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Sammanfattning 

 
Huvudargumenten till att införa en flexibel arbetstidsmodell har varit att man vill 

få större delaktighet för personalen i planeringen av arbetet. Från arbetsgivarsidan 

vill man få  en möjlighet att styra bemanningen efter verksamhetens behov. 

Denna arbetsform har av de allra flesta uppfattats positivt. Argument som att det 

blir längre ledigheter lyfts ofta fram, det blir mer tid över till familjen, och att det 

är ganska lätt att byta arbetspass i händelse av sjukdom. 

I denna rapport vill vi betona de nackdelar som en flexibel arbetstidsmodell kan 

föra med sig. Flera av dessa nackdelar kan man med framsynthet och kreativitet 

minska redan när man sitter i en förhandlingsfas om arbetstidsmodellen. 

Det som avhandlas i denna rapport är bland annat de faktorer som på olika sätt 

kan påverka arbetsmiljön och hur omgrupperingar av personal påverkar gruppens 

prestationsförmåga samt ledarskapet. 

Vad som händer med sjukproblematiken är mycket svårdefinierad, vissa rapporter 

visar på att korttidsfrånvaron har sjunkit på flera håll. Vad det gäller 

långtidsfrånvaron är det fortfarande osäkert och mer forskning behövs. 

Vi anser att nackdelarna med periodplanering överväger fördelarna för poliser i 

yttre tjänst eller utryckningsverksamhet. Anledningen till detta är främst att den 

psykiska påfrestningen för individen ökar och på sikt medför risk för ohälsa.  

 

.
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1. Inledning 

Tid är något som många människor upplever brist på, men genom att själv 

kunna planera sin arbetstid underlättar man tidsplaneringen. 

Inom polisen har man infört en modell till individuell arbetstidsplanering som 

benämns periodsplanering. 

Periodsplanering innebär att individen inom vissa givna ramar själv kan 

påverka och önska sina arbetstider, normalt med 6-10 veckors intervall. 

Att kunna tidsplanera på arbetsplatsen ger en möjlighet till att kunna påverka 

verksamheten och därigenom känna större motivation och engagemang med 

arbetsuppgiften.   

Periodplanering innebär också konsekvenser för arbetsgivaren. Detta då 

planeringen av ledigheter och arbetstid kan planeras och dimensioneras efter 

rådande arbetsbelastning. 

Det finns även en del negativa konsekvenser med periodplanering. Forskning 

visa på faktorer så som ökad stress och risk för följdsjukdomar   

I denna rapport kommer vi att redogöra för några av de för- och nackdelar som 

följer med den form av flexibel arbetstid som benämns periodplanering. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi anser att omställningen från den traditionella skiftgången med fasta turlag 

till den nya periodplaneringen är intressant att studera. Det nya arbetssättet 

kommer att innebära en del förändringar för arbetsgivaren och de anställda. Det 

finns många uppenbara fördelar med periodplanering, men även flera negativa 

konsekvenser.  

I nuläget har man infört periodplanering i någon form för ca 30 % av poliserna i 

Sverige och tanken är att man skall kunna införa periodplanering i hela landet. 

För de som arbetar under dessa förhållanden så innebär detta en förändring då 

man på ett nytt sätt får möjlighet att planera i sin vardag1   

 

 

                                                
1 Liza junker  
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1.2 Syfte 

 
Rapporten syftar till att beskriva sociala, psykologiska samt ledarskapsmässiga 

för och nackdelar som finns med att jobba med periodplanering och flexibla 

arbetstider. 

 

1.3 Frågeställningar. 

 
Passar flexibelt arbetssätt polisen?  

Vilka vinster kan man vänta sig med flexibla arbetstider? 

Finns det risk för stressrelaterade sjukdomar kopplat till flexibla arbetstider?  

Hur påverkar flexibla arbetstiden ledarskapet? 

     

1.4 Avgränsningar 

 
Denna uppsats avgränsas till att beskriva de psykiska och sociala förändringar 

som följer med det nya sättet att planera sin arbetstid.  

Fokus ligger på polisen och dess verksamhet och ekonomiska aspekter kommer 

inte att beröras.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 
På grund av tidsbrist fann vi det omöjligt att göra någon egen empirisk 

undersökning. Därför har vi främst sammanställt redan befintlig kunskap på 

området. Detta har gjorts främst genom litteraturstudier och sökning på internet. 

Vi har även gjort en ostrukturerad intervju med John Forsberg på 

polismyndigheten i Västerbottens län. Syftet med intervjun var att få insikt i                    

myndighetens upplevda för- och nackdelar med ett flexibelt arbetssätt.    
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2. Flexibel arbetstid generellt  
 

Med flexibel arbetstid avses sådan reglering av den ordinarie arbetstiden, som 

ger den anställde möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma 

arbetstidens förläggning.2 Tanken med flexibel arbetstid är att individen ska 

kunna styra sina arbetstider så fritt som möjligt men tillämpar man detta fullt ut 

får det stora konsekvenser.  Detta skulle inom polisen innebära att de 

traditionella turlagen mer eller mindre upphör och nya flyktiga arbetsgrupper 

skapas.   

 

2.1  Periodplanering  

 
 Den flexibla arbetstidsmodell som polisen använder kallas periodplanering.  

Planeringen av arbetstiden ska styras efter verksamhetens behov samt givna 

ramar och avtal. I detta inbegrips även möjligheten att helt och hållet kunna 

planera sina arbetspass och förlägga dessa på ett för individen önskvärt sätt. 

Planeringen sträcker sig över en given tidsram, vanligtvis 6-10 veckor, detta 

kallas för periodplanering. Denna form av planering kräver ofta tydliga 

styrningar och riktlinjer samt en förmåga för den enskilde att till vissa delar se 

verksamhetens behov.3 

Allt fler polismyndigheter anpassar sin bemanning till de tider då behovet av 

poliser är som störst. Genom lokala arbetstidsavtal på varje polismyndighet har 

arbetsgivaren fått bättre möjligheter att styra förläggningen av arbetstiden till 

tider då behovet är som störst med hjälp av periodplanering. De lokala avtalen 

medför att formerna för periodplanering skiljer sig åt från myndighet till 

myndighet  

 

 

 

 

                                                
2 saco 
3 J forsberg (personlig kommunikation) 1 november 2005 
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Antalet poliser som periodplanerar sitt arbete har enligt rikspolisens 

redovisning ökat från 2 906 till 4 090 poliser. I procent är ökningen från 19 till 

28 procent.  

Av redovisningarna som Rikspolisstyrelsen fått in från polismyndigheterna 

framgår att tre myndigheter; Gotland, Örebro län och Norrbotten, tillämpar 

periodplanerad arbetstid för minst 70 procent av alla poliser. I ytterligare två 

myndigheter; Södermanlands län och Dalarna tillämpas denna typ av 

arbetstidsförläggning för 55-60 procent av alla poliser. I åtta andra myndigheter 

periodplanerar mellan 30-40 procent sin arbetstid. På sju polismyndigheter är 

andelen mellan 7 och 28 procent.4  

 

3.  Sociala fördelar för den anställde med 
periodplanering. 
  

3.1 Familjen och skiften.  

 
Enligt forskaren Göran Kecklund vid Institutet för psykosocial medicin så finns 

det inget tvivel om att familjen utsätts för stora påfrestningar på grund av 

skiftarbete. Alla studier pekar på att det sociala livet blir lidande av skiftande 

arbetstider. Enligt polisförbundets medlemsundersökning har hela 24 % av alla 

poliser har en partner i samma yrke. Detta medför naturligtvis att många poliser  

har barn med varandra. Enligt relationsexperten Lennart Matikainen ställer 

skiftande arbetstider stora krav på individen. Bra kommunikation är en 

nödvändighet, såväl inom familjen som mot sina chefer och arbetskamrater. 

Matikainen pekar på vikten av ett starkt socialt nätverk för att familjelivet att 

fungera när båda jobbar skift och hur man än gör blir det tillfällen när 

arbetstiderna krockar.   

 

 

 

                                                
4 liza junker  
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Periodplanering kan ge dessa familjer en ökad möjlighet att få vardagen att 

fungera. Genom att i den mån det går synkronisera sina arbetsscheman kan 

familjen få betydligt mer tid tillsammans.5  

 

John Forsberg pekar på vikten av självinsikt när man arbetar med flexibla 

arbetstider. Det krävs en förmåga att kunna ta tillvara på sina egna behov. 

Risken är annars att man hamnar i ett slags ”martyrläge” och ser sig själv som 

oumbärlig på arbetsplatsen. Ett annat scenario kan vara att man i tid och otid 

anpassar sin arbetstid till arbetsplatsen och kollegornas önskemål. Detta kan 

medföra betydande nackdelar för den anställdes sociala liv, då familj och 

vänner riskerar att komma i andra hand. En svag kommunikativ förmåga och 

bristande självförtroende riskerar att den anställde i sin arbetstidsplanering 

bortser från sina egna behov och fogar sig efter andras önskemål. På kort sikt 

kan detta leda till frustration och otrivsel, på långsikt kan det även leda till både 

psykisk och fysisk ohälsa.6   

 

 

3.2 Periodplanering för en positivare arbetsmiljö.  

 

3.2.1 Känsla av frihet! 

 
Många som arbetar med flexibel arbetstid beskriver möjligheten att kunna 

planera och variera sin dag som en känsla av frihet. 

I en undersökning som kallas Young Professionals Survey 2004 gjord av 

Universum Communications säger var femte man att flexibel arbetstid är en av 

de faktorer som väger tyngst i ett attraktivt jobberbjudande. Ännu fler, tre av 

tio, prioriterar balans mellan privatliv och karriär. 
I undersökningen ingår totalt 9 881 personer i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. I den svenska delen, där 3 110 personer med en medelålder på 30 år.7 

                                                
5 http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=738 
6  J forsberg (personlig kommunikation) 1 november 2005 
7  http://www.universum.se/Pressrelease%20YP%202005.pdf 
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3.2.2 Intresse 

 
Med hjälp av periodplanering ökar möjligheterna till att till viss del kunna styra 

över arbetsuppgifterna. Ett exempel kan vara om några poliser är speciellt 

intresserade av att arbeta med krogrelaterat våld som endast förekommer på 

givna tider och veckodagar. Med periodplanering kan poliserna med detta 

specialintresse sträva efter att arbeta sena fredag och lördag kvällar. Ett 

brinnande intresse för en viss problematik ökar möjligheten till att utföra ett bra 

jobb då intresset stimulerar till att fördjupa kunskapen om den aktuella 

problematiken. Detta påverkar naturligtvis resultatet och bör ge en större känsla 

av delaktighet och arbetsglädje. Arbetet kan kännas meningsfullare och ger en 

ökad tillfredställelse då man lättare kan se nyttan av sitt arbete.8   

 

3.2.3 Naturlig fördelning av arbetspass 

 
En annan positiv effekt med periodplanering skulle kunna vara att man på 

arbetsplatsen får en naturlig fördelning av obekväma arbetspass. Personer som 

tycker om att jobba natt kan ta på sig fler nätter och därmed kunna underlätta 

för dem som inte kan eller vill jobba natt, något som kan bidra till ökad trivsel 

och minskad ohälsa 

 

3.3 Sjukproblematik 

Av arbetsmiljöundersökningen ”Hur mår poliserna” framgår det att 11% av 

poliserna har varit sjukskriven det senaste året för trötthet och stress. Det har 

skett en fördubbling av antalet sjukskrivningar av denna orsak från 1997 och 

2003. Trötthet och stress är liksom andra sjukskrivningsorsaker åldersrelaterat, 

äldre poliser är i högre grad sjukskrivna än yngre. 57 % av poliserna har gått till 

                                                
8 J forsberg (personlig kommunikation) 1 november 2005 
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arbetet minst 2 gånger trots att de borde vara sjukskrivna. 35 % av poliserna 

uppger att de tagit ut bytt arbetspass tagit ut flextid eller kompledigt i stället för  

 

att sjukskriva sig. Det tycks finnas en allmän mentalitet bland poliserna att inte 

sjukskriva sig när man är sjuk.  

De kortvariga sjukskrivningarna (dag 1-7) borde sjunka med införandet av 

periodplanering då denna arbetsform ofta förenklar och möjliggör byten av 

arbetspass. Detta visar sig i undersökningen ”hur mår poliserna” som 

genomfördes av SCB för polisförbundet.9  

Ytterligare en faktor som torde förändras är sjuknärvaron. Här torde finnas ett 

mörkertal som är mycket svår att mäta och konkretisera. 

  

3.4 Konsekvenser för arbetsgivaren. 

 
Arbetet med att anpassa arbetstider till verksamhetens behov pågår på många 

håll inom polisen. Myndigheterna arbetar aktivt på många platser i Sverige för 

att införa periodplanering.   

Att införa periodplanerat arbete innebär även stora fördelar för arbetsgivaren 

eftersom behovet av polispersonal varierar med olika former av arrangemang 

och inträffade händelser i samhället.10  

Tanken är att införandet av periodplanering ska minska personalkostnaderna 

vid situationer som kräver extra personalresurser till exempel 

fotbollskommenderingar och musikarrangemang. 

 I Stockholms län kan arbetsgivaren med lätthet planera in extra tjänstgörande 

personal på ordinarie arbetstid vid fotbollsmatcher eftersom allsvenskans 

spelprogram spikas i god tid före matcherna. På så vis kan arbetsgivarens 

kostnader för övertidsersättning minskas. I nuläget finns det inga exakta siffror 

rörande hur mycket myndigheten kan spara på utebliven övertidsersättning men 

                                                
9 http://www.polisforbundet.se/site.nsf/$all/9D284835520DD411C1256D470034B5F6/$file/Ny%20SCB-
rapport.pdf 
10 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/4734/3928/1_AR_2003.pdf      
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kostnaderna från idrottsengagemang är en stor och växande utgift för 

myndigheten. Detta på grund av det ökade antalet idrottsengagemang.  

 

 

 

 

Även i Västra Götaland planerar man att införa periodplanering för att skära ner 

på personalkostnaderna. Förhoppningen är att det ska ge minskade 

merkostnader, säger Klas Friberg chef för länsordningspolisen i Västra 

Götaland. Han ser inga nackdelar med periodplanerad arbetstid, men påpekar 

att det ställer högre krav på organisationen.11 

Med ett flexibelt arbetssätt så som periodplanering försvårar man planerandet 

av till exempel utbildningar, teambuilding information och fysisk träning. Med 

fast arbetsschema kan arbetsgivaren långt i förväg planera in dessa aktiviteter.  

De lönesättande cheferna träffar inte den anställde i lika hög grad och kan 

därför få sämre underlag för en rättvis lönesättning och för samtal för personlig 

utveckling.12    

 

 

3.5 Ålder och periodplanering  

De flesta undersökningar i ämnet pekar på att arbete på obekväma tider sliter 

mer på äldre än på yngre. Rikspolisstyrelsen har pekat på att hög ålder vid 

flertalet myndigheter utgör en begränsning vid arbetsförläggningen. Flertalet av 

de äldre poliserna som arbetat 30 till 40 år i skift orkar helt enkelt inte jobba 

sent och har inte sällan medicinska skäl som hindrar sena arbetstider. Detta 

försvårar införandet av periodplanering och sätter käppar i hjulet för 

myndigheterna som strävar mot att anpassa antalet poliser efter de tider där 

behovet är som störst13  

 
 
                                                
11 http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Iss_ID=80&Art_ID=541 
12 J forsberg (personlig kommunikation) 1 november 2005 
13 Liza Junker” 
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4. Stressfaktorer 
 

Vi har tidigare i denna rapport pekat på de individuella tidsvinsterna med 

periodplanering. Genom att påverka sin arbetstid ökar chansen till mer tid med 

familj och vänner. Arbetar man intensivt en period så innebär det längre 

sammanhängande ledighet. 

 

Att bli utbränd och att gå in i väggen är relativt nya fenomen i samhället. 

Anledningen till dessa åkommor är att den moderna människan har mindre tid 

till effektiv vila idag än tidigare 

När möjlighet ges till egen arbetstidsplanering ökar möjligheterna till andra 

projekt vid sidan av sitt arbete. Man ser till att vara ledig på dagar och tider då 

man kan utnyttja sin ledighet effektivast. Detta riskerar att krympa den 

sysslolösa lediga tiden vilken behövs för att kunna ladda om batterierna.  

Brandscript Ltd  har genomfört en undersökning där man intervjuat 1200 

personer i två svenska storföretag. Intervjupersonerna utsågs slumpmässigt, 

men alla hade flexibel arbetstid. 

Resultatet av undersökningen är slående. I gruppen "flexarbetare" arbetade man 

i snitt 56 timmar per vecka, i den andra gruppen (övertidsarbete/extraknäck) 

cirka 42 timmar och i den sist nämnda gruppen (reglerad arbetssituation) 

uppgick arbetstiden i genomsnitt till 38 timmar. Noterbart är att i princip 

samtliga intervjuade uppbär månadslön, men att det bara är de med reglerad 

arbetstid som regelmässigt kompenseras ekonomiskt då man passerar 40 

arbetstimmar per vecka. 

Intervjupersonerna tillfrågades vad de gjorde av den tid de upplevde att de 

sparat på att arbeta flexibelt. Det mest frekventa svaret var att man genom att 

klara av sin arbetsuppgift på exempelvis flyget eller tåget faktiskt kunde hinna 

med ett möte eller en arbetsuppgift till nästa dag. Undersökningen konstaterar 

således att det flexibla arbetet för de flesta går ut på att hinna fler uppgifter och 

inte att vara flexibel med de redan befintliga. 
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Till den mörkare sidan av undersökningsresultaten hör den statistik som visar 

att hela 28 procent av den flexibelt arbetande gruppen någon gång under de  

senaste två åren fått diagnosen utbränd/stressrelaterad sjukdom fastställd av en 

läkare. Detta skall jämföras med 6 procent respektive 8 procent i de två andra 

klustren. 

 

De vanligaste fysiska besvären enligt intervjupersonerna var regelbundna 

magkatarrer, sömnsvårigheter, hjärtrusningar, huvudvärk samt axel/ryggvärk. 

På frågan om vad man ansåg som huvudorsak till symtomen svarade 31 procent 

att det berodde på känslan av att inte räcka till på arbetet och/eller på 

hemmaplan. 

Undersökningen pekar på att den största riskgruppen är kvinnor i åldern 30-47 

som övergår från att arbeta reglerat till att arbeta flexibelt. I denna grupp finner 

man att närmare 38 procent inom loppet av två till tre år utvecklar någon form 

av stressrelaterad sjukdom som ej fanns dokumenterad före skiftet av 

arbetsform. 

Man hävdar med stöd av resultatet i undersökningen att eventuella 

produktivitets-vinster av flexibelt arbetet endast är kortsiktiga och riskerar att 

snabbt bli det motsatta med betydligt mer långtgående effekter.  

 

Slutsatsen av studien är att förändringen av arbetsformer går mycket snabbare 

än normförändringar, vilket leder till en situation där det flexibla arbetet annat 

än till namnet får svårt att rota sig. Således är det vi kallar för flexibelt arbete 

något helt annat än vad begreppet egentligen avser.14 

 

 

 

 

 

             

                                                
14 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=310552&previousRenderType=6 
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5. Ledarskap 
 
Att periodplanera innebär ofta att enheten omorganiseras och nya 

konstellationer och arbetsgrupper bildas. Att omorganisera innebär inte bara ett 

antal praktiska problem i form av omflyttningar av utrustningar, papper eller 

personal. Det innebär dessutom att en hel del mjuka aspekter måste iakttas. När 

en grupp byter personal eller uppgift så kan det innebär detta att gruppens 

prestationsförmåga temporärt eller permanent minskar. Beroende på 

individernas mognad och kommunikativa förmåga så kan denna 

omställningsfas ta mer eller mindre tid.15  

 

5.1 Teoretisk bakgrund 

För att beskriva vad som händer med en grupp när den sätt samman samt                      

gruppens prestationsförmåga använder jag mig av FIRO teorin.  

 

FIRO-B, med vars hjälp man kunde studera, systematisera och förstå individers 

beteende i relation till andra. Schutz identifierade i detta arbete tre 

grundläggande behov hos oss alla - att fungera i tre dimensioner som han 

kallade: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Instrumentet fick stort genomslag 

internationellt. FIRO-B utvecklades också till en mera sammanhållen teori för 

gruppers utveckling och mognad - FIRO-teorin. Den är väl känd i hela världen 

och särskilt i Sverige, där den mest spridda ledarskapskursen - UGL - är 

uppbyggd kring denna teori16  

 

               

 

 

                                                
15  Svedberg, 2002 
16 (Svedberg, 2002) 
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5.1.1 Gruppens utveckling 

 

Schutz fann vid sin forskning att en grupp genomgår tre huvudfaser under sin 

utveckling mot enighet och effektivitet. Dessa faser, och vad som är 

karakteristiskt för dem framgår av bilden. 

Figur 1, 

(Svedberg, 2002) 

 

En grupp som strävar mot målen samhörighet och effektivitet måste genomgå 

faserna i nämnd ordning för att lyckas. Grupprocessens utveckling tycks alltså 

vara cyklisk till sin natur. En grupp som genom utveckling nått den tredje fasen 

- samhörighet - kommer då och då att återgå till de tidigare faserna, t ex på 

grund av att uppgiften faller utanför gruppens ram, eller att en ny gruppmedlem 

kommit till. 

Ju mognare en grupp är desto kortare tid behöver gruppen för att återvända till 

den sista fasen17  

 

 

 
                                                
17 Schutz, 1994 
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5.1.2 Gruppens energi och situationsanpassat ledarskap 

 

För att lösa de för gruppen väsentliga frågorna, krävs en stor energiinsats av 

gruppledarna. På vilket område energin inriktas beror på i vilken fas eller 

mognad gruppen befinner sig. 

Under tillhörafasen fokuseras energin på frågor som rör medlemskap. Det går åt 

mycket tid i det här stadiet till att ta reda på hur mycket man vill anpassa sig till 

de övriga, hur man accepterar dem och vilka resurser vi har till vårt förfogande. 

För att ta sig in i rollsökningsfasen krävs att man måste vara beredd på att ta 

chanser och riskera uteslutning eller andra konsekvenser. Det är viktigt att våga 

ta chanser för att gruppen ska kunna gå vidare. Under rollsökningsfasen är det 

frågor som har att göra med ledarskapet som är avgörande för gruppens 

utveckling. Nu gäller det att fördela ansvar, hantera konflikter och bestämma 

sig för vilken roll man vill ha i gruppen. Denna fas är den svåraste och kräver 

ofta mest tid18 

När gruppmedlemmarna har hittat sina roller kan gruppen gå vidare till 

samhörighetsfasen. 

 

Denna upplevs i allmänhet som en stark känsla av tillfredsställelse och 

förnöjsamhet eftersom alla konflikter är lösta. Inledningen av denna fas 

kännetecknas av en stor varsamhet och det är angeläget att bevara den fina 

stämning och känsla som infunnit sig. Energin inriktas på att bevara denna 

samhörighet och öppenhet. Här spelar ledarens insatser stor roll för att undvika 

stagnation. Under den fortsatta delen av fasen koncentreras kraften på att 

vidareutveckla positiva kommunikationssätt, förtroende och acceptans av 

varandra. 

 

 

 

 

                                                
18 Schutz, 1997 
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I den här fasen behöver inte gruppen lösa medlemskapsfrågor eller 

konfliktfrågor, utan energin kan användas för att lösa uppgifterna effektivt. 

Relationsproblem löser man när de uppstår. 

Om respektive fasproblem inte klaras av, går cykeln baklänges, dvs. gruppen 

återgår till närmast föregående fas. Detsamma gäller om gruppen dramatiskt 

byter sin huvuduppgift eller omorganiseras19  

 

6. Debriefing 
 

Med fasta turlag blir debriefing en naturligt inslag i arbetet. Har man varit med 

om någon obehaglig händelse och inte känner sig helt i psykisk balans anförtror 

man sig helst till någon man känner sig trygg med. Kollegor som känner 

varandra väl kan lättare uppmärksamma signaler som visar att en kollega inte 

mår bra. Motivationen att hjälpa torde dessutom öka om personerna känner 

varandra väl och fungerar som en sammansvetsad grupp. Detta borde på sikt 

underlätta bearbetningen av svåra händelser vilket i sin tur håller nere 

sjukskrivningar och dålig hälsa.20  

                                                
19 Schutz, 1994 
20forsström och Jonsson   
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7. Diskussion 
 
                   Fördelarna med ett flexibelt arbetssätt uppenbara, man får betydligt större 

valfrihet och möjlighet att få ut mer av sin tillvaro. Det blir även lättare att få 

mer tid till sin familj och vänner. Som tidigare beskrivits så har många poliser 

relationer och barn med varandra. Tillvaron då båda föräldrarna jobbar i skift 

har i det närmaste beskrivits som ohållbar. För dessa familjer erbjuder ett 

flexibelt arbetssätt en lösning då paret kan synkronisera sina arbetstider. 

 

                   Nackdelarna däremot kan vara svårare att åskådliggöra eftersom de inte är lika 

konkreta och kommer smygande med tiden. Ökad möjlighet att effektivt 

använda sin tid medför paradoxalt att stressnivån ökar eftersom människor då 

tenderar att prioritera bort sin vila för diverse aktiviteter. Vi misstänker att 

nyutexaminerade poliser löper störst risk att hamna en negativ stresspiral till 

följd av tidsmaximering.  

Undersökningar har visat att arbetsmotivationen god men sjunker inom kort tid 

för unga nyutbildade poliser. En del av förklaringen till detta kan vara att nya 

poliser tenderar att jobba mycket övertid och får därför mindre tid till 

återhämtning. Finns det genom ett flexibelt arbetssätt även möjlighet att arbeta 

mer riskerar man att snabba på processen ytterligare  

  

 I polisyrket riskerar man att ofta exponeras för psykisk belastning vilket kräver 

bearbetning. Idag har de flesta inom polisen insett vikten om att prata igenom 

obehagliga händelser. Många poliser upplever att det är mest värdefullt att 

vädra obehagliga händelser med kollegor som delat samma intryck. Naturligtvis 

är det lättare att öppna sig för människor man känner och är trygga med. 

Flexibla arbetstider skapar flyktiga arbetsgrupper vilket försvagar de sociala 

banden mellan kollegor. Med flyktiga arbetsgrupper finns risk att vissa 

individer upplever svårighet att öppna sig i högre grad biter ihop i stället för att 

prata ut om jobbiga händelser. Enligt Firomodellen fungerar en grupp bäst när 

den uppnått samhörighetsfasen. Då gruppen ofta byter konstruktion så har den 

små möjligheter att utvecklas, i värsta fall hinner gruppen aldrig passera  
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”tillhörafasen” Problemet är då att gruppen spiller mycket av sin energi på 

grupprocessen i stället för att rikta sig på arbetsuppgifterna. Detta riskerar även 

att leda till en ökad stressbelastning om arbetsgruppen känner sig helt trygga 

med varandra. Fördelen att hela tiden byta kollegor är att man lättare kan lära av 

varandra, med tiden få en bredare kompetens. Det finns alltid olika sätt att lösa 

en situation och genom att arbeta med olika kollegor får man hela tiden nya 

uppslag till hur ett problem kan lösas. Detta bör höja motivationen och 

arbetsglädjen. 

Om man nu väljer en arbetsform där grupper ständigt nybildas så är betydelsen 

av ett situationsanpassat ledarskap mycket stort. Som ledare måste man ha 

förmågan att se var gruppen är i sin utvecklingsfas för att kunna hjälpa och leda 

den på bästa sätt. Därför är det ledarskapsmässigt en svår uppgift att agera chef 

för många olika grupper, speciellt om de befinner sig i flera olika 

utvecklingsfaser enligt FIRO. 

 

7.1 Slutsatser och förslag 

                   Om man väljer den form av periodplanering där den anställde helt kan välja                         

sina arbetstider så kommer arbetsgruppen att bestå av olika individer för varje 

pass. Denna form av periodplanering innebär många fördelar, men vi anser att 

nackdelarna överväger  vad gäller periodplanering, inte minst för poliser i yttre 

tjänst.  Detta för att vi anser att de psykosociala aspekterna och framför allt 

vikten av trygga arbetsgrupper med god sammanhållning överväger fördelarna 

med periodplanering. 

Vi menar att har man ett jobb som polis så är behovet av pålitliga grupper och 

kollegor mycket större än andra typer av jobb. Som polis kan man ofta hamna i 

situationer som skulle anses som mycket traumatiska. I dessa situationer är 

kollegan eller gruppen många gånger det enda du kan lita på. Och i extremfall 

kan denna tillförliten vara skillnaden mellan liv och död.  

Dessutom blir arbetslaget den naturliga miljön att ta upp problem i och prata 

igenom traumatiska händelser.  

 



Att arbeta med periodplanering 
Per-Erik Nyman 
Roger Söderlund 

  17 

2005-12-01 

För att få en så bra fungerande grupp som möjligt så måste man försöka att 

bibehålla samma individer i så stor utsträckning som möjligt. Gruppen får då en  

 

chans att skapa en trygg och säker arbetsmiljö vilket skulle underlätta avsevärt 

för alla i gruppen men framför allt de ”unga” poliserna som inte hunnit blivit så 

säker i sin yrkesroll. 

Detta måste man ta i beaktning när man försöker införa periodplanering på 

poliser som jobbar i yttre tjänst. Att ha periodplanering där man samtidigt 

försöker hålla samman ett arbetslag är i praktiken i det närmast omöjligt. 

Därför är det viktig att man vid införandet av periodplanering ser på vilka 

arbetsuppgifter enheten skall ha och därefter försöker hitta en form som är 

”minst” skadligt för arbetslaget. 

 

7.2 Förslag 

 
Umeå, Västerbotten, på Ordningsavdelningen har man istället infört ett 

arbetssystem där man försöker att bibehålla turlagen så långt som möjligt. Här 

har man istället för periodplanering på Ordningsavdelningen ett rullande 

schema på sex veckor. Under dessa veckor så planeras alla pass ut. Detta gör att 

dels variationen på arbetspassen blir ganska stor men framför allt så bibehåller 

man arbetsgrupperna intakta. 
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