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 Abstract 
Samverkan mellan polis och skola har visat sig ha stor betydelse när det gäller att 

skapa trygghet och minska brott. I en enkätundersökning som genomfördes av 

Polisförbundet 2001, deltog 100 slumpmässigt utvalda låg- och 

mellanstadieskolor. På frågan om antalet polisbesök vid din skola ökat eller 

minskat under de senaste åren svarade 65 procent att de hade minskat och hela 88 

procent skulle vilja att polisen besöker skolan oftare. Resultatet av detta visar att 

det brister i samverkan mellan polis och skola. Syftet med denna rapport är att ta 

reda på hur samverkan ser ut mellan polis och skola i Gävle. Vidare undersökte vi 

om polisen genomför spontana besök i skolan. För att ta reda på hur det fungerar 

intervjuade vi poliser samt personal på en skola. Vi tog även del av litteratur inom 

området. Vi har valt detta ämne för att vi anser att samverkan är en viktig del för 

att skapa goda relationer mellan polis och skola. En god samverkan bidrar till att 

på ett tidigt stadium fånga upp elever i riskzon och förebygga brott. Resultatet av 

intervjuerna var att bägge parter anser att samverkan fungerar bra med tanke på 

den tid och resurs som står polisen till förfogande. Lärarna upplever till skillnad 

mot ledningen på skolan att samverkan med polisen fungerar mindre bra, och att 

det finns lite polisresurser att tillgå. Polisens arbetsbelastning och till viss del 

styrda arbetssätt, gör att de inte kan prioritera sina besök i skolan på det sätt de 

önskar.  
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1 Inledning 

Före detta Rikspolischefen Sten Heckscher skrev i en redogörelse från en 

konferens med polis och skola i samverkan att, för att skapa trygghet och 

minska brott, har samverkan mellan polis och skola många gånger en avgörande 

betydelse. Denna samverkan kan förhoppningsvis förebygga att ungdomar dras 

in i kriminalitet eller påverka ungdomar till att själva avsluta sin redan 

påbörjade kriminella bana. För att vi ska kunna utveckla denna samverkan 

mellan polis och skola på ett så effektivt sätt som möjligt anser Heckscher att vi 

bör känna till varandras förutsättningar och möjligheter (Rikspolisstyrelsen, 

1995).  

 

1.1 Bakgrund 

I en enkätundersökning som genomfördes av Polisförbundet 2001, deltog 100 

slumpmässigt utvalda låg- och mellanstadieskolor. På frågan om antalet 

polisbesök vid din skola ökat eller minskat under de senaste åren svarade 65 

procent att de hade minskat och hela 88 procent skulle vilja att polisen besöker 

skolan oftare. Resultatet av detta visar att det brister i samverkan mellan polis 

och skola (www.polisforbundet.se). 

En viktig del av det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar är polisens 

samverkan i skolan. En förutsättning för att minska brottsligheten är att arbetet 

bedrivs aktivt och offensivt. ”Som ett nödvändigt komplement till Lag- och 

Rättundervisningen bör polisen också göra spontana besök i skolan samt 

medverka i andra aktiviteter, så som föräldrasammankomster samt fortbildning 

av skolans egen personal. Denna polismedverkan får emellertid inte tas från 

den tid som står till förfogande för medverkan i själva undervisningen.” 

(Rikspolisstyrelsen, 1995 s.1). 

I polislagens andra paragraf, som bland annat reglerar polisens arbete, sägs att 

till polisens uppgift hör att förebygga brott och andra störningar av den 
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allmänna ordningen eller säkerheten. Det syftar främst till den 

brottsförebyggande verksamheten mot personer som inte står under polisens 

åtgärder på grund av brott. Genom en fungerande samverkan med skolan kan 

det bidra till förebyggande av brott. Dock framkommer det att det 

brottsförebyggande arbetet på samhällsnivå, i första hand ankommer på andra 

organ såsom skolväsendet (Berggren & Munck, 2003).  

De olika polisresurserna fördelas till skolorna inom varje myndighet. Detta 

skall göras i samråd med ledningen för polisen respektive skolan. Varje lärare 

har även ett eget ansvar för att polisresursen tas tillvara. Skola, polis och 

föräldrar har ett gemensamt intresse för att det skall gå bra för barn och 

ungdomar i livet. För att uppnå resultat måste vi samverka. Det gör vi genom att 

ömsesidig tilltro till områdeskunskap och personalkännedom 

(Rikspolisstyrelsen, 1995). Vi anser att det är mycket viktigt ha ett väl 

fungerande samarbete mellan polis och skola för att minska befintlig 

ungdomsbrottslighet och för att i ett tidigt stadium ha möjlighet att fånga upp de 

barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Enligt Rikspolisstyrelsen är 

skolan den andra sociala institutionen efter familjen (Rikspolisstyrelsen, 1995). 

Skolan lägger grunden för barns och ungdomars sociala anpassning och har 

stora möjligheter att arbeta brottsförebyggande. Då det visar på ett klart 

samband mellan problem i skola och brottslighet skall samverkan mellan polis 

och skola vara av stor prioritet. Polisen klarar inte ensam av att förebygga brott, 

alla måste hjälpas åt och skolan har där en viktig roll. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport var att ta reda på hur samverkan mellan polis och skola 

fungerar i Gävle. Vi ville även ta reda på vilka polisresurser skolan har att 

tillgå. Vidare ville vi undersöka hur polisens spontana besök i skolan bedrivs.  
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1.3  Frågeställningar 

• Finns det någon samverkan mellan skolan och polisen? 

• Hur fungerar de spontana besöken av polisen i skolan? 

• Vilka polisresurser finns att tillgå för skolan? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa vår rapport till att enbart göra intervjuer med utvalda 

poliser inom polismyndigheten i Gävleborgs län, med olika inriktningar och 

arbetsuppgifter och en skola i Gävle. Den skola vi valt att inrikta oss på är en 

grundskola, årskurs 1-9.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har till största del använt oss av intervjuer för att ta reda på hur samverkan 

fungerar mellan polis och skola i Gävle. Vi har valt att intervjua personer både 

från polisen och skolan för att på detta sätt få en så rättvis bild som möjligt av 

samverkan. 

Den skola som valdes ut heter Milboskolan och ligger i Gävle, där intervjuades 

Åke Winges som är rektor på skolan och Linda Lindblom som är lärare. Dessa 

personer valdes för att få en bild av samverkan både från ledningens och 

lärarnas sida. Vi tycker också det kan vara intressant att ta reda på om deras syn 

på samverkan med polisen skiljer sig åt. 

Vi kontaktade även polismyndigheten i Gävleborgs län för att kunna genomföra 

våra intervjuer med polisen. Där togs kontakt med Anders Lyrberg som arbetar 

på ungdomsgruppen och som även är polisens kontaktperson med Milboskolan. 

Där intervjuades också Linus Flygare som arbetar på utryckningsenheten. En 

intervju gjordes också med Dick Öqvist som har arbetat med samverkansfrågor 
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under lång tid. Vi valde dessa personer för att även här kunna ge en så bred bild 

av samverkan som möjligt. Vi ville även ta reda på om samverkan bedrivs olika 

beroende på vilka arbetsuppgifter dessa personer har inom polismyndigheten.  

För att genomföra intervjuerna bokade vi tid med personalen på skolan och 

polisen, vi genomförde alla intervjuer under vecka tio. Vi nedtecknade det som 

framkommit under intervjuerna. Efter vi hade bearbetat intervjuerna genom att 

ta ut det väsentligaste till våran rapport, användes materialet som resultat. Den 

intervjuguide vi använt ligger med som bilaga i vår rapport. 

För att bredda vår rapport har vi även använt oss av relevant litteratur inom 

området. 
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2 Teori 

Enligt Danermark innebär samverkan att man tillsammans med andra, ofta 

personer med annan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i en 

annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål (Danermark, 

2000). 

Boklund definierar samverkan som ett lagarbete. Med detta menar Boklund att 

människor som företräder olika yrken träffas och tillsammans diskuterar en 

gemensam fråga eller något de vill göra gemensamt. För detta ställer hon upp 

tre grundläggande förutsättningar för de olika yrkesgruppernas samverkan. Det 

första är att det finns organisatoriska förutsättningar i form av samlokalisering, 

tid för yrkesgrupperna att träffas och att detta accepteras från organisationen. I 

den andra förutsättningen skall de olika yrkesgrupperna själva uppfatta att de 

har något eget, yrkesspecifikt, att tillföra vid mötet. Den tredje förutsättningen 

bygger på att sätta upp mål för sin samverkan och vilka metoder de kan 

använda sig av (Boklund, 1995). 

2.1 Faktorer som gynnar samverkan 

Lagerberg och Sundlin (1990) hävdar att alla framgångsrika samverkansprojekt 

är konkreta och bygger på att klart avgränsbara målgrupper går att identifiera. 

Det är viktigt att det finns en klarhet i frågor som rör målsättningar, regler, 

ansvar och kostnadsfördelning för en god samverkan (Lagerberg & Sundlin i 

Danermark & Kullberg, 1999).  

Enligt Bohman och Westerlund (1997) är andra viktiga faktorer för att 

samverkan ska fungera att verksamheterna är organiserade i gemensamma 

distrikt och att den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av 

verksamheten är samordnade. Vidare nämner de vikten av att samarbetet 

innefattar alla nivåer i de organisationer som ska samverka och att 

gemensamma utvecklingsprojekt och fortbildning bedrivs för all personal   

(Bohman & Westerlund i Danermark & Kullberg, 1999).  
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Detta är några exempel på yttre faktorer men det finns även inre faktorer som 

ska fungera för god samverkan. Bång och Rudstam (1984) nämner bland annat 

att personalens motivation, yrkesidentitet, erkännande och respekt från övriga 

medverkande är viktigt för samverkan (Bång & Rudstam i Danermark & 

Kullberg, 1999). 

Westrin beskriver att för att ett samverkansprojekt ska lyckas är det av största 

vikt att alla deltagare vid starten har en gemensam utgångspunkt och 

gemensamma referensramar. Det ska även finnas en gemensam metod för att 

utveckla samarbetet samt att mål, principer och etiska förhållningssätt 

diskuteras igenom innan verksamheten påbörjas (Westrin i Danermark & 

Kullberg, 1999). 

  

2.1.1 Faktorer som hämmar samverkan 

Faktorer som hämmar samverkan, är enligt Danermark och Kullberg, vagt 

formulerade mål, olika ekonomiska intressen, skilda organisatoriska strukturer, 

oklar ansvarsfördelning, oregelbunden relation mellan de samverkande, hög 

personalomsättning och stor arbetsbelastning. De betonar även att samverkan 

inte alltid ses positivt ur de enskilda personernas synvinkel, de upplever inte att 

det finns så stora fördelar för sin egen profession eller sin egen arbetssituation. 

En ytterligare faktor som Boklund nämner, och som kan hämma samverkan, är 

att de olika aktörernas behov av avlastning. Med det menas att de ”lastar över” 

problemet från en verksamhet till en annan när de anser sig ha uttömt de egna 

resurserna (Boklund, 1995). 
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3            Resultat 

3.1  Samverkan - polisens syn 

I Gävle finns inga uppsatta styrdokument som reglerar polisens samverkan med 

skolan. Men för en god samverkan krävs ett aktivt arbete från polisen. 

3.1.1 Anders Lyrberg, ungdomsgruppen  

Tillsammans med rektor, vaktmästare, fritidsgård och skolsyster träffas 

ungdomspolisen i Gävle i en så kallad områdesgrupp. En viktig länk i deras 

samverkan är vaktmästaren som är den person på skolan som vet mycket om 

vilka eleverna umgås med på skolan och fritiden. Han är också en person som 

eleverna anförtror mycket till. 

Områdesgruppen träffas en gång i månaden på skolan för att tala om vad som 

hänt, ventilera frågor och funderingar och för att, förutsättningslöst och öppet, 

diskutera elever i ”farozonen”. Tidigare ingick även socialtjänsten i 

områdesgruppens träffar men då de öppet pratar om olika elever valde de av 

sekretesskäl att inte delta i träffarna. Detta samarbete är något som 

områdesgruppen ibland saknar då socialtjänsten ofta innehar mycket 

information som är av vikt för deras fortsatta arbete.  

På polismyndigheten i Gävleborgs län arbetar Anders Lyrberg. Lyrberg arbetar 

på polisens ungdomsavdelning och är Milboskolans kontaktperson. Då skolan 

får någon form av problem är det honom skolans rektor i första hand kontaktar 

men polisen vill i första hand att skolan ska lösa sina problem själva, med råd 

och tips från polisen. Det de i sista hand vill är att göra en anmälan och den 

anmälan har de bestämt att rektorn ska stå för. Lennart Proos som också arbetar 

på ungdomsavdelningen har utbildat rektorer om lagstiftning så att de lättare 

ska kunna hantera de problem som dyker upp. Lyrberg berättar att, enligt JO 

ska skolan i första hand lösa de mindre problemen som uppstår på egen hand 

inom skolvärlden 
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Vidare berättar Lyrberg om att Milboskolan under vissa tidsperioder har haft 

problem med rasistiska inslag bland annat har elever klätt sig med 

bombarjackor och spridit hakkors. Detta ledde till att en elev som kände sig 

utsatt polisanmälde detta. Lyrberg blev då inkopplad i ärendet och kallade 

involverade barn och föräldrar till möt. På mötet fick de inblandade och deras 

föräldrar vädra sina åsikter och ställa frågor. Efter mötet kände målsägande att 

han fått upprättelse och en ursäkt, han tog därmed tillbaka sin anmälan. 

Ibland har det också hänt att polisen kallat elever från skolan till polisstationen 

för samtal. Detta gör att eleverna förhoppningsvis känner allvaret i det hela, det 

brukar ha en stor effekt på eleverna. Lyrberg deltar även på föräldramöten om 

skolan önskar det. Det brukar vara av stort intresse från föräldrarnas sida. På 

dessa möten kan Lyrberg ge dem en inblick i vad som händer på skolan och på 

stan. De får också möjlighet att ställa frågor.  

Gatulangningsgruppen besöker också skolorna i Gävle för att informera 

ungdomarna i skolorna om vad som händer och vad de arbetar med.         

Polisen på ungdomsavdelningen styr själva sina besök på skolan. Men på grund 

av krav på arbete med förhör och andra ungdomsutredningar kan de inte avsätta 

den tid de önskar till skolan. Tidigare om åren bedrev polisen utbildningar på 

skolan om trafikregler och temadagar om droger. Men det har visat sig ha en 

motsatt effekt på eleverna, det har väckt ett intresse att istället vilja prova. 

Lyrberg har märkt ett stort behov bland ungdomarna när de är ute att få prata 

med en polis. För många ungdomar blir han en fadersgestalt. Ungdomsgruppen 

gör alla sina besök civilt för att han anser att det är lättare att ta kontakt med 

ungdomarna. Han anser att uniformen kan skapa en ”mur” mellan polisen och 

eleverna.                    

Så som samverkan idag ser ut mellan Milboskolan och polisen är Lyrberg nöjd 

med. Kontakten de har är bra och sker regelbundet. Dock finns ingen tid för 

spontanbesök att tillgå för polisen. 
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3.1.2 Linus Flygare, polisassistent 

Linus Flygare, som arbetar som polisassistent på utryckningsenheten, berättar 

att det inte finns någon avsatt tid för samverkan med skolan. En del poliser gör 

spontana besök men oftast inte i skolan. Kontakten med elever och ungdomar 

sker genom besök på fritidsgårdar. Det är dock inte uttalat att polisers ska 

besöka fritidsgårdar utan något som de gör utifrån det intresse de har och 

framförallt om tid medges. Besöken på fritidsgårdarna sker genom att de åker 

dit och samtalar med ungdomarna. Flygare har märkt att många ungdomar har 

frågor och funderingar kring yrket och polisens agerande vid olika ingripanden 

som de bevittnat.  

För att samverka med skolan finns inga avsatta polisresurser på 

utryckningsenheten att tillgå. Dock tror Flygare att det kan finnas andra 

avdelningar som till exempel ungdomsgruppen som samverkar med skolan. 

En god samverkan, enligt Flygare, är när man kan lyssna på varandra och arbeta 

sida vid sida och mot gemensamma mål. Vidare är det också bra om det fanns 

kontaktpersoner inom polisen att tillgå för skolan, gärna yngre poliser med 

intresse för ungdomar. Detta då han tror att yngre poliser ofta har lättare att få 

kontakt med ungdomarna och kan förstå deras problem. Yngre poliser är heller 

inte ”färgade” av yrket som en del äldre kan vara efter många år i tjänsten 

3.1.3 Dick Öqvist, inspektör 

För Dick Öqvist, som arbetat med samverkansfrågor i över 20 år, är det 

brottsförebyggande arbetet mycket viktigt. Då Öqvist arbetade ute bland 

skolorna hade han en nära kontakt med ungdomarna. Tillsammans med sin 

kollega besökte de ofta olika skolor för att lära känna eleverna. Tillsammans 

pratade de om allt mellan himmel och jord, vilket skapade förtroende. Öqvist 

åkte alltid radiobil och besökte skolorna uniformerad. Enligt honom är det bara 

en fördel att arbeta i uniform då får ungdomarna se polisen bakom. Idag händer 

det att Öqvist möter, personer han träffade som unga i sitt arbete, på stan. De 
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stannar gärna till med sina familjer och pratar. Ett brottsförebyggande arbete 

som givit resultat på lång sikt.  

En bra samverkan enligt Öqvist är en nära kontakt med polisen innan ett brott 

har begåtts. Samverkan bygger på att arbeta i ett förebyggande syfte med 

eleverna. Polisen måste skapa en bra kontakt med ungdomarna. Det 

brottsförebyggande arbetet ska vara en arbetsmetod för både polis och skola. 

För att få det brottsförebyggande arbetet att fungera måste alla parter vara 

mottagliga för samverkan. Ett vanligt problem enligt Öqvist är, att vi skjuter 

över problemen på andra myndigheter. 

De spontana besöken med skolan ger, för både polis och elever, en förståelse 

för varandra.  

 

3.2 Samverkan – skolans syn 

På skolan finns en områdesgrupp som bland annat samverkar med polisen. 

Åsikterna om huruvida det fungerar är olika. 

3.2.1 Åke Winges, rektor 

Åke Winges tycker att samverkan mellan skolan och polisen fungerar bra. 

Områdesgruppen träffas regelbundet och dessa träffar är mycket givande för 

både skola och polis. Där får båda parter möjlighet att ventilera frågor och 

diskutera aktuella händelser.  Vidare berättar han att det är viktigt att veta vad 

som händer, de ger varandra en avstämning.                                                                      

Skolan har tidigare haft besök av Lennart Proos och Eva-Lena Nordin som 

föreläst för personalen om rasism. Vidare poängterar Winges att utbildning för 

personalen, från polisen, också är viktigt för att förebygga brott.  

Skolan har som mål att själva lösa de problem som uppstår och endast då brott 

som faller under brottsbalken har begåtts kopplas polisen in. Winges tycker det 
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är viktigt att poängtera att de inte vill ha en ”polisstat” på skolan där polisen 

kommer så fort minsta lilla hänt. Det sänder ut fel signaler. 

På högstadiet förekommer en del konflikter av rasistisk karaktär. När det händer 

samlar Winges alla elever och lärare för att ge dem information, han framför sin 

åsikt som rektor och markerar var han står i frågan. Om det är aktuellt berättar 

han också om en anmälan gjorts. Ibland förekommer det att elever från andra 

skolor kommer till skolan och bråkar med andra elever. Winges ger dem en 

varning sen kontaktar han polisen, detta för att markera allvaret. Detta skapar 

ett dilemma då Winges strävar efter en öppenhet på skolan. 

Förr anordnades klassiska temadagar av polis och skola. Polisen besökte då 

skolan och pratade bland annat om droger. Men detta har visat sig ha en motsatt 

effekt på eleverna. De väcker istället ett intresse till att vilja prova. 

Spontanbesök av polisen är något som blir alltmer sällsynt på skolan, och idag 

förekommer de nästan inte alls några. Detta kan bero på att Milboskolan är en 

relativt lugn skola jämfört med andra skolor i Gävle. De har heller inte haft 

behov av socialtjänstens medverkan i områdesgruppen då skolan bara haft ett 

fall för socialtjänsten på fyra år. Dock anser Winges att polisens spontanbesök 

är viktiga. 

För Milboskolan är polisen ändå ett stort stöd dit skolan kan vända sig om de 

behöver råd och stöd. Samverkan idag är god och det skapar en öppenhet 

mellan de båda parterna. En god samverkan för skolan är just öppenhet och de 

tillsammans kan hantera frågor på ett bra och kunskapsbaserat sätt. 

3.2.2 Linda Lindblom, lärare 

Linda Lindblom har arbetat på skolan i sex år och har under dessa år aldrig haft 

kontakt med polisen utöver de temadagar de tillsammans anordnat. Dessa 

temadagar har handlat om trafik där polisen har gått igenom säkerhet i trafiken 

och elevernas cyklar. Förr hade de alltid besök av närpoliserna men då de inte 

arbetar där längre sker heller inga spontanbesök. 
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Lindblom ser gärna att polisen besöker skolan mer för att prata om deras 

verksamhet. När hon frågar sina elever om vad de tror polisen gör svarar de att 

de skjuter och jagar tjuvar, inget annat. För eleverna är det viktigt att få veta 

vad polisen arbetar med och få möjlighet att ställa frågor.  

När vi under intervjuns gång nämner områdesgruppen är Lindblom frågande. 

Hon och de andra lärarna visste inte att de hade en kontaktperson hos polisen. 

 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Eftersom vi intervjuade personal på en skola som anses relativt lugn trodde vi 

att resultatet skulle peka på att det inte fanns någon samverkan mellan polis och 

skola. Dock visade det sig att det bedrevs en samverkan mellan parterna. Den 

samverkan som finns bedrivs i dag bara mellan rektor och polis i den 

områdesgrupp som finns. Resultatet är att rektorn är nöjd med samverkan 

medan lärarna på skolan helt saknar kontakt med polisen. En orsak kan vara att 

lärarna saknar medverkan i områdesgruppen. 

Avsaknad av de spontana besöken från polisen, kan bero på att skolan har en 

låg förekomst av kriminalitet. Eftersom vi valt att undersöka en specifik skola 

kan vi därför inte svara på hur det över lag ser ut på andra skolor.  Resultatet 

kan vidare grunda sig på att det hos polisen inte finns avsatt tid för de spontana 

besöken utan att de kräver ett enskilt intresse från poliserna. De personer vi har 

intervjuat har ett enskilt intresse för samverkan, men anser att tiden inte räcker 

till för att genomföra dessa. 
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3.4 Resultatsammanfattning 

Polisen och ledningen på skolan anser att det finns en fungerande samverkan, 

särskilt genom områdesgruppen som består av rektor, vaktmästare, 

fritidsgården, skolsyster och ungdomsgruppen inom polisen. Områdesgruppen 

träffas regelbundet en gång i månaden för att diskutera problem på skolan. 

Skolan anser också att de har goda möjligheter att få stöd och hjälp från 

polisens sida. Den lärare vi har intervjuat vet inte att det finns en sådan 

områdesgrupp på skolan och anser inte att det finns en god samverkan med 

polisen. 

Polisen gör sällan spontanbesök på skolan, det kan vara flera anledningar till 

detta. Ungdomsgruppen har mycket arbete med förhör och andra 

ungdomsutredningar, så de finns inte tid till spontanbesök. Den lärare vi 

intervjuat och hennas kollegor upplever att polisen bara besöker skolan när det 

är särskilda temadagar.  

De polisresurser som finns att tillgå är framförallt Anders Lyrberg som är 

kontaktperson till Milboskolan, han är den person som i första hand kontaktas 

när det är problem på skolan. Skolan ska i första hand lösa mindre konflikter 

utan inbladning från polisens sida. Men rör det sig om brott mot brottsbalken så 

ska skolan göra en anmälan till polisen. Dessa anmälningar kommer till 

polisens ungdomsgrupp som ansvarar för utredningen, det behöver dock inte 

vara Andres Lyrberg som utreder brottet trots att han är kontaktperson med 

Milboskolan.  
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4 Diskussion 

Vi har i våra intervjuer funnit att ungdomsgruppen inom polisen och rektorn på 

skolan anser att samverkan fungerar bra. Boklund (1995) definierar samverkan 

som ett lagarbete. Med detta menar Boklund att människor som företräder olika 

yrken träffas och tillsammans diskuterar en gemensam fråga eller något de vill 

göra gemensamt (Boklund, 1995). När de träffas och diskuterar problem i 

områdesgruppen anser vi att de olika yrkesgrupperna har möjligheter till en god 

samverkan. 

Utryckningspolisen och lärarna tycker dock att samverkan fungerar mindre bra. 

Detta kan bero på att det är ungdomsgruppen och rektor som medverkar i den 

områdesgrupp som finns. Här anser vi att det är av stor vikt att även lärare får 

medverka vid dessa möten, eftersom det är de som arbetar närmast eleverna. 

Bohman och Westerlund (1997) nämner vikten av att samarbetet ska innefatta 

alla nivåer i de organisationer som ska samverka (Bohman & Westerlund i 

Danermark & Kullberg, 1999). Att lärarna inte är medvetna om att skolan har 

en kontaktperson inom polisen samt att de ej medverkar i områdesgruppen är, 

enligt oss, en tydlig brist. I och med detta anser vi att lärarna inte får möjlighet 

att medverka på alla nivåer i skolans organisation. En medverkan för lärarna i 

områdesgruppen tror vi skulle bidra till bättre kontakt med polisen och 

förhoppningsvis en mer regelbunden samverkan mellan polisen och lärarna. För 

att lärarna på skolan ska kunna medverka på alla nivåer i skolans organisation 

anser vi att de bör medverka i områdesgruppen samt att rektorn regelbundet 

informerar lärarna, och övrig personal, om vad som händer på skolan. 

Polisen och skolan har tillsammans bestämt att skolan i första hand ska lösa de 

problem som uppstår utan inblandning från polisen. Endast då allvarligare brott 

begåtts kontaktar Winges polisen. Detta för att undvika som Winges uttrycker 

det, en känsla av ”polisstat”. Om polisen endast besöker skolan när brott har 

begåtts, tror vi detta medför att polisen aldrig ses som ett naturligt inslag i 

skolverksamheten. Vi vill med detta undvika att polisen distanserar sig från 

eleverna i sitt dagliga arbete. 
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Ett problem, som enligt Öqvist är vanligt, är att aktörerna skjuter över 

problemen på varandra. Boklund (1995) har beskrivit problemet som en 

bidragande faktor till försämrad samverkan. Då socialtjänsten valt att inte delta 

i områdesgruppen kan vi tycka att de i viss mån skjuter över problemen på de 

andra aktörerna. Den information som utbyts i områdesgruppen skulle troligtvis 

vara bra underlag för socialtjänstens arbete.  

Vi har vidare i våra intervjuer funnit att de spontana besöken från polisens sida 

inte fungerar önskvärt. Dels på grund av den höga arbetsbelastningen på 

polisen, och att det inte finns avsatt tid på utryckningsenheten. Enligt 

Danermark och Kullberg (1999) är en faktor som hämmar samverkan en hög 

arbetsbelastning. Vi är dock osäkra på om arbetsbelastningen alltid är så stor att 

de spontana besöken aldrig kan prioriteras. För att samverkan ska fungera tror 

vi även att det krävs ett enskilt intresse från varje polis. Som Bång och Rudstam 

(1984) beskriver måste även de inre faktorerna vara uppfyllda för att få till en 

god samverkan genom att personalen är motiverade (Bång & Rudstam i 

Danermark & Kullberg, 1999). En annan anledning till att de spontana besöken 

inte fungerar kan vara att Milboskolan i förhållande till andra skolor anses som 

relativt lugn. Detta är inget konstaterande då vi inte vet hur samverkan bedrivs 

på andra skolor. Vi tycker de spontana besöken är viktiga för att förebygga brott 

och skapa en positiv bild av polisen och deras arbete. Vi vill även belysa vikten 

av att emellanåt besöka skolan i uniform, detta för att eleverna ska kunna se 

polisen bakom och undvika att känslor som ”vi” och ”dom” uppstår. 

Enkätundersökningen som Polisförbundet genomförde visade att polisbesöken i 

skolan minskat radikalt. Majoriteten av skolorna önskade även att dessa besök 

skulle ske oftare i skolan. Problemet verkar inte bara finnas på Milboskolan 

utan förekommer över hela landet.  
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4.1 Förslag 

Vi tror att samverkan mellan polis och skola skulle bli bättre om lärarna 

involverades i den områdesgrupp som finns. Den information som utbyts i 

områdesgruppen och en nära relation till skolans kontaktman, tror vi, är viktig i 

deras undervisning. Vi önskar även att socialtjänsten åter deltar i 

områdesgruppen för att vara ett stöd för polisen och skolan. Vi tror även att 

detta skulle gynna socialtjänstens arbete med ungdomarna, då värdefull 

information utbyts mellan de olika parterna. 

Ett annat förslag är att poliserna på utryckningsenheten tilldelas, vid utsättning, 

en skola som de under dagen ska besöka. Vidare vill vi även att polisen ska 

besöka skolan för att berätta om deras verksamhet och för att låta eleverna ställa 

frågor. Detta istället för anordnade temadagar om till exempel droger, som visat 

sig ha motsatt effekt. 
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Intervjuguide 

 

Frågor som ställdes till polisen: 

• Har ni någon samverkan med skolan? 

• I så fall, hur ser denna samverkan ut? 

• Om ni samverkar, finns det några utvalda skolor? 

• Finns det särskilt utsedda poliser för samverkan med skolan? 

• I så fall, har de någon särskild utbildning? 

• Finns det avsatt tid för samverkan med skolan? 

• Finns det några styrdokument som reglerar hur ni arbetar med 

samverkan i Gävle? 

• Gör polisen spontana besök i skolan? 

• Hur ser dessa spontana besök ut? 

• Vilka polisresurser finns att tillgå för att samverka med skolan? 

• Hur tycker du att en god samverkan ska se ut? 

• Vad är god samverkan enligt dig? 

 

 

 

 

Frågor som ställdes till skolan: 
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• Har ni någon samverkan med polisen? 

• I så fall, hur ser denna samverkan ut? 

• Har ni kontakt med några särskilda poliser? 

• Har ni haft några spontana besök av polisen på skolan? 

• Hur ofta sker dessa spontana besök? 

• Hur ser dessa besök ut? 

• Finns det några polisresurser att tillgå för skolan? 

• Hur tycker du att en god samverkan ska se ut? 

• Vad är god samverkan enligt dig? 


