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Peter Springare, Polis 
- Om ett stressat  

våldsmonopol 

Av Peter Springare (2019) 

Pia Hellertz, december 2019 

Peter Springare väckte uppmärksamhet när han på sin Facebooksida avslöjade 

sin arbetssituation genom att den 3 februari 2017 skriva – jag väljer att kopiera 

in hela inlägget:  

 

 



2 

 

 
  

       1 

Inlägget väckte verkligen uppmärksamhet i både massmedia och i alternativa 

media. Mängder med människor gav Springare sitt stöd på olika sätt, genom att 

ge blommor och presenter, men också genom att skapa stödgrupper på nätet. 

Men även kritiker kom till tals som tyckte att Springare borde anmälas till 

åklagare. Till dem hörde exempelvis polismästaren i Örebro, Bo Andersson.2 

Två år senare, i september 2019, publicerar Peter Springare sin bok ”Peter 

Springare, Polis – Om ett stressat våldsmonopol”. Boken avslöjar brister i 

polisorganisationen, inkompetens hos polisledningen, korruption och ibland ren 

kriminalitet inom organisationen. Den är en svidande kritik mot en myndighet 

vars syfte borde vara att skydda medborgarna och demokratin men som 

misslyckas med uppdraget. Springare skriver:  

”Med den här boken vill jag ge min bild av hur den svenska polisen fungerar, och 

min uppfattning om hur polisen som organisation förvaltar förtroende från 

uppdragsgivarna, de svenska skattebetalarna. Jag vill beskriva hur polisen som är 

landets största rättsvårdande myndighet fungerar idag.” (s. 36) 

Med 45 års erfarenhet inom olika områden inom polisen har han så mycket på 

fötterna så han kan uttala sig trovärdigt.    

Vem är Peter Springare? 
Han berättar inledningsvis att han ville utbilda sig till polis redan på gymnasiet. 

Han kom att arbeta som polis i nästan 45 år. Under åren har han fått specialisera 

sig inom olika områden, bland annat blev han hundförare på 80-talet. Han var 

även instruktör på Brukshundsklubben (s. 6). I början på 90-talet specialiserade 

han sig som kriminalpolis och har kunnat utveckla specialkunskaper inom 

 
1 Bilden hämtad från - Nu avslöjar Springare nya siffror om kriminella invandrare – 10 febr. 2017 - 

https://nyheteridag.se/nu-avslojar-springare-nya-siffror-om-kriminella-invandrare/  
2 https://www.na.se/artikel/kanda-polisprofilen-fran-orebro-anmals-efter-hatskt-inlagg-pa-

facebook 

https://nyheteridag.se/nu-avslojar-springare-nya-siffror-om-kriminella-invandrare/
https://www.na.se/artikel/kanda-polisprofilen-fran-orebro-anmals-efter-hatskt-inlagg-pa-facebook
https://www.na.se/artikel/kanda-polisprofilen-fran-orebro-anmals-efter-hatskt-inlagg-pa-facebook
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utredningsverksamhet och brottspaningsutredning.  

  Springare skriver att även professionens mörkare sidor har inspirerat 

honom. Att möta och respektera människor i deras svåraste stunder. Han berättar 

en händelse när han tog hand om ”A-lagaren” Sören som behövde skjuts hem. 

Berättelsen avslöjar Springares stora hjärta för de utsatta. När Springare kom 

hem till Sören ville denna gärna att Springare skulle följa med in. Där fick han 

möjlighet att berätta sitt livs historia under två timmar. ”Dessa två timmar med 

Sören lärde mig saker som jag alltid burit med mig”, skriver Springare.  

  Själv minns jag många möten och samtal med klienter under mina tio år 

som socialarbetare, kurator och socialsekreterare under 80-talet. Under mina 25 

år som universitetslärare inom Socionomprogrammet brukade jag ofta berätta 

för mina studenter att jag lärde mig mer av mina patienter och klienter än vad 

jag någonsin lärde mig när jag gick utbildningen.  

Kritik mot polisutbildningen och polismyndigheten 

Peter Springare menar att polisutbildningen inte längre ger möjligheter att få 

kompetens när det gäller utredningsverksamhet inom kriminalpolisverksamheten. 

Han menar att dagens poliser utbildas till ”en blandning av akademiker, kuratorer, 

psykologer, socialarbetare, brickor i olika sociala samverkansexperiment, dialog- 

och kommunikationsexperter etcetera.” (s. 7) Han kallar det ”polishybrider som 

inte riktigt vet var de hör hemma och där många är vilsna i sin profession”.  

  Jag har nyligen läst Ingrid Carlqvists bok ”Från Sverige till Absurdistan”. 

Hon för också fram kritik mot bland annat polisutbildningen. Hon berättar att 

svenska män har diskriminerats vid antagningen till Polishögskolan, ”samtidigt 

som kvinnor och invandrare med sämre testresultat kommit in” (Carlqvist, s. 251). 

Kan det verkligen vara sant?3  

  Sen går hon in på konkreta uppgifter och siffror om dessa problem, som att 

många poliser hoppar av, allt färre söker till utbildningen, erfarna poliser slutar 

med mera. Dessutom för hon fram kritik mot omorganisationen av polismyn-

digheten. 

  Springare menar att det finns en utbredd korruption inom polismyndig-heten. 

Den har utvecklats under ett antal år. ”Det handlar inte så mycket om mutor och 

bestickningar, utan mer om nepotism och manipulation av fakta” (s. 36). 

Nepotismen visar sig genom att man förser släktingar och vänner med uppdrag 

”som innebär professionella eller sociala fördelar” (s. 69). Detta blir ett problem 

när det är personer ”i de högre chefsskikten i polisorganisationen ute i landet” som 

gör ”godtyckliga och märkliga tjänstetillsättningar, där man åsidosätter 

kompetenskraven och bortser från förtjänst och skicklighet” (s. 69). Springare ger 

ett av sina kapitel rubriken ”Funktionell dumhet” (s. 78) och beskriver hur han 

tycker sig se detta inom polisorganisationen.  

 Han menar att ekonomiska och administrativa styrsystem har tagit över 

 
3 Min artikel om Ingrid Carlqvists bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Sverige_till_Absurdistan.pdf 

http://www.piahellertz.com/Sverige_till_Absurdistan.pdf
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myndigheten. Det har gjort att man utarmat myndigheten. ”Det mest absurda är att 

polismyndigheten inte håller sig inom den lagstiftning och de förordningar som 

reglerar förvaltningen”, skriver han (s. 37). Det är en mycket allvarlig kritik han 

för fram.  

  Peter Springare räknar upp tre anledningar till att han offentligt kritiserar 

polisverksamheten (s. 42).  

  ”För det första är det självbevarelsedrift. Jag kommer aldrig att låta mig 

förslavas under en dysfunktionell organisation ledd av dysfunktionella chefer”. 

Han berättar om kollegor som mår dåligt på grund av chefernas inkompetens.  

  ”För det andra gör jag detta för de medarbetare som inte vågar vädra sina 

åsikter och som mår dåligt på jobbet varenda dag”. Arbetskamraterna är rädda för 

repressalier om de skulle föra fram kritik.  

  ”För det tredje tycker jag att allmänheten, politiker och journalister måste 

uppmärksammas på missförhållandena inom organisationen” (s. 43). Han 

konstaterar att man inte kan göra ett bra jobb i en sån miljö.  

 

Polisutredningar 

Ett avsnitt som jag tyckte var mycket intressant i boken var när Peter Springare 

berättar om ärenden han utrett, om utredningsmetoder och om hur han och hans 

kollegor arbetade. I berättelserna ingår även hur de kriminella agerade för att 

slippa bli upptäckta. På 70-talet sökte jag till kriminologiämnet på Stockholms 

universitet, men jag kom inte in. Istället blev det Socionomprogrammet, men 

intresset för kriminalvård har jag behållit. Det gör boken extra intressant. 

  Springare menar att polismyndigheten numera inte mår så bra. Den är 

”ångestdriven och styrs av formalism och människorna i verksamheten är 

livrädda för att göra fel” (s. 30). Polisen blir attackerad av ungdomar. Tidigare 

har polisen ingripit i sådana situationer, men Springare konstaterar att det inte 

fungerar så idag, trots att lagen ger dessa möjligheter. ”Istället plockar man 

fram dialogpoliser och olika sociala program som att byta ut gatstenar och 

vapen mot korv, dumlekolor och heliumballonger” (s. 30). Han berättar att 

arbetsgivaren istället ”lägger fokus på kontroll av enskilda poliser med 

sanktioner, bestraffningar, internutredningar, tjänstefel och hot om avsked” (s. 
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31). Tillgången till mobiltelefonernas möjligheter att filma händelser gör det 

svårt för poliserna att agera ”fullt ut vid gängbråk eller i folksamlingar” (s. 31). 

Det gör att man istället för att ingripa åker därifrån, menar Springare.  

  Ett problem som Springare tar upp är att dagens poliser i högre grad än 

tidigare styrs av ”rätt värdegrund och att vara politiskt mest korrekt” (s. 35). 

Han menar att det gör att polisarbetet i högre grad numera styrs av känslor 

istället för av ett korrekt utredningsarbete. Den fråga som framförallt lamslår 

polisen enligt Springare är invandringen och integrationen (s. 35).  

  Springare betonar att det inte skulle göra någon skillnad om myndigheten 

fick ytterligare 2000 poliser så länge man inte använder dem på bästa sätt. Nu 

slösas utbildade polisers specialkunskaper bort på administration och byråkra-

tiskt arbete, skriver han (s. 47).  

  Författaren kritiserar fenomenet New Public Management, NPM, som även 

polismyndigheten styrs av. Jag hämtar en förklaring från Wikipedia: 

 
New public management, resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, är 

ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och 

styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte 

att öka effektiviteten.  

Inom polismyndigheten har det lett till att polisledningen, enligt Springare, 

”väljer att inte prioritera allvarliga brott utan lägger krutet på brott som 

snatterier, ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen och liknande” (s. 175). De 

är många fler och visar en positiv måluppfyllelse. Peter Springare menar att så 

länge ”ledningsstrategin är en variant av NPM finns tyvärr inget hopp för 

svensk polis” (s. 177). 

Immigrationen 
Springare tar upp ”den importerade kriminaliteten” (s. 32) och berättar om de 

olika etniska grupperna och hur deras kultur kan påverka det som sker i Sverige 

idag. Han nämner Somalia och Afghanistan och deras klankulturer och 

konflikter mellan olika klaner, deras låga utbildningsnivå – analfabetismen är 

utbredd, deras religionstillhörigheter och vilka konflikter det medför, 

exempelvis mellan sunni- och shiamuslimer med mera.  

  Peter Springare får stöd av integrationspolisen Ulf Boström som är 

verksam i Göteborg när han bland annat uttalar sig i SRs Studio Ett.4 

  Springare presenterar siffror på bland annat våldtäktsanmälningar. Det är 

ganska chockerande siffror. Han jämför 2014 och 2016. Under 2014 utreddes 49 

våldtäktsanmälningar i Örebro. I 27 av fallen var gärningsmannen av utländsk 

härkomst, skriver han. I 18 fall var gärningsmannen svensk och i fyra fall var 

nationaliteten okänd (s. 185). År 2016 och de första månaderna under 2017 hade 

 
4 Stenhård kritik "De blundar för problemen" Ulf Boström, integrationspolis – 19 nov. 2019 - 

https://www.youtube.com/watch?v=iOXYPCDkWk8&feature=youtu.be  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iOXYPCDkWk8&feature=youtu.be
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83 anmälningar gjorts om våldtäkt. I 46 fall av dessa var gärningsmännen av 

utländsk härkomst och i 34 fall av svensk härkomst. De allra flesta av utländsk 

härkomst kom från Mellanöstern och vissa länder i Afrika. Under hösten 2015 

kom en mycket stor andel utländska medborgare, framförallt unga män, till 

Sverige. Springare drar slutsatsen att orsaken handlar om kvinnosyn ”och 

allmän rättsuppfattning om vad män tillåts att göra mot kvinnor” (s. 186). Han 

menar också att när det gäller svenska gärningsmän så har gärningsman och 

offer ofta haft känt varandra och även ibland haft en relation.  

                        5 
 

  Det ger mig anledning att kort nämna ”medborgarforskaren” Joakim P 

Jonassons undersökningar om sexualbrott. Han undersökte nästan samtliga 

fällande domar för sexualbrott under åren 2012-2017. Jag tar några exempel på 

resultat som han fick: 
 
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer 

först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier. 

• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts 

uppehållstillstånd. 

• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning 

algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier. 

• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. 

• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, 

algerier, irakier och gambier. 

• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde 

våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.6 

 
5 Bilden är hämtad från artikeln ”En promille våldtäktsmän döms” av Maria Robsahm - 

http://www.robsahm.se/2018/08/24/en-promille-valdtaktsman-doms/  
6 Undersökning om utlänningar och sexualbrott av Joakim P Jonasson 

https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-

sexualbrott/ - Studien finns på 

http://www.robsahm.se/2018/08/24/en-promille-valdtaktsman-doms/
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/
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Peter Springare menar att det är viktigt att man öppet talar om dessa problem om 

man ska kunna komma till rätta med dem. Den tystnadens politiskt korrekta 

kultur som råder idag försvårar både för möjligheten att göra samhället tryggare 

för kvinnor och för samhällets institutioner att agera ändamålsenligt och 

effektivt. För hur ska man kunna lösa problem om man inte kan prata om dem? 

Rikspolischefen Dan Eliasson och polisorganisationen 
En av de personer som Peter Springare för fram kritik mot är den f.d. rikspolis-

chefen Dan Eliasson. När Springare tjänstgjorde i södra Dalarna i slutet av 

1970-talet bodde Dan Eliasson utanför Hedemora. ”Han var punkare och 

tillhörde ett gäng som frekventerade gatorna i Hedemora och torgförde sina 

anarkistiska budskap. Dan Eliasson var lite småkriminell och dömdes för 

skadegörelse vid Hedemora tingsrätt” (s. 14). Eliasson var med och startade ett 

punkband, Bad Boo Band. För närmare detaljer hänvisar jag till boken      .  

  Peter Springare menar att Dan Eliasson inte var den första odugliga riks-

polischefen. Även Sten Heckscher blev tillsatt på politiska grunder av en 

socialdemokratisk regering (s. 43). Båda tillsattes i samband med organisations-

reformer, närpolisreformen som genomfördes stegvis vid olika tidpunkter och i 

olika delar av landet under åren 1993-1998 och införandet av en polismyndighet 

i landet år 2015. De 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska 

laboratorium slogs samman till en myndighet, Polismyndigheten. Springare 

betonar att Dan Eliasson ”varit en katastrof för svensk polis” (s. 43). 

  Ingrid Carlqvist har en tänkvärd hypotes om Dan Eliasson i sin bok ”Från 

Sverige till Absurdistan”. Jag citerar: 
 

Antingen för att han hade regeringens uppdrag att faktiskt krossa poliskåren 

inifrån (kanske för att bli av med de många högervridna, svenska män som 

fortfarande utgör stommen av kåren och sedan bygga upp en genuspolis med 

kvinnor, invandrare och transpersoner), eller så har Eliasson med sina många år i 

socialdemokratiska partiet sådana hållhakar på regeringen att den inte vågar 

sparka ut  honom. Framtiden får utvisa varför denne politruk utsågs till 

rikspolischef, trots att han till synes saknade all relevant kompetens för 

uppdraget” (Carlqvist, s. 265-266).  

Hon konstaterar också att hans inflytande inte kommer att minska i och med 

hans nya uppdrag som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB. 

  I det intressanta slutkapitlet redovisar Peter Springare ”Polisens 

organisation genom åren” (s. 224). Det är väl bara att kort konstatera att den har 

 

https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverig

e_och_i_utlandet_v3.pdf  

https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v3.pdf
https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v3.pdf
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gått från bra till mindre bra till dålig. Ett av de exempel som han tar upp handlar 

om professionalitet: 

 
Det medborgarna måste ha klart för sig är att om en person blev brutalt våldtagen 

och mördad 1980 så var det 100 procent garanterat att den eller de som hade 

ansvaret för mordutredningen var specialister med mycket stor erfarenhet av 

spaningsmord. I stort sett alla utredarna var också professionella mordutredare 

med många års erfarenhet av just dessa brott. Om en person blir brutalt våldtagen 

och mördad idag 2019 är det stor risk att spaningsledaren bara har ett par års 

erfarenhet av utredning av stölder, misshandel, ringa narkotikabrott eller 

skadegörelse.  
 

Detta låter verkligen inte tryggt. Jag hoppas att Springares bok blir en 

ögonöppnare och en murbräcka för att möjliggöra en förbättring och förändring 

av den viktigaste samhällsskyddande myndigheten, polisens organisation. Hans 

sista ord i boken är: ”Samtidigt sitter de högre polischeferna runt om i landets 

sju regioner med orubbligt förtroende och styr verksamheten med full fart rakt 

ner i avgrunden” (s. 231).   

 

Sammanfattningsvis 
Jag kan bara säga ”Hatten av för Peter Springare!” för att han vågade säga ifrån 

trots att han var medveten om riskerna och för att han formulerade sin kritik på 

det sätt han gjort i sin bok. Många, många fler borde våga berätta om vad de 

upplever på sina arbetsplatser, men de vågar inte på grund av rädsla för 

repressalier. Men hur ska vi få bättre fungerande arbetsplatser om inte de 

anställda ska våga föra fram kritik? Vissa arbetsplatser har fört in en 

”visselblåsarfunktion”, bland annat Örebro Universitet efter det att SVT Nyheter 

Örebro berättat om mobbning på universitetet.7 

  Man försökte anmäla Peter Springare för ”hets mot folkgrupp” eftersom 

han avslöjat att de flesta utredningar han hade liggande på sitt bord involverande 

kriminella som inte var etniska svenskar. I en artikel på SVT berättar polisen att 

anledningen till anmälan var ”dataintrång”.8 Det avslöjar hur desperat polis-

myndigheten var.  

  I en intervju på Katerinamagasin säger han:  

– Det ska bli intressant nu när boken kommer ut. Jag hoppas att polischeferna ska 

bli tokiga, jag har till exempel sågat Carin Götblad, och namngett flera höga 

chefer. Jag skriver bland annat om hur Lena Tysk behandlade Agneta Kumlin. 

Tysk fick tillbringa två år i frysboxen, men sedan plockades hon in igen av Carin 

 
7 ”Nu har universitetet en visselblåsarfunktion” – 5 febr. 2018 - 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-har-universitetet-en-visselblasarfunktion  
8 Polisen förklarar – därför anmälde vi Peter Springare – 2 mars 2017 - 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/polisen-forklarar-darfor-anmalde-vi-peter-springare  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-har-universitetet-en-visselblasarfunktion
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/polisen-forklarar-darfor-anmalde-vi-peter-springare
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Götblad. Jag citerar ur förundersökningen, ur förhör, där det framgår hur Lena 

Tysk uttrycker sig mot lägre chefer. Hon säger saker som att “han ska spikas upp 

på väggen”… I ett annat sammanhang säger hon att ska man få en högre 

chefstjänst ska man krypa runt Carin Götblads fötter, “och nu har jag krupit 

tillräckligt”.9 

Samhällsnytt berättar i en artikel:  

När hans arbetsgivare inte kom åt Springare via straffrättsliga åtgärder 

omplacerades han. Då tog Fackförbundet ST strid för Springare i Arbetsdom-

stolen. Facket ansåg att han omplacerats på ett sätt som kunde likställas med ett 

avskedande. ”De uttalanden som Springare har gjort har fallit inom ramen för 

hans yttrandefrihet och är Springares personliga åsikter som han har framfört på 

fritiden”, skrev facket i stämningsansökan.10 

Jag har naturligtvis bara skrapat på ytan i den här artikeln så mina varmaste 

rekommendationer är: LÄS BOKEN! Den ger verkligen en förståelse för varför 

det ser ut som det gör idag när det gäller polisens arbete och den svarar på 

många frågor som jag och många andra har om polisens arbete.  

 

 
9 Springares författardebut är en käftsmäll till en polismyndighet i förfall: “Den lider av 

funktionell dumhet – varenda kass chef borde bytas ut” – 26 sept. 2019 -

https://katerinamagasin.se/springares-forfattardebut-ar-en-kaftsmall-till-en-polismyndighet-

forfall-den-lider-av-funktionell-dumhet-varenda-kass-chef-borde-bytas-ut/  
10 Polisen köper ut Peter Springare – 8 december 2019 - https://samnytt.se/polisen-koper-ut-

peter-springare/  

Springare utköpt av polisen efter 45 år – Nerikes Allehanda den 7 december 2019. Artikeln 

på nätet ligger bakom betalvägg - https://www.na.se/logga-in/na-avslojar-peter-springare-

blev-utkopt-av-polisen-en-upprattelse-fick-ett-bud-jag-inte-kunde-saga-nej-till 

 

https://katerinamagasin.se/springares-forfattardebut-ar-en-kaftsmall-till-en-polismyndighet-forfall-den-lider-av-funktionell-dumhet-varenda-kass-chef-borde-bytas-ut/
https://katerinamagasin.se/springares-forfattardebut-ar-en-kaftsmall-till-en-polismyndighet-forfall-den-lider-av-funktionell-dumhet-varenda-kass-chef-borde-bytas-ut/
https://samnytt.se/polisen-koper-ut-peter-springare/
https://samnytt.se/polisen-koper-ut-peter-springare/
https://www.na.se/logga-in/na-avslojar-peter-springare-blev-utkopt-av-polisen-en-upprattelse-fick-ett-bud-jag-inte-kunde-saga-nej-till
https://www.na.se/logga-in/na-avslojar-peter-springare-blev-utkopt-av-polisen-en-upprattelse-fick-ett-bud-jag-inte-kunde-saga-nej-till

