Statsvetenskapligt program
i samarbete med

Polisen i halland
”Samverkan blir viktigare och viktigare”
För två år sedan inledde Polismyndigheten i Hallands län ett
samarbete med Statsvetenskapligt program på Högskolan
i Halmstad. Sedan dess har två magisterstudenter hjälpt
myndigheten att ta fram planer för arbetet med mångfald,
jämställdhet och rekrytering.
Lennart Rydén är inspektör på Polismyndigheten.
Varför väljer ni att samverka med programmet?
– Det är värdefullt att få hjälp av någon som kommer utifrån
och ser verksamheten med nya ögon. Många av oss har gått
här länge och känner visserligen verksamheten väl, men det
skadar inte med lite nya idéer. Studenterna har möjlighet att
fördjupa sig i ett enskilt ämne på ett helt annat sätt än vad vi
har möjlighet till.
Hur fick ni kontakt med studenterna?
– Det var programmets studierektor som hörde av sig till oss
och undrade om vi kunde tänka oss att ta emot en student som
skulle göra ett magisterarbete. Vi tyckte det lät bra. Det föll väl
ut så vi fortsatte samarbetet.
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Lennart Rydén är inspektör på Polismyndigheten i Hallands
län.

Hur har samarbetet gått till?
– Vi har haft studenter här i två omgångar. I det första fallet
hade vi en student som tog fram mångfalds- och jämställdhetsplaner åt oss. Senast hade vi en student som arbetade fram
riktlinjer för rekrytering av poliser ur ett mångfaldsperspektiv.
De har arbetat hos oss under ett halvår och blivit en i gänget.
Till sin hjälp har de dels haft handledaren på Högskolan, dels
mig och de andra här på avdelningen.

Har ni haft fler samarbeten med Högskolan?
– Ja, vi samarbetar inom ett nytt program inom datateknik:
IT-forensik och informationssäkerhet.

Har ni haft nytta av samarbetet?
– Ja, det har vi, ämnena var våra önskemål och något vi hade
behov av. Vi ligger långt framme när det gäller praktiskt mångfalds- och jämställdhetsarbete, men nu har vi det även på papper.
– Samarbetet betyder också mycket för studenterna, och det känns viktigt. De får komma ut och
omsätta teorierna i praktiken. En av studenterna som var här fick jobb inom polisen efteråt, mycket tack vare att han gjorde ett bra jobb för oss.
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Kommer ni att fortsätta samarbeta med Högskolan?
– Ja, det hoppas jag. Vi är också öppna för andra typer av
samarbeten. Samverkan mellan myndigheter blir viktigare och
viktigare. Kontakter och öppenhet ger förståelse för varandras
verksamheter.

Polismyndigheten i Hallands län

Verksamhet: Polismyndigheten i Hallands län ansvarar för
polisverksamheten i länet och är en av 21 polismyndigheter
i Sverige
Antal anställda: 580 (420 poliser och 160 civila)
Budget: Cirka 330 miljoner kronor

Högskolan i Halmstad
För utveckling av verksamheter, produkter och livskvalitet

