne Belknap som är professor i kriminologi i Michigan menar att mammor 

som sitter i fängelse är mindre accepterade i samhällets ögon än pappor som sitter 

i fängelse. Förutom att det påverkar kvinnans egen upplevelse innebär det även att 

deras barn löper större risk att påverkas negativt.51 Justin Dyer som är universitets-

lektor i Utah menar att ett frihetsberövande ofta lyckas avbryta skadliga aktiviteter, 

men att det även förstör aktiviteter som är till nytta för samhället. Föräldrar kan till 

exempel inte stötta sina barn fullt ut när de är fängslade och det påverkar inte bara 

barnet utan har även en negativ påverkan på pappan eftersom han inte kan bekräfta 

sin identitet som far. Konsekvenserna av dessa avbrott är sannolikt betydande me-

nar Dyer men det krävs mer forskning för att förstå den fulla effekten av hur det 

påverkar individen och familjen. Att sitta i fängelse påverkar en fars identitet och i 

sin tur dennes medverkan i barnens liv. Många anstalter arbetar för att hjälpa fängs-

lade fäder att förbättra relationen med sina barn, men det behövs mer forskning 

även på det området menar Dyer.52 

Nationell forskning 

Lena Roxell som är fil dr i kriminologi har undersökt de relationer som skapas på 

anstalter. En viktig egenskap när det gäller att skapa nya bekantskaper på en anstalt 

är enligt Roxell hederlighet. Det är en onaturlig värld inne på anstalten och detta 

gör att människor interagerar olika beroende på om de är i frihet eller inom anstal-

tens murar. Roxell menar att trakasserier och slagsmål på anstalter främst handlar 

om att få makt.53  

Odd Lindberg som är professor i socialt arbete har beskrivit kvinnors erfarenhet 

av att vara frihetsberövade och hur det är att leva på en anstalt. Det visade sig vanligt 

att kvinnorna kände aggressivitet under anstaltsvistelsen. Lindbergs tolkning är att 

aggression kan fungera som ett försvar och bemästra känslor av vanmakt. Med hjälp 

av aggressioner kan de intagna skrämma anstaltspersonalen och på detta sätt få en 

känsla av kontroll över sin situation. Genom att lyckas smuggla in narkotika på 

anstalten fick en del kvinnor känslan av att de kunde utöva motmakt gentemot an-

staltspersonalen då de kan överlista dem och kontrollera situationen. Många av 

kvinnorna anser att man som intagen bör hålla ett avstånd till personalen och inte 

skapa närmare relationer. De som tagit stort avstånd från personalen utövar ofta 

förtryck mot de kvinnor som önskar en bättre och närmare relation.54 Inom anstalten 

finns det flera kulturer, till exempel anstaltspersonalens och de intagnas. Dessa skil-

jer sig från varandra, men det tycks också finnas många likheter dem emellan såsom 

hierarkier, språk, rollkonflikter och speciella rollförväntningar. Lindberg menar att 

rutiner och ritualer på anstalten leder till en över- och underordning som liknar 

 
51 Belknap (2014), s.176. 
52 Dyer (2005). 
53 Roxell (2007), s.16, 149. 
54 Lindberg (2005), s.131, 134–135. 
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rollerna mellan föräldrar eller lärare och barn.55 Att inte ta hand om sina barn inne-

bär ofta ett stigma för kvinnor, vilket leder till känslor av skam och skuld. Kvinnor 

som hamnar i fängelse får en stämpel på sin roll som mamma, som är svår att tvätta 

bort.56 Att sitta i fängelse är ett misslyckande både i de intagna kvinnornas och and-

ras ögon. Lindberg förklarar detta med allmänhetens syn på kriminella kvinnor och 

traditionella förväntningar på rollen som kvinna och mamma. De drabbas av en 

dubbel stämpling, de har inte bara begått ett brott utan även ett brott mot den trad-

itionella kvinnorollen menar Lindberg.57 Föräldrautbildningar och liknande aktivi-

teter påminner ofta kvinnor om misslyckanden och trauman medan män upplever 

dem som ett erkännande av deras rättigheter som pappor och en normalisering i 

fadersrollen menar Lindberg.58  

Anders Bruhn som är professor i socialt arbete har undersökt genus och arbets-

delning bland fängelsepersonal och visar att många manliga kriminalvårdare tende-

rar att reproducera en machokultur som negativt påverkar samspelet med framför-

allt unga manliga intagna. Den kamp om maskulinitet som uppstår leder till att både 

intagna och personal tvingas sätta på sig en mask och inte visa svaghet, något som 

vanligtvis inte förekommer mellan kvinnlig personal och manliga intagna. Manliga 

intagna diskuterar känslor och problem i större utsträckning med kvinnlig personal 

enligt Bruhn.59 

Högläsningens goda effekter 

Forskning visar att högläsning ger positiva effekter på barns lärande (se exv. Witte 

2016; Fien et al. 2011; Kindle 2010; Ceprano 2010; Lin 2014). Många forskare 

inom området hävdar att en av de tydligaste effekterna av högläsning är ett utvecklat 

ordförråd, men de understryker vikten av att det sker samtal och bearbetning kring 

de nya orden för att barnet ska förstå hur orden ska användas i andra kontexter (se 

exv. Ivarsson 2016; Lin 2014; Kindle 2010). Att prata om boken i samband med 

högläsning nämner flera forskare som främjande även för läsmotivationen (se exv. 

Bortnem 2008; Jönsson 2007; Edmunds och Bauserman 2006). Högläsning ger 

större förståelse för text, vilket visar sig genom att barnet kan återberätta och sam-

manfatta texter (se exv. Ceprano 2010; Fien et al. 2011; Baker et al. 2015).60 

 Förälderns engagemang vid högläsning är viktigt och även en positiv inställ-

ning som visar lust att läsa, stimulerar barns läsmotivation (se exv. Svensson 2011; 

Edmunds och Bauserman 2006). Användning av mimik, förvrängda röster och ges-

ter vid högläsning är viktigt för att stimulera barns läsmotivation, det ger ett intresse 

 
55 Lindeberg (2005), s. 61–62. 
56 Hedin (2000), s.96. 
57 Lindberg (2005), s.95. 
58 Hedin (2000), s.84 o 96. 
59 Bruhn (2013), 124–127. 
60 Ref av Persson o Addén (2018). 
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för den lästa texten och visar på möjligheten att själv använda detta vid sin egen 

läsning (se exv. Svensson 2009; Jönsson 2007; Ivarsson 2008).61 

Kerstin Dominkovic´ som är fil. mag. i specialpedagogik menar att högläsning 

har många positiva effekter hos barn. Redan i mycket tidig ålder får barn genom 

högläsning kunskap om hur böcker fungerar, att text har mening och att text och tal 

kan höra ihop. Barn kan även tidigt lära sig att språket i böcker skiljer sig från tal-

språket. Flera forskare har sett att högläsning även ger ett större ordförråd än ett 

vanligt samtal, då den vuxne under högläsning förklarar en del ord och samtalar om 

det man läst, och att ett stort ordförråd har positiv betydelse för barns skolgång (se 

exv. Olaussen 1989, Ögren 2000). Barn i förskoleåldern kan uppfatta ljud i ord, så 

kallade fonem, vilket har stor betydelse för förmågan att lära sig läsa. Flera forskare 

har sett att omfattningen av högläsning i hemmet står i tydlig relation till läsför-

mågan i skolan (se exv. De Temple o Tabors 1996, Taube 1993). Taube menar att 

högläsning i hemmet till och med betyder mer för elevernas läsprestation än vad 

lärarens insatser gör. Man har även sett att barns uppmärksamhetsförmåga blivit 

bättre av högläsning. Läsning ger en känslomässig kontakt, med detta menas både 

fysisk närhet och mental närhet som högläsningssituationen kan skapa. Närheten 

kan gynna inlärningen eftersom den skapar trygghet i samspelet. Högläsning stimu-

lerar också fantasin och ger kunskap om världen utanför barnets absoluta närhet. 

När barn lyssnar på en saga lär de sig tänka bortom här och nu, ett kontextobundet 

språk ger även en utökad tankevärld menar Dominkovic.62  

Enligt skolbibliotekarie och författare Maria Heimer har läsningen en betydel-

sefull roll i den emotionella, intellektuella, kulturella, sociala och personliga ut-

vecklingen hos barn. Böckerna kan vara en av nycklarna till samhället menar hon, 

man får kunskap om olika livsvillkor och värden. Genom högläsning kan man fånga 

upp barns tankar och funderingar om livet, men då behöver man samtala om det 

man läst och visa på beröringspunkter med barnets eget liv. Att känna att man inte 

är ensam med sina tankar och känslor är viktigt för barns självkänsla. Det ska gärna 

finnas en medveten tanke bakom en högläsningsbok. Den ska engagera barnet och 

väcka frågor, den ska också utmana barnet språkligt. Men det är viktigt att texten 

är lagom svår, om det är för svårt går betydelsen förlorad, barnet ska förstå runt 

90% av orden.63  

Åse Hedemark som är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Upp-

sala universitet har forskat mycket kring barns läsning. Hon har bland annat tittat 

på högläsningsstunder på folkbibliotek och sett att de samtal som förs med barnen 

om böckerna ofta utgår från det skrivna medan barn ofta intresserar sig mer för 

bilderna och de artefakter som förekommer i boken. Hedemark menar även att bib-

liotekarier ofta ställer retoriska frågor snarare än reflekterande frågor om texten och 

 
61 Ref av Engh Berglund (2017). 
62 Dominkovic (2006), s.13–16. 
63 Heimer, Maria (2016). 
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att detta grundar sig i omoderna metoder.64 Ett pågående forskningsprojekt vid in-

stitutionen för ABM på Uppsala universitet där Hedemark är engagerad heter Sha-

red Reading och är en metod för högläsning och diskussion av skönlitteratur i 

grupp, utvecklad av den engelska litteraturvetaren Jane Davis. Målet är att ovana 

läsare ska komma i kontakt med läsning och skönlitteratur, och förhoppningsvis 

upptäcka att det är något de uppskattar och känner sig stärkta av. En viktig målgrupp 

är personer som av olika orsaker hamnat i socialt utanförskap. Metoden har i Stor-

britannien visat sig mycket lyckosam bland människor som känner sig ensamma 

och isolerade. Man har även använt metoden i arbetet med människor med psykisk 

ohälsa, med äldre och dementa men även med arbetslösa, långtidssjukskrivna, hem-

lösa och personer i anstalt.65 

Tidigare forskning om Godnattsagor inifrån 

Annelie Björkhagen Turesson som är fil.dr. i socialt arbete vid Malmö högskola 

gjorde 2011 en utvärdering av projektet som heter ”Sagor som skapar skillnad – en 

utvärdering av Godnattsagor inifrån”. Den visar att Godnattsagor inifrån är ett 

viktigt komplement till Kriminalvårdens övriga verksamhet av flera skäl. Dels då 

barn, pappor och mammor som deltagit fått en bättre relation sinsemellan och då 

den visar på ökad lust till läsning för alla inblandade. Verksamheten har också bi-

dragit till ett förbättrat klimat mellan intagna och personal på anstalt. Hon föreslår 

öronmärkta pengar till verksamheten.66 Björkhagen Turessons undersökning visar 

även att pappornas medverkan i många fall har påverkat barnens känslor i positiv 

bemärkelse. Många har funnit tröst i att höra sin pappas röst och läsningen skapar 

ett samtalsämne mellan barnen och papporna. Barnen får en positiv bild av läsning 

och sagor och dessutom känner de sig sedda av sina pappor, vilket gör att de känner 

sig mindre övergivna.67 

Slutrapporten av projektet skriven av Karin Johansson visar att papporna efter 

att ha deltagit i Godnattsagor inifrån har känt sig stärkta i sitt föräldraskap, de har 

fått ett ökat självförtroende i att läsa högt men framförallt en ökad förståelse för 

varför högläsning är viktigt i barns liv och utveckling. Mammorna upplever att sa-

gorna skapat glädje och tröst för deras barn och att det gett en ökad närhet till den 

frånvarande föräldern.68  

Helena Pennlöv Smedberg skrev 2010 en masteruppsats som heter ”Boken som 

bot och bildning - En studie av biblioteksservice inom kriminalvården med fokus 

på kontakten mellan fäder och barn” som handlar om bildningstraditionen inom 

 
64 Hedemark (2017c). 
65 Uppsala universitets webbplats. 
66 Björkhagen Turesson (2011). 
67 Socialstyrelsen (2018), s. 24. Björkhagen Turesson (2011). 
68 Johansson (2010). 
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Kriminalvården i Sverige, hon redogör för olika läsprojekt med syfte att stärka re-

lationen mellan föräldrar och barn, både internationellt och i Sverige, då främst 

Godnattsagor inifrån. Hon har tittat på detta utifrån bildningsbegreppet och ur ett 

maktperspektiv.69  

 

  

 
69 Pennlöv Smedberg (2010). 
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Bakgrund 

Godnattsagor inifrån 

Godnattsagor inifrån är en verksamhet som äger rum i samverkan mellan Krimi-

nalvården och folkbiblioteket. Bibliotekets läsfrämjande uppdrag och Kriminalvår-

dens brottsförebyggande arbete sammanförs genom Godnattsagor inifrån. Verk-

samhetens målgrupper är frihetsberövade föräldrar och deras barn och metoden är 

högläsning som används som en brygga mellan barnet och föräldern. Syftet med 

Godnattsagor inifrån är: 

 

-att stärka banden mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn. 

-att öka intagna föräldrars möjligheter att delta i sina barns utveckling. 

-att underlätta återanpassningen till livet efter avtjänat straff för både barn och för-

älder. 

-att visa på läsning och sagors betydelse för barns inlärning och språkutveckling. 

-att visa hur lustfylld läsning kan vara och hur enkel berättarteknik kan göra en saga 

ännu mer spännande.70 

 

När Karin Johansson på huvudbiblioteket i Malmö var nyutexaminerad som bibli-

otekarie läste hon en artikel i tidningen Biblioteksbladet om det engelska projektet 

Story book dads och blev mycket inspirerad.71 Syftet med Story book dads är att 

stärka relationen mellan barn och föräldrar som skiljts åt av ett fängelsestraff. Pro-

jektet har funnits i England sedan 2002 och är idag väletablerat.72 Karin Johansson 

hade den sommaren vikarierat på häktet i Huddinge och hade därmed viss erfaren-

het av arbete i Kriminalvården. Hon blev förvånad att verksamheten inte fanns i 

Sverige redan eftersom det enligt henne var ”en så lysande idé”. Hon tog upp idén 

med sin dåvarande chef som ett intressant utvecklingsområde. De sökte och bevil-

jades projektpengar från Kulturrådet, Brottsförebyggande rådet och Allmänna 

Arvsfonden. 

Karin och hennes kollega Maria Andersson fick även pengar från Svensk bib-

lioteksförening för att åka till England för att se hur man arbetade där. De utveck-

lade sedan utifrån Story book dads koncept sin egen verksamhet. I England träffar 

man de intagna endast vid ett tillfälle och spelar in sagan direkt. I den svenska va-

riant de utvecklade, som kom att kallas Godnattsagor inifrån, träffar man de intagna 

vid sex tillfällen och ger en fördjupad bild kring vikten av läsning och barnlittera-

tur.73 I den svenska modellen har även barnperspektivet fått större utrymme. I detta 

 
70 Björkhagen Turesson (2011), s.10. 
71 Intervju Karin Johansson. 
72 Björkhagen Turesson (2011), s.7. 
73 Intervju Karin Johansson. 
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tog man hjälp av föreningarna Bufff74 (dåvarande Bryggan) och KRIS75 som arbetar 

med stöd till barn och vuxna som själva är eller har en anhörig i kriminalvård.76 

Godnattsagor inifrån startades i projektform och genomfördes under tre år, på 

tre anstalter för män, inom Malmö huvudbiblioteks ansvarsområde. Man började på 

Fosieanstalten 2008 och ett år senare startade man på Kirseberg, en anstalt med lite 

högre säkerhet, som idag är nerlagd. 2010 var det dags för Tygelsjö, som är en 

öppen anstalt.77 Man valde medvetet anstalter med olika säkerhetsnivåer till pro-

jektet berättar Johansson. Förmågan att motstå rymningar och fritagningsförsök av-

gör vilken säkerhetsklass en anstalt har.78 I projektet ingick även att sprida Godnatt-

sagor inifrån till fler anstalter i Sverige. De fick indikationer på att konceptet bör-

jade spridas av sig självt på anstalterna, men i en förenklad version. ”Vi har ju en 

dator här, så vi kan spela in.”  För att kvalitetssäkra verksamheten arbetade då Jo-

hansson och Andersson 2010 fram en metodhandbok och studiecirklarna dokumen-

terades på film. När man vill starta Godnattsagor inifrån på den anstalt där man 

jobbar går man en tvådagarskurs på huvudbiblioteket i Malmö och då får man en 

metodhandbok och en film som inspiration.79 

Godnattsagor inifrån är uppbyggd som en studiecirkel på sex träffar, man träf-

fas en gång i veckan. En studiecirkel avser en grupp som träffas regelbundet för att 

lära sig något. De sex träffarna har olika teman och inriktningar. På första träffen 

lär deltagarna och cirkelledarna känna varandra och deltagarna får information om 

Godnattsagor inifråns syfte, mål och upplägg. På träff 2 görs en fördjupning kring 

läsning och varför det är viktigt att läsa för sitt barn. På träff 3 kommer en profess-

ionell berättare som pratar om hur man kan göra en saga mer fängslande med hjälp 

av olika tekniker. På träff 4 läser deltagarna in sina sagor och skapar omslag till 

skivorna samt väljer ut böcker att skicka hem tillsammans med skivan. På träff 5 

redigeras inläsningarna och man gör en tipsrunda om läsning och bibliotek. På sista 

träffen packas böckerna och CD-skivan och deltagarna får fylla i en utvärdering. 

Ibland kommer föreningen Bufff på besök och berättar om sin verksamhet.80  

Under projekttiden arbetade Karin Johansson även med att förankra verksam-

heten i Kriminalvården för att Godnattsagor inifrån skulle få finnas kvar. Hon be-

rättar att det tog lång tid för henne som utomstående att hitta rätt kontaktpersoner 

inom Kriminalvården, som förstod värdet av Godnattsagor inifrån och kunde lyfta 

det på strukturell nivå i de makthierarkier som finns inom Kriminalvården. Hon 

lyfter här fram Stina Sjödin som en nyckelperson.81 Johansson sökte även pengar 

till en vetenskaplig utvärdering av Godnattsagor inifrån som genomfördes av 

 
74 BUFFF=Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse. 
75 KRIS=Kriminellas revansch i samhället. 
76 Björkhagen Turesson (2011), s.8. 
77 Intervju Karin Johansson. 
78 Kriminalvårdens webbplats. 
79 Intervju Karin Johansson. 
80 Björkhagen Turesson (2011), s. 12–14. 
81 Intervju Karin Johansson. 
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Anneli Björkhagen Turesson som är fil. dr. i socialt arbete. De ville visa att om man 

har en nära relation till sin familj så är risken mindre att återfalla i brott. Det var 

viktigt att hitta punkter som låg i linje med Kriminalvårdens verk och uppdrag, som 

exempelvis anknytning. Även om man inte evidensmässigt kunnat fastställa detta 

fullt ut så visade utvärderingen på sådana tendenser säger Karin Johansson. Hon 

och hennes chef blev när projekttiden var slut inbjudna till ett möte med Kriminal-

vårdens generaldirektör Nils Öberg för att presentera Godnattsagor inifrån. Johans-

son berättar att de endast träffades i tjugo minuter då generaldirektören hade ont om 

tid, men att det kändes väldigt speciellt att de som folkbibliotek blev inbjudna till 

ett möte på den nivån. Efter mötet gick generaldirektören ut med ett nationellt med-

delande att Godnattsagor inifrån skulle permanentas i Kriminalvården.82  

Kriminalvården och Skänningeanstalten 

En person räknas som frihetsberövad om han eller hon befinner sig i häkte, i fäng-

else eller avtjänar sitt straff i frivården. Den som misstänks för ett allvarligt brott 

kan häktas av domstolen i väntan på att brottet utreds. Vid ett allvarligt brott kan en 

person dömas till fängelsestraff, som kan vara från 14 dagar till livstid. Det finns 

drygt 4 000 inskrivna i Sveriges anstalter, varav 94 procent är män och 6 procent är 

kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna i anstalt är vålds-

brott följt av narkotikabrott och smuggling. Frivård äger rum ute i samhället. Fri-

vården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhälls-

tjänst eller övervakas med hjälp av elektronisk fotboja. Merparten av de som döms 

till kriminalvård finns i frivården. Kriminalvården har 34 frivårdskontor över hela 

Sverige och antalet klienter i frivården är ungefär 11 000.83 

Skänninge är en anstalt med 246 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i 

Skänninge i Östergötland. Den öppnades 1966 och var fram till 2004 en öppen an-

stalt. Om- och utbyggnaden till en sluten anstalt har genomförts i flera etapper. År 

2004 stod den första slutna avdelningen klar och sommaren 2008 var den fullt ut-

byggd. På anstalten Skänninge finns det vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. De som inte stu-

derar arbetar på anstaltens tryckeri, i deras träindustri, med internt arbete som tvätt 

eller med montering- och förpackningsarbete. Anstalten har även en klosterverk-

samhet. Klostret och tillhörande klosterträdgård ligger avgränsat inne på anstalts-

området. Här finns ett kapell och tre hus för totalt 18 långtidsdömda. Anstalten har 

flera behandlingsprogram med inriktning mot missbruk, våld och kriminalitet som 

de intagna kan delta i. KRIS och olika kyrkliga samfund har regelbunden verksam-

het på anstalten med exempelvis besöksverksamhet och gudstjänster. Anstalten 

 
82 Intervju Karin Johansson. 
83 Socialstyrelsen (2018), s.10–11. 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhetsklass/
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bedriver behandling mot narkotikamissbruk genom 12-stegsbehandling. Mjölby 

bibliotek svarar för biblioteksverksamheten.84 

Det finns beslut om att utöka Skänningeanstalten med ytterligare 100 platser. 

Beläggningen på landets anstalter och häkten är mycket hög, en situation som vän-

tas bestå. Straffskärpningar, befolkningsökning och brottsutveckling är några av de 

faktorer som pekar på att antalet intagna kommer att fortsätta öka.85 

Godnattsagor inifrån startade på Skänningeanstalten 2010 av bland andra bib-

liotekarie Nils Grönlund.86  

 

 

 
84 Kriminalvårdens webbplats. 
85 Östgöta lokaltidning. 
86 Intervju Nils Grönlund. 
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Tre blickar på Godnattsagor inifrån 

Jag har tittat på verksamheten utifrån bibliotekets, de intagna och deras barns samt 

Kriminalvårdens perspektiv. De här tre blickarna ger mig en bild av verksamheten 

Godnattsagor inifrån. Jag börjar med bibliotekets perspektiv. 

Bibliotekets perspektiv 

I Kriminalvårdens biblioteksutredning från 2014 står det att anstalts- och häktes-

bibliotek behövs som kultur- och informationscentrum samtidigt som det fyller en 

viktig social funktion. Fängelsebiblioteken är en resurs där de intagna ska erbjudas 

tillgång till information, kunskap och kultur vilket möjliggör ett livslångt lärande 

för alla. Om man är häktad eller avtjänar ett straff har man inte avstått från sin 

rättighet och möjlighet att utbilda sig och ta del av information. Fängelsebiblioteken 

har i uppgift att erbjuda service och media jämförbar med de bibliotek som finns 

utanför murarna.87 

Bibliotekets traditionella arbete i Kriminalvården har varit att ge den intagne 

tillgång till litteratur och information. Den grupp man kommer i kontakt med på 

anstalt är generellt sett underrepresenterad bland bibliotekets användare. För många 

ovana biblioteksbesökare är det barnverksamheten som utgör ingången till biblio-

teket. Genom att komma till biblioteket med barn upptäcker man också vad biblio-

teket har att erbjuda vuxna. Godnattsagor inifrån erbjuder en sådan ingång till 

biblioteket för de intagna föräldrarna. Under studiecirklarna utför bibliotekarierna 

ett läsfrämjande arbete som kan ge den intagne lust att bli en läsande förälder.88  

Målet med Godnattsagor inifrån är att fördjupa kontakten mellan papporna och 

deras barn och med hjälp av berättandet få papporna mer delaktiga i livet utanför 

anstalten säger verksamhetens grundare Karin Johansson. Att prata om sina barn 

och läsa sagor är känsligt och ovant för många. Responsen på projektet har varit 

överväldigande positiv berättar hon. För barnen kan sagorna fungera som en tröst 

när de är ledsna och saknar sin pappa, samtidigt som papporna blir mer närvarande 

i barnens liv. Vissa tycker att det är lite töntigt i början, men biter ihop för barnens 

skull säger Johansson. När de sedan upptäcker hur barnen reagerar blir många helt 

mållösa.89 

Många av de intagna lever i en machokultur där läsa sagor eller sjunga inte 

riktigt stämmer överens med den bild de har av sig själva. Många av dem lider också 

av att de inte är så duktiga på att läsa och skriva, så det finns många hinder att ta sig 

 
87 Ek, Lo (2014). 
88 Andersson och Johansson (2010), s.23–24.  
89 Intervju Karin Johansson. 
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över. Men när de gjort det väcks intresse, förståelse och stolthet. Det är häftigt att 

se människor göra saker de inte riktigt tror att de kan säger Johansson.90 

Forskning visar att högläsning ger fantasi, ökat lugn, mindre koncentrations-

svårigheter och lättare för att lära sig läsa och skriva säger Johansson. Godnattsagor 

inifrån är det första biblioteksprojektet i Sverige som fått medel från Brottsförebyg-

gande rådet. ”Det är jättekul att biblioteket kan jobba brottsförebyggande” säger 

Johansson, ”det är annars inte det första som förknippas med oss”. Hon är övertygad 

om att böcker är en väg till bättre relationer och kommunikation och därmed får 

barnet bättre förutsättningar att klara den kris det genomgår när en förälder hamnar 

i fängelse.91 Det är en otrygghet att ofrivilligt bli fråntagen sin förälder säger Karin 

Johansson. Föräldrarnas inspelade sagor kan ge trygghet och tröst när saknaden blir 

för stor. Forskning visar att förmågan att läsa är en viktigare faktor för ett barns 

framgång i skolan än familjens ekonomiska förutsättningar eller sociala bakgrund 

säger Johansson. Många av de intagna har läs-och skrivsvårigheter. De har dålig 

erfarenhet av skolan och därmed också dålig erfarenhet av böcker och läsning. God-

nattsagor inifrån är ett sätt att bryta mönstret, att ge barnen läsande förebilder och 

samtidigt hålla kvar bandet mellan barn och förälder. Barnen utvecklar inte bara 

läsförmågan utan även sin kreativitet och empati och att lära sig skilja på vad som 

är rätt och fel. Genom böcker lär man sig att hantera känslor och förstå sig själv 

genom andra. Det är brottsförebyggande säger Karin Johansson.92 De intagnas själv-

förtroende växer av att ha producerat och fullföljt något. Föräldrar som inte varit 

med under barnets uppväxt vet ofta inte hur de ska närma sig barnet. Sagorna är ett 

jättebra sätt säger Karin Johansson.93 Miriam Hansson är barnbibliotekarie och sä-

ger i Biblioteksbladet att projektet är behjärtansvärt med tanke på barnen. Barn har 

rätt till båda sina föräldrar även om någon av dem sitter i fängelse menar hon. Det 

här projektet går rakt in i hjärtat på de intagna eftersom det handlar om deras barn.94 

Projektet Godnattsagor inifrån finns i skärningspunkten mellan biblioteket och 

anstalten. Biblioteket har tagit initiativ och varit drivande i att utbilda och imple-

mentera verksamheten på anstalterna. Biblioteket är integrerat i Godnattsagor ini-

från genom det faktum att det är bibliotekarier som driver cirkeln. Det är lättare för 

en bibliotekarie som har en neutral position att prata om läsning och föräldraskap 

menar Karin Johansson även om också barnombuden är väldigt duktiga på det. Hon 

är orolig att om Kriminalvården skulle driva verksamheten själva riskerar man att 

tappa den fördel som det innebär att vara oberoende och inte en del av anstalten. De 

intagna har kanske en positiv men samtidigt komplicerad relation till anstaltsperso-

nalen som även har en övervakande uppgift. 95 

 
90 ”Sagor ger resultat i verkligheten”, Vårdtidningen 2008. 
91 ”Interner läser in sagor på skiva”, Vårt Fosie 2008 & Persson 2009. 
92 ”Unikt brottsförebyggande samarbete”, Trygghet och säkerhet i Malmö stad, 2011. 
93 ”Godnattsagor från fängelset”, Misstänkt, 2010. 
94 Mortensen (2009). 
95 Intervju Karin Johansson. 
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Det pågår diskussioner om att Kriminalvården själv skulle ta över utbildningen 

av cirkelledare. Det tror Karin Johansson skulle medföra flera negativa konsekven-

ser. ”Jag hoppas verkligen inte det. Min absoluta förhoppning är att det inte blir så.” 

Hela grundtanken med Godnattsagor inifrån riskerar då att fallera menar hon, för 

även om metodhandboken och filmen finns, så måste anstalterna som ska bedriva 

Godnattsagor inifrån idag ha med sig biblioteket i verksamheten. Det är stor risk 

att det faller bort med tiden om de själva tar över verksamheten.  

Man ser på Godnattsagor inifrån på olika sätt från bibliotekets håll och från 

anstaltens håll. Karin Johansson understryker att biblioteket har en annan utgångs-

punkt och ett annat syfte med Godnattsagor inifrån än vad Kriminalvården har. 

Bibliotekariens yrkeskompetens är viktig i verksamheten och den är hotad om verk-

samheten skulle tas över och drivas av Kriminalvården tror Johansson. Biblioteka-

rier måste kliva in och tar lite mer plats menar hon. I Godnattsagor inifrån möts 

olika yrkesroller, bland annat kriminalvårdare och bibliotekarier. Genom att man 

utbildas och håller i cirklarna ihop så får man möjligheten att mötas utöver sina 

kompetenser. Man kompletterar varandra i sina yrkesroller och det skapar ett mer-

värde in i verksamheten anser Johansson. Hon menar att barnombuden och vårdarna 

själva tycker att det är en kompetensutveckling att gå cirkeln, de får en annan syn 

på biblioteket och det ger ringar på vattnet i hur de pratar om biblioteket till dom 

intagna och i samhället i stort. Att som bibliotekarie komma in i en anstaltsmiljö är 

också väldigt nyttigt och värdefullt menar Johansson. Där kan man nå dem som 

kanske aldrig aktivt skulle valt att gå till ett bibliotek. För de intagna handlar pro-

jektet om två delar, den ena delen om läsningen och den andra delen om föräldra-

skapet. De intagna får kliva ur sin kriminella roll och bara vara föräldrar under några 

timmar. Man aktiverar sitt föräldraskap och får känna att man kan bidra med någon-

ting. Det är många intagna som upplever att de har förstört så mycket för sin familj 

att det inte är någon idé att försöka. Karin Johansson berättar att det är ganska 

många föräldrar som inte tror att sagan ska bli så populär hemma, men responsen 

från barnet är ofta mycket positiv ”-när ska du läsa en till pappa? Jag vill lyssna 

varje kväll”.96  

För de intagna handlar det om att förstå att dom fortfarande är viktiga och kan 

göra nytta, vilket ger självförtroende, men också att kunna känna lust kring läsning 

och längta tills man kommer hem och får läsa för sitt barn, inte bara för att det är 

nyttigt utan för att det är mysigt. Karin Johansson är själv djupt engagerad i God-

nattsagor inifrån och menar att ”det räcker med att ha haft en cirkel för att känna 

på vad som händer med dom här killarna och att sen få responsen från barnen i 

breven, när man väl fått det så är man fast. Det är då man verkligen förstår det 

enorma värdet och det är ju det som är så ledsamt om det skulle läggas ner, för jag 

tror att när jag går i pension, är det här det roligaste och vettigaste jag har gjort”.97  

 
96 Intervju Karin Johansson. 
97 Intervju Karin Johansson. 
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Men verksamheten tycks nu hotad av olika anledningar. Det saknas priorite-

ringar såväl inom Kriminalvården som biblioteket. Varje anstaltschef måste lyfta 

fram det här arbetet annars är det väldigt stor risk att det försvinner säger Johansson. 

Ett exempel är Fosieanstalten i Malmö som av ekonomiska skäl och på grund av 

många icke svenskspråkiga intagna har valt att lägga ned verksamheten. Det leder 

i sin tur till problem att upprätthålla kompetensen på huvudbiblioteket i Malmö som 

ansvarar för utbildning av personal som ska arbeta med Godnattsagor inifrån. Vi-

dare saknas idag kompetent personal på huvudbiblioteket på grund av pensionsav-

gångar och obesatta tjänster.98 

Högläsning i cirkeln 

Under alla träffar i Godnattsagor inifrån läser bibliotekarien högt ur en bok för att 

skapa en positiv upplevelse av högläsning. På Skänningeanstalten har man läst högt 

ur Sandvargen av Åsa Lind. Eftersom många är ovana att lyssna till högläsning och 

det dessutom är vanligt med koncentrationssvårigheter är uppläsningarna till en 

början väldigt korta. Syftet med högläsningen är att påminna deltagarna om hur det 

känns att få en saga läst för sig. Man diskuterar sedan upplevelsen av detta.99 

På den första träffen pratar bibliotekarien om varför det är viktigt att läsa för 

barn och om hur det går till. Man gör en övning som kallas sagostundsträdet som 

går ut på att öka förståelsen för hur barn upplever och påverkas av högläsning. Cir-

kelledaren ritar upp en trädstam på en tavla och sedan får deltagarna fundera över 

vad de tror att barn upplever vid högläsning. De ord som deltagarna säger ritas in 

som löv på trädet. Löven representerar alla känslor, upplevelser och egenskaper 

som barn kan få och utveckla när någon läser högt för dem. Medan trädet får löv 

med deltagarnas svar utvecklar bibliotekarien tankarna kring förslagen. Samtidigt 

är den andra cirkelledaren beredd att utifrån de ord som dyker upp exemplifiera 

med olika barnböcker. När trädet är fyllt med ord har man en sammanfattande ge-

nomgång och cirkelledarna gör kopplingar till forskning om högläsningens effekter 

och varför det är viktigt at läsa för barn.100  

Vid andra tillfället pratar man om berättarteknik. Många tycker det känns ovant 

och obehagligt att läsa högt, särskilt om man är lässvag eller har dåliga erfarenheter 

från skolan. Att få öva på olika berättartekniker kan göra att högläsningen känns 

lättare, man kan till exempel använda sig av olika röster, man kan göra en paus för 

att tänka efter och höja rösten när något spännande håller på att hända.101 På den 

tredje träffen utvecklas tankarna om berättarteknik ytterligare. Det kommer då en 

professionell berättare till cirkeln för att levandegöra det man pratade om förra 

gången. Det kan vara en författare eller en skådespelare. Om deltagarna är män 

väljer man ofta en manlig gäst för att bryta föreställningen om att litteratur och 

 
98 Intervju Karin Johansson. 
99 Intervju Tina Andersson. 
100 Andersson och Johansson (2010), s.72–76 och intervju Nils Grönlund. 
101 Andersson och Johansson (2010), s. 72–76. 
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läsning är något bara kvinnor sysslar med, med hjälp av en manlig förebild. Syftet 

är att ge deltagarna inspiration inför fjärde träffen när de själva ska läsa in sin 

saga.102 Vid det fjärde tillfället är det inspelning och då stöttar cirkelledaren delta-

garna att till exempel inte prata för fort eller i hur man uttalar vissa ord, men fram-

förallt med uppmuntran i att det låter bra.103  

 

Biblioteksarbete på anstalten Skänninge 

Nils Grönlund har arbetat som bibliotekarie på Skänningeanstalten sedan 2010, han 

är inhyrd från Mjölby kommun. Nils har medverkat i en tv-dokumentär och flera 

radioinslag och tidningsartiklar om Godnattsagor inifrån på Skänningeanstalten. 

Han arbetar 50% åt Kriminalvården, övrig tid arbetar han på Mjölby stadsbibliotek. 

Nils har pratat med andra anstaltsbibliotekarier i landet och en del har bara en tim-

mes arbetstid på anstalten varje vecka. Han är nöjd med hur det är på Skänningean-

stalten och anser att det ska vara generöst med tid. Tanken är att han ska hinna träffa 

alla intagna när han går runt. Det är väldigt många som lånar böcker berättar han. 

Biografier är populära, liksom träningsböcker och tatueringsböcker. Men även 

deckarserien om Silfverbielke (författare Dan Buthler, Dag Öhrlund) och olika hi-

storiska romaner. Men man upphör aldrig att förvånas säger Nils, det är en otrolig 

spännvidd. Det är nästan mer spännvidd på beställningarna på anstalten än utanför 

murarna. ”Det kan vara allt från någon som vill ha en barnbok att läsa i telefonen 

till avancerad tysk filosofi.”104 

Nils går runt med en bokvagn i huset där de intagna har sina arbetsplatser och 

där det finns ett lärcenter, så de får möjlighet att låna och beställa böcker. Han har 

då med sig ett utbud av böcker från Mjölby stadsbibliotek. Nils försöker uppmuntra 

de intagna till läsning, men det går inte att tvinga någon att läsa menar han. Många 

gånger när man samlas runt bokvagnen är det dom intagna själva som tipsar 

varandra om böcker.  Nils menar att läsning allmänt sett är väldigt bra och utveck-

lande, därmed inte sagt att man blir fri från missbruk och brott bara för att man 

börjar läsa, men det kan vara ett steg på vägen. Nils kan se att det ger ett ökat själv-

förtroende hos många.105  

 

Nils anser att samarbetet mellan Kriminalvården och biblioteket fungerar mycket 

bra. Han känner sig välkommen av både intagna och personal och upplever sig 

verkligen som ”en i gänget” trots han inte är anställd av Kriminalvården. Det är 

bland det bästa han gjort att bli bibliotekarie i Kriminalvården.106 

 
102 Andersson och Johansson (2010), s.80. 
103 Andersson och Johansson (2010), s. 84–86. 
104 Intervju Nils Grönlund. 
105 Intervju Nils Grönlund. 
106 Intervju Nils Grönlund. 
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Godnattsagor inifrån på Skänningeanstalten 

”En tanke, ett av syftena med Godnattsagor inifrån är att lyfta upp biblioteket och visa på 
vilken resurs det kan vara”.107  

Cirkelns upplägg på Skänningeanstalten ligger nära ursprungsupplägget. Vid första 

träffen får man information och väljer böcker, andra träffen får man välja böcker 

om man inte gjort det än och så gör man sagostundsträdet, gång tre har de en dra-

mapedagog som ger tips hur ”man kan pimpa berättelserna, så det inte låter som 

sjörapporten” säger Nils Grönlund. Vid fjärde tillfället är det inspelning, femte 

gången är det redigering och vid sista tillfället är det avslutning och då brukar det 

vara en biblioteksrelaterad frågesport och lite godare fika och slutligen en utvärde-

ring.108 

Nils Grönlund är den som väljer ut böckerna till Godnattsagor inifrån på Skän-

ningeanstalten. Han får information från barnombuden om vilka åldrar det är på 

barnen och om de har särskilda intressen. Många av de intagna väljer att läsa in en 

saga av Astrid Lindgren, en annan populär bok är Bockarna Bruse på badhuset. 

Den är Nils själv väldigt förtjust i, det är en nyteckning av sagan, skriven av Bjorn 

Rorvik, med häftiga teckningar i.109 Boken skickas med skivan hem till barnet.   

Det är ett krav att man måste kunna svenska för att få delta i Godnattsagor 

inifrån. Det behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i cirkeln. Men man kan 

läsa in sagorna på andra språk om man vill. Sagan får vara max 35 minuter effektiv 

tid. Väljer någon exempelvis Harry Potter så läser man ett par kapitel. Vissa läser 

bara en liten pekbok som tar några minuter, medan andra nyttjar hela tiden. Ofta 

lägger de till en personlig avslutning och hälsningsfras som ”hej mina små älsk-

lingar, pappa tänker på er, sov så gott”. 110 Nils tycker det är fint att se när deltagarna 

”tappar maskerna”, man ser att dom verkligen går in för sagan och gör det för sina 

barns skull.111  

Det finns många fördelar med Godnattsagor inifrån menar Nils Grönlund. Han 

kan se att många utvecklas och han ser en stolthet hos dem. När pappan vågar möta 

barnet på barnets nivå så hittar han sig själv samtidigt i det, han får självförtroende. 

”Det är mitt barn det här, jag råkar vara barnslig och jag kan slappna av och jorden 

gick inte under för att jag lät som en prinsessa när jag pratade med henne”. 112 Nils 

Grönlund är mycket positiv till verksamheten. ”Godnattsagor inifrån är fantastiskt. 

Det är oslagbart faktiskt”.113 

 
107 Intervju Nils Grönlund. 
108 Intervju Nils Grönlund. 
109 Intervju Nils Grönlund. 
110 Intervju Nils Grönlund. 
111 Intervju Nils Grönlund. 
112 Intervju Nils Grönlund. 
113 Intervju Nils Grönlund. 
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De intagna och deras barns perspektiv  

Först beskrivs här de intagnas syn på Godnattsagor inifrån och därefter beskrivs 

barnens synvinkel genom en företrädare för organisationen Bufff som arbetar med 

barn som har föräldrar i fängelse. 

De intagnas perspektiv 

Kriminalvårdens uppdrag gentemot de intagna är att verkställa straffet de dömts till. 

Under den tiden ska Kriminalvården även förbereda den intagne för frigivning och 

återanpassning till samhället samt minska risken för återfall i brott. När det gäller 

intagna föräldrar har Kriminalvården ett särskilt ansvar för att stödja, uppmuntra 

och underlätta för den intagne att utöva sitt föräldraskap under tiden i anstalt, men 

också förbereda både förälder och barn för tiden efter straffet. Kriminalvården er-

bjuder behandlingsprogram, utbildning, arbetsträning och relationsstärkande insat-

ser. Deras vision ”Bättre ut” betyder att den intagne ska ges förutsättningar för att 

leva ett liv utan missbruk och kriminalitet efter avtjänat straff. Att stärka den intag-

nes relation till sin familj är en av de mest förebyggande insatser som kan göras mot 

kriminalitet och missbruk menar Andersson och Johansson. Godnattsagor inifrån 

ger den intagne möjlighet att bidra till sitt barns utveckling och stärker den intagne 

i sin föräldraroll.114 

Kalle som är intagen på Skänningeanstalten berättar att han aldrig läste sagor 

för sin dotter innan han hamnade i fängelse och att han hade dåligt samvete för det, 

”så när jag väl fick chansen att göra detta så mådde jag skitbra. Då kände jag wow, 

nu har jag ändå gjort nånting som det förväntas av en förälder att göra. Det var ändå 

en fantastisk känsla”. Han säger att känslan av att inte vara tillräcklig är stark när 

man sitter i fängelse, vilket gör den här verksamheten väldigt viktigt.115 

Att gå från rollen som intagen till rollen som pappa kan vara svårt säger Kalle. 

När man deltar i studiecirkeln Godnattsagor inifrån underlättar det om gruppen är 

öppen, vissa deltagare är tillbakadragna, men om någon börjar bjuda på sig själv så 

brukar alla andra också bli mer öppna. Man måste glömma alla principer man tror 

sig ha här inne och tänka på att man gör det för sitt barns skull.116  De intagna som 

inte deltar i cirkeln är ofta skeptiska och gör sig gärna lustiga över sagoläsandet. 

Men Kalle bryr sig inte om det, för han gör det för sin dotters skull, han menar att 

Godnattsagor inifrån har gett honom styrkan att inte lyssna på vad andra tycker och 

tänker. Men första gången han hörde om Godnattsagor inifrån så var hans tanke 

”Det vete faan, ska jag sitta där och vara nåt troll eller nåt träd eller nåt. Att sitta 

och läsa, då hade jag det lite i mig, vad skämmigt”.117 Kalle började med att spela 

in låtar och skicka hem till sin dotter. Det var när han deltog i en föräldragrupp som 

 
114 Andersson och Johansson (2010), s.21–22. 
115 Intervju Kalle. 
116 Intervju Kalle.  
117 Intervju Kalle. 
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han började tänka mer på barnets perspektiv. Han menar att det alltid är lätt att tänka 

utifrån föräldrarnas perspektiv ”men man måste tänka -vad tänker ungarna, det är 

det som är grejen”.118  

Kalle berättar att det var en fantastisk känsla att kunna få göra något sånt här 

inifrån anstalten. Han säger att han tidigare såg det som att från insidan kan man 

inte vara en pappa ”så att kunna få göra nåt sånt här för sin dotter, att få läsa en 

saga, det är väldigt stort, för då vet man att hon kommer höra din röst och hon 

kommer förknippa den med en saga och barn älskar sagor och musik. Det kändes 

jättebra för mig alltså att få göra det”.119  

Godnattsagor inifrån har i tysthet vunnit respekt på anstalten berättar Mah-

moud som är 25 år i Sydsvenskan. När han åkte in hade hans son precis lärt sig gå 

och hans fru var gravid med parets andra barn. Man pratar inte om det mellan träf-

farna, då vissa vill vara lite hårda säger han. Men vi gör det här för våra barn och 

han tror att alla pappor har den kärleken till sina barn. Mahmoud ska vara kvar på 

anstalten i sex månader, sen är han ute. Han säger att det är familjen som får lida 

mest, att det är dom som är dom riktiga fångarna. Men nu kan han i alla fall göra 

något för sin son ”nu kan han i alla fall höra min röst.”120 Det är hårt att ha barn på 

utsidan säger Christoffer vars söner var sju månader och sju år när han hamnade på 

anstalt. Saknaden och känslorna av maktlöshet blir ett dubbelt straff menar han. Det 

är lätt att bli apatisk och stänga av tillvaron därute. Om man tänker på barnen hela 

tiden så går man under.121 

Cirkelträffarna blir ett tillfälle när man kan prata om sitt barn menar Kalle, det 

gör man inte med vem som helst på anstalten. Men cirklarna kan bli väldigt olika 

beroende på vilka som deltar. Om man hamnar i en bra grupp så öppnar man sig 

”man hör saker från de andra - så tänker och känner jag också. Och så skrattar man, 

ibland lite ångest, sorgligt och så, men man får i alla fall ut sina tankar och känslor 

gällande barn.”122 

Rikard som är dömd till 6 år för grovt narkotikabrott säger i tidningen Vi läser 

att ”Godnattsagor inifrån är nog det bästa Kriminalvården gjort”. Han träffar sin 

son som oftast en gång i månaden. Men hans son lyssnar på de sagor han fått varje 

kväll. ”Min röst kommer så nära. Trots att det är 10 mil och en fängelsemur emellan 

oss, så kan vi mötas” säger Rikard.123  

Ernesto är dömd till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott, han läser in Godnatt 

Alfons Åberg till sina barn, han inleder och avslutar med en sång från Argentina där 

han själv kommer ifrån. Godnattsagor inifrån är en fantastisk chans som borde fin-

nas på alla anstalter säger han i kriminalmagasinet Misstänkt. ”Att kunna ge sina 

 
118 Intervju Kalle. 
119 Intervju Kalle. 
120 Jarnlo, (2010). 
121 Holmberg, (2008). 
122 Intervju Kalle. 
123 Vi läser (2009). 
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barn något bra trots att man sitter härinne är så stort att jag inte riktigt kan beskriva 

det.”124 

Bibliotekarien hade vissa sagor redo när Kalle skulle välja saga till sin dotter, 

men hans dotter ville helst ha Disneys Frost och han lovade henne att försöka hitta 

den. Frost är den bok han minns bäst att han läste in. Det var hans dotters favorit 

och därför hans favorit också. Han valde just den sagan för att det skulle bli extra 

bra för henne. ”När jag väl skulle läsa den /Frost/ så ska jag väl erkänna att det var 

lite svårt ibland. Vissa ord. Arendal finns det i Frost. Personalen sa till mig - det 

uttalas inte så, hon kommer bli sur på dig om du uttalar det så.” Kalle tycker att han 

blivit bättre på att läsa och bättre på att leva sig in i sagorna, att kunna göra till 

rösten lite beroende på vem han ska spela.125 Sagan ger ytterligare en koppling till 

barnet menar Kalle för då kan han prata med henne om sagan och de kan leva sig 

in i den världen tillsammans och skrattar åt den. ”Det var exakt så det var, vi hittade 

en gemensam nämnare. Det var perfekt, det öppnar upp för andra samtal också. En 

isbrytare kan man väl kalla det”.126  

Lars 38 år berättar i Sydsvenskan att han också upplevde att nästan med-

detsamma när han började läsa för sin son fick de något att prata om, något gemen-

samt som de inte haft tidigare. När de pratar på telefon så hör han på sonens röst 

och på det han säger, att han vet att jag tänker på honom. Lars önskar att fler skulle 

få uppleva fördelarna med Godnattsagor inifrån. Det stärker ens självkänsla. Det 

som var jobbigt var att höra sin egen röst tycker Lars.127 Det tycker även Silken, han 

säger i tidningen Vårt Malmö att det enda negativa han upplevde med Godnattsagor 

inifrån var att behöva lyssna på sin egen röst, men att man vande sig snabbt. Han 

upplever också att det går lättare att prata med sonen efter att han fått skivan. Nu 

har de något gemensamt att prata om. ”Nu kan vi snacka fotboll. Avståndet mellan 

oss känns inte lika långt nu” säger Silken. Han berättar att han aldrig skulle fått för 

sig att låna en barnbok tidigare.128 

Jamil som är tidigare medlem i Original gangsters och dömd för grovt narkoti-

kabrott säger i Göteborgsposten att det här är någonting som binder honom och 

hans son samman. Pappor läser sagor för sina barn ute i det riktiga livet och nu får 

intagna föräldrar en chans att bidra med något positivt. Jamil önskar att man kunde 

få läsa in sagor oftare, kanske en gång i månaden. Han säger att ”man kan skicka 

presenter, men det är inte samma sak, nu lägger man ner möda och energi på att 

visa att man faktiskt bryr sig”.129 Det känns skönt att ha gjort något positivt för sitt 

barn säger han. Skammen och skuldkänslorna över att ha svikit sina närmaste för-

svinner för en stund.130 

 
124 ”Inläst på anstalt” Misstänkt, 2010. 
125 Intervju Kalle. 
126 Intervju Kalle. 
127 Dahl, (2008). 
128 Berling (2008). 
129 Persson, (2009). 
130 Mortensen (2009). 
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Kalle säger att han gärna skulle vilja vara med i en cirkel igen. Han berättar att 

det inte bara varit hans dotter som hört sagorna, utan hans syskonbarn också. Han 

vet att hans dotter tyckte om sagorna jättemycket. ”Det är ju bra att kunna göra nåt, 

för det är ju svårt som sagt när man sitter här inne. Brev och så är ju en sak, men att 

få spela in sin egen röst och berätta är mycket bättre”. Kalles dotter har varit på 

anstalten och besökt honom och förhoppningsvis får hon komma snart igen. Han 

säger att han fått bättre kontakt med sin dotter och han skulle själv tro att sagorna 

varit en del av det.131 Han hoppas få läsa in en saga igen för han har en saga han 

själv har skrivit om en kung och en prinsessa ”jag är kungen och hon är prinsessan”. 

Kalle sammanfattar vad Godnattsagor inifrån har gett honom: 

”Tacksamhet - jag fick tacksamhet, då kunde jag sova gott på nätterna, för det 

är okej, min dotter kan slå på sagan och lyssna på pappa. Och det gjorde mig trygg. 

Jag sa alltid till henne -lyssna på sagan när du ska sova eller när du vill, så det gav 

mig ro också. Man berättar att man älskar henne mycket och så på slutet. Perfekt 

faktiskt”. 132 

Barnperspektivet 

 

Varje år är det mer än 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder som är 

intagen på en anstalt.133 Fängelsestraff drabbar barn på olika sätt beroende på hur 

deras familjesituation ser ut i övrigt, men de flesta påverkas i stor utsträckning av 

separationen och av omgivningens reaktioner. En del får allvarliga krisreaktioner 

när en förälder blivit intagen och det är inte ovanligt att barnen skuldbelägger sig 

själva för det som hänt. Forskning visar att barn till föräldrar med en kriminell livs-

stil löper ökad risk att själva hamna i kriminalitet. Risken kan dock motverkas av 

god kontakt med den frihetsberövade föräldern. 134 

Sedan 1997 har Kriminalvården arbetat med att föra in barnperspektivet baserat 

på barnkonventionen i sin verksamhet. 2005 infördes till exempel barnombud på 

alla häkten, anstalter och inom Frivården. Barnombuden är ansvariga för att barn-

perspektivet genomsyrar verksamheten. 2007 beslutades att alla intagna ska tillfrå-

gas om de har barn och att man ska ge stöd till den intagne i sin föräldraroll. Idag 

ska alla landets anstalter bedriva föräldrautbildning.135 

Sveriges regering gav 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga de insatser 

som finns för barn som har frihetsberövade föräldrar. Socialstyrelsen har med ut-

gångspunkt i barnkonventionen undersökt om det stöd som finns i dag motsvarar 

de behov som finns hos barnen. Socialstyrelsens bedömning är att insatserna inte 

fullt ut motsvarar barnens behov. Några områden där stödet särskilt kan behöva 

 
131 Intervju Kalle. 
132 Intervju Kalle. 
133 Socialstyrelsen (2018), s.7. 
134 Socialstyrelsen (2018). 
135 Andersson o Johansson (2010). 
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utvecklas är: barnens behov av information om vilket stöd som finns samt deras rätt 

till kontakt med den frihetsberövade föräldern.136 Barnets bästa  ska alltid vara ut-

gångspunkten vad gäller kontakten med den frihetsberövade föräldern.137 I utred-

ningen presenteras en kunskapsöversikt från 2013 som sammanfattar aktuell forsk-

ning och litteratur kring hur tillvaron påverkas av att ha en frihetsberövad förälder 

och vilka konsekvenser detta kan få för barnet. Översikten bygger på sammanlagt 

31 texter publicerade i Europa och USA mellan åren 2000 och 2013. Kunskaps-

översikten visar framförallt att barn både mår bra av att hålla kontakten och vill 

träffa sin förälder under tiden som denne är frihetsberövad.138  

Enligt barnkonventionen får inte barn diskrimineras för att deras föräldrar be-

gått brott och barns bästa ska alltid sättas främst vid alla åtgärder som berör dem. 

Barnperspektivet ska alltså finnas med i myndigheternas beslutsfattande av deras 

föräldrars verkställighet. Barn som skiljs från sina föräldrar har rätt att upprätthålla 

en relation till och ha kontakt med sin förälder. Föräldrarnas ansvar som vårdnads-

havare ska också så långt som möjligt tillgodoses, även om föräldern är frihetsbe-

rövad.139  

I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, vilket ytterligare tydliggör 

att barn är egna individer, med egna rättigheter. Barnkonventionen får en högre sta-

tus som svensk lag men det innebär egentligen inga nya rättigheter för barnen. Skill-

naden blir att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsende och andra 

beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genom-

slag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.140  

Barn med föräldrar i fängelse är en bortglömd grupp menar Malin Ekedahl som 

arbetar på Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse), en fri-

villigorganisation som startades 1998 (den hette tidigare Bryggan) vars syfte är att 

ge stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. Hon skulle vilja upplysa alla om att 

de här barnen finns. Ekedahl föreslår att biblioteken skulle kunna ha en utställning 

för att informera, kanske tillsammans med Bufff, för att synliggöra dessa barn. Hon 

menar att det är viktigt att det skrivs om den här gruppen, för folk vet inte. Det är 

också viktigt att upplysa allmänheten om olika organisationer som hjälper barnen, 

som till exempel Bufff, Solrosen och Vårsol. Biblioteket skulle kunna vara en be-

tydelsefull del i informationsarbetet, eftersom de når ut till många människor. 

Bibliotek får ofta mycket uppmärksamhet i media, och därmed når man även folk 

som inte går på biblioteket menar Malin Ekedahl.141 

För att komma i kontakt med barnen träffar Malin Ekedahl både pappor, mam-

mor och barn men hennes fokus är alltid barnens perspektiv. Det är en svår grupp 

att nå eftersom den är så stigmatiserad. Det är inte lätt att få mammorna att berätta 

 
136 Socialstyrelsen (2018), s.8. 
137 Föräldrabalken 6 kap. 2a § och Barnkonventionen Artikel 9. 
138 Socialstyrelsen (2018), s.22. 
139 Andersson och Johansson (2010), s.17–19. FN:s konvention om barnets rättigheter (2019). 
140 Regeringens webbplats. 
141 Intervju Malin Ekedahl. 
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och det är svårt att få barnen att berätta eftersom det är så skambelagt att ha en 

pappa i fängelse. Det blir Bufff som får försöka tala för dem, men det är inte helt 

enkelt och blir inte heller riktigt rättvist menar Malin Ekedahl eftersom det är omöj-

ligt att helt kunna förstå hur det är att ha en förälder/pappa som har suttit i fängelse 

hela ens barndom. 

Det är vanligt att den som är frihetsberövad inte vill berätta för sitt barn var 

man egentligen är, att man är i fängelse ”för då kommer barnen bli retade i skolan 

och kommer inte få leka med sina kompisar när dom får reda på att jag sitter här”.142 

Pappor hittar ofta på olika förklaringar till frånvaron och säger att de är på resa, på 

besök i hemlandet, jobbar i Norge, är på sjukhus, har tappat telefonen, det går inte 

att ringa, han kan inte komma hem när barnet fyller år för han måste jobba och så 

vidare.  

För de som arbetar på Bufff är det här hemlighållandet det stora problemet. Det 

allra viktigaste menar de är att prata med barnet om att föräldern är i fängelse. Barn 

ska veta, sen behöver man inte berätta i detalj, men barn ska veta varför någon 

försvinner ur deras liv, det är deras rättighet menar Malin Ekedahl. Ofta är barns 

fantasi så mycket värre än verkligheten. Många barn tänker –”är det mitt fel? vill 

inte pappa vara med mig? vill han inte komma på min skolavslutning? på min in-

nebandyträning? varför kommer inte min pappa och hämtar mig på dagis och varför 

gör han inte det ena eller det andra?” Om pappan lever i kriminalitet eller missbruk 

kan barnet till och med undra om pappan lever. ”Och det är väl värre än att sitta i 

fängelse” säger Malin Ekedahl retoriskt. Sen får pappan givetvis avgöra om han vill 

berätta varför han sitter i fängelse. Om man någon gång ska kunna bryta hemlig-

hetsmakeri och rykten så måste man våga berätta för sina barn, dels för att ta bort 

skuld och skam från barnen men även utifrån ett samhällsperspektiv, för pratar man 

om det kan barnet fråga och få svar istället för att det ska vara stigmatiserat. Bufff 

försöker få föräldrarna att se situationen i ett större perspektiv. Pappan eller mam-

man säger att de vill skydda barnet, men egentligen skyddar dom ju sig själva. Det 

är lätt att gå in i sin egen skuld, i sin egen skam menar Ekedahl.143 

Många av de här barnen har kanske inte behov av att gå till Barn- och ungdoms-

psykiatrin eller skolkuratorn, dom måste kanske bara få fråga om pappa har en säng 

eller om pappa får mat. Är de tonåringar kanske de undrar om det är som i tv-serien 

Prison break. Malin Ekedahl berättar om ett barn vars pappa satt på anstalt och han 

trodde det var som i Bamse, att pappa hade en kula runt foten.  

Det går att vara en engagerad förälder fast man är på insidan säger Malin Eke-

dahl. Man kan skriva brev, man kan ringa, man kan prata om samma barnprogram, 

man kan titta på barnprogram samtidigt som sitt barn. Det är också viktigt att som 

förälder inte vara egoistisk, om barnet inte vill prata så får man inte ta det som en 

förolämpning, för deras liv där ute pågår. Barnet kanske hellre vill springa in till 

 
142 Intervju Malin Ekedahl. 
143 Intervju Malin Ekedahl. 
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grannen eller hoppa rep, för barn är här och nu, det är många föräldrar som säger -

fast han eller hon vill iallafall inte prata, men Ekedahl menar att då har du i alla fall 

ringt. Det kan räcka med att säga -hej hur mår du? eller -god natt.  

Dagen före intervjun har Malin Ekedahl och hennes kollega varit med på God-

nattsagor inifrån på Västerviksanstalten för att berätta om Bufffs verksamhet. Bufff 

har gjort en film som ofta används på anstalterna för att prata om föräldraskap ini-

från anstalt. Filmen heter Emilia och handlar om en flicka vars pappa hamnar i 

fängelse, om hemligheten, om motstridiga känslor och om skuld och skam. Många 

föräldrar förstår inte vad som händer med barnen och vad dom utsätter sina barn 

för. Det pratar Bufff med föräldrarna om inne på anstalten, vilken pappa de vill vara 

och om det sociala arvet. Inne på anstalt och häkte är papporna ofta väldigt mottag-

liga, det är i det verkliga livet sen, när dom är ute som det är svårt säger Malin 

Ekedahl.   

Hon tycker att ”Godnattsagor inifrån är ”jätte jättebra. Jag tror inte det finns 

nånting negativt med Godnattsagor”. För mammornas del på utsidan är det positivt 

att se ett engagemang hos den andra parten och de blir ofta glada för sitt barns skull. 

Om barnet saknar pappan mycket kan det ge tröst. För den intagne är det viktigt att 

kunna göra klart någonting och kunna visa att man gjort något för sitt barn där-

hemma. Det tror jag är jätteviktigt säger Ekedahl. Det är också viktigt att göra saker 

som bryter mot ens vanliga mönster. Många av de här killarna, inte alla, men de 

som åker in och ut och lever ett riktigt kriminellt liv, kan få tillbaka lite av sin 

empati som de ofta tappat någonstans på vägen, att kanske uttrycka sig på ett annat 

sätt, att få vara någon annan än den de vanligtvis är en stund. Det tror Malin Ekedahl 

att Godnattsagor inifrån kan hjälpa till med. Det är positivt att det kommer folk 

utifrån och pratar med de intagna, det bryter av mot vardagen och väcker tankar tror 

hon.144 

 ”När jag hörde talas om det (Godnattsagor inifrån) första gången så tänkte jag 

att det måste ju vara bland det bästa både för barnen och de intagna.”145 Hela den 

här processen som dom kanske tycker är jättejobbig och jättetöntig. Dom har inte 

läst en bok i hela sitt liv, det är många av dom som aldrig avslutat någonting och 

tänk då att skicka hem den här cd skivan. Att ha gått den här kursen, de kanske 

aldrig gått i skolan. Och dom tycker det är mysigt när dom ringer hem sen och får 

höra att barnen lyssnar på godnattsagorna när dom går och lägger sig eller när dom 

kommer hem från skolan. Det är så viktigt säger Malin Ekedahl. 

Enda gången det inte vore lämpligt att skicka hem en saga är om barnet blivit 

utsatt på ett eller annat sätt. Då kanske man inte ska göra det förrän kontakten tagits 

upp igen och det juridiska är klart. För man kan inte skicka hem en skiva även om 

mamman skrivit på, till någon som själv utsatts, så att barnet måste sitta och lyssna 

på sin egen förövare, det går inte säger Malin Ekedahl. Men med själva 

 
144 Intervju Malin Ekedahl. 
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Godnattsagor inifrån finns det inget som är fel även om det sen kan bli fel vem man 

skickar till och vid vilken tidpunkt. Men då får man förlita sig till vårdnadshavare, 

socialtjänsten, utredningar och det juridiska.146 

Beslut om Godnattsagor inifrån borde ligga på en högre nivå inom Kriminal-

vården än det gör idag anser Malin Ekedahl. På Skänningeanstalten som är en stor 

anstalt och snart ska bli Sveriges tredje största anstalt borde det finnas beslut på att 

de kör grupper till exempel tre gånger per år.  Ekedahl anser att allt inom Kriminal-

vården som har med barn att göra borde vara högt prioriterat, men i dagsläget är det 

lågprioriterat. Det beror enligt henne troligen på att anstalterna är helt överbelagda, 

det är personalbrist, det är indragningar, det ska byggas nytt och anstalter läggs ner, 

så det är ”kaos” både på häkten och anstalter. Och då blir inte den här typen av 

verksamhet prioriterad, man orkar helt enkelt inte dra igång något. Men hon tror att 

nästa år när barnkonventionen blir lag så kommer det sättas mer press på Kriminal-

vården angående dessa frågor.147 

Barnets behov och villkor med en intagen pappa/mamma i fängelse är en av de 

mest angelägna frågorna för Godnattsagor inifrån menar Karin Johansson, initia-

tivtagare till projektet. Det är vad hela projektet handlar om. I vissa fall har det varit 

nästan livsavgörande. Det betyder allt att pappan läser godnattsagan på kvällen. De 

intagna som deltagit kan berätta att ”nu kan mitt barn äntligen somna på kväl-

larna”.148 ”Vårt barn sa högt när sagan var slut. Jag älskar dig också pappa. Tror du 

han hörde mig nu, farmor?”149  

För andra barn har det säkert inte varit lika starkt, men man vet inte hur barnet 

kommer uppfatta det i framtiden säger Karin Johansson. Om man inte har en relat-

ion med sin förälder, för att det inte funkade så kanske det finns något ändå, ”min 

pappa försökte, han ville, men han kunde inte liksom.”150 Men när det gäller barnen 

så är det inte bara kontakten med föräldern utan även biblioteksperspektivet som är 

viktigt menar Johansson. Det handlar om varför berättande och sagor är så viktigt 

för barns språkutveckling, för att utveckla empati och alla andra delar som läs-

ningen ger. Den andra parten, oftast mamman, får många gånger en annan syn på 

sin partner eller ex. partner, i vilket fall pappan till sitt barn under Godnattsagor 

inifrån. Man har även sett att mammornas läsning ökat och även besöken på biblio-

teket. Så det ökade engagemanget och kunskap kring vikten av läsning ger ringar 

på vattnet även in i familjen.151 

Karin Johansson poängterar att Godnattsagor inifrån inte bara är själva inspel-

ningen av sagan. Hon tror att mycket färre intagna skulle genomföra hela cirkeln 

om det var så, hon tror att många behöver den självförtroendehjälp man får i cirkeln. 

Det börjar med att barnombuden går och pratar med intagna som man tänker skulle 

 
146 Intervju Malin Ekedahl. 
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behöva stöd, de kanske är i ett läge där de behöver stöttning i sin familjesituation, 

eller så har den intagne uttryckt att han vill ha större möjlighet till kontakt med 

familjen, medan andra behöver hjälp med att ens tro på att de kan bidra med någon-

ting till sina barn och då krävs det arbete redan i rekryteringen av deltagare. Karin 

tror att få intagna skulle ha mod att bara sätta sig och spela in en saga direkt, utan 

stöd. Det är möjligen dom som redan har bra kontakt med sina barn. Hon menar att 

om man går hela cirkeln med alla dess delar så är det större chans att man vågar. 

Man får hjälp av bibliotekarien och det kommer in en professionell berättare för att 

inspirera till att våga läsa högt.152  

Karin Johansson hoppas att när barnkonventionen blir lag ska det vara positivt 

för Godnattsagor inifrån. Kriminalvården får ett ökat tryck på sig att ta hänsyn till 

barnperspektivet. Karin har redan tidigare lyft fram barnkonventionen från biblio-

tekets sida. Det här är en av de få verksamheter i kommunal regi där man verkligen 

kan se att man lever upp till vissa av punkterna i barnkonventionen, som att barn 

ska kunna upprätthålla kontakten med sina föräldrar när de är separerade från 

varandra. Tidigare hade de intagna möjlighet att välja anstalt utifrån var de bodde, 

för att upprätthålla familjeanknytningen. Det kan man fortfarande ansöka om men 

det är en väldigt liten procentandel som får den möjligheten vilket är väldigt långt 

från barnkonventionen, och den ska ju vara vägledande även om den inte blivit lag 

än.153   

Kriminalvårdens perspektiv 

Godnattsagor inifrån är som sagt en verksamhet som bedrivs i samarbete mel-

lan bibliotek och kriminalvård. De har olika ingångar och drivs av delvis olika in-

tressen. En av dem som varit med och utvecklat verksamheten inom Kriminalvår-

den är Stina Sjödin. Hon har jobbat i många år med barnperspektivet i Kriminalvår-

den. Hennes ansvar har varit allt som har med barnperspektivet att göra, både barn 

med föräldrar i fängelse, men även barn som själva är klienter, dessa barn finns 

oftast i häkten men förekommer även i frivård och i mycket liten utsträckning i 

anstalt. 

Stina Sjödin arbetar sedan två år tillbaka i generaldirektörens stab. I stabsgrup-

pen ingår en stabschef och två utredare varav Stina Sjödin är den ena. Hon tar fram 

underlag till generaldirektörens dragningar och möten, sköter alla internationella 

åtaganden och har kontakter med departementet och med de riksdagspolitiker som 

sitter i Kriminalvårdens insynsråd. Det innebär att hon inte längre arbetar lika aktivt 

med barnperspektivet. Stina Sjödin brann verkligen för den här frågan säger hon 

och gör fortfarande. Hon arbetade brett, utbildade barnombud, var med i europeiska 
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nätverk och hade många kontaktytor. Men hon upplever att intresset har dalat lite, 

barnfrågan har hamnat mellan stolarna. Ingen av hennes efterträdare tycks vara rik-

tigt lika engagerad. Det blir sårbart när det är så personbundet menar Stina Sjödin 

och fortsätter ”delar av den här frågan är ju min bäbis liksom, ni kan ju inte bara 

slarva bort det här nu”. Det räcker med att en person slutar och sen helt plötsligt 

finns inte den frågan kvar i myndigheten längre. Frågan är ju såklart inte borta men 

det är ingen som driver den längre. Kriminalvården måste bli bättre på att säker-

ställa att frågor lever vidare trots att personer byts ut ”för ytterst är det ju klienterna 

och barnen som drabbas för att vi på huvudkontorsnivå inte kan hitta bra former för 

att säkerställa att arbetet fortlöper”.154  

Barnperspektivet hade ett uppsving under en period berättar Sjödin. Hon tog 

själv fram Kriminalvårdens handbok för arbetet med barnperspektivet 2016. God-

nattsagor inifrån ”var hett” och man arbetade även med en ny utbildning för barn-

ombuden. Men nu tycks arbetet med barnperspektivet ha tappat lite fart ute på an-

stalterna menar hon och tillägger att tyvärr gäller det nog även Godnattsagor ini-

från. Det måste finnas tydliga direktiv uppifrån, där det framgår vad som gäller ”är 

tex Godnattsagor inifrån en prioriterad fråga, är det nåt vi verkligen ska försöka få 

till på anstalten eller är det så att man får välja själva, då kanske det är enklare att 

köra en målerikurs, för det kräver inte teknisk utrustning eller inblandning av en 

bibliotekarie.”155 Numera har Sjödin emellertid fått mer förståelse för hur styrd Kri-

minalvården är av justitiedepartementet och av budgeten, vilket man inte riktigt ser 

menar hon, när man är i andra positioner. 

Stina Sjödin är mycket positiv till Godnattsagor inifrån och lyfter fram bety-

delsen för såväl barnen som de intagna. Hon är oerhört mån om att verksamheten 

får leva vidare ”för är det någon verksamhet som vi har varit stolta över och är stolta 

över så är det Godnattsagor inifrån”.156 Man gör något både för barnen som har 

föräldrar i anstalt och man gör någonting för de intagna som får dem att känna att 

de kan vara delaktiga i barnen på något sätt. Även de deltagande föräldrarna på 

hemmaplan tycker att det är jätteviktigt, så det känns som det är ganska liten insats 

för ett stort resultat som påverkar många säger Stina Sjödin. Många av de intagna 

läser högt för första gången i sitt liv. De har ofta inte en uppväxt där mamma eller 

pappa läste godnattsaga på kvällen, skolan är ofta ett mörkt kapitel, man är kanske 

inte särskilt duktig på att läsa och man vill därför inte läsa. Helt plötsligt hamnar 

man där att man ska sitta och läsa högt i grupp, och det är rätt utmanande för dom 

här personerna, men samtidigt jättenyttigt menar Stina Sjödin. Hon berättar att ge-

neraldirektören ofta lyfter fram Godnattsagor inifrån som ett gott exempel på något 

positivt som Kriminalvården gör när han är ute och pratar i olika sammanhang och 

”ska man vara lite krass så är det faktiskt ganska bra PR för oss”.157 
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 Sjödin menar att Godnattsagor inifrån är en verksamhet som på ett väldigt bra 

sätt kompletterar mycket av arbetet med kriminalitet och kriminella faktorer som är 

en självklarhet inom Kriminalvården. Det borde vara något som får spridning i hela 

landet, det är en så pass enkel verksamhet så man borde kunna se till att den finns 

på alla anstalter. ”Det är ju nåt speciellt när dom här ganska hårdbarkade männen 

sitter och läser och pratar till sina barn. Hur fint det är att dom kan säga en personlig 

hälsning, så vi ska värna om det tycker jag”.158 

Familjen är liksom för de flesta människor i samhället mycket viktig också för 

de intagna. Många tycker att dom sviker sina barn ”jag sitter här istället för att 

skjutsa dom till fotbollsträningen eller packa ryggan inför friluftsdan liksom”. När 

de intagna är i anstalt ska dom inte ha tillgång till droger, dom är nyktra, dom har 

hunnit landa, dom har fått sitt straff och det ger möjlighet för Kriminalvården att 

påverka menar Stina Sjödin. Godnattsagor inifrån ger de intagna en möjlighet att 

vara delaktiga i barnens liv. ”Kriminalvården är inte bara concertinatråd, murar och 

isolering, det sitter grovt kriminella män och kvinnor därinne och läser Mamma mu 

och pysslar med glitterlim, det blir ju en väldig kontrast, det hårda mot det mjuka, 

vilket gör det ännu mer tillspetsat på nåt sätt”.159 

Många av de intagna som Stina Sjödin träffat vittnar om att man inte känner sig 

delaktig i sitt barns liv, man har inte koll på när dom har utvecklingssamtal eller om 

dom har gjort läxan, utan man är långt bort. För ett antal år sedan placerade Krimi-

nalvården den intagne till viss del utifrån närhetsprincipen, så gör man inte längre 

utan nu placeras man utifrån riskmottaglighet och säkerhet, vilket innebär att det är 

geografiskt mycket större avstånd för barnen och att man kan ha ännu mindre kon-

takt. I ovanligt sällsynta fall skulle man kunna ta hänsyn till barnperspektivet i pla-

ceringsprocessen, men det görs väldigt sällan, då ska det i princip styrkas av ett 

psykologutlåtande att den här personen måste ha geografisk närhet till sina barn för 

att barnen har väldigt speciella diagnoser eller så.  Det är mycket sällan man gör 

det, vilket slår hårt mot barnen och mamman utanför säger Stina Sjödin. Det här 

har ändrat sig över tid. Förändringen kanske började för 10–15 år sedan enligt Stina 

Sjödin och nu placerar man i stort sett inte alls utifrån närhetsprincipen längre. Man 

arbetar mer med klientens behov och risker, vilket man inte gjorde tidigare på 

samma sätt. 

Det har förts diskussioner om att man skulle kunna göra en komprimerad vers-

ion av Godnattsagor inifrån som skulle kunna användas i häkten. I häktet finns ett 

stort behov av isoleringsbrytande insatser, eftersom man i regel sitter isolerad 23 

timmar om dygnet om man sitter med restriktioner. Det innebär att den häktades 

kontakter med omvärlden begränsas. Det skulle kunna finnas behov av att ha en 

komprimerad version av cirkelverksamheten även på anstalterna menar Stina Sjö-

din eftersom det är ganska många som sitter på korta fängelsestraff och därmed inte 
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kan delta i hela cirkelverksamheten på 6 träffar.  Istället för att inte kunna delta alls 

så kanske man skulle kunna ha en kortare version av verksamheten säger Sjödin. 

Det har dock aldrig genomförts, då Malmö huvudbibliotek, som håller i utbild-

ningen av cirkelledare, har varit väldigt skeptiska till att förkorta cirkeln. Men Sjö-

din anser att det är en diskussion som man borde fortsätta.  

Här finns uppenbarligen en skillnad mellan bibliotekets inställning och Krimi-

nalvårdens syn på hur verksamheten ska bedrivas. Det har dessutom varit diskuss-

ioner på flera anstalter bl. a på anstalten Hall om att arbeta med en egen variant av 

Godnattsagor inifrån. Där har länge funnits en studio med möjligheten att spela in. 

Tanken var att de intagna helt enkelt skulle läsa in en bok som sedan skickades hem 

till barnet. Men Malmö huvudbibliotek sa nej. De ville inte ha någon ”hemsnickrad 

variant”. Stina Sjödin menar att de som inte är så insatta i läsning och litteratur 

kanske inte förstår att Godnattsagor inifrån fyller ett större syfte än att bara produ-

cera själva skivan eller sagan. Det handlar om att få upp intresset för läsning bland 

annat och att få möjlighet att delta i hela projektet som är så mycket mer.   

Utbildningen av cirkelledare vad gäller Godnattsagor inifrån är en viktig del 

av hela projektet. Det är Malmö huvudbibliotek som har utbildat cirkelledarna och 

Kriminalvården som har betalat dem för den tjänsten. Stina Sjödin menar att det är 

”en vinst” att samarbeta med duktiga bibliotekarier och att det är en bra grundprin-

cip i verksamheten. Samarbetet är viktigt. Malmö huvudbibliotek var initiativtagare 

och har satt ramarna för det hela, men nu skulle delar i verksamheten kanske behöva 

revideras för att få ett bättre flöde säger Sjödin. Det har inte varit några utbildningar 

på länge och utan cirkelledare faller hela projektet. Kriminalvården och Malmö hu-

vudbibliotek planerar för ett gemensamt möte som får utvisa hur de tänker att fram-

tiden ska se ut, men Sjödin menar att man kanske måste tänka lite annorlunda i hur 

man ska driva cirklarna i framtiden.160 

Kriminalvården skulle till exempel kunna effektivisera verksamheten om de 

fick utbilda själva med hjälp av sina egna bibliotekarier, men vissa anstalter har inte 

bibliotekarier och då måste man skapa ett samarbete med ett närliggande bibliotek. 

Dessutom ska det helst vara en bibliotekarie med lite extra fokus på barnlitteratur.  

Man behöver fundera på om man kan skruva på några delar för att få verksamheten 

att flyta bättre säger Sjödin. Mycket har också hänt sen starten i och med den tek-

niska utvecklingen, då brände man cd skivor, men idag lyssnar de flesta inte på cd-

skivor längre. Det har pratats om att man skulle kunna spara ner sagan på ett usb-

minne, men då har det varit mycket diskussioner om säkerheten. Men det har prö-

vats på vissa anstalter och det funkar mycket bättre enligt Stina Sjödin. Det borde 

även gå att hitta andra möjligheter som att mejla över ljudfiler. Här finns ett ut-

vecklingsarbete att göra, för ”en cd skiva känns inte riktigt uppdaterat”.161 
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Malmö huvudbibliotek har tyvärr inte varit så flexibla som man kunde önska 

vad gäller utbildningen enligt Sjödin. De har bara kunnat tänka sig att hålla utbild-

ningen i Malmö, vilket inte blir så smidigt när det kommer folk från hela Sverige. 

Stina Sjödin skulle vilja lägga utbildningen i Stockholm så man lätt kan ta sig dit. 

Hon anser att om Kriminalvården köper en tjänst av biblioteket så måste de kunna 

”packa resväskan och åka iväg två dygn”. Att utbildningen förlagts endast till 

Malmö har medfört att vissa anstalter inte skickar någon personal, då det blir för 

stora kostnader kopplat till det. Det borde också gå att ordna en e- utbildning med 

webbseminarier så man inte behöver sitta på plats i Malmö i två dagar. På så sätt 

skulle man kunna spara mycket tid och pengar. Stina Sjödin tycker själv att video-

möten ofta blir mer effektiva, mer stringenta, det blir inte en massa prat runtomkring 

och ”man slipper signalfel i Katrineholm” säger hon med ett skratt. 

För några år sedan samlade Stina Sjödin alla utbildade cirkelledare till en erfa-

renhetsutbytardag i Norrköping. Det var runt 50 personer som hade fokus på att 

dela erfarenheter från arbetet med Godnattsagor inifrån. Där diskuterades möjliga 

utvecklingsområden och vad som fungerade bra respektive mindre bra. Cirkelle-

darna vittnade om att det är en jätterolig verksamhet att hålla i. Det är inte många 

verksamheter inom Kriminalvården som är omgärdade av så mycket positiva käns-

lor. Men i cirkelverksamheten kommer det så klart även upp jobbiga känslor säger 

Sjödin. Om en intagen ska sitta åtta år på Hall eller Kumla kan det ju väcka mycket 

tankar och känslor, inte minst i relation till barnen, men samtidigt vittnar personal 

om att när man haft Godnattsagor inifrån blir det en lugnare stämning på avdel-

ningen.  

Godnattsagor inifrån har rakt igenom har varit ett framgångsrikt projekt anser 

Sjödin. Det har inte har inneburit några skandaler i pressen, eller varit något som 

brottsoffer reagerat på utan det har varit mycket av en framgångssaga. Det vore 

synd om projektet skulle falla på någon form av organisatoriskt gnissel mellan 

biblioteket och Kriminalvården. Sjödin menar att jämfört med mycket annat inom 

Kriminalvården så är Godnattsagor inifrån en verksamhet som kräver ganska lite 

tid, resurser och förberedelser men ändå ger väldigt stora resultat. Den uppskattas 

av klienterna, den uppskattas av barnen, den uppskattas av cirkelledarna och den 

uppskattas av de mottagande barnens föräldrar. Den har också en bra positiv sprid-

ningseffekt genom att man får in läsningen som en viktig del för den intagne. Det 

underlättar när de sen ska söka jobb till exempel. Läsning är grundläggande för att 

kunna fungera i samhället och inom Kriminalvården ser man många som har svårt 

att läsa och skriva. Det finns dessutom många personer med annan etnisk härkomst 

vilket ibland medför att de inte behärskar svenska språket, det innebär att de inte 

kan gå några behandlingsprogram alls, för det finns inga program på andra språk. 

Det förebygger inte återfall i brott och här finns verkligen utvecklingspotential me-

nar Stina Sjödin.  
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En bidragande orsak till att Godnattsagor inifrån för närvarande tycks gå på 

sparlåga kan också vara att det i dagens läge är överfullt i både anstalter och häkten. 

Kriminalvården har dessutom dålig ekonomi och det här gör att ”det blir rörigt ute 

i verksamheten” enligt Stina Sjödin och då blir inte sådant som Godnattsagor ini-

från prioriterat, det är det som får strykas först. Frågan blir ”vad måste vi göra och 

vad är bra att göra?” Barnombuden på anstalterna drar ett tungt lass menar Sjödin. 

De vårdare som också är barnombud får ingen extra tid eller extra ersättning för det 

utan det jobbet läggs bara ovanpå allt annat arbete. Cheferna blir extremt viktiga i 

det här arbetet, för om de tycker det är viktigt och ger barnombuden möjlighet att 

planera och faktiskt jobba med detta, så är det en framgångsfaktor. Det går inte att 

bara räkna med att folk ska kunna göra det här ovanpå allting annat menar Sjödin. 

Där man har engagerade chefer, som tycker frågan är prioriterad, där funkar det 

också mycket bättre.162 

Anstalterna får inte några extra pengar för att arbeta med Godnattsagor inifrån. 

Det tas inom deras ordinarie budget. Godnattsagor inifrån är en förhållandevis bil-

lig aktivitet enligt Sjödin, men det är en del kostnader kopplat till det, som att avlöna 

bibliotekarien om man tar någon som inte är anställd av Kriminalvården. Vidare 

ska man ta dit en berättare vid ett tillfälle och så är det böcker och teknisk utrustning 

som ska köpas in. Trots att det inte rör sig om några stora summor är det en verk-

samhet som inte är helt nödvändig och den kan därmed strykas utan större bekym-

mer. Och i rådande spartider händer det tyvärr alltför ofta menar Stina Sjödin. ”Kan 

jag spara 50 000 någonstans? På Godnattsagor inifrån kan jag visst spara 50 000 

kr, då tar vi bort det. Så fungerar det ju tyvärr”. Det finns ingen evidens som styrker 

att det här är en bra verksamhet. Det räcker inte med att det känns bra. För att få 

evidens måste man forska. Kriminalvårdens forskningsavdelning håller just nu på 

med en stor utvärdering av Kriminalvårdens föräldrautbildning och något liknande 

behövs troligen även vad gäller Godnattsagor inifrån.163 

Anstaltskulturen är generellt sett ganska hård och de intagna måste positionera 

sig i en machokultur. ”Men när man ska läsa Pippi eller Mamma mu så måste man 

släppa den där attityden och våga vara lite mer sårbar och mjuk”. Hon tror att synen 

på det egna föräldraskapet kan påverkas av att delta i Godnattsagor inifrån. Det är 

oerhört mycket skam och skuld att vara frihetsberövad. Allra mest skam kring att 

man känner att man svikit sina barn. Många har misslyckats i skolan och i olika 

behandlingsprogram, men här kan dom få känslan av att ha lyckats.164  ”Det här 

projektet kostar så lite, men ger så mycket. En dag ska de kanske vara pappor på 

heltid. Det här är ett sätt att förbereda sig för papparollen”, säger Sjödin.165 

Det finns en ganska utbredd machokultur även hos kriminalvårdens personal 

säger Sjödin. Det är troligen så att barnombuden och cirkelledarna får kämpa 
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ganska mycket med övrig personals attityd. ”Att ta med dom stora tatuerade killarna 

in och läsa sagor, det tycker en del är jäkligt tramsigt”. Och då har man ytterligare 

ett motstånd som barnombud, man måste inte bara övertyga anstaltsledningen om 

att man behöver resurser och tid till det här, man måste även övertyga sina kollegor 

om att det här faktiskt är bra. Att kunna upprätthålla en god relation med sin familj 

är verkligen en stärkande faktor menar Stina Sjödin. Det kan bli svårare att rekrytera 

klienter till cirklarna om personal på avdelningen motsätter sig och ser ner på verk-

samheten.166 

Kriminalvården har i jämförelse med andra myndigheter som Polismyndig-

heten eller Migrationsverket kommit långt i arbetet med barnperspektivet. En viktig 

faktor är den myndighetsgemensamma handbok som bland annat styr arbetet med 

hur man ska förhålla sig till barn. Handboken tar upp hur man väger in barnper-

spektivet i olika beslut och hur man tar hänsyn till barn i andra frågor. Den är ett 

väldigt bra styrande dokument för att få någon form av likriktning i det här arbetet 

säger Stina Sjödin. När barnkonventionen blir lag nästa år kommer Kriminalvården 

att få större krav på sig och det kommer säkerligen att påverka arbetet med barn-

perspektivet mycket. Det kommer att bli ännu viktigare med insatser som är före-

byggande och som stärker föräldraskapet och då kan Godnattsagor inifrån bli en 

mycket viktig del i det. Så förhoppningsvis får barnfrågan ett uppsving i och med 

att barnkonventionen blir lag säger Stina Sjödin. Men det är ett jobb som kommer 

ta tid menar hon, ”de är en stor myndighet - en stor skuta - som tar tid att vända”.167  

Godnattsagor inifrån på anstalten Skänninge 

Barnombuden har en viktig uppgift i det faktiska arbetet med Godnattsagor inifrån.  

Tina Andersson arbetar som barnombud på Skänningeanstalten. Hon är ansvarig 

för föräldrautbildningen och för Godnattsagor inifrån men har även mycket stöt-

tande samtal och är behjälplig anstaltens beslutsfattare vad gäller att bevilja tele-

fonsamtal och besök. Hon har även kontakten med vårdnadshavare på utsidan. 

Tjänsten innebär att tänka utifrån barnperspektivet i alla situationer säger Tina An-

dersson.  

När de intagnas barn kommer till anstalten kan de få träffa sin pappa i ett bar-

nanpassat besöksrum med målningar av Pippi Långstrump på väggarna och det 

finns ett förråd där de kan låna saker till besöket berättar Andersson. De får gå in 

och ta vad de önskar, det finns lite spel och några DVD filmer, utklädningskläder, 

en docka och lite lego. Det finns endast tre besöksrum på anstalten och ett besöks-

rum avsett för barn samt en besökslägenhet. De flesta barn har skola mitt i veckorna, 

många har långt att åka och besöksrummen är hårt uppbokade, så det blir inte så 

ofta de kan träffa sin pappa.168 
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Om en intagen på Skänningeanstalten vill delta i Godnattsagor inifrån lämnar 

han in en intresseanmälan. Därefter tar Tina Andersson och hennes kollega kontakt 

med den som anmält sig och har en intervju för att ta reda på varför han vill delta. 

Det är ett krav att de intagna ska kunna medverka i alla sex träffarna, vilket innebär 

att de måste ha så lång tid kvar av straffet att de hinner göra färdigt. Man utgår alltid 

från barnets bästa vad gäller Godnattsagor inifrån. Andersson anser att när den in-

tagne visar intresse för att delta så är det oftast barnets bästa. De som medverkar 

vill göra det för barnens skull och därav kommer den goda stämningen i grupperna 

tror hon. Ibland är det inte den intagnes biologiska barn utan bonusbarn eller mor-

eller farförälder som deltar i Godnattsagor inifrån. Det är många intagna som 

kanske har missat sina egna barns uppväxt men som har barnbarn dom vill knyta 

an till. 169 

Alan Dapo, som är kriminalvårdsinspektör på Skänningeanstalten säger i en 

intervju i tidningen Corren att för många är inte det värsta att de själva sitter här, 

utan hur det påverkar familjen. Man kan känna att man har lämnat dem i sticket. 

Godnattsagor inifrån är ett sätt att upprätthålla familjebanden enligt Dapo. Och han 

hoppas att möjligheten att skicka hem en saga till barnen kommer att finnas kvar på 

Skänningeanstalten under lång tid framöver. Målet är att man ska vara en bättre 

människa när man kommer ut än när man kom hit. Att vi kan erbjuda något sådant 

här är en viktig del i det, säger han.170 

När man arbetat med Godnattsagor inifrån på Skänningeanstalten har man haft 

en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen för att så många som möjligt ska 

kunna delta, men också för att alla intagna av olika skäl inte kan vara tillsammans. 

Cirklarna har varit i kyrkans café, vilket är jättebra lokaler tycker Tina Andersson. 

De bjuder deltagarna på fika för att skapa en gemenskap.171 Andersson berättar att 

de har vissa förhållningsregler i Godnattsagor inifrån, när de träffas i den här grup-

pen ska de ha barnen i fokus. Innan de startar upp brukar de börja med någonting 

som de kallar för ”soptunnan”. ”Då får dom spy galla över allt som dom inte gillar 

med Kriminalvården och dom kanske har fått tråkiga beslut eller så. Så får dom spy 

lite galla sen lägger vi på locket och har barnen i fokus och då pratar vi inte kåk-

snack utan bara våra barn”172 Inom gruppen har de tystnadsplikt, för det kan bli 

jobbigt för vissa. Det kan bli väldigt påtagligt i den här situationen om man inte har 

kontakt med sitt barn säger Tina Andersson.173  

Om man tidigare deltagit i Godnattsagor inifrån är möjligheten begränsad att 

få spela in fler sagor. Grupperna är mycket eftertraktade och om de får en full grupp 

med helt nya deltagare så går de före, men skulle de inte fylla grupperna så finns 

möjligheten att vara med mer än en gång.174 Tina Andersson menar att när man sitter 

 
169 Intervju Tina Andersson. 
170 ”Sagor från finkan knyter familjeband”, Corren, 2018. 
171 Intervju Tina Andersson. 
172 Intervju Tina Andersson. 
173 Intervju Tina Andersson. 
174 Intervju Tina Andersson. 
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frihetsberövad så är det svårt att vara en närvarande pappa men Godnattsagor ini-

från kan vara ett sätt för dom som inte har så bra kontakt med sina barn att närma 

sig. Det finns pappor som inte får ha kontakt med sina barn, av olika anledningar, 

som trots det spelat in en saga. För att kunna visa för barnet senare att ”jag har ändå 

haft dig i mina tankar, fast vi inte har träffats eller får träffas”.175 Tina Andersson 

berättar att ”masken som de intagna ofta har på anstalten faller lite när man har 

sådana här grupper, för här har man barnen i fokus”. Den mask som man kanske 

måste ha på avdelningen med sina medintagna, den finns inte varken i föräldragrup-

perna eller i Godnattsagor inifrån för då pratar man om barnen, ”det är till för bar-

nen och man nästan ser på dem hur det här lite tuffa, häftiga rinner av dom”. Det är 

jätteroliga träffar säger Andersson, personalen har minst lika roligt som deltagarna. 

Hon tycker att det är ett privilegium att få vara ledare för Godnattsagor inifrån. ”Vi 

får ju höra från många barn att det är deras käraste ägodel. De kan lyssna på pappa 

kväll ut och kväll in”.176   

Skänningeanstalten har länge varit i framkant när det gäller att lyfta fram barn-

perspektivet och de har haft föräldragrupper och Godnattsagor inifrån i flera år. De 

har jobbat aktivt med barnombudsfrågorna, men på grund av personalsituationen så 

har arbetet nu halkat efter. Det finns ingen personal som kan ersätta barnombuden 

när de behöver gå ifrån sina ordinarie tjänster och det finns inte så många barnom-

bud för närvarande. Tina Andersson säger ändå att hon upplever både ledningens 

och kollegornas stöd och känner att även de ser Godnattsagor inifrån som något 

positivt.177 Troligen blir det ingen verksamhet på Skänningeanstalten i vår, de har 

inte fått något sådant besked. Det är mycket som måste förberedas innan en cirkel 

kan dra igång. Det måste finnas ett avtal med Mjölby kommun om bibliotekstjäns-

ten och ett godkännande från anstaltschefen. Tina Andersson och hennes kollega 

ska vidare hitta intagna som vill vara med, få in intresseanmälningar och kolla att 

de får samla den klientkonstellationen. Och sen ska de själva frikopplas från sina 

ordinarie tjänster, så det är mycket logistik innan första cirkelträffen med Godnatt-

sagor inifrån kan börja. Tina Andersson hoppas att fokus på barnperspektivet kom-

mer att bli ännu tydligare när barnkonventionen blir lag. Det står i Kriminalvårdens 

handbok redan idag att man ska erbjuda föräldragrupper och Godnattsagor inifrån, 

men det är ju en rekommendation och inte lag.178 

Enkäten   
 

Jag skickade en mindre enkät via Kriminalvårdens webbsidas kontaktformulär till 

de 13 anstalter som enligt deras webbplats har personal som utbildats i Godnattsa-

gor inifrån samt till anstalten Hall, eftersom jag blev nyfiken när både Johansson 

 
175 Intervju Tina Andersson. 
176 Intervju Tina Andersson. 
177 Intervju Tina Andersson. 
178 Intervju Tina Andersson. 
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och Sjödin nämnt att de kört en egen variant av Godnattsagor inifrån. Mina frågor 

var ”Har ni Godnattsagor inifrån igång? Om inte, varför? Och när var det senast 

igång i så fall?  

Enkätsvaren var tänkta att ge en övergripande bild av om verksamheten använ-

des på fler anstalter än Skänninge eller varför den eventuellt inte användes. De 

skulle även ge en bild av hur Godnattsagor inifrån hanterades från Kriminalvårdens 

sida. Första gången jag skickade ut enkäten fick jag inga svar. Andra gången jag 

skickade ut enkäten och adresserade den till barnombuden fick jag svar från 10 an-

stalter, varav 5 svarar att de inte har det igång, 4 svarar att de har det igång och 1 

anstalt är nedlagt. Så här såg svaren ut; 

 

De anstalter som inte har Godnattsagor inifrån gång 

 

1. Skänninge: ”Under hösten och våren nu har vi inte haft igång nånting och 

det beror ju på hur personalsituationen är”.  

2. Skenäs. ”Anstalten Skenäs har för närvarande ingen studiecirkel Godnatt-

sagor inifrån igång och har inte haft det på ca ett år. Det beror på organisa-

toriska förändringar”  

3. Tidaholm: ” Nej vi är inte igång nu. Vi är inte igång pga förändringar i 

personal som är utbildade i godnattsagor. Senaste gången vi körde var jan 

– mars 2017. Planen är att vi ska köra i höst.”  

4. Tygelsjö: ” Vi har inte ”Godnattsagor inifrån” på anstalten Tygelsjö. Vi 

har ingen utbildad personal för detta längre. Vi hade två grupper precis i 

starten av projektet”.  

5. Salberga:” Vi har i höstas och sedan igen under vintern försökt att få igång 

en GNS-grupp. Vid båda tillfällena kom grupperna aldrig igång. Det åter-

kommande bekymret med att få ihop grupperna är klientunderlaget. Sal-

berga är en anstalt med ett högt antal intagna dömda för brott i nära relat-

ioner.  Detta innebär ofta att de inte har tillstånd att ta emot besök av famil-

jemedlemmar. Dessa individuella riskbedömningar som gör hinder för be-

sökstillstånd utgör också hinder för deltagande i GNS. Det finns däremot 

intagna som är lämpliga att vara med i GNS, men att få ihop en grupp från 

olika avdelningar på anstalten är en utmaning”.  

 

De anstalter som har verksamheten igång (Enligt min tolkning). 

6. Hinseberg: ”Vi har ingen Godnattsagor på gång just nu men avslutade en 

kurs för några veckor sedan. Just för tillfället kör vi Föräldragruppen där-

för ingen Godnattsagor.”  

7. Kumla: ”Vi har i dagsläget ingen grupp igång men håller i talande stund 

på att ta in intresseanmälningar från klienter för att kunna starta upp en 

grupp som ska vara klar innan semestern. Vårt mål är att köra 2 grup-

per/år. Förra året körde vi bara en grupp som avslutades försommaren.”  
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8. Västervik: ” Vi kör studiecirkeln 2 ggr/år, vår och höst. Den senaste stu-

diecirkeln avslutades för ca 2 veckor sedan.”  

 

9. Hall: ” Som svar på dina frågor så har vi Godnattsagor inifrån som är 

igång.” (Jag skickade ett uppföljningsmejl med frågan om de kör enligt 

metodhandboken som en studiecirkel, eller om de har något annat upplägg, 

men får inget mer svar). 

 

10. Kirseberg: Nedlagd. 2016 beslutade Kriminalvården att överlåta anstalten 

till Migrationsverket. 

 

Inget svar 

11. Fosie: Inget svar.  

12. Borås: Inget svar.   

13. Umeå: Inget svar. 

14. Ystad: Inget svar. 

 

Man kan konstatera att det varit ganska svårt att få svar på enkäten men det har 

överlag varit svårt att få berörda personer att ta sig tid att prata med mig om verk-

samheten. Möjligen kan det bero på att man inte har någon aktiv verksamhet och 

att projektet inte längre är lika aktuellt och därmed inte så välkänt ute på anstalterna. 

De flesta svaren i enkäten tyder på att det handlar om otillräckliga resurser och 

andra prioriteringar. Det förefaller som om det finns ett bristande engagemang för 

projektet hos Kriminalvården centralt. Intrycket förstärks av att webbplatsen inte är 

uppdaterad i denna fråga, till exempel så har en av de anstalter som uppges bedriva 

verksamhet inte varit i Kriminalvårdens regi på flera år. 
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Analys  

Godnattsagor inifrån finns i en kontext där Kriminalvården och biblioteket ingår, 

dessa båda institutioner påverkar genom sina traditioner och normer bland annat 

hur man genomför verksamheten och hur man kommunicerar med de intagna. Hu-

vudbiblioteket i Malmö genomför utbildningen av alla cirkelledare som sedan 

själva ska hålla i cirklarna på olika anstalter. Det har även tagits fram en metod-

handbok och en film som visar på hur cirkeln ska genomföras. Det finns alltså en 

medveten tanke från bibliotekets sida att alla ska förmedla samma information på 

träffarna oberoende av vem som leder cirkeln. Att cirkeln genomförs i Kriminal-

vårdens regi innebär en rad speciella omständigheter. Det är en särskild kontext som 

styr vad man kan göra, men framförallt vad man inte kan göra.  

Godnattsagor inifrån ger barn möjlighet att kunna upprätthålla kontakten med 

sin förälder trots att de är separerade från varandra. Läsning och lyssnande blir alltså 

en kontaktskapare mellan pappa och barn, men det är enligt tidigare forskning av 

bland annat Heimer (2016) även positivt för barnets språkliga, känslomässiga och 

sociala utveckling, genom att barnet lär sig tolka sin omvärld och förstå både sina 

egna och andras känslor. Barnen utvecklar inte bara läsförmågan utan även sin kre-

ativitet och empati, de lär sig även att skilja på vad som är rätt och fel menar Karin 

Johansson, bibliotekarie och grundare av Godnattsagor inifrån. Genom böcker kan 

man lära sig att hantera känslor och förstå sig själv genom berättelser om andra. 

Hon menar att pappans inspelade sagor även kan ge trygghet och tröst när saknaden 

blir stor. Forskning visar att förmågan att läsa är en viktigare faktor för ett barns 

framgång i skolan än familjens ekonomiska förutsättningar eller sociala bakgrund 

berättar Karin Johansson.  

Vissa barn kommer i kontakt med böcker och läsning tidigt i livet medan andra 

gör det först när de börjar skolan. Att ha en läsande förebild är motiverande för att 

själv bli en person som läser enligt tidigare forskning av bland annat Svensson 

(2011). Under studiecirkeln Godnattsagor inifrån får de intagna lära sig varför det 

är så viktigt att läsa för sitt barn och hur de kan bidra till barnets utveckling genom 

läsning. Kalle, frihetsberövad förälder, säger att han inte läst för sin dotter tidigare 

men att Godnattsagor inifrån har fått honom att tycka att högläsning är roligt. Att 

pappan ser läsning och böcker som något bra påverkar barnet positivt och ökar mo-

tivationen att själv lära sig läsa 

För att beskriva läsandets och skrivandets mångskiftande karaktär kan man an-

vända ordet litteracitet. Under cirkelträffarna sker flera konkreta situationer kring 

litteracitet, så kallade litteracitetshändelser. Vid det första cirkeltillfället berättar 

cirkelledarna om Godnattsagor inifråns syfte, mål och om upplägget på de sex till-

fällena. Alla presenterar sig och säger sina barns namn och ålder. Vid första tillfället 

presenteras även en mängd böcker som papporna får välja bland att läsa in till sitt 
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barn, vilket är en litteracitetshändelse. Vid varje tillfälle läser bibliotekarien högt 

för papporna för att de ska få känna hur det känns att bli läst för, vilket alltså är en 

återkommande litteracitetshändelse. Vid den andra träffen berättar bibliotekarien 

om varför det är viktigt att läsa för sitt barn – en litteracitetshändelse. Hen under-

stryker att de intagna har möjlighet ta del av sina barns språkutveckling trots att de 

är frihetsberövade. Man lyfter fram nyttoaspekten med att läsa men understryker att 

det även är mysigt och roligt att läsa högt för sitt barn. Bibliotekarien pratar också 

om att man som läsande förebild påverkar sitt barns inställning till böcker och läs-

ning.   

Under tredje träffen kommer en professionell berättare som pratar om hur man 

kan göra en saga mer intressant med hjälp av olika tekniker. Man visar hur delta-

garna kan läsa för sina barn, vilket också är en litteracitetshändelse. På fjärde träffen 

läser deltagarna in sina sagor och skapar omslag till skivorna. Att de själva läser 

blir en litteracitetshändelse. På femte träffen redigeras inläsningarna och man gör 

en tipsrunda om läsande och om bibliotek, en litteracitetshändelse där biblioteket 

och dess övriga verksamheter lyfts fram, på anstalten men även på folkbiblioteken 

med sina olika barnverksamheter.  

På sista träffen packas böckerna och CD-skivan för att skickas till barnen. Del-

tagarna får fylla i en utvärdering. Ibland kommer föreningen Bufff på besök och 

berättar om sin verksamhet. Bufff liksom cirkelledarna utgår alltid från barnens be-

hov när de pratar med papporna om läsning och litteratur. Det finns ett tydligt barn-

perspektiv i denna litteracitetshändelse. Men cirkelns mottagare är både pappan och 

barnet. När barnet mottar CD-skivan och lyssnar på sagan uppkommer ytterligare 

en litteracitetshändelse och att barnet kan läsa eller bläddra i den fysiska boken som 

medföljer CD-skivan blir ytterligare en. Den faktiska situation där barnet sätter på 

skivan och hör pappan läsa sagan blir en form av högläsning. 

I litteracitetspraktikerna ingår ovanstående litteracitetshändelser, men prakti-

kerna innefattar även olika handlingsmönster kring läsande och skrivande som är 

socialt, kulturellt och historiskt betingade. Det finns en tydlig lärandepraktik i God-

nattsagor inifrån där cirkelledarna berättar för papporna om fördelen med högläs-

ning och hur de kan utöva högläsning både som frihetsberövade, men även efter 

frigivning. Och hur de kan påverka sina barn som läsande förebilder. Man vill lära 

papporna hur de kan interagera med sina barn via text och bild. Bibliotekarien be-

rättar om aktuell forskning på området som motivation, men lyfter även fram att de 

intagna genom högläsningen kan få en bättre relation till sina barn. I lärandeprakti-

ken finns en interaktion mellan bibliotekarien/cirkelledaren och papporna. Biblio-

tekarien visar även på ett antal böcker som hen tycker är bra att läsa för barn. De 

medier som är aktuella här är fysiska böcker och en CD-skiva. Böcker är tradition-

ellt det medie som bibliotek använder när de arbetar läsfrämjande.  

Man kan även se en berättandepraktik i Godnattsagor inifrån. Bibliotekarien 

läser själv högt för papporna vid varje träff. Deltagarna får lära sig hur de kan 
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berätta en saga genom att till exempel ta olika roller i berättelsen för att den ska bli 

mer intressant att lyssna på. I berättandepraktiken interagerar bibliotekarien med 

papporna som sedan i sin tur interagerar med barnen. Först när barnet lyssnat på 

sagan kan det finnas tillfälle att prata om den, i första hand vid telefonsamtal med 

barnet eftersom besök på anstalten är sällsynta.  

Det finns även en informationspraktik där bibliotekarien berättar om cirkelns 

upplägg, om biblioteket som plats och om bibliotekets verksamhet, både anstalts-

bibliotekets och folkbibliotekens. I informationspraktiken är bibliotekarierna av-

sändare och papporna mottagare, det finns egentligen ingen interaktion.  

Man kan även se en anstaltspraktik. Godnattsagor inifrån bedrivs i en anstalts-

miljö som medför speciella förutsättningar och olika restriktioner. En viktig ut-

gångspunkt är att många av de intagna själva har bristande skolgång och är ovana 

både att läsa för egen del och att läsa högt för sina barn. Det innebär att de ofta 

känner sig osäkra i situationen. Förutom papporna och cirkelledarna är också vår-

dare närvarande vid cirkeltillfällena. Vårdarnas uppgift under träffarna är till stor 

del att ansvara för säkerheten. Alla intagna kan till exempel inte vara i samma grupp 

av olika skäl, som till exempel att man tillhör rivaliserande gäng. Det finns helt klart 

en risk att konflikter uppstår dels mellan intagna men även mellan intagna och cir-

kelledare eller annan personal. En del intagna kan genom att aktualisera barnet i sitt 

medvetande må mycket dåligt av att vara frihetsberövad och reagera oväntat. I den 

speciella kontexten ingår också att de som medverkar i cirkeln ofta måste försvara 

och argumentera för varför de deltar i en sådan verksamhet då både andra intagna 

men även en del vårdare är uttalat kritiska till sagoverksamheten som man uppfattar 

som lite löjlig. Samtliga deltagare i cirkeln är män vilket troligtvis också påverkar 

vad som sker under träffarna, men det är inget jag har undersökt här.  

De flesta av de intagna har enligt forskning inte vuxit upp i läsande familjer och 

en stor del av dem har dåliga erfarenheter av skolan. Läsning är helt enkelt inget 

man ägnar sig åt vilket kan vara en anledning till att man inte läst sagor för sitt barn 

tidigare. När man dessutom sitter i fängelse är man väldigt begränsad i kontakten 

till sitt barn. Som framgår av min studie upplever Kalle många av läsningens för-

delar först som vuxen. Genom att bli en läsande förebild kan man även som frihets-

berövad ha positiv inverkan på sitt barns läsutveckling. Och även en inspelad saga 

ger enligt forskning närhet och känslomässig kontakt till föräldern, inte på ett fy-

siskt plan men på ett mentalt plan. Enligt tidigare forskning av bland annat Bortnem 

(2008) är det viktigt för läsmotivationen att prata om boken i samband med högläs-

ning. I den här situationen finns ingen möjlighet till fysisk kontakt mellan pappan 

och barnet men sagan blir något att prata om även om samtalet inte sker under tiden 

barnet lyssnar på sagan. Kalle säger att sagan ger ytterligare en koppling till barnet, 

då de kan prata om sagan vid besök eller telefonsamtal och leva sig in i sagan till-

sammans.  
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Flera forskare, bland annat Dominkovic´ (2006), visar att högläsning har goda 

effekter på barn, men som man kan se i min undersökning tycks detta även kunna 

gälla vuxna. Då många intagna inte själva blivit lästa för som barn visar sig kanske 

de positiva effekterna hos dem först som vuxna när de kommit i kontakt med läs-

ning på detta sätt. Man förutsätter kanske att vuxna har kunskap om hur böcker 

fungerar, men möjligen är det inte så om man inte har fått lära sig det som ung. 

Kanske är det så att de positiva effekter man kan se hos barn också kan ses hos 

vuxna. Det händer någonting i Kalle under studiecirkeln, han får kunskap om hur 

böcker kan ge nya dimensioner. De goda effekter man kan se hos barn av egen 

läsning och högläsning, allt det nämner Kalle på olika sätt i det han tycker är positivt 

med Godnattsagor inifrån. 

Godnattsagor inifrån ger pappan en förståelse för vad läsning kan göra för 

barns utveckling. Papporna får större lust och bättre självförtroende vad gäller att 

läsa högt och känner sig därmed stärkta i sitt föräldraskap. Kalle känner sig normal 

i den betydelsen att han gör något som föräldrar vanligtvis gör. Men Kalle känner 

sig inte bara som en bättre förälder utan det händer något mer i honom. Kalle be-

rättar att han blivit bättre på att leva sig in i sagorna. Han har utvecklat sin förmåga 

att ta andras perspektiv. Han har alltså utvecklat en form av empati, ett empatiskt 

förhållningssätt. Han förändrar rösten beroende på vem han ska gestalta. Han kan 

på så sätt ta en annan persons perspektiv. Enligt tidigare forskning av bland annat 

Ivarsson (2008) ger användning av mimik, förvrängda röster och gester vid högläs-

ning läsmotivation och ett intresse för den lästa texten. Kanske Kalle blir en mer 

empatisk förälder genom att han får öva på det här. Han får större lust att läsa och 

har blivit bättre på att läsa men det händer även något mer med Kalle. Han får lust 

att skriva. Man kan tydligt se att läsandet ger ringar på vattnet. 

 Många intagna ”stänger av” sina familjer då det är så känslosamt att tänka på 

dem. Christian, frihetsberövad förälder säger ”Det är lätt att bli apatisk och stänga 

av tillvaron därute. Om man tänker på barnen hela tiden så går man under.” Att 

bibehålla kontakten med sin familj är dock en stärkande faktor menar Stina Sjödin, 

Kriminalvården. Många kriminella förstår inte vad de utsätter sina barn för med sitt 

sätt att leva säger Malin Ekedahl, Bufff. Men i Godnattsagor inifrån så måste de 

fokusera på sina barns behov och inte bara på sina egna. Innan varje cirkeltillfälle 

börjar på Skänningeanstalten gör de vad som kallas ”soptunnan” där de intagna 

först får prata om vad som irriterar dem men sen är det bara fokus på barnen.  

Till en början är många av papporna obekväma i studiecirkeln. Man gör något 

som inte passar in i anstaltskulturen. Många intagna lever i en machokultur där läsa 

sagor eller sjunga inte stämmer överens med den egna identiteten. De lider också 

ofta av att de inte är så duktiga på att läsa och skriva, så det finns många hinder att 

ta sig över säger Karin Johansson. Men när de väl börjat delta i verksamheten väcks 

intresse, förståelse och stolthet. Det är häftigt att se människor göra saker de inte 

riktigt tror att de kan säger hon. Även Stina Sjödin pratar om att det är väldigt 
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utmanande för många som kanske inte har läsvana eller ordentlig skolgång att delta 

i cirkeln, men samtidigt är det jättenyttigt tror hon. Kalle var osäker till en början 

berättar han.  Han startade med att spela in sånger till sin dotter för det kändes lättare 

tyckte han, innan han övergick till att läsa in sagor. 

  Risken för barn till intagna att själva hamna i kriminalitet motverkas enligt 

forskning av en bra kontakt med den frihetsberövade föräldern. Godnattsagor ini-

från är det första biblioteksprojekt i Sverige som fått medel från Brottsförebyg-

gande rådet. Det är fantastiskt att bibliotek kan arbeta brottsförebyggande säger Ka-

rin Johansson. Forskning visar även att barn mår bra av och vill hålla kontakt med 

sin fängslade förälder. Socialstyrelsens kartläggning (2018) visar dock att det på 

detta område finns mer att önska. Den visar till exempel att många inte vet vart de 

kan vända sig för att få stöd. Malin Ekedahl på Bufff menar att de här barnen är en 

svår grupp att nå då hela situationen är så tabubelagd. Hon föreslår biblioteket som 

en arena för att informera om den här gruppen barn och de olika stödorganisationer 

som finns.   

Det finns en machokultur bland de intagna men även hos en stor del av Krimi-

nalvårdens personal säger Stina Sjödin vilket även Bruhn (2013) visar på i sin forsk-

ning. Men barnen motiverar papporna att ändå delta. Kalle säger att han trots att det 

kändes obekvämt till en början valde att göra det för sin dotters skull. Många full-

följer i och med Godnattsagor inifrån för första gången något som känts obehagligt. 

Det framhåller Malin Ekedahl som en av de viktigaste sakerna med Godnattsagor 

inifrån och menar att det ger dem tillbaka lite av den empati som många tappar bort 

i den kriminella livsstilen. Man ser sin egen betydelse för sina barn och det påverkar 

självkänslan positivt berättar Lars, frihetsberövad förälder. 

Lindberg (2005) skriver i sin forskning om motmakt och kontroll på fängelser. 

Hon har studerat kvinnor på anstalt som genom att lyckas smuggla in narkotika på 

anstalten fick känslan av att de kunde utöva motmakt mot anstaltspersonalen genom 

att överlista dem och därmed kontrollera situationen. Man skulle kunna se läsningen 

i studiecirkeln som ett sätt att återta föräldramakten. Genom att Kalle läser för sitt 

barn utövar han en sorts motmakt mot den stämpel han får på sig som frihetsberö-

vad, inte från anstalten, utan mot föreställningen att han är en usel förälder. Men 

genom cirkeln gör han någonting för att vara en ”vanlig förälder”. Han tar makten 

själv - jag är faktiskt en förälder, jag gör föräldralika saker. Han tar hand om sitt 

barn så gott han kan. 

Det är många pappor som inte tror att sagan ska bli så populär hemma, men 

responsen från barnen är ofta mycket positiv säger Karin Johansson. För de intagna 

handlar det om att förstå att dom fortfarande är viktiga och kan göra nytta, vilket 

ger självförtroende. Även Tina Andersson, barnombud och Nils Grönlund, biblio-

tekarie lyfter fram vikten av att den intagne har producerat och fullföljt något vilket 

gör att självförtroendet växer. Många som deltagit i Godnattsagor inifrån fortsätter 
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senare med en föräldrautbildning. Kalle deltog först i föräldrautbildningen och in-

såg då hur viktigt det är att se saker ur barnets perspektiv.  

Det lyfts fram av mina informanter att Godnattsagor inifrån många gånger gör 

”hårda killar mjuka en stund”. Det är något speciellt med det säger Stina Sjödin. 

”Grovt kriminella män och kvinnor som läser sagor och pysslar med glitterlim, det 

blir ju en väldig kontrast, det hårda mot det mjuka”. Bruhn skriver i sin forskning 

att både intagna och personal tvingas sätta på sig en mask för att inte visa svaghet. 

Både Tina Andersson och Nils Grönlund berättar att den mask många har inne på 

anstalten faller under cirkeln och att det är fint att se. Personalen tycker att det är en 

rolig utbildning att hålla i berättar Stina Sjödin och Tina Andersson och stämningen 

på avdelningarna blir lugnare när man haft Godnattsagor inifrån.  

Föräldrar som inte varit med under barnets uppväxt vet ofta inte hur de ska 

närma sig barnet, då blir sagorna ett bra sätt att knyta kontakt säger Karin Johans-

son. Men även de som levt tillsammans med barnen tycker att det är känns bra att 

ha något positivt att prata om. Både Kalle, Lars och Silken, frihetsberövade pappor 

säger att de genom sagorna fått något att prata om med sina barn, de har fått något 

gemensamt. Men de menar också att pratet om sagan ibland kan bli en isbrytare 

som gör att de sedan kan prata om allt möjligt annat också. Kalle säger att han fått 

bättre kontakt med sin dotter och han tror att sagorna varit en del av det. Kalle har 

även själv skrivit en saga till sin dotter som han hoppas få läsa in på skiva en dag.  
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Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera den verksamhet som bedrivs vid 

olika anstalter i landet under rubriken Godnattsagor inifrån. Jag har valt att foku-

sera på hur arbetet fungerar på Skänningeanstalten i Östergötland. Jag har undersökt 

hur de intagna och deras barn tar del av verksamheten och vilken betydelse den har 

för dem men också för biblioteket vid anstalten. Jag har även tittat på vilken bety-

delse högläsning har för denna verksamhet. Mina frågeställningar har varit: Vad 

kännetecknar de litteracitetspraktiker som kommer till uttryck i Godnattsagor ini-

från? Vilka fördelar finns med att projektet just poängterar högläsning? Hur bidrar 

Godnattsagor inifrån till att främja kontakten mellan de intagna och deras barn? 

Hur arbetar biblioteket när det gäller Godnattsagor inifrån? Hur agerar Kriminal-

vården när det gäller Godnattsagor inifrån? Hur ser deras roll ut i verksamheten? 

Godnattsagor inifrån har studerats ur tre olika perspektiv nämligen biblio-

tekets, Kriminalvårdens samt de intagna och deras barns. Med utgångspunkt i per-

spektivet socialkonstruktivism och begreppet litteracitetspraktik har jag analyserat 

mitt material. 

Inledningsvis kan man konstatera att både bibliotekens, Kriminalvårdens och 

de intagnas roller i samhället har förändrats under senare tid. Folkbiblioteken växte 

fram vid förra sekelskiftet och kom till för att göra böcker och läsning tillgängligt 

för alla. Det var ett led i den framväxande demokratin, vilket fortfarande är ett le-

dande syfte för folkbibliotekens verksamhet. Då växte också studiecirkeln fram som 

en verksamhet i biblioteket. Det var läsandet som till en början var det mest centrala 

i dessa studiecirklar, i första hand läste man skönlitteratur. Kriminalvården har vuxit 

fram under lång tid för att ta hand om frågor kring brott och straff. De ska både 

straffa den skyldige och skydda samhället från vidare kriminell verksamhet. Under 

senare tid har också återanpassning till ett liv i frihet blivit en del av arbetet. 

Både biblioteket och Kriminalvården kan ses som socialt konstruerade institut-

ioner. De är skapade för ett visst ändamål och har att uppfylla de mål och syften 

som de är satta att förverkliga. Dessa mål och syften är i ständig förändring. Det 

tredje perspektivet är de intagna och relationen till deras barn. Synen på brott och 

straff har förändrats i stor utsträckning. Numera läggs allt större fokus på att återföra 

brottslingar in i samhället. De intagna har en rad rättigheter och skyldigheter. En 

viktig aspekt för den här studien är hur barns rätt till båda sina föräldrar har stärkts. 

Det är oftast fadern som sitter i fängelse. Mansrollen och då även papparollen har 

förändrats och därmed synen på barnens relation till fadern i fängelset. Numera står 

det klart att barn har behov av sin pappa även om denne sitter i fängelse. Ur denna 

kontext växte verksamheten Godnattsagor inifrån fram.  
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Godnattsagor inifrån bedrivs som en studiecirkel och denna cirkel blir här till 

en ny arena. Det skapas alltså en arena som inte är biblioteket och inte Kriminal-

vården eller så är den kanske både och. När de intagna kommer in på den nya are-

nan, i cirkeln, så lägger de bort sin anstaltsidentitet och blir föräldrar. De är just där 

och då inte fångar utan bara pappor. I cirkeln möts också bibliotekarier och krimi-

nalvårdare med sina respektive yrkeskompetenser, men på den nya arenan går även 

de in i en annan roll och utöver sina vanliga yrkesroller vilket gör att många cirkel-

ledare upplever att de utvecklas av att hålla i cirklarna. Bibliotekarien får insyn i 

Kriminalvården och ges möjlighet till en mer komplex bild av de kriminella och 

kriminalvårdarna får mer insyn i bibliotekariernas arbete och vilken roll litteratur 

kan spela i människors liv. Cirkeln skapar en arena där alla medverkande får en ny 

roll som går utöver den vardagliga.  Den sociala verksamheten omkonstrueras här-

med.  

Att positioner är i förändring ser man i uttalanden som en del intagna men även 

vissa kriminalvårdare gör när de driver med dem som deltar i cirkelverksamheten - 

så beter sig inte ”en riktig” kriminell. Men de som medverkar i Godnattsagor ini-

från får en annan uppfattning om cirklarna. De har upptäckt en ny sida hos sig själva 

när de börjat läsa högt för sina barn. Läsandet i cirkeln med hjälp av bibliotekarien 

stärker en annan identitet hos den intagne än den som kriminell och medverkar där-

med till Kriminalvårdens rehabiliterande uppdrag. Den intagne kan alltså genom att 

delta i studiecirkeln påverka sin egen identitet och kanske även sin egen position i 

fängelset och i samhället. Det skulle således kunna innebära att högläsning på det 

här sättet i någon mån kan förändra identiteten som intagen. Språket är centralt för 

den intagne och dennes identitet. På anstalten är han en kriminell intagen, med bar-

net men också i cirkeln är han först och främst en pappa. Man har flera identiteter 

samtidigt och dessa identiteter skapas i en social och kulturell kontext. Kriminal-

vården påverkar Godnattsagor inifrån men påverkas också själva, liksom biblio-

teket, den intagne och dennes barn. 

Bibliotekets viktigaste intressen i verksamheten i relation till deras uppdrag står 

bland annat att läsa i de kulturpolitiska målen och är ”att främja allas rätt till kultur” 

och där har biblioteket en central roll. I Bibliotekslagen står ”att biblioteket ska 

finnas tillgängligt för alla och att man ska ha särskilt fokus på barn och ungdomar 

samt uppmuntra till läsning”. Godnattsagor inifrån arbetar uppsökande för att nå 

en grupp som ofta inte kommer till biblioteket och man vill visa vad biblioteket har 

att erbjuda. Biblioteket får således genom Godnattsagor inifrån kontakt med en 

grupp de tidigare haft svårt att nå.  

Traditionellt så erbjuder anstaltsbibliotek tryckta böcker till utlån och det lockar 

många gånger inte den ovane läsaren. Godnattsagor inifrån visar en annan väg in i 

bibliotekets verksamhet där litteraturen, barnböckerna, är enkla att läsa och man gör 

det inte bara för sin egen skull utan för sitt barn, vilket blir en motivation till att 

anstränga sig lite extra. Forskning visar att de intagna är en grupp som är 
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underrepresenterad bland bibliotekets användare, många har haft en trasslig skol-

gång och har läs-och skrivsvårigheter. I cirkeln får man hjälp att trots detta kunna 

läsa in sagor till sina barn och många får själva lust att läsa. 

Initiativet till Godnattsagor inifrån kommer från bibliotekarie Karin Johansson 

och huvudbiblioteket i Malmö är de som utbildar cirkelledarna, både från bibliotek 

och kriminalvård. Ute på anstalterna är det alltid en bibliotekarie som leder cirkeln 

då fokus är på läsningens betydelse, barns läsutveckling och barnlitteratur. Biblio-

tekarien läser högt ur en bok för de intagna för att de ska påminnas eller för första 

gången uppleva hur det är att få en bok läst för sig. Bibliotekarien pratar om varför 

det är viktigt att läsa högt för sitt barn och lär ut berättarteknik för att göra högläs-

ningen lättare. Bibliotekarien är den som väljer ut böckerna till cirkeln och sköter 

ofta även inspelningen av sagan. Men förhoppningen är ju att de intagna inte bara 

ska spela in en saga till sina barn utan också fortsätta läsa efter cirkelns slut, fram-

förallt för sina barn men också för egen del.  

Ett problem för verksamheten i dag är att de som från början drivit Godnattsa-

gor inifrån från bibliotekets sida inte längre arbetar kvar på huvudbiblioteket i 

Malmö. Ansvaret för Godnattsagor inifrån har därefter flyttats runt i organisationen 

men ingen har haft samma engagemang och personliga intresse. Sedan de eldsjälar 

som inledningsvis drev verksamheten försvann har inte intresset för Godnattsagor 

inifrån varit detsamma. Verksamheten förefaller ha varit mycket personberoende. 

Även inom Kriminalvården har det funnits eldsjälar som drivit verksamheten men 

inte heller där finns dessa personer kvar. Samarbetet mellan biblioteket och Krimi-

nalvården har periodvis inte heller varit helt friktionsfritt.  

Kriminalvårdens viktigaste intresse i verksamheten i relation till deras uppdrag 

är att få den intagne att sluta begå brott och missbruka droger men också att återan-

passas till ett liv i frihet. Kriminalvården har även i uppdrag att underlätta för de 

intagna att utöva sitt föräldraskap inifrån anstalten. Många intagna pappor väljer att 

stänga av livet utanför murarna då det väcker mycket smärta. Men Godnattsagor 

inifrån aktiverar istället papparollen och barnen i de intagnas medvetande vilket 

kan få dem motiverade till förändring. Som frihetsberövad är man förhoppningsvis 

drogfri och har landat vilket ger Kriminalvården en bra möjlighet att påverka.  

Eftersom Kriminalvården inte längre placerar de intagna enligt närhetsprinci-

pen och barnperspektivet utan utifrån vilken hjälp man behöver för att komma 

”bättre ut” så är det nu ännu svårare för många föräldrar och deras barn att träffas, 

vilket gör Godnattsagor inifrån än viktigare. Det ger möjlighet till en relation trots 

avstånd. Man kan från Kriminalvårdens sida se behov av att utveckla verksamheten 

för att den ska passa fler. De skulle önska en komprimerad version för häktet och 

för de som dömts till kortare straff, att kunna skicka sagan på ett mer uppdaterat 

sätt än en CD-skiva och flexiblare möjligheter kring utbildningen av cirkelledare. 

Man behöver även göra det möjligt för den som inte behärskar svenska språket att 
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delta. Kriminalvården uttrycker även en önskan att själva ta över verksamheten då 

de inte är helt nöjda med samarbetet med huvudbiblioteket i Malmö.  

Godnattsagor inifrån är en verksamhet som cirkelledarna inom Kriminalvården 

tycker om att hålla i. Det kan komma upp svåra saker men det blir ofta lugnare på 

anstalten när man har en cirkel. De intagna beter sig på ett annat sätt, vilket kan 

bidra till en bättre relation mellan intagna och vårdare. Och en bättre relation mellan 

intagna och vårdare kan ge en ökad säkerhet på anstalten. I cirkeln på anstalten är 

barnombud och vårdare med från Kriminalvårdens personal. De kan svara på frågor 

om vilka rättigheter man har som frihetsberövad och vilket stöd barnen kan få. De 

ansvarar även för säkerheten i cirkeln, sköter rekryteringen av deltagare och kollar 

med barnets vårdnadshavare att de godkänner att barnet tar emot en saga. Krimi-

nalvårdens personal sköter även kontakten med deltagarna mellan träffarna. Man 

kan dock konstatera att barnombuden på Skänningeanstalten inte har någon extra 

tid avsatt för Godnattsagor inifrån, vilket skulle behövas för att de ska ha möjlighet 

att genomföra cirklarna och planera arbetet på ett bra sätt.  

Trots att Godnattsagor inifrån prisats av deltagare, Kriminalvårdens anställda 

och dess högsta ledning så har många anstalter slutat med verksamheten. Den har 

varit mycket bra och uppskattad men anstalterna har valt att inte avsätta pengar till 

den. Godnattsagor inifrån har varit en mycket populär verksamhet hos de som är 

frihetsberövade och som verksamheten är till för, många har velat delta men alla 

har inte kunnat beredas plats. Godnattsagor inifrån finansierades under projekttiden 

2007–2011 av medel från Kulturrådet, Allmänna arvsfonden och Brottsförebyg-

gande rådet. Kriminalvården beslutade 2011 att införliva Godnattsagor inifrån i sin 

ordinarie verksamhet och en tjänst som nationell samordnare för Godnattsagor in-

ifrån skapades. Därefter har inga centrala medel tilldelats verksamheten, den finan-

sieras inom ordinarie budget hos varje anstalt. Kriminalvården har under flera år 

fått mindre pengar tilldelade och de måste anpassa sig till de ekonomiska ramar som 

Riksdagen beslutar. Det är fullt i häkten och på anstalter och antalet frihetsberövade 

fortsätter att öka. Ett besparingsarbete pågår vilket innebär sänkta ambitioner på 

många områden och då påverkas naturligtvis även Godnattsagor inifrån. Samtidigt 

visar Socialstyrelsens rapport som skrivits på uppdrag av Regeringen att de insatser 

som finns för barn med frihetsberövade föräldrar inte motsvarar de behov som bar-

nen kan ha.  

Den mindre enkät som ingår i den här studien visar att informationen på Kri-

minalvårdens webbplats inte är uppdaterad vilket för mig förmedlar ett ointresse 

för verksamheten från deras sida. Det skulle kunna vara så att anstalter som inte står 

med på webbsidan trots det har verksamhet igång, men ansvariga på Kriminalvår-

den centralt har ingen samlad information om det i iallafall. Det är extra anmärk-

ningsvärt att en anstalt som är nedlagd sedan flera år finns med, det borde vara lätt 

att upptäcka att det inte stämmer. Kriminalvården är en statlig myndighet och därför 

borde man kunna förvänta sig att informationen på webbplatsen är korrekt.  
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De intagna och deras barn vill ofta delta i Godnattsagor inifrån för att upprätta, 

upprätthålla eller stärka kontakten till varandra. Verksamheten ger papporna red-

skap att på ett mycket konkret sätt visa för sina barn att de bryr sig om dem. Det ger 

dem möjlighet att vara delaktiga i barnens liv trots att de sitter intagna i fängelse 

och skapar tillfälle för barnen att höra sin pappas röst när de känner att de vill, vilket 

i sin tur kan skapa en känsla av närhet och kanske i någon mån kompensera pappans 

frånvaro. Att pappan genom sagan visar intresse för barnet kan bidra till att barnet 

känner sig sett av sin pappa och inte lika övergiven. Sagorna ger barn och pappa ett 

samtalsämne att skapa en nära och känslomässig kontakt kring.  

Barnen hanterar ofta genom verksamheten situationen att ha en frihetsberövad 

förälder bättre och har stor glädje av att kunna ha den här kontakten med sin pappa. 

En del barn blir dock ledsna av att höra pappas röst då den väcker mycket känslor, 

men det kan vara ett sätt att få möjlighet att uttrycka vad man känner och bearbeta 

det som hänt. Barn kan i sin tur skapa motivation hos sin frihetsberövade förälder 

till att genomföra förändringar. Godnattsagor inifrån har till exempel gjort så pap-

por gått emot sina rädslor, utmanat en stark fängelsekultur och många har slutfört 

något de påbörjat trots att det ibland har tagit emot.  

Intressant att se är att de intagna själva ofta utvecklar sin egen litteracitet genom 

denna verksamhet. De börjar själva läsa fler böcker och ibland även skriva egna 

texter. Cirkeln blir ett rum på anstalten där detta är möjligt. Hade deltagarna inte 

varit frihetsberövade så hade de förmodligen inte deltagit i en liknande verksamhet 

och inte heller läst sagor för sina barn. Man kan se att de intagna stärker sin identitet 

som föräldrar och som läsande personer genom att delta i cirkeln. Högläsning sker 

i samspel med en annan person, i Godnattsagor inifrån sker inte samspelet i stunden 

utan med fördröjning genom att inläsningen sker på en CD-skiva. Högläsningen 

utvecklar både den som läser, den som lyssnar och relationen dem emellan. Genom 

att den som läser gör olika röster till karaktärerna i boken utvecklas empati och 

förmågan att sätta sig in i andras känslor. Högläsningen kan vara ett första steg till 

att själv lära sig läsa.  

De litteracitetspraktiker jag kan se utifrån min analys av de litteracitetshändel-

ser som förekommer i Godnattsagor inifrån är: en informationspraktik, en lärande-

praktik, en berättandepraktik och en anstaltspraktik. Hur läsning uppfattas beror till 

stor del på vilken kontext som omger den och av vilken anledning man läser. I 

Godnattsagor inifrån är syftet från början för alla inblandade att få en bättre relation 

till sitt barn/sin pappa. Läsningen är något som kommer på köpet, men med tiden 

växer det ofta fram ett intresse för läsning hos både deltagare och barn.  

Genom att studera de här tre perspektiven, biblioteket, den intagne och dennes 

barn samt Kriminalvården så har jag sett att litteraturen och bibliotekets roll i sitt 

förmedlande av litteratur kan stärka en annan identitet hos den intagne än den kri-

minella. Böckernas värld hjälper till att stärka identiteten som förälder och banden 
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till familjen. Det blir utifrån detta oerhört viktigt med tillgång till bibliotek och sär-

skilt den här typen av verksamhet. Det finns flera likheter med forskningsprojektet 

Shared reading som bedrivs vid Uppsala universitet, där man använder sig av hög-

läsning och diskuterar skönlitteratur i grupp för att ge ovana läsare, ofta ur utsatta 

grupper, en ingång till böckernas värld. 

De intagnas barn nämns knappt i Fängelselagen (2010:610), Kriminalvårdens 

vision eller värdegrund. Detta skulle kunna tolkas som att Kriminalvården inte 

måste ta hänsyn till dem. 2016 kom dock Kriminalvårdens handbok i arbetet med 

barn ut skriven av Stina Sjödin. Där lyfts vikten av en god relation mellan pappor 

och barn och vikten av barnombud i Kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården 

har även en egen webbplats som heter Insidan, för barn som har en frihetsberövad 

förälder. Att få lättförståelig information om vad frihetsberövandet innebär, kunna 

ställa frågor eller dela med sig av sin egen historia kan vara en viktig del i att han-

tera situationen för barn. När Kriminalvården får minskade anslag minskar även 

dessa barns möjlighet till kontakt med sin förälder genom bland annat Godnattsa-

gor inifrån. Det skulle kanske kunna förhindras om man öronmärkte pengar till 

verksamheten.  

Många undersökningar som gjorts om skolresultat och barns framtidsmöjlig-

heter visar att läsning är centralt, kanske det mest centrala för att kunna finna sig 

tillrätta i samhället. Alltifrån internationella rapporter som PISA och Pearls, till nat-

ionella bedömningar och jämförelser mellan olika kommuner och regioner, visar 

att läsning är primärt. Ju fler olika former av litteracitet barnen möter desto högre 

sannolikhet för att barnen ska bli läsande personer. De ekonomiska satsningar som 

görs för att öka barns litteracitet, både i skolan och på fritiden är betydelsefulla för 

barns läsförmåga.  

Godnattsagor inifrån kan vara ett exempel på hur olika former av litteraciteter 

möts. För barn till frihetsberövade kan detta vara särskilt betydelsefullt. Barnens 

självuppfattning stärks och de tillskrivna identiteter som ett barn med en förälder i 

fängelse möter, kan genom läsning och den kontakt som åstadkoms mellan förälder 

och barn stärka den egna självrespekten. Vi vet att barn som fått tillgång till läsmöj-

ligheter även på andra sätt utvecklas positivt i skolarbete och sociala färdigheter. 

Godnattsagor som läses av en pappa i fängelse för sitt barn ger därigenom viktig 

kontakt och ökar förutsättningarna för barnets fortsatta utveckling.  

Den här studien visar att trots goda resultat och bra upplevelser hos såväl de 

intagna som bibliotek och Kriminalvård har det varit problem att efter projektfasen 

kunna förankra Godnattsagor inifrån i den ordinarie verksamheten. Brist på resur-

ser är en faktor men även avsaknaden av eldsjälar med deras kompetens efter de 

första årens entusiasm tycks bidra till att verksamheten inte längre är lika omfat-

tande. Samarbetet mellan biblioteket och Kriminalvården på olika nivåer är ett pro-

blem. Verksamheten har en otydlig organisation. Det är oklart vad som är det 



 67 

gemensamma syftet för biblioteket och Kriminalvården, vem som egentligen äger 

frågan? 

Mitt kunskapsbidrag här är att visa hur viktigt det är med läsning och varför. 

Vad det är som händer med individen när man får möjlighet till läsning. Många av 

de intagna tycker att det är tramsigt och besvärligt till en början men efter ett tag 

förändras något och intresset ökar. De utvecklas också själva som individer. Det är 

inte bara kopplingen till barnet som blir viktig, det händer även något i den läsande 

individen. Min undran har hela tiden när jag arbetat med denna studie varit - varför 

läggs en så viktig verksamheten ner? Ett relativt enkelt projekt som kan ge väldigt 

stora effekter på människors liv och inte bara inom anstalten, utan genom hela livet. 

Det kostar så lite men ger så mycket.   
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