En polis med civilkurage och ryggrad
En briljant och intressant föreställning av polisen fil doktorn Stefan Holgersson
Stefan Holgersson tog examen på systemvetenskapliga linjen i Linköping och arbetade ett
tiotal år som IT-konsult innan han började ägna sig åt undervisning och forskning. Ett
intressefält är styrning/ledning och organisationsutveckling. Han har haft olika fokus, både på
individnivå och på organisationsnivå. I detta sammanhang har begrepp som motivation,
yrkeskunskap, processer, målformulering och resultatuppföljning varit centrala. Ett annat
intressefält är utveckling av informationssystem där han både arbetat praktiskt med
programmering/systemering och gjort olika former av utredningar och översyner av
informationssystem i organisationer. Stefan disputerade år 2005 inom ämnesområdet
informationssystemutveckling med avhandlingen Yrke: POLIS. Många av hans studier har
haft ett fokus på olika fenomen inom polisorganisationen. Han är verksam som polis, vilket
har medfört goda och intressanta möjligheter att belysa denna organisation inifrån. Så
presenteras polisen Stefan Holgersson av Linköpings universitet.
Han är född 1967, är polis, fd polisintendent, forskare och mycket produktiv författare.
Holgersson antogs 1992 vid Polishögskolan och började ett par år senare arbeta som polis,
blev 1998 doktorand och knöts till Stockholmspolisens forsknings- och utvecklingsenhet.
Han doktorerade 2005 vid Linköpings universitet med avhandlingen Yrke: polis:
yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete. Han har även
varit knuten till Växjö universitet.
Han har beskrivit hur han känt sig motarbetad av ledningen för Rikspolisstyrelsen för sina
kritiska undersökningar av svenska polisens arbete.
Hanne Kjöller skriver: Stefan Holgersson är en av Sveriges mest uppmärksammade
polisforskare. Hans rapporter har visat på stora brister inom rättsväsendet och lett till
omfattande reaktioner. Men i polisorganisationen har Holgersson systematiskt motarbetats av
chefer som inte velat höra obekväma sanningar.
Holgerssons tidigare chef uttrycker sig så här om honom: ”Han är den bäste polis jag haft.”
Någonsin.

Polisförbundets egen tidning: ”Polisen och forskaren Stefan Holgersson är inte precis känd
för att välja den enkla vägen. Hans rön om bland annat pinnjakt och uppblåst statistik har
skapat en rad rubriker genom åren och inte setts med blida ögon av delar av kåren. Men förra
året tilldelades Stefan Holgersson Civilkuragepriset, instiftat av tre av Polisförbundets
chefsföreningar, för sin forskning. Och några månader senare värvades han av Polisstyrelsen,
som i samma veva tryckte upp hans rapport om trafiksäkerhetsarbete.” ( Detta skrevs i
oktober 2014.) Artikeln avslutades med ”Komplettering: Stefan Holgersson har nu fått ett
mejl där det framgår att han från den 1 januari ( 2015 red. anm.) ska åka radiobil i Botkyrka i
södra Stockholm.” Så hushållar Dan Eliasson med sina resurser.
Själv skriver Holgersson i sin bok Polisen bakom kulisserna: ”Eftersom jag vet att inte
droppen urholkar stenen genom sin tyngd utan genom att ständigt falla har jag fortsatt att
forska för att försöka bidra till att förbättra polisen.”
Hans pappa var polis. Det var kanske därför han redan som liten ville bli polis.

Det var en mycket intressant föreläsning som Stefan Holgersson höll häromkvällen för
Stallbackens vänner. Det var en väl förberedd föreläsare som på ett lysande pedagogiskt och
kommunikativt sett fick timman att bara fladdra förbi. Och en så intensiv frågestund har
Stallbackens Vänner aldrig tidigare haft vid sina föreläsningar. Det var intressant att höra att
polisens utvärderingar av honom som kommunikatör var oerhört negativa. Mycket märkligt
tycker skrivaren av dessa rader, som en gång i tiden var lärare vid avdelningen för
informationsteknik (dåvarande benämningen för kommunikationsteknik) vid Lunds
universitet. Hans ansökningar om att få ett anständigt chefsjobb inom polisen har totalt
misslyckats. Det har till och med kommit ut att en av landets högsta polischefer talat om att
han (Holgersson) aldrig kommer att få en chefstjänst. Märkligt med ett par decennier inom
polisen och en akademisk systemvetarexamen i botten och sedermera doktorerat på ämnet
”Yrke: Polis.” Finns det någon annan inom polisen som ens är i närheten av hans meriter.
Det här landets poliser leds som regel av ämbetsmän och jurister som Dan Eliasson. Han
vet inte ett jota om polisarbete. Ett annat typiskt exempel är när en annan ämbetsman och

jurist, Hans Holmér skulle ta hand om Sveriges mest beryktade mordutredning Palmemordet. Det blev ett totalfiasko. Detta ger en ganska god förklaring till att över ettusen
poliser skrivit till Rikspolisstyrelsen och klagat över missförhållanden inom polisen. Vad
kommer att hända? Ingenting. Det gör det inte i den ofantliga sektorn i Sverige som bara
växer och växer trots Reinfeldts vallöften 2006 att minska antalet offentliganställda. Samma
löfte gav Löfvén innan senaste valet, men nu kryllar det av nya tjänster som t ex nationella
samordnare, vilka tillsätts när något problem uppstår och som inte heller kommer att lösas. En
skenmanöver med andra ord.
Det var en mycket uppfriskande kväll med Stefan Holgersson. Med en hel del poliser
närvarande som applåderade ljudligt. Men varför måste karlen stå så ensam och slåss?

