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Abstract 
Syftet med denna rapport är att belysa problemen med att jobba skift, främst nattpassen. 

Utryckningsavdelningen kräver bemanning dygnet runt och ständig beredskap för att rycka ut 

när något brott begås eller när polisens hjälp behövs. Det är främst skiftarbete, som innefattar 

nattjänstgöring, som inkräktar på fritid. Enligt Arbetstidslagen ska man ha minst elva timmars 

sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Dygnsvilan ska vara 

mellan midnatt och 05.00. Eftersom polisen ska stå till allmänhetens förfogande dygnet runt 

har avvikelser skett genom kollektivavtal. Genom litteraturgranskning och intervjuer vill jag 

undersöka om forskning runt ämnet överensstämmer med vad tre poliser på 

ordningsavdelningen i Umeå tycker angående att jobba natt enligt blocklista. Mår de bättre av 

att jobba i block och hur påverkar det deras fritid? HASP- projektet och intervjuerna pekar på 

att det är problematiskt att jobba natt. Det är svårt att sätta ihop ett schema som passar alla 

och som samtidigt uppfyller verksamhetens krav. Blocklistan skapar mer tid till återhämtning 

och följer Arbetstidslagens direktiv mer än vad komprimerad turlista gör. Att tvinga någon på 

ett teoretiskt ”bra” schema leder bara till stress, låg arbetsmotivation och missnöje med 

arbetssituationen. Om inte skiftarbetarna har möjlighet att påverka och förändra schemat kan 

det ge stort missnöje och dålig stämning på arbetsplatsen. På sikt kan det öka risken för ohälsa 

och arbetsskador. 
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1  Inledning 

Som polis måste man vara tillgänglig dygnet runt. Att jobba natt sliter både på kropp och själ. 

Poliser måste vara utvilade för att kunna orka med dagens utmaningar, de måste även kunna 

fatta beslut i svåra situationer. Stress- och hälsostudier1 visar att det är svårt att anpassa sig till 

att jobba natt. Man får bland annat rubbade mat- och sovvanor. Länge har poliserna i yttre 

tjänst jobbat enligt snabbroterande turlistor, detta gör det svårt att planera sin fritid och de får 

inte mycket tid till återhämtning när det ibland bara är 8 timmar mellan passen. Många känner 

sig väldigt trötta när de avslutat sina pass. Därför är det poliser som väljer att inte jobba på 

utryckningsavdelningen där det ingår att jobba natt2.  

 

Hur bör schemat se ut för att gynna bästa återhämtning, säkerhet och hälsa hos skiftarbetarna? 

Vilket är det ”bästa” schemat när man jobbar treskiftsschema? HASP- projektet: Hälsa, 

Arbetstider och Säkerhet inom Polisen, redovisar att det är lättare att anpassa sig till 

skiftarbete, om man lägger upp passen i block med 2–3 likadana skift i följd och längre vila 

mellan arbetspassen.3 Man får bäst återhämtning om man inte börjar med nattpasset.4 Att 

jobba enligt blocklista gör att man som polis får bättre återhämtning och lättare kan omställa 

kroppen till att jobba skift.  

1.1 Bakgrund 
Ungefär 70 % av landets cirka 17 000 poliser arbetar på oregelbundna tider. Enligt HASP- 

projektet är det arbetstiderna som är en särskild källa till stress och belastning. 

Utryckningsavdelningen är den avdelning som måste vara vaken dygnet runt och som alltid 

måste vara redo att rycka ut när något brott begås eller när någon behöver polisens hjälp. Det 

är främst skiftarbete, som innefattar nattjänstgöring, som inkräktar på fritid. Speciellt 

umgänget med familj och vänner drabbas. Polisen i Sverige jobbar i huvudsak efter tre 

schematyper. Snabbroterande turlista, blocklista och periodplanering. Dessa kan varieras på 

olika sätt och hur många veckor rotationen omfattar beror på hur många turlag det finns på 

utryckningsavdelningen. En del kan jobba natt utan några som helst problem, men många får 

problem med sömnen och privatlivet. När jag var på aspirantintervju med Uppsala län 

berättade rekryteraren att ordningsavdelningen i Uppsala jobbar enligt blocklista. Efter att ha 
                                                
1 Stressforskningsrapport Arbetstider, hälsa och säkerhet. Nr 299-2001. Och HASP- projektet Nr 319–2006. 
2 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s.15 
3 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s.26 
4 Åkerstedt. 1995 Vaken på udda tider s. 25 
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prövat på praktik i Linköping enligt snabbroterande turlista, tyckte jag att blocklista lät som 

en väldigt bra lösning som kan underlätta för mig att jobba skift. Jag är intresserad av 

fysiologi, hur kroppen reagerar vid olika omställningar, därför känns detta som ett självklart 

ämne för mig att skriva om. Jag tycker att det är svårt att veta när och hur mycket jag bör sova 

mellan passen? Hur lätt är det att anpassa kroppen till att jobba natt? När jag börjar jobba som 

polis vill jag ha de bästa förutsättningarna för att kunna jobba skift och fortfarande ha en 

vardag som jag mår bra av.  

 

Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet har presenterat en forskningsrapport 

angående problematiken att jobba skift inom sjukvården. Nu har även Institutet för 

psykosocial medicin - IPM gjort en undersökning: Hälsa, arbetstider och säkerhet inom 

Polisen, så kallade HASP- projektet. Denna undersökning redovisades förra året 2006. Nu har 

många myndigheter börjat jobba enligt blocklista.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa problemen med att jobba skift, främst nattpassen.  

Särskilt kommer arbete i så kallat blockschema att undersökas och hur en sådan 

arbetsuppläggning påverkar det de anställdas fritid, hälsa och säkerhet. Hur ser det optimala 

schemat ut om man både ser på verksamhetens krav och de anställdas hälsa? Jag vill 

undersöka om forskningsresultaten överensstämmer med vad mina intervjupersoner på 

ordningsavdelningen på polisen i Umeå tycker angående att jobba enligt blocklista. Mår de 

bättre av att jobba i block och påverkar det deras fritid positivt?  

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan man ställa om kroppen till att jobba natt? 

• Hur får man vardagen att fungera?  

• Hur bör schemat se ut för att gynna bästa återhämtning, säkerhet och hälsa hos 

skiftarbetaren? 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att främst fokusera på hur det är att jobba natt. Jag tittar främst på hur man sover 

efter passen och inte så mycket hur man gör under passet. Jag har inriktat mig endast mot 

ordningen och då utryckningsavdelningen.  
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HASP- projektets enkätundersökning visar att de som jobbar på utryckningsavdelningen är 

missnöjda över sina arbetstider och har sämst sömnhygien.5 Nätterna kan vara allt från 

monotona till fysiskt krävande och stressiga. HASP- projektet anser även att det är när man 

jobbar på utryckningsavdelningen som man är i mest behov av att kunna planera sin vardag 

och ha en god sömnhygien. Jag har inte gått så djupt in på varför man mår dåligt av att jobba 

natt utan mest på vad man kan göra för att underlätta arbetspasset och vardagen.  

1.5 Tillvägagångssätt 
Med hjälp av intervjuer och litteraturgranskning ville jag få fram hur man kan jobba natt och 

fortfarande må bra. Jag har fokuserat på forskning från Institutet för Psykosocial miljömedicin 

och HASP- projektet där de berör polisens skiftarbete. Jag har även tagit hjälp av andra 

fördjupningsarbeten och litteratur. Inledningsvis visste jag inte så mycket om vad blocklista 

var, därför valde jag att intervjua tre personer som jobbat både med snabbroterande turlista 

och blocklista. Intervjupersonerna är alla runt 30-årsåldern, de känner varandra och har även 

jobbat på samma myndighet. Detta kan naturligtvis ha påverkat mina resultat. Mina 

intervjupersoner utlovades anonymitet och kommer inte att namnges. Intervjuerna 

genomfördes på polisstationen i Umeå och i polisutbildningens lokaler. Till min hjälp hade 

jag en intervjumanual6 och en bandspelare som underlättade resultatsammanfattningen. 

 

 

                                                
5 Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP- projektet Nr 319–2006 s. 23 
6 Se bilaga 2. 
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2  Litteraturgranskning 

2.1 Begreppsförklaringar 
Arbetspassen fördelas över dygnet. Ibland överlappar de varandra. Tiden varierar från schema 

till schema men brukar ungefär ligga mellan: 

Dagpass: 07-17 

Kvällspass: 13-23 

Nattpass: 22-07  

 

Dagtid: Endast dagpass. Utredningsverksamhet, närpolisverksamhet och administrativ 

verksamhet (t ex tekniker, stabsverksamhet). 

2-skift: Dag- och kvällspass. Närpolisverksamhet, tjänstgöring inom specialenhet (t ex hund, 

sjöpolis, rytteri etc.) utredningsenhet. 

3-skift: Dag-, kvälls- och nattpass. Utryckningsverksamhet, närpolisverksamhet, tjänstgöring 

inom specialenhet (t ex hund, sjöpolis, rytteri etc.)7 

 

Turlag: Utryckningsavdelningen kan vara indelade i turlag. Ungefär 6 turlag beroende på hur 

stor avdelningen är. Principen är att det är samma personer som går efter samma schema och 

alltid jobbar tillsammans.  

Snabbroterande turlista: Länge har man inom polisen haft skiftturlistor som varit 

komprimerande med tre arbetspass på två dygn. Sedan har man varit ledig tre dygn innan man 

börjar om igen. Detta har inneburit att vilotiden mellan arbetspassen, ofta endast varit 8 eller 9 

timmar. En typisk skiftfrekvens kan starta med ett kvällspass, varpå man är ledig 8 timmar. 

Sedan följer ett dagpass, 8 timmar ledighet och ett nattpass.8  Därpå följer två eller tre helt 

lediga dagar innan nästa arbetsperiod börjar. Det finns även de myndigheter som roterar på 

antingen natt – kväll - dag eller dag – natt - kväll. Med snabbroterande turlista jobbar man i 

turlag. 

                                                
7 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-Projektet Slutrapport PEB-742-0379/02  s. 10 
8 Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006 s. 16 
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Tabell 1 Exempel på Snabbroterande turlista (kväll – dag - natt)9 

Vecka  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
1 11.45-22.10 07.00-14.00 

22.00- 
-07 F F F 11.45-22.10 

2 07.00-14.00 
22.00- 

-07 F F F 11.45-22.10 07.00-14.00 
22.00- 

3 -07 F F F 11.45-22.10 07.00-14.00 
22.00- 

-07 

4 F F F 11.45-22.10 07.00-14.00 
22.00- 

-07 F 

5 F F 11.45-
22.10 

07.00-14.00 
22.00- 

-07 F F 

6 F 11.45-22.10 07.00-
14.00 

22.00- 

-07 F F F 

 
Blocklista: Är ett schema med flera likadana skift i följd, 2-4 stycken med vilotid på minst 11 

timmar mellan skiften (med något enstaka undantag).10 Därefter är man ledig 2-5 dygn innan 

nästa block inleds. Med blocklista har hela turlaget samma lista och därmed behåller man 

gruppsammanhållning. 

 
Tabell 2 Exempel på Blocklista. (Umeå)  

Vecka  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
1 13.30-22.30 13.30-22.30 14.00-23.00 F F 07.00-

17.00 
07.00-
14.30 

2 07.00-15.00 07.00-15.00 F F 17.00- -03.00 
17.00- 

-03.00 
14.00-
22.30 

3 F 08.00-17.00 08.00-17.00 F F F F 

4 22.00- -07.00 
22.00- 

-07.00 
22.00- 

-07.00 
22.00- 

-07.00 F F 

5 F F F 13.30-
22.30 

22.00- -07.00 
22.00- 

-07.00 
22.00- 

6 -07 F 07.00-15.30 07.00-
15.30 

07.00-17.00 F F 

 

Periodplanerat schema: Att jobba enligt periodplanerat schema innebär att var och en på 

utryckningsavdelningen lämnar förslag på när de vill jobba. Sedan sammanställs det och 

pusslas ihop till ett provisoriskt schema. Det schemat har då ofta luckor som måste fyllas och 

en del pass som flera velat jobba på. Då har skiftarbetarna fortfarande chansen att själva flytta 

om, innan chefen går in och ”tvångsplacerar” de sista passen. 

                                                
9 F står för fridag.  
10 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-Projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s. 14 
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2.2 Vad händer om vi inte sover tillräckligt?  
När en person har varit vaken en lång tid går kroppen ner i varv för att spara energi. 

Planeringsförmågan minskar och man har svårt att överblicka saker. Minnet blir sämre, 

reaktionsförmågan försämras och det blir svårt att fatta komplicerade beslut. Ett dygn utan 

sömn försämrar prestationsförmågan till hälften. Dygnsrytm gör att man är tröttast på 

sennatten.11 Risken för allvarliga problem med blodsockret och blodfetterna ökar. 12 

2.3 Vad säger lagen? 
Den 1 januari 2007 trädde en ny arbetstidslagstiftning i kraft. Ändringar i arbetstidslagen 

motiveras med att EU:s arbetstidsdirektiv ska tillämpas i svensk lagstiftning. EU-direktivet 

reglerar bland annat veckoarbetstid och dygnsvila. Polisen har utnyttjat möjligheten att 

förhandla bort några krav genom kollektivavtal. Idag regleras arbetstiden i kollektivavtal på 

varje polismyndighet. Kollektivavtalen om arbetstid får inte ha sämre villkor än direktivet. 

Om någon myndighet har avtalat om sämre villkor än EU-direktivet, strider det mot lagen. 

Det finns dock möjlighet att göra undantag från direktivets regler, under förutsättning att man 

får tidskompensation för eventuellt sämre villkor. Det enda man inte får göra undantag från, 

är regeln om veckoarbetstid som säger att veckoarbetstiden inte får överstiga i genomsnitt 48 

timmar under högst fyra månader, inklusive övertid och jourtid. 

 

I 13§ Arbetstidslagen kan man läsa att man ska ha minst elva timmars sammanhängande 

ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Om det sker avvikelser ska arbetstagaren få 

kompensationsledigt. Dygnsvilan ska vara mellan midnatt och 05.00, eftersom polisen ska stå 

till allmänhetens förfogande dygnet runt har avvikelser skett även här. 13 

2.4 Bakomliggande forskning 
År 2001 lade Institutet för psykosocial medicin (IPM), Karolinska institutet, fram en 

forskningsrapport om hur oregelbundna arbetstider påverkar hälsan. Fokus ligger på 

arbetstider i vården och i synnerhet jourarbete. Denna forskning väckte ett intresse hos polisen 

att studera hur skiftarbetarnas hälsa inom polisen påverkas. År 2006 lade Rikspolisstyrelsen 

tillsammans med IPM fram sin rapport: Hälsa, Arbetstider och Säkerhet inom Polisen, HASP. 

Där har de studerat sambandet mellan hälsa och arbetstider. Studien har bland annat riktats 

mot hur olika former av arbetsförläggning kan påverka de anställdas hälsa, och hur 
                                                
11 Åkerstedt. 1995 Vaken på udda tider s. 40 
12 Lännernäs. 2006 Kosten, kroppen, klockan: att äta, sova och arbeta på udda tider s. 37 
13 Arbetstidslagen. http://lagen.nu/1982:673 (071122 21,37)  
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arbetstidens förläggning påverkar de anställdas situation utanför arbetet. Projektet har 

genomförts i form av delprojekt där två polismyndigheter, Skåne och Uppsala, provat på att 

arbeta enligt blocklista.  

 

Ungefär 70 % av landets cirka 17 000 poliser arbetar på oregelbundna tider. Enligt HASP- 

projektet är det arbetstiderna som är en särskild källa till stress och belastning. Det är främst 

skiftarbete som innefattar nattjänstgöring som inkräktar på fritid, speciellt umgänget med 

familj och vänner drabbas. Undersökningen visar tydligt att en hög grad av delaktighet vid 

planering och förläggningen av arbetstiden är en förutsättning för att skiftarbetaren ska 

uppleva sina arbetstider som positivt. Vid enkätundersökningen jobbade de flesta 

skiftarbetarna enligt snabbroterande turlista. Så många som hälften av dem, ansåg att de får 

otillräckligt med sömn. De var även mer missnöjda över sina arbetstider och ville i större 

utsträckning slippa jobba natt, än de som börjat jobba enligt blocklista.14  

 

Enkätundersökningen visar att treskiftsgruppen rapporterade fler olyckshändelser och tillbud 

än de andra arbetstidsgrupperna. Flest olyckshändelser rapporterar treskiftsgruppen på dag- 

och kvällspasset. En italiensk stressforskare, Garbarino, fann enligt uppföljningsstudien också 

att trötthetsrelaterade olyckor var vanligare bland de skiftgående. En senare studie av samma 

forskargrupp fann att risken för att drabbas av en trötthetsrelaterad trafikolycka på nattskiftet 

sjönk om man tog en tupplur före nattarbetet.15 

 

Treskiftsgruppen upplevde i större utsträckning att arbetstiderna inkräktade på sociala 

aktiviteter och umgänget med familj och vänner. Det var också betydligt fler i treskiftgruppen 

som ansåg att makan/maken/sambon var missnöjd med ens arbetstider. Några finska studier 

visar att om man kan påverka arbetstiden, t ex när man börjar och slutar, när man ska ta rast 

med mera, reduceras sjukskrivning och den upplevda hälsan förbättras.16 Att tvinga någon på 

ett teoretiskt ”bra” schema leder bara till stress, låg arbetsmotivation och missnöje med 

arbetssituationen. På sikt kan detta öka risken för ohälsa och arbetsskador.17 

 

                                                
14 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-Projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s. 9-14. 
15Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006 s.12 
16Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006. s. 15 
17 Kecklund G. m fl. (2004). HASP-Projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s. 27 
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2.5 Övergång från snabbroterande turlista till blocklista 
Två interventionsstudier genomfördes i HASP- projektet. Den ena studien genomfördes i 

Skånes polismyndighet och innebar att man prövade ett nytt skiftschema i ett närpolisområde. 

Den andra interventionen genomfördes vid Länskommunikationscentralen (LKC) vid Uppsala 

polismyndighet. Turlistorna var lika med avseende på veckoarbetstid och lön. 

 

Det gamla skiftschemat, för de båda testgrupperna, var en snabbroterande turlista18. 

Arbetsperioden började med ett kvällspass (11.45–22.10), därpå följde ett dagpass (7.00–

14.00) och slutligen ett nattpass (22.00–07.00). Mellan kvälls- och dagpasset var man ledig 

knappt 9 timmar och mellan dag- och nattpasset var man ledig 8 timmar. Efter en arbetsperiod 

hade man 3 helt lediga dagar plus den dagen då man slutade nattpasset. Turlistan löpte över 

12 veckor. Under dessa veckor hade man 4 hellediga helger samt ytterligare 3 helger då man 

var ledig antingen lördag eller söndag.  

 

Under interventionsstudierna hade man en kontrollgrupp som arbetade enligt komprimerad 

turlista och som inte gjorde några förändringar. Den nya blocklistan innebar att 3 helger var 

hellediga och att man relativt ofta arbetade 2–3 likadana pass i följd.19 Förekomsten av korta 

viloperioder är färre i den nya turlistan med undantag av skiftbytena mellan kvällspasset och 

dagpasset där vilotiden är begränsad till 9 timmar. Den genomsnittliga veckoarbetstiden och 

lönen var lika för bägge turlistorna. 

 

Resultaten bekräftade att skiftarbete är en viktig arbetsmiljöfaktor som ofta leder till 

sömnstörningar och trötthet. För att minimera riskerna för sjukdom och arbetsskador bör man 

ha turlistor som möjliggör god sömn och tillräcklig återhämtning. På så sätt undviker man att 

skiftarbetarna drabbas av allvarlig och långvarig trötthet. Om skiftarbetarna dessutom är 

villiga att prioritera sömn och återhämtning när de är lediga, samt en sund livsstil, har de goda 

förutsättningar att undvika allvarliga hälso- och säkerhetsproblem.  

 

Det är väldigt viktigt att personalen får vara delaktig i arbetet med att utveckla och förändra 

skiftscheman.20 Vid den interventionsstudien som genomfördes vid närpolisområdet i Skåne, 

                                                
18 Se Tabell 1 sid 5. 
19 Se Bilaga 1 Tabell 3 och 4. 
20Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006. 53 
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framkom det att så många som (68 %) var missnöjda med den nya listan21. 68 % ville även 

byta tillbaka till den gamla turlistan. Dock var relativt många (44 %) nöjda med att man hade 

längre vilotid mellan skiften. Nästan alla (95 %) var missnöjda med möjligheterna att påverka 

utformningen av den nya turlistan.22  

 

Schemat enligt blocklista är medsolsroterande, vilket innebär att man senarelägger 

arbetstiderna, och innebar att vilotiden mellan skiften är ungefär 20 timmar. En jämförelse 

som gjordes mellan detta schema och en snabbroterande turlista, (som är motsolsroterande – 

vilket innebar att man tidigarelägger startpunkten på skiften – och där vilotiden mellan skiften 

är cirka 12 timmar), visade bättre sömnkvalitet, mer sömn och bättre upplevd hälsa för det 

medsolsroterande schemat. Man fann också lägre blodfetter, blodsocker, blodtryck och 

stresshormoner (adrenalin) hos dem med blocklista. Sammantaget visade undersökningen att 

jobba enligt blocklista förbättrade flera biologiska hälsomarkörer, vilket kan innebära mindre 

risk för till exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.  

 

En stor majoritet (80 %) av försökspersonerna på LKC i Uppsala var positiva till det nya 

blockschemat och de allra flesta (80 %) ville behålla den nya turlistan. 65 % var nöjda med 

det nya schemat medan 25 % var missnöjda. Framför allt uppskattades den längre vilan 

mellan skiften – 85 % var positiva och 5 % negativa. En relativt liten grupp (35 %) var 

missnöjd med att man arbetade fler dagar i följd. En majoritet (60 %) ansåg att man hade 

tillräckliga möjligheter att påverka interventionen, även om ganska många (40 %) hade velat 

ha bättre påverkansmöjligheter.23  

 

Det fanns också en tendens till att experimentgruppen hade mindre besvär med sömnighet 

jämfört med kontrollgruppen och att sömnigheten minskade efter införandet av den nya 

turlistan. Den nya turlistan påverkade inte förekomsten av hälsobesvär och de sociala 

besvären. Det fanns dock en svag tendens till att experimentgruppen fick mindre tid för 

umgänge med familj och vänner med det nya blockschemat. Förekomsten av 

sjukdomssymptom var liten i båda grupperna.  

 

                                                
21 Se Bilaga 1 Tabell 3 
22 Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006 s. 44 
23Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006 s. 40 
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Jämförelsen mellan experimentgrupp och kontrollgrupp visade att de allra flesta i 

experimentgruppen tyckte att de hade bättre möjligheter att ta tupplurar mellan skiften och att 

de hade mindre besvär med trötthet på arbetspassen. En mindre grupp upplevde att besvären 

hade ökat efter införandet av det nya schemat. De allra flesta (75 %) ansåg dock att schemat 

som helhet blivit bättre efter interventionen.24  

 

3  Resultat 

Tre intervjuer har genomförts med poliser på polismyndigheten i Umeå. Intervjuerna har skett 

på Umeå polisstation och i polisutbildningens lokaler. Det som har valts ut från intervjuerna 

är endast det som är relevant för att besvara syftet.  

Bakgrund: Intervjupersonerna är samtliga anställda av polismyndigheten i Umeå. Två har 

varit anställda av andra polislän, Stockholm och Uppsala. De har jobbat på 

ordningsavdelningen och då främst utryckningsavdelningen. De har provat på att jobba både 

enligt komprimerad turlista och blocklista. De har samtliga jobbat som polislärare på 

polisutbildningen i Umeå, två av dem jobbar där idag. Ingen av dem jobbar i yttre tjänst eller 

natt just nu.  

Intervjupersonerna är i åldrarna 30-40 år. En har barn. De har jobbat som polis mellan 6-14 år. 

En hade jobbat skift tidigare och då inom vården, och som arrestantvakt. 

3.1 Snabbroterande turlista: 
Den snabbroterande turlistan de jobbat efter har roterat på dag - natt - kväll och två har även 

jobbat enligt natt - kväll - dag. De tycker samtliga att det var väldigt tungt schema med lite tid 

för återhämtning. Tiden mellan 04-07 upplevdes som tyngst. Men så länge de var sysselsatta, 

tänkte de inte på hur trötta de var. De anser att det var viktigt att vara utvilad innan det första 

passet började, och sedan delade de upp sömnen så att de sov ca 5+6, 3+6 timmar på ett dygn. 

De anser att de behöver mellan 6-8 timmar sömn per dygn. De försökte komma i säng och 

sova så fort som möjligt efter passet. Varje minut av sömn eftersträvades för att orka med 

nästkommande pass. Många gånger åt de frukost på jobbet innan nattpasset avslutades, för att 

tjäna in de minuterna hemma.  

                                                
24 Kecklund G. m fl. (2006). Redovisning HASP-projektet Nr 319–2006 s. 42 
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De hade alla lätt för att koppla av på sin lediga tid och fokusera på återhämtning. Vid 

komprimerad turlista, upplevdes det vara svårt att hinna med fritidsaktiviteter när de var 

lediga. Om de hade till exempel fotbollsträning varje onsdag, kunde de bara vara med cirka 

var tredje gång på grund av att schemat såg ut som det gjorde.25 Vid komprimerad turlista var 

allt fokus på återhämtning. Under de lediga timmarna mellan passen fanns det inte tid till att 

träffa vänner, sömn prioriterades först. Två upplevde det som att de knappt hade något socialt 

liv. 

Påverkan: När de jobbade enligt komprimerad turlista hade de ingen som helst möjlighet att 

påverka listan. ”Det var bara att anpassa sig.” Däremot var de med och tog fram blocklistan 

till ordningsavdelningen.  

Det positiva med snabbroterande turlista är att de kände att de hade koll på vad som hänt det 

senaste dygnet och hur verksamheten såg ut, tack vare att de jobbade så intensivt och 

komprimerat. De kunde även följa upp om det var något speciellt som hänt passet innan. Alla 

tyckte att det var bra sammanhållning i turlaget för att de jobbade så tätt och intensivt 

tillsammans. 

3.2 Blocklista:  
Blocklistan kom till Umeå 2004. Två av intervjupersonerna var med och argumenterade för 

att få blockschemat till polismyndigheten i Umeå. De har nu jobbat enligt blocklistan 1-3 år. 

Vid framtagning av den nya listan jämförde man blocklistans och periodplaneringens för- och 

nackdelar, sedan röstade man och blocklistan fick flest röster. Det avgörande var att de tyckte 

att det var viktigt att ha kvar turlagen, hålla ihop gruppen och trivas tillsammans.  

Fortfarande är tiden mellan 04-07 tyngst men de känner inte lika mycket stress för att hinna 

hem och sova då de minst har 11 timmar till nästa pass. Att jobba övertid upplevs inte lika 

jobbigt med blocklista som med komprimerad turlista, eftersom de får mycket bättre 

återhämtning mellan passen. Alla tre anser att de mår mycket bättre med blocklistan då de 

slipper vända på dygnet hela tiden. De tycker även att det ger bättre förutsättningar för att 

planera fritid. De anser också att det fungerar mycket bra med familj och vänner då de är 

utvilade på sin lediga tid och kan fokusera mer på dem. 

                                                
25 Se sida 5, tabell 1 Komprimerad turlista. 
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I Umeås blocklista finns det ett block med 4 nattpass i rad.26 Enligt intervjupersonerna är detta 

inget problem. Så länge de varvar ner och försöker sova några timmar innan det första passet 

så brukar det fungera bra. En del är uppe lite längre den sista lediga dagen innan blocket för 

att förbereda kroppen på att jobba natt. 

Med blocklista, anser intervjupersonerna, att det krävs att hålla sig uppdaterad om vad som 

hänt på myndigheten eftersom de ibland är lediga 5 dygn i rad. Det gäller även att ställa 

tillbaka dygnet när de är lediga så att de kan börja jobba igen utan större problem.  

Intervjupersonerna anser att det är lätt att påverka blocklistan. De flesta är nöjda över schemat 

i sin helhet, men ibland kommer de med önskemål om finjusteringar.  

Säkerhet: Ingen av intervjupersonerna, när de jobbat enligt komprimerad turlista eller 

blocklista, har varit med om någon olycka på arbetstid på grund av sömnbrist. Så länge de 

druckit och ätit ordentligt så klarade de sig bra trots att de varit trötta. Det som kunde drabbas 

var i sådana fall avrapporteringen. Då hjälptes de åt i turlagen för att minnas och kunna 

formulera sig på bästa sätt trots tröttheten.  

3:3 Kritisk granskning. 
 
Resultatet från intervjuerna har sammanfattats i sin helhet och återberättas som allmänna 

åsikter och inte som individuella åsikter. Detta kan då påverka resultatet och en del fakta 

faller bort. 

 

Intervjupersonerna känner varandra och har jobbat tillsammans på samma avdelning. Två av 

personerna har valts ut efter tips av den första personen som jag var i kontakt med. Denna 

person har positiv inställning till blocklista. Därmed kan detta ha lett mig in på att intervjua 

tre personer som alla är positiva till blocklistan. Dessa faktorer kan självklart ha påverkat mitt 

resultat. För att få en mer övergripande bild över hur blocklista uppfattats bör man intervjua 

fler personer och även jämföra olika myndigheter.  

                                                
26 Se sida 5 tabell 2. 
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4 Analys/Diskussion 

Syftet med denna rapport är att belysa problemen med att jobba skift, främst nattpassen. 

Fokus har legat på sömn, olyckor och fritid. Jag har följt upp om principen att jobba i block 

fungerar bra. Mina intervjupersoners åsikter stämmer väl överens med vad 

forskningsresultaten visar angående att jobba enligt blocklista. Uppfattningarna är likartade 

när det gäller sömn, återhämtning och fritid.  

HASP- projektets enkätundersökning, visar att olyckor på arbetstid förekommer oftare hos 

dem som jobbar 3-skiftschema än övrig personal men ingen av intervjupersonerna har varit 

med om någon olycka på arbetstid och hade inte heller uppfattningen om att det var vanligt. 

Enkätundersökningen i HASP- projektet och intervjuerna pekar däremot på samma problem, 

nämligen svårigheten att jobba skift och samtidigt ha en bra sömnhygien och rikt socialt liv. 

Resultaten visar att detta kan underlättas om man jobbar enligt blocklista som ger möjlighet 

till återhämtning.  Blocklistans uppbyggnad ligger även närmare EU-direktivens krav vad 

gäller längden på passet och antal timmar mellan arbetspassen, än vad komprimerad turlista 

gör.  

 

Hur ser det ”bästa” skiftschemat ut? Det vore väl bra om vi kunde sätta ihop det bästa 

skiftschemat som innebär hög säkerhet, god hälsa och mycket fritid. Men det är inte så enkelt. 

Det finns inget ”bästa” skiftschema som passar för alla verksamheter eller för alla individer. 

Det är i praktiken omöjligt att skapa ett schema som innebär hög säkerhet, god hälsa och 

mycket fritid och som dessutom stämmer överens med verksamhetens krav. Däremot kan man 

skapa ett ”optimalt” skiftschema och detta bör vara en målsättning för varje 

utryckningsavdelning. Ett schema som bäst motsvarar de önskemål som verksamheten och 

skiftarbetarna har på bemanning, säkerhet, hälsa och livskvalitet. Ett problem är att många 

som jobbar i yttre tjänst, ofta vill ha långa sammanhängande ledighetsperioder för att 

återhämta sig och för att prioritera fritid och sociala behov. För att åstadkomma detta måste 

man i allmänhet komprimera arbetsperioderna, till exempel genom långa skift eller genom 

minskad vilotid mellan skiften. Till exempel tre skift på två dygn som komprimerad turlista 

har. Men det ger i stället konsekvensen ökad trötthet, sömnbrist och kort återhämtning. På 

kort sikt ökar detta risken för olyckor och felbedömningar, och på lång sikt äventyras hälsan.  
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HASP- projektet rekommenderar inte mer än 3 nattpass i följd. Man ska helst inte starta en 

serie arbetspass med ett nattpass p.g.a. efterföljande trötthet. Rotera medsols istället (morgon 

– eftermiddag - kväll). Bytet mellan natt - och morgonskift bör ligga närmare klockan 07 än 

05. Det sena bytet ger nattarbetaren chans att sova extra på kvällen, och morgonarbetaren får 

större chans att stiga upp hyfsat utvilad. 

 

Arbetstiden bör ligga runt 8 timmar. För normalpersonen i arbete utan speciell belastning eller 

olycksrisker, kan arbetstiden ligga på 13 timmar vid enstaka tillfällen. Vilotiden mellan 2 

arbetspass bör vara minst 11 timmar för att räcka till 8 timmars sömn, resor och rutiner före 

och efter sömn. ”Snabbvändningar” med kort vila mellan skiften (8 timmar) som till exempel 

den snabbroterande turlistan har, är väldigt olämpligt.27  

4.1 Slutsatser och förslag  
 

Det kan bli svåra konsekvenser om utryckningspoliser är trötta när de jobbar. Trötthet kan 

orsaka olyckor men även rättssäkerheten kan drabbas om det skrivs dåliga avrapporteringar, 

anmälningar och förhör. En del polismyndigheter, bland andra Uppsala, har försökt underlätta 

för utryckningsavdelningen genom att anställa tursekreterare som hjälper patrullen att skriva 

anmälningar och förhör.  

 

HASP- projektet och intervjuerna pekar på att det är problematiskt att jobba natt. Det är svårt 

att sätta ihop ett schema som passar alla och som samtidigt uppfyller verksamhetens krav.  

Interventionsstudierna visade att om inte skiftarbetarna har möjlighet att påverka och förändra 

schemat, kan det ge stort missnöje och dålig stämning på arbetsplatsen.  

 

Tips när man jobbar nattpass:  

Intervjupersonerna anser att det viktigaste för att orka med att jobba natt, är att vara utvilad. 

Innan man går och lägger sig bör man äta en mindre måltid. Sovrummet bör vara mörkt och 

svalt för att ge god sömn.28 Intervjupersonerna tycker även att det är viktigt att försöka äta 

regelbundet trots att man jobbar skift. Under nattpasset bör man inte äta tung mat, hellre gröt, 

frukt, yoghurt, och mycket vatten. Några brukar ta en fika efter halva nattpasset, dels för att 

de inte ska vara hungriga men även för att de ska få en paus från verksamheten. Annars håller 

                                                
27 Kecklund G. m fl. (2004). HASP- projektet Slutrapport PEB-742-0379/02 s. 22 
28 Åkerstedt. 1995 Vaken på udda tider s.50 
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de sig vakna med frisk luft och genom att hålla sig sysselsatta. Ingen av dem dricker kaffe vid 

nattpasset. En tycker att energidrycken RedBull fungerar bra. Koffein ger en klar ökning av 

vakenheten och effekten räcker ofta sex timmar. Om man vill dricka kaffe ska man bara 

dricka en kopp, de övriga har ingen större uppiggande effekt29. Ett tips när man är ledig är att 

se till att få frisk luft och dagsljus så att man orkar med nattpasset. En av personerna tycker att 

det kan vara tungt att jobba natt på vintern uppe i Umeå där det är mörkt större delen av 

dygnet. Det är mycket lättare att jobba natt på sommaren då det istället är ljust större delen av 

dygnet. 

Fysisk träning är också väldigt viktigt för att må bra. Det man kan tänka på är att inte träna ett 

hårt pass innan man ska sova, det kan försvåra och förlänga insomnandet.30  

Intervjupersonerna tycker att det ibland kan vara tungt att jobba nätter och helger men det 

positiva väger över. De tycker alla att det är kul att jobba natt. En nämnde att när man söker 

polisutbildningen är man redan inställd på att jobba helger och nätter. ”Man vet vad man ger 

sig in på. Det är ett måste att jobba helg och nätter som polis och då löser man det bäst 

genom att jobba enligt blocklista.” 

                                                
29 Åkerstedt. 1995 Vaken på udda tider s.52 
30 Åkerstedt. 1995 Vaken på udda tider s.50 
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Bilaga 1 
 

 

  

 

 
 

Tabell 3 Blocklista på prov i Skåne 

Vecka  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
1 07.00-

16.00 
F F F 21.45- -07.10 

21.45- 
-07.10 
21.45- 

2 -07.10 F F 13.00-
22.00 

07.00-
16.00 

07.00-
18.00 

07.00-
16.00 

3 F F 13.00-
22.00 

21.45- -07.10 F F 

4 F 13.00-
22.00 

07.00-
16.00 

07.00-
16.00 

F F F 

5 21.45- -07.10          
21.45- 

-07.10         
21.45- 

-07.10 F F F 

6 13.00-
22.00 

07.00-
16.00 

F F 18.00- -04.00            
18.00- 

-04.00               
14.00-
22.00 

 

Tabell 4 Blocklista på prov i Uppsala (LKC) 

Vecka  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

1 06.40-16.00 06.40-16.00 13.00-23.00 F F 06.40-
16.00 

06.40-
16.00 

2 13.00-23.00 12.30-23.00 F F 14.00-
23.00 

15.00-
23.00 

22.00- 

3 -07.00 
22.00- 

-07.00 F F F F F 

4 07.30-17.00 22.00- -07.00 
22.00- 

-07.00 
22.00- 

-07.00 F F 

5 F F F 13.00-
23.00 

22.00- -07.00 
22.00- 

-07.00 
15.00-
23.00 

6 F F 06.40-16.00 06.40-
16.00 

06.40-
16.00 

F F 
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Bilaga 2 
Intervjumanual. 

 

Innan intervjun ombeds personerna ta med sig sitt nuvarande schema vid 

utryckningsavdelningen. Intervjun börjar med ett tydliggörande att det som spelas in och sägs 

på bandet inte kommer att vara obehöriga tillhanda, utan endast författaren kommer att ta del 

av det materialet. Inga namn kommer heller att nämnas.  

 

Bakgrund 

• Civilstånd? 

• Ålder? Antal år i tjänst?  

• Vilka myndigheter/avdelningar? 

• Jobbat med innan? Annat skiftarbete? 

• Vilka scheman har du jobbat enligt? (komprimerad turlista, blocklista, periodplanerat) 

• Morgon- eller nattmänniska? 

 

Snabbroterande turlista/ Blocklista 

• Hur länge har du jobbat med…? Var? 

• Hur såg schemat ut? Antal turlag? 

• Positivt/negativt med schemat? 

• Möjlighet att påverka? 

• Tungt att jobba/ kände du dig trött? 

• När brukar du sova? Före/efter/uppdelat? Antal timmar sömn/dygn? Räckte det? 

• Fritid? Hobbies? Träning? Familj? Hur fungerade det? 

• Trötthetsrelaterade olyckor/incidenter på arbetstid? Orsak?  

• Fått fysiska/psykiska besvär av att jobba enligt…? 

 
Övriga frågor  

• Inställning till blocklistan innan den kom till myndigheten? 

• Trivs du med att jobba natt? 

• Vilket schema skulle du helst vilja ha? 

• Tips för att hålla sig pigg när man jobbar natt? 


