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Foredrag av Per Colliander 

”Et internasjonalt perspektiv på norsk kriminalomsorg” 
 
 
Norge, Norge, Norge………. 
Så låter det ofta i internationella idrottssammanhang, inte sällan betyder det också att Norge 
är bäst. När det gäller internationell sjöfart,oljeutvinning och storfinans är Norge också bland 
de bästa. Norge har faktiskt också en ärorik historia när det gällt internationella humanitära 
insatser, t.ex Nansens arbete efter första världskriget. Därmed närmar vi oss dagens ämne, den 
norska kriminalomsorgen i internationell belysning.Här kan vi inte tala om vem som är bäst, 
det gäller ju inte heller en tävling. I varje demokrati kan man se rättsväsendet som just 
demokratins ryggrad - något som i högsta grad är nationellt och styrt av en rad lokalt 
nationella faktorer: ekonomi, opinion, politik, social struktur m.m. Faktorerna skiftar också 
över tiden ,ibland kan t .o.m. tillfälliga händelser påverka rättsutveckligen. Kriminalpolitiken, 
av vilken kriminalomsorgen är en del, baseras på värderingar och attityder,ofta på vad 
politikerna uppfattar som folkets värderingar-det är inte alldeles givet att politikerna verkligen 
avläst folkviljan korrekt. 
 
Vem är då jag och varför är jag här?  
 
Mycket kort: Jag pensionerades från den svenska kriminalvården för i dagarna 7 år sedan -
efter ngt mera än 42 års tjänst. Jag har innehaft olika befattningar i linjearbetet och har de 
sista 25 åren varit byråchef i den centrala förvaltningen, där med ansvar för skiftande 
områden, jag har under kortare perioder också varit tillfällig generaldirektör. I mera än 15 år, 
och fortfarande, har jag arbetat med internationell verksamhet, har haft uppdrag i mera än 30 
länder.Uppdragen har kommit från olika intern organ, OSCE, CoE, EU, UN m.fl.. Jag är med 
i PRI och vidare sk associate till ICPS i London.  
 
Mina uppdrag brukar kallas expertuppdrag, en term som jag inte tycker om, jag föredrar att 
vara dialogpartner, jag har inte några lösningar på olika problem att erbjuda, min erfarenhet 
gör kanske att jag ibland kan ställa vissa relevanta frågor .Det här har jag berättat för att ni 
skall kunna värdera vad jag senare säger - alltså inte för att skryta, inte heller tänker jag söka 
ngt jobb här, alltså ingen anledning till oro. Jag tänker i liten skala försöka uppträda som 
dialogpartner, ingenting annat. Min ambition är att ge mina subjektiva kommentarer, för vad 
de nu kan vara värda, till de olika arbetsgruppernas uppdrag/mandat. 
 
Hela den stora förändring som planeras här i Norge är mycket imponerande, allt får 
ifrågasättas, man är tydligen beredd att acceptera en totalt förändrad verksamhet grundad på 
en ny syn på brott och brottslingar, allt görs i ett sammanhängande koncept, ngt jag aldrig 
tidigare sett. Jag har redan sagt att man inte kan jmf olika länder, man kan studera idéer, men 
knappast importera hela koncept, det måste vara nationellt betingat och dito förankrat. Ibland 
kan impulser från andra länder ge idéer om lokalt anpassade varianter. Det har länge funnits, 
ibland för ganska höga kostnader, olika program till salu, jag tycker det verkar vara 
modeflugor, det går inte att importera köpta program, dock kan vissa idéer vara intressanta. 
I de länder i central-och östeuropa som tidigare kontrollerades av Sovjet pågår ett intensivt 
reformarbete, också där finns idéer att hämta. Dock är det kanske så att intresset att reformera 
fängelserna i många fall styrts av en stark önskan att få bli medlem i EU.  
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Som dialogpartner ha jag en inledande fråga: Varför gör ni allt det här? Finns det ett krav på 
förändring från politikerna? Från folket? Den internationella utvecklingen har ganska länge 
präglats av ökande fångtal. I en del länder har resurserna mera än uttömts - ni ligger vad jag 
vet ganska bra till i sådana jmf. Eftersom ökad brottslighet inte har noterats i samma grad 
måste de ökande fångtalen ha sin grund i mera frekvent användning av fängelse och dessutom 
av längre genomsnittliga fängelsetider. (För den statistiskt intresserade kan jag rekommendera 
att ni  räknar på vad en så liten förlängning som en vecka på den genomsnittliga tiden för alla 
fångar betyder - bara det får en betydande effekt på beläggningen). Flera fängelsedomar och 
också ökade tider är bilden i många länder. Det tycks ha gått en våg av kall vind över många 
länders dömande efter 9/11 i USA. Bland politiker talar man om att vara tuff on crime-
motsatsen anses vara politiskt vanskligt.  
 
Har politikerna verkligen läst av folket rätt? Tror allmänheten att brottsligheten minskar med 
ökad användning av fängelse?Jag är inte säker på detta, har hört talas om undersökningar, 
bl.a. i England som ger en mera nyanserad bild av vad allmänheten tror. Man tror inte på 
fängelse som en lösning, det måste finnas för vissa farliga individer, inte för att de skall bli 
bättre utan som rent skydd för samhället. I övrigt efterfrågas individbaserade alternativ, 
dessutom efterfrågas starkt högre uppklarning av anmälda brott, som kanske den viktigaste 
faktorn. 
 
Det finns som bekant många skäl att inte ha en övertro på fängelsets betydelse för 
brottsutvecklingen. Ett skäl är att vi i alla länder använder fängelse i hög grad för individer 
som är allmänt misslyckade i livet, som också är misslyckade som brottslingar. När de väl är 
kända åker de lätt fast för nya brott, ofta inte så allvarliga men ganska irriterande brott. För 
dessa brott är dock uppklarningen i allmänhet låg, dvs. det måste finnas många i samhället 
som är kriminella utan att vi känner dem-och som kanske inte heller återfaller. Ett ytterligare 
starkt skäl till att straffnivån har mycket litet samband med antalet dömda är naturligtvis att 
ingen som planerar ett brott räknar med att åka fast. Han bryr sig därför inte om om han 
riskerar 2 eller 5 år. 
 
Det är naturligtvis ingen slump att de flesta s.k. behandlingsprogram är ägnade social 
rehabilitering och drogbehandling, det är ju synliga och uppenbara behov - vi är också 
övertygade om att vi behandlar kriminogena faktorer på det sättet. Det är förvisso samhällets 
bottenskikt vi talar om och i varje fall vi etablerade tror att det är bra att erbjuda dessa 
program. På de flesta håll tycker fängelsepersonal att man skall ha system som belönar 
uppförandet på anstalt och leder till att lugn och ordning råder där. Huruvida detta har något 
samband med möjligheterna att lyckas i det hårda livet utanför anstalterna är sannolikt ganska 
oklart.  I England har man sedan några år prövat ett sådant system med olika 
fångklasser,resultatet rapporteras vara tveksamt, personalens värdering av fångarna blir 
ganska slumpartad - viktigt är att man inte tycker att det önskade målet - lugnare på 
anstalterna, verkligen uppnåtts. Trots detta finns det försök planerade på många håll, bl.a. i 
Sverige. En annan erfarenhet jag har är att fängelsepersonal inte sällan blir förvånade över hur 
till synes skötsamma fångar snabbt återfaller i brott medan en del obstinata bråkstakar klarar 
sig bättre. 
 
Det är inte naturligt för en frisk människa att alltför lätt anpassa sig till tvångsvis 
frihetsberövande. En del smarta s.k. manhettbrottslingar genomskådar systemet och blir 
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populära bland personalen. Det är emellertid olyckligt att just denna grupp också ofta 
konsumerar olika belöningar medan de riktigt utslagna, precis som de är vana vid ute i 
samhället, konsumerar bestraffningarna! 
 
Jag skall försöka att med en bild beskriva vad jag tycker att vi gör:  bilden ”a theory”. Som 
synes menar jag att det  är tveksamt om vi utanför samhället kan så behandla en människa att 
hon blir accepterad vid sin återkomst till samhället. Kanske  borde vi ha omfattande program 
där vi tränar fångar att ta emot misstänksamhet och direkt negativt bemötande -utan att hamna 
i brott på nytt. 
 
Eller är det så att vi egentligen i straffsystemet har maskerat ett offentligt och också privat 
hämndbehov? Var Sovjet-systemet ärligare: Där kallade man kriminella för fiender, folkets 
fiender, de utsattes för tvångsvis ideologisk skolning - alltså samhällsanpassning som krav! 
Efter denna amatörideologiska analys, dock baserad på viss erfarenhet och tyvärr giltig i de 
flesta länder jag besökt skall jag nu övergå till att lämna lite spridda kommentarer till 
arbetsgruppernas mandat. 
 
I det generella mandatet sägs att man skall öka alternativen till fängelse och också söka finna 
en effektivare rehabilitering. Betyder detta att man egentligen inte tror på fängelse - menar 
man tom. att fängelse kanske är skadligt? Jag brukar avstå från att referera till Sverige, men 
här är en punkt jag vill berätta lite om. Vid krigsslutet 1945 fick Sverige en ny lag, lag om 
verkställighet av frihetsstraff. Den fanns färdig redan 1943 men pga kriget ville man inte 
genomföra den då. Det berättas att den kungliga kommitte som arbetade med lagen hade sina 
slutsammanträden i södra Sverige, där man såg över till ett mörklagt Danmark som var i krig. 
Från Europa kom varje dag nyheter om fruktansvärda händelser i fängelser och olika läger. 
Det sägs att denna situation inspirerade till en passus i lagen:”Man skall på allt sätt försöka 
minska skadeverkningarna av frihetsberövandet”. 
 
Det var förvisso 1945 unikt att i lag medge att fängelse var direkt skadligt-idag är det grunden 
för de flesta internationella regler på området. Är detta också ett kriminalpolitiskt mål i 
Norge? Att i lag säga att fängelse alltid är skadligt och bör undvikas så långt det är möjligt? 
Detta måste då vara en grundpelare i kriminalpolitiken och återspeglas också i lagar som 
reglerar innehållet i de olika påföljderna. Även om Sverige 1945 var tidiga med detta 
ställningstagande så kan man inte säga att det ännu omfattar hela kriminalpolitiken. Är Norge 
kanske det land som skall gå i spetsen för kraftigt minskad fängelseanvändning? Ett bra 
argument för politikerna kan vara detta: ”Thatcher ”. Eftersom ni börjar med en 
principdiskussion i Stortinget är det nog viktigt att innan dess få igång en allmän debatt i 
massmedia,kanske behövs det en enkel skrift som i populära termer skildrar det väsentliga i 
debatten-kanske till och med värt pengarna att använda en reklambyrå för detta? 
 
I de allmänna mandaten nämns också tre punkter som alla skall beakta: utländska fångar, 
brottsoffer, samverkan med andra myndigheter. Runtom i Europa pågår reform – arbete inom 
kriminalomsorgen, de flesta sysslar med problemen med utländska fångar och med samverkan 
med andra myndigheter - däremot är brottsofferproblematiken inte lika allmänt aktuell. I ett 
land, som i övrigt inte liknar Norge ett dugg, Serbien,har jag nyligen varit inblandad i deras 
reformarbete .De talar inte om brottsoffer, men har samma arbetsorganisation med flera 
grupper - en mycket stor skillnad är att i det politiskt ganska oroliga landet har man svårt att 
få politisk förankring. Det är nog så att önskan att komma med i EU är den verkliga 
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drivkraften. Hur ser det egentligen ut i Norge med den politiska förankringen? Har ni några 
modiga politiker som vågar träda fram och driva nya idéer utan att först försiktigt känna efter 
hur vinden blåser? 
 
Arbetsgruppen 1 har ett mandat som mycket berör de frågor jag försökt väcka. Särskilt tror 
jag att det är angeläget att analysera vilka mänskliga beteenden som skall kallas kriminella 
och hanteras i strafflag.Vad kan styras på annat sätt? Brott är en konflikt mellan individer 
eller kollektiv av individer - kan konflikthantering vara ett sätt?  Finns det inom 
konfliktforskningen metoder att hämta? När det gäller enskilda människor är det ju mycket 
sällsynt att ett brottsoffer råkar ut för samma förövare igen.Vi försöker alltså förhindra att nya 
presumtiva offer uppstår genom olika åtgärder mot förövaren. Ni var här tidiga med vad vi 
kallar medling - är det kanske något att bygga ut? Kanske risken för återfall minskar om 
förövaren alltid fick klart för sig vilken skada han vållar enskilda människor? 
 
Hela det västerländska samhället präglas ännu i viss mån av en värdering av vissa brott som 
bygger på levnadsförhållanden för länge sedan. Om man för några hundra år sedan stal min 
häst kunde jag försättas i en livshotande situation – alltså viktigt med stark markering. Om 
någon stjäl min bil idag vållas jag visst besvär, men inte mer! Om en asocial missbrukare för 
tredje gången ertappas med ett inbrott i en kiosk, han är berusad och står där med famnen full 
av cigaretter när polisen kommer - då är risken stor att han skall få fängelse fastän värdet sam 
manlagt kanske bara var några tusen kronor. Om en person i viss ställning fuskar med skatten 
och därmed stjäl flera hundra tusen kronor  är det mycket sannolikt att han slipper 
frihetsberövande. 
 
Det har berättats att i vissa afrikanska kulturer hade man ett väl utvecklat system av 
sanktioner inom ramen för samhället, fängelse fanns inte, viss tids förvisning från 
bygemenskapen var det grövsta straffet. Har vi något att lära där? Kanske lite sent nu sedan 
den vite mannen kommit med sin kultur bestående av fängelse, brännvin och bibel! Alla dessa 
frågor:Vad bestraffar vi? Vem straffar vi? Varför straffar vi? Måste hanteras i en bred 
kriminalpolitisk mening, är kanske också det perspektivet för begränsat, kan vi verkligen 
arbeta med enbart kriminalpolitik, måste vi inte anlägga ett ännu bredare samhällsperspektiv? 
Kanske mera brotts - och individanpassade åtgärder trots risken att de i det korta perspektivet  
framstår som orättvisa.Vi kanske måste acceptera  att alla människor är olika, att högsta 
rättvisa kan se ut som orättvisa. 
 
Medan skattebrottslingen tvingas - med hot om starka ekon sanktioner och publicitet - att gå i 
undervisning om varför vi betalar skatt och dessutom ett visst antal timmar arbeta med svårt 
handikappade barn kanske andra skall ha helt andra åtgärder. Kan vi övertyga opinionen om 
att det som ser ut som orättvisa är det som minskar återfallen i brott - och kanske t o m den 
allmänna brottsnivån?  
 
Med dessa tankar kommer jag in på mandatet för gruppen 2. De etiska problemen när det 
gäller åtgärder mot människor som begått brott är förvisso mycket  komplicerade. Det finns 
inte några självklara lösningar. Vad är brott? En definition är att det är handlingar som ena 
dagen är formellt tillåtna (om än moraliskt förkastliga) och som nästa dag är förbjudna efter 
ett beslut i Stortinget. Behandling - vad skall vi behandla? Oviljan att följa vissa regler? Eller 
kanske oförmågan att följa vissa regler? 

 4



Ordet behandla kommer från medicinen och leder oss ganska fel. Om jag har brutit min arm 
och går till doktorn så får jag först en diagnos, en åtgärd föreslås grundad på beprövad 
vetenskap, och viktigast, jag är motiverad att ta emot behandlingen och tror på ett gott 
resultat, vilket också vanligen inträffar. Mitt kriminella beteende kan knappast behandlas efter 
samma principer.Vad skall behandlas? Finns någon vetenskapligt beprövad metod? Är jag 
motiverad?Hur med tvång - direkt eller indirekt tvång. Indirekt tvång är ganska populärt,gör 
så här annars får du ingen permission?  
 
Det finns inte mycket att hämta internationellt, kanske en del från Restorative Justice och en 
del från brottsofferforskningen, men detta är verkligen komplicerat. Jag vill inte återinföra 
prästerna i en stark ställning på fängelserna, men kanske olika religionsföreträdare kan lära ut 
en del om försoning?Att få den dömde att förstå vad han  skadat och att han med detta kanske 
mår bättre själv utan att skada andraIbland har jag undrat om inte enkel samhällsundervisning 
vore på sin plats för alla som begått brott - varför samhället är byggt på ett visst sätt,varför vi 
måste vara solidariska,vad demokrati är m.m. (De flesta av våra fångar har ju aldrig kännt att 
de tillhört samhället-de är födda utanför). 
 
Arbetsgruppen 3:s mandat har jag egentligen berört på flera sätt. En grundlig undersökning 
om vad den norska opinionen  kan acceptera är nog nödvändig. Den måste emellertid 
kombineras med pedagogisk information om fängelse och alternativ och om reaktioner på 
olika brott. Här kommer grundfrågan: Kan människors beteenden styras genom straff eller hot 
om straff? Fungerar det verkligen i något sammanhang, t ex barnuppfostran? Vad kan man  
egentligen kräva av straffsystemet? Kanske är upptäcktsrisken som brottsavhållande faktor 
underskattad, kanske det är där samhället skulle bli starkare? 
 
Arbetsgruppen 4 har egentligen en närmast omöjlig uppgift. Den skall tala om hur resultaten 
skall bli bättre i behandlingen av dömda.Gruppen kan åstadkomma en beskrivning av vad som 
görs och vad man vet, detta kan vara grunden i en omfattande informationskampanj för 
allmänheten och få mycket stor betydelse-men vågar ni det? Det är kanske bättre om 
resultaten av en del kostsam verksamhet inte är alltför välkända? I detta sammanhang är det 
oerhört viktigt att göra klart vad som grundas på verklig kunskap och vad som enbart baseras 
på tro – i bland på en mycket optimistisk tro. 
 
Arbetsgruppen fem har som huvuduppgift att studera effekterna av en evt 
”samhällsåteranpassningsgaranti”(30 bokstäver). Min uppfattning är att alla resurser bör 
koncentreras på de socialt utslagna, deras brott är sällan särskilt allvarliga, men mycket 
frekventa och irriterande i samhället. Det gäller ofta människor som aldrig varit inne i 
samhället, de är ofta födda i miljöer som är marginaliserade sedan generationer. Här handlar 
det alltså om hela det sociala trygghetspaketet i samhället, inte specifikt relaterat till brott 
problem med, bostad, arbete,  skola, droger etc. är troligen grunden för rekrytering av stora 
grupper kriminella. Insatsererna behövs i ett mycket tidigt skede: var kommer skolan och dess 
kunskap in? Hur med alla s k diagnoser, ADHD, autism, låg begåvning etc.  
 
Min kommentar till gruppen fems mandat gäller också mycket gruppen 6. Kanske är jag rädd 
för att  gränserna mellan de olika grupperna inte är alldeles tydliga. Detta kan skapa ett 
särskilt problem, att vissa svåra frågor ej blir behandlade därför att varje grupp tror att någon 
annan grupp sysslar med frågan. När det gäller kunskapsbaserad verksamhet är det ju flera led 
vi talar om: 
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1) att ta till sig den nationella och internationella forskningen 
2) att översätta denna kunskap till norsk verklighet 
3) att få personalen att inse vad som är kunskapsbaserat 
 

Personalen har ofta lång erfarenhet och fasta traditioner, som bygger mera på tro än kunskap, 
de är kanske inte benägna att utan vidare överge vad man tror sig veta är rätt. Detta skapar 
alltså ett stort pedagogiskt problem. Det gäller också att hela tiden klara en öppen information 
till allmänheten,deras kunskap om verksamheten förmedlas av massmedia, inte sällan baserat 
på uppgifter från personalen. Massmedia vill ju också gärna ha något dramatiskt, är inte heller 
alltid särskilt reformvänliga. 
 
Arbetsgruppen 7 har en för verksamhetens anseende central uppgift”Säkerhet”. I nästan alla 
länder har vi kunnat se hur vad som uppfattats som misstag i  säkerheten på ett ofta orimligt 
sätt kunnat påverka och för lång tid prägla den politiska påverkan på landets kriminalvård. 
När ett av de baltiska länderna hade haft alternativ till fängelse i endast något år, man hade ca 
100 övervakningsfall, inträffade att en person under övervakning begick ett allvarligt 
våldsbrott (han var tidigare inte dömd för våld) detta bromsade upp utvecklingen för flera år. 
Just detta att enstaka händelser som i efterhand ansetts bero på bristande säkerhet kan snabbt 
påverka hela verksamheten.Aldrig så lyckade och humana behandlingsprogram kan inte i 
opinionens ögon väga upp allvarliga enstaka händelser. För detta behövs en kraftfull insats 
från politiker - ngt som inte alltid stämmer med  derasegna intentioner. Rel nyligen har sådant 
inträffat i Sverige, också Norge har ju haft en del allvarliga händelser. Det verkar emellertid 
som om ni klarat det hela bättre, i Sverige tror jag inte att ett sådant arbete som den 
förestående stortingsmeldingen skulle kunna vara möjligt på lång tid. 
 
När ni arbetar med säkerheten vill jag verkligen varna för att kopiera Sverige. Efter tretton år 
utan några allvarliga händelser inträffade 2004 en fritagning på Kumla och en liknande 
händelse på Hall (två max sec). Det bör här nämnas att ingen människa kom till skada. 
Tekniskt är det idag inte särskilt svårt att låsa in fångarna ganska effektivt - men allt har ett 
pris,  personalen upplever en svår atmosfär på anstalterna och sannolikt försvåras skadorna för 
många fångar. Många fångar bygger upp ett samhällshat för att överleva, ett hat de för med 
sig ut vid frigivningen. Man får inte heller glömma de symboliska effekterna, om fångar 
behandlas som farliga kan de också bli det. Om allmänheten upplever att de flesta fångarna 
hålles mycket hårt inlåsta så tror de också att de är farliga,vilket påverkar attityden mot 
frigivna. (I Sverige har det nu gått så långt att personalen säger att det kommer att bli 
våldsamma upplopp - det är inte frågan om detta, bara tidpunkten är osäker). Säkerhet måste 
alltid kännetecknas av balans och också av ett medvetet risktagande. Det är verkligen mycket 
klokt att den här gruppen skall analysera just vad som kan vara ett acceptabelt risktagande, 
frågan är hur de skall finna balanspunkten? 
 
Internationellt kan man naturligtvis inhämta kunskap om olika tekniska lösningar, dock 
knappast om riskanalys. Det finns visserligen en del metoder för enskild riskbedömning, 
metoderna är tveksamma och resultaten inte särskilt långlivade. När det gäller säkerhet måste 
man också diskutera ansvarsfördelningen mellan kriminalomsorgen och polisen. En rimlig 
grund är att på de tyngsta anstalterna måste omedelbart larm till polisen finnas, idag måste vi 
räkna med väpnade attacker. Detta kräver samövning, något som tidigare hade funnits på både 
Kumla och Hall, men som nu uppenbarligen glömts bort. Larmet fungerade, polisen kom, 
men vågade inte ingripa när de såg vapnen. De valde att sitta som passiva åskådare! 
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Man kanske skall diskutera olika säkerhetsbegrepp: Polisen har att med goda resurser och 
vapen hålla en person fängslad under kort tid, de behöv er inte ha ngn relation till fången, 
kriminalomsorgen skall med färre personal, utan vapen och under lång tid hantera en fånge så 
att han inte rymmer och samtidigt är i bra mentalt skick vid frigivningen. Det är därför 
alldeles fel spår om man tror att polisen skulle vara experter på den säkerhet som behövs i 
kriminalomsorgen. Polis och kriminalvård har olika uppgifter - som skall hållas tydligt isär, 
detta betonas i flera av de internationella konventionerna. Här kommer bilden LÖKEN med 
förklaring. 
 
Den sista arbetsgruppen, nr 8 skall särskilt arbeta med den övergripande organisationen 
grundat på vad som framkommit i de övriga grupperna - därför har man också ett senare 
datum för färdigställande av arbetet. I Sverige har jag arbetet under 6 olika generaldirektörer -
alla har kommit till sin uppgift med idéer om en ny organisation. Ibland har hjulet uppfunnits 
på nytt gång på gång! Det är säkert bra med förändring och med en ledning som har en stark 
tro på sina idéer, dock skulle det vanligen ha blivit bättre, och lättare att genomföra, om man 
börjat med en grundlig analys av den befintliga organisationen och beskrivit vad som var 
dåligt resp bra i den. Detta har nästan aldrig skett. En förändring kan därför bli ett steg framåt 
-och ett steg tillbaka! Nog bättre med två steg framåt och ibland ett litet steg bakåt.Min 
erfarenhet är att det i kriminalomsorgen inte är bra med revolution-evolution fungerar bättre 
och blir mera bestående. 
 
Kanske borde gruppen 8 vänta med sitt arbete till dess att de övriga grupperna är helt klara, 
annars är det risk att man ”uppifrån” påverkar de andra grupperna. Det finns alltid en risk att 
man skapar en organisation först och sedan försöker fylla den med lämpligt innehåll, tom att 
man låter valet av vissa personer som framtida chefer påverka organisationsstrukturen. 
Decentralisering är modernt och anses progressivt men det har förvisso sina risker. För ca 8 år 
sedan inträffade i Sverige ett väpnat bankrån ,i jakten på rånarna dödades två poliser. Det 
befanns senare att en av de tre rånarna var på permission från fängelset (visserligen i slutet av 
ett långt straff som övergång till friheten-men det räckte inte som försvar den gången).Vi hade 
då ett mycket decentraliserat system för beslut om permissioner, en stor överssyn startades 
(jag ledde den, mitt sista uppdrag före pension). Vid översynen fann vi att man på låg nivå 
överskridit gällande regler för vissa långtidsfångar - personalen tyckte att de uppförde sig väl 
och lät sig övertalas. Samtidigt fann vi att vissa fångar ur den vanliga asociala gruppen inte 
ens fått nödvändiga permissioner för frigivningsförberedelser. Det allvarligaste vi fann var 
egentligen att tillsynen från cheferna inte varit tillräcklig, eller ens förekommit. Kanske 
handlade det om en ideologi där man inte vill kon trollera! Decentralisering måste alltid följa 
av insyn och kontroll! Mycket kan klaras genom rekrytering och utbildning - men inte allt. 
Framlidne förre chefen för Finlands fångvård, K-J Lång skrev en gång en uppsats om just 
behov et av kontroll av lägre uniformerad personal. Han nämnde särskilt poliser på gatan, 
tullare vid gränsen, vakter på fängelser - alla kan i sitt dagliga arbete utöva mycket stor makt-
därför måste de kontrolleras och återkommande utbildas. 
 
En annan kontroll är den som de internationella reglerna kräver att man har över hela 
verksamheten. Det räcker inte med den egna kontrollen - den är ett led i arbetslednigen,det 
måste vara ett fristående organ med rapporter till parlamentet och som också publicerar sna 
fynd. Detta är för skydd av både personal och fångar! Den engelska Prison Inspection är ett 
exempel. Deras rapporter har stor betydelse, i Polen har man valt att hos Ombudsmannen ha 
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en särskild avdelning för ändamålet. I Sverige har vi ombudsmannen men han har också 
många andra uppgifter. 
 
Det finns en viss attityd i Skandinavien där vi tror att detta med fristående kontroll inte 
behövs, vi är ju så humana och rättrådiga ändå. Jag tycker det är fel-vi skulle behöva Prison 
Inspection i alla länder-som skydd både för fångar och personal. Än en gång, tack för att jag 
fick komma hit, hoppas att ni blivit lagom provocerade och att jag inte slagit in för många 
redan öppna dörrar. I vårt yrke är det många tankar vi behöv er upprepa ofta.  
 
Lycka till med ert arbete och jag hoppas ni klarar allt det motstånd jag är rädd för att ni kan 
komma att möta på oilka nivåer i och utanför organisationen. 
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