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Abstract 

Syftet med denna rapport är att belysa ATA/Polis 2008 ur olika perspektiv för att se hur det 

tagit hänsyn till forskning kring sömn och skiftarbete samt hur väl myterna kring arbetspassets 

längd samt dygnsvilan stämmer. 

Orsaken till att författaren valde att fördjupa sig i ATA/Polis samt sömn och skiftarbete är för 

att arbetstidsavtalet fick sådan uppmärksamhet då det slöts och det florerade mycket 

frågetecken kring vad avtalet egentligen innebar.  

För att besvara syftet studerades ATA/ Polis 2008, litteratur kring sömn och skiftarbete och 

slutligen genomfördes fyra stycken intervjuer med poliser från fyra olika polismyndigheter i 

Sverige. 

Resultatet visar att alla myndigheter förutom Västerbottens län ger direktiv till poliserna att de 

ej får lägga arbetspass som överstiger nio timmar. Stockholms län har ett undantag från avtalet 

vilket innebär att de kan få arbeta tio timmars pass vid större händelser och samtliga 

myndigheter har en regel om att dygnsvilan skall vara minst elva timmar. Stockholms län har 

ett undantag som tillåter att de en gång per schemaperiod får understiga dygnsvilan på elva 

timmar.  

Vidare visar resultatet att polisernas arbetstid har ökat och i samband med veckovilan innebär 

det flera arbetspass. Arbetstidsavtalet har tagit hänsyn till forskningen kring sömn och 

skiftarbete.  
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1  Inledning 

Genom 2007 års avtalsrörelse mellan Rikspolisstyrelsen, Polisförbundet, ST inom 

polisväsendet samt Saco-S slöts det centrala kollektivavtalet RALS 2007 (Ramavtal om 

löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet). Parallellt med de centrala 

förhandlingarna förhandlade Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen om frågor som endast 

rörde polisen. Det handlar om förändringar av de avtal som reglerar allmänna 

anställningsvillkor och arbetstid inom polisen. Dessa frågor avgör hur pensionsfrågan skall 

lösas (Polisförbundet 2008, 1). Då ett av målen för Polisförbundet var en tidigare 

pensionsålder var även arbetstidsavtalet tvunget att ses över och anpassas till det. Innan 

2008-10-01 slöt varje polismyndighet egna arbetstidsavtal utifrån arbetstidslagen vilket 

ledde till ca 22 olika avtal. Syftet med Arbetstidsavtalet (ATA)/Polis 2008 var att besluta 

om ett arbetstidsavtal med nationell verkan, det vill säga ett avtal som gäller för samtliga 

myndigheter. ATA/Polis 2008 är alltså ett nationellt avtal men avtalet är öppet för tolkning 

och denna tolkning skall göras i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarsidan. 

Avtalet omfattar arbetstagare vid Rikspolisstyrelsen och inom den lokala 

polisorganisationen, inklusive Statens kriminaltekniska laboratorium, som tillhör 

Polisförbundet (ATA/Polis 2008).  

 

I november 2007 röstade Polisförbundets ordförandegrupp om huruvida man skulle 

acceptera pensionslösningen och arbetstidsavtalet eller inte. Avtalen hänger ihop och kunde 

inte väljas separat. Vill poliserna gå i pension vid 61 års ålder måste de också utöka sin 

arbetstid (Polisförbundet 2008, 2). 20 av 22 förbundsområdesordföranden rekommenderade 

förbundsstyrelsen att säga ja. Stockholm och Västra Götaland sa nej. Utgångspunkten vid 

tydningen av detta avtal är att arbetstiden skall anpassas till verksamhetens krav samt att 

den enskilde skall få ett ökat ansvar och mer inflytelse över den egna arbetssituationen 

(ATA/Polis 2008). Enligt polisförbundet är ett stort antal polismyndigheter så strikta i sin 

tolkning av det nya arbetstidsavtalet att det leder till allvarliga konsekvenser för polisernas 

arbetsmiljö samt för polisverksamheten (Polisförbundet 2008, 3). Av ATA/Polis § 22 

framgår det att det är arbetsgivaren som gör den slutgiltiga bedömningen gällande 

arbetstidsförläggningen (ATA/Polis 2008).  
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Enligt Åkerstedt (1997) bör personer med tunga, stressande, monotona eller andra 

påfrestande yrken ej ha längre arbetsdagar än åtta timmar på grund av säkerhetsrisken. 

Vidare menar han att risken för olyckor ökar efter nio till tio timmars arbete och är som 

högst då arbetspassen överstiger tolv timmar. Skiftarbete som innehåller nattpass leder till 

kraftiga sömnstörningar med två till tre timmars förkortad sömn vilket i sin tur höjer 

olycksfallsrisken. Graden av inflytande på arbetet och av arbetstiderna har visat sig kraftigt 

påverka den positiva inställningen till arbetet (Åkerstedt, 1997). 

1.1 Bakgrund 

Orsaken till att författaren valde att fördjupa sig i ATA/Polis samt sömn och skiftarbete är 

för att arbetstidsavtalet fick sådan uppmärksamhet då det slöts och det florerade mycket 

frågetecken kring vad avtalet egentligen innebar. 2008-10-01 samlades 2000 poliser utanför 

polishuset i Stockholm för att demonstrera mot detta avtal. Efter att ha hört mycket negativ 

kritik samt rykten kring avtalet gick författaren in på Polisförbundets hemsida och fann där 

”6 myter kring det nya avtalet”. Samtliga av dessa myter avfärdades av Polisförbundet som 

felaktiga. Genom att skriva detta arbete hoppas författaren att få lite klarhet i vissa delar av 

arbetstidsavtalet samt hur väl avtalet är anpassat till forskningen kring sömn och 

skiftarbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa ATA/Polis 2008 ur olika perspektiv för att se hur det 

tagit hänsyn till forskning kring sömn och skiftarbete samt hur väl myterna kring 

arbetspassets längd samt dygnsvilan stämmer. 

1.3  Frågeställningar 

1.  Hur långa arbetspass får förekomma? 

2.  Hur ser viloperioden ut? 

3.  Vad säger forskningen kring sömn och skiftarbete? 

4.  Hur uppfattas avtalet av enskilda poliser? 

1.4  Avgränsningar 

I denna studie kommer endast två av de sex myter som presenterats av Polisförbundet om 

ATA/Polis 2008 att belysas. Myt ett; Inga arbetspass får överstiga nio timmar. Myt två; Det 

måste alltid vara elva timmars dygnsvila mellan varje arbetspass. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara syftet studerades ATA/Polis 2008 utifrån bestämmelserna gällande 

dygnsvilan samt arbetspassens längd, vidare genomfördes fyra intervjuer med fyra 

ordningspoliser från fyra olika polismyndigheter i Sverige. De polismyndigheter som 

studerades är Polismyndigheten i Västerbottens län, Skånes län, Stockholms län samt i 

Gävleborgs län. Urvalet grundades på att författaren ville höra synpunkterna från två stora 

polismyndigheter samt två mellanstora polismyndigheter. Då författaren ville visa hur 

arbetstidsavtalet upplevs av de som arbetar i den akuta verksamheten intervjuades poliser 

som arbetar i yttre tjänst som ordningspoliser. 

En intervjumall upprättades och intervjuerna var strukturerade, muntliga intervjuer vilket 

innebär att samtliga intervjupersoner fick besvara samma frågor och frågorna ställdes i 

samma följd (Kvale, 1997), intervjuerna genomfördes via telefon. 

 

2 Olika bestämmelser och forskning kring polisens 

arbetsförhållanden 

Hur ser de övergripande bestämmelserna ut för 
arbetstidsförläggningen? 
 

1. Arbetstiden får förläggas till veckans alla dagar. 

2. Ett i förväg planerat arbetspass omfattar normalt sju till nio timmar.  

3. Arbetspassen åtskiljs av viloperioder. 

4. Viloperiod i tjänstgöringslista ska normalt omfatta minst elva timmars 

sammanhängande ledighet. Innehåller tjänstgöringslista minst en kortare viloperiod än 

elva timmar tillämpas arbetstidsdirektivets bestämmelser om dygnsvila. En viloperiod 

får dock med beaktande av arbetstidsdirektivet, understiga elva timmar om 

förkortningen beror på att arbetstagare med beredskap övergår till att fullgöra arbetstid. 

Arbetsgivaren ska, då viloperioden på grund av bruten beredskap understigit den tid 

som anges i denna punkt, på uppmaning av avtalspart visa hur arbetstidsdirektivet har 

beaktats. 
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5. Om det beror på allvarlig händelse eller oförutsett övertidsarbete som inte kan 

vänta/avbrytas får viloperiod och/eller veckovila avkortas givet att arbetstidsdirektivet 

beaktas. Arbetsgivaren ska, då viloperiod och/eller veckovila avkortats, på uppmaning 

av avtalspart visa hur arbetstidsdirektivet har beaktats (ATA/Polis, 2008). 

Arbetstidslag (1982:673) 

13 § Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 

period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds 

av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under 

förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. 

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 5 

ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller 

andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. 

 

13 a § Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte 

överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid 

genomsnittsberäkningen skall räknas av från beräkningsperioden tjugofyra timmar för varje 

påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars 

skulle ha arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid.  

 

Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning 

får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de 

utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 

förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att 

arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.  

 

Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under 

natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med 

natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 

om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 

Detta direktiv har i Sverige genomförts i arbetstidslagen. Arbetstidslagen är en så kallad 

dispositiv lag vilket innebär att parterna kan förhandla bort hela eller delar av den. I 

arbetstidslagen finns dock en s.k. EG-spärr. EG-spärren innebär att parterna ej kan 

förhandla bort arbetstidsdirektivets minimikrav dygns- och veckovilan. EG-spärren innebär 

nämligen att ett kollektivavtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre 

förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet 

(Arbetstidslag (1982:67) 3 §, st. 4) (ATA/Polis2008).  

 

Sömn och skiftarbete 
Åkerstedt (1997) menar att skiftarbete medför kraftiga sömnstörningar. En av orsakerna till 

detta är att skiftarbete stör den biologiska klockan som människor har. Då människor 

arbetar skift mår de bäst av att arbeta enligt ett schema som har medsols rotation, morgon – 

eftermiddag – natt. Vidare har forskningen visat att en vuxen person behöver sju till åtta 

timmars sömn per dygn för återhämtning. Reduceras sömnen kan det leda till sjuk 

sömnighet samt en försämrad förmåga att fungera adekvat. Vidare menar forskningen att en 

dygnsvila på elva timmar då det under dygnsvilan ska ges tid till föda, sömn, hygien samt 

transport till och från arbetet. Angående arbetstidens längd menar Åkerstedt att risken för 

olyckor ökar efter nio till tio timmars arbete och är som högst då arbetspassen överstiger 

tolv timmar. Skiftarbete som innehåller nattpass leder till kraftiga sömnstörningar med två 

till tre timmars förkortad sömn vilket i sin tur höjer olycksfallsrisken. Även 

Europaparlamentet och rådet har i direktiv 2003/88/EG framhållit det faktum att 

forskningen har visat att människokroppen nattetid är känsligare för störningar och även för 

vissa betungande former av arbetsorganisation och att långa perioder av nattarbete kan vara 

hälsovådliga för arbetstagare och äventyra säkerheten på arbetsplatsen (Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/88/EG). 

 
Lennernäs och Wiberg (2006) presenterade följande hälsorisker med att arbeta skift;  
 Olyckor – på grund av trötthet 
 Det metabola syndromet 
- Övervikt och bukfetma   
- Förhöjt blodsocker, typ 2-diabetes 
- Förhöjda blodfetter 
- Hjärt- och kärlsjukdom  
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 Fertilitetsproblem (och bröstcancer) 
 Kronisk trötthet 
 Nedstämdhet och depression 
 Ett snabbare åldrande 
 

 

 

3 Resultat 

Polisförbundets svar på ”myterna” 

Inga arbetspass får överstiga nio timmar 

Fel. Av arbetstidsavtalet framkommer att arbetspassens längd i normalfallet ska vara mellan 

sju och nio timmar. Det innebär inte att man inte får planera in arbetspass som överstiger nio 

timmar. Tvärtom är det nödvändigt att lägga in ett antal arbetspass som överstiger nio timmar 

när man periodplanerar för att polisernas ska få ett vettigt arbetsliv samtidigt som 

polisverksamheten fungerar (Polisförbundet 2008, 2).  

Alla poliser måste alltid vila elva timmar mellan passen  

Fel. Av arbetstidsavtalet framkommer att poliser helst ska vila 11 timmar mellan passen 

alternativt att man får elva timmars vila på en 24-timmarsperiod. Av verksamhetsmässiga 

skäl måste man ibland ha kortare vila än elva timmar mellan passen (Polisförbundet 2008, 4). 

Intervjuer 

För att belysa dessa myter även från arbetstagarnas sida genomfördes fyra stycken intervjuer 

med ordningspoliser från fyra olika polismyndigheter i Sverige. 

Svaren från de olika respondenterna kommer att förkortas enligt följande;  

Stockholms län; Sl Gävleborgs län; Gl 

Västerbottens län; Vl Skåne län; Skl 

1. Vad vet du om det nya arbetstidsavtalet? 
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Sl; Det innebär att vi får jobba flera pass per månad och får mindre OB. Vi kan få pension vid 

61 års ålder. De har ändrat tidskompensation vilket innebär att vi får mindre timmar när vi 

jobbar natt och helg vilket leder till att vi arbetar flera timmar per vecka. I Stockholm har det 

blivit en högre PA-trappa (ökad lön) och det är positivt. PA-trappan är det enda positiva i 

avtalet men det har kostat för mycket då den lediga tiden värderas högre. Den gäller dock 

endast i Stockholms län. 

 

Gl; Att jag får jobba mer, mer timmar, fler arbetspass utan mer i lön. Mindre ledig tid. Vi får 

inte jobba mer än nio timmar per pass och det måste vara elva timmars vila mellan passen. 

Tidigare pensions ålder. 

 

Vl; Jobba lite mer per vecka, ca en och en halv timme extra per vecka och det ska vara elva 

timmars dygnsvila vilket är åt helvete och vi kan få gå i pension vid 61 års ålder om man 

börjar jobba innan en viss ålder. 

 

Skl; Gynnar ej oss som jobbar ute då vi får jobba så mycket mer och du får mindre ledigt och 

du tjänar mindre pengar. Vi får gå i pension tidigare.  

 

2. Hur mycket information har du fått om det nya arbetstidsavtalet? 

 

Sl; Arbetsgivarna har hållit en del möten angående avtalet. Vid varje möte kom samma 

information. Besluten har skjutits upp hela tiden vilket har lett till sena beslut. Facket har gett 

en hel del information. Facket i Stockholms city har stått för den största delen av 

informationen, bättre än arbetsgivaren. De har hållit möten samt kommit ut till de olika 

enheterna och pratat om avtalet. 

 

Gl; Information har skickats till Intrapolis och det har funnits information i polistidningarna. 

Ingen information har getts från arbetsgivaren. Information via Intrapolis från facket. 

 

Vl; Ganska lite, vi fick information vid ett tillfälle från vår samordningskoordinator. Vi har 

inte fått någon information från facket. 
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Skl; Inte speciellt mycket. Arbetsgivaren har lagt ut information på Intrapolis. Informationen 

från facket har varit bristfällig. Fackordförande valde att ej delta vid en protest där 

medlemmarna ville få svar på sina frågor. 

 

3. Vilka direktiv får du från ledningen gällande längden av ditt arbetspass? 

 

Sl; Det är inte klart ännu utan facket och arbetsgivaren förhandlar fortfarande. Målet för 

facket är att få tillbaka tio timmars passen. De passen kommer att läggas under 

kommenderingar och insatser av olika slag. De timmarna måste spridas ut över veckorna nu. 

 

Gl; Stenhårt på sju till nio timmar, inga arbetspass under veckorna får överstiga nio timmar. 

Vi har förhandlat till oss arbetspass på tio timmar men det är bara på helgerna. 

Överlappningstiderna har blivit mindre då de minskat dem med en halvtimme. Från en timme 

till en halvtimme. Detta leder till i snitt ett extrapass per veckan. 

 

Vl; Vi har fasta åtta timmars pass. 

 

Skl; Vi får absolut inte lägga pass som är längre nio timmar. 
 

4. Hur tätt får du lägga dina arbetspass? 
 

Sl; Förhandling pågår mellan facket och arbetsgivaren. En gång per schemaperiod (sex 

veckor) får vi understiga dygnsvilan på elva timmar annars skall det vara elva timmar mellan 

passen. 

 

Gl; Elva timmar mellan varje arbetspass och det är elva timmar på en 24 timmars period. 

 

Vl; Elva timmar måste det vara mellan passen annars säger datorn ifrån. 

 

Skl; Vi måste ha en dygnsvila på elva timmar. 
 

5. Upplever du att du har blivit piggare efter det att det nya avtalet blivit gällande? 
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Sl; Nej snarare tvärtom, blivit tröttare då jag jobbar flera pass än innan. Det har blivit fyra till 

fem flera pass på en åtta veckors period. 

 

Gl; Nej! 

 

Vl; Upplever att jag får jobba mycket, mycket mer än tidigare så tvärtom. 

 

Skl; Nej för jag jobbar mer. 
 
6. Vad anser du om avtalets bestämmelse angående arbetspassens längd? 
 

Sl; Vill arbeta längre arbetspass, främst under fyspassen (em-passen). 

 

Gl; Det känns inge roligt för att vi som jobbar skift upplever att vi är på jobbet jämt. Det 

känns som att vi måste jobba hela tiden för att få ihop timmarna. Avtalet har lett till att man 

jobbar lika mycket som de som har ett måndag till fredags jobb.  

 

Vl; Bra bestämmelse men det passar ej in i en polisverksamhet då det är en 

”akutverksamhet”. 

 

Skl; Katastrof, för innan kunde vi jobba mer komprimerat och på så sätt fick vi mer fridagar 

och mer ledighet. Att jobba natt tar på krafterna och man behöver mer ledighet. 

 

7.   Vad anser du om avtalets bestämmelse angående dygnsvilan? 

 

Sl; Idiotiskt att man ska behöva betala sin egen övertid själv. Om jag jobbar över och 

myndigheten tidsförskjuter mig så måste jag betala det själv med semester eller med min 

egen tidsbank. Vi får väldigt ofta arbeta övertid, det kan leda till att vissa poliser ”blundar” 

för vissa jobb i slutet av passet då det kan bli en tidsförskjutning som de själva får betala.  

 

Gl; Anser att man kan sträva efter att ha dygnsvilan, den sociala kontakten minskar då man är 

på jobbet jämt.  
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Vl; Tycker att det räcker med åtta timmar. Skönt att jobba mycket en viss period och sedan få 

längre ledighet.  

 

Skl; Det borde vara upp till var och en att göra den bedömningen. Det kan vara bra att ha elva 

timmars vila för att sova ut men om nån vill jobba komprimerat så borde den få bestämma det 

själv. 

3.1   Resultatsammanfattning 

Den kunskap de personer jag intervjuat har haft om ATA/Polis 2008 är att de får jobba flera 

pass per månad samt att de får en tidigare pensionsålder. Tre av fyra har även nämnt att de 

kommer att tjäna sämre med det nya avtalet då de har sänkt ersättningen för den obekväma 

arbetstiden.  

 

Angående informationen om ATA/Polis 2008 upplever samtliga att de har fått lite 

information från arbetsgivaren. Polisen från Stockholms län anser att det är facket som har 

stått för den största delen av informationen och framhöll det som väldigt positivt. 

 

Alla myndigheter förutom Västerbottens län ger direktiv till poliserna att de ej får lägga 

arbetspass som överstiger nio timmar. Stockholms län har ett undantag från avtalet vilket 

innebär att de kan få arbeta tio timmars pass vid större händelser. 

 

Samtliga myndigheter har en regel om att dygnsvilan skall vara minst elva timmar. 

Stockholms län har ett undantag som tillåter att de en gång per schemaperiod får understiga 

dygnsvilan på elva timmar.  

 

Ingen av poliserna som intervjuades upplever att de har blivit piggare sen det nya avtalet blev 

gällande då de arbetar flera dagar nu än tidigare, två av fyra upplever att de har blivit tröttare.  

 

Samtliga vill arbeta längre arbetspass under en kort period för att kunna få en längre ledighet. 

 

Ingen av de intervjuade personerna är nöjd med bestämmelsen angående dygnsvilan. 

Dygnsvilan gör det svårt att lägga ut timmar och det är de själva som får ”betala” sin övertid 



 11 

med semesterdagar eller tid ur den egna timbanken. Vissa anser att det är ett bra mål men att 

det borde vara upp till var och en att bestämma hur de vill jobba. 

 

3.2   Kritisk granskning av resultatet 

Då ett flertal av frågorna som ställdes grundades på intervjupersonernas egna upplevelser är 

det svårt att bedöma validiteten i deras svar. Författaren har ingen orsak att ifrågasätta 

personernas egna upplevelser av arbetstidsavtalet. 

Urvalet av intervjupersoner kan påverka resultatet. I denna rapport är det endast poliser i yttre 

tjänst som har intervjuats. Resultatet skulle kunna komma att se annorlunda ut om poliser i 

inre tjänst intervjuades. Vidare har det bara genomförts fyra intervjuer vilket i sig leder till att 

bara en liten bit av verkligheten skildras i intervjuerna. 

På många polismyndigheter i landet pågår fortfarande förhandlingar om hur arbetstidsavtalet 

skall tolkas och tillämpas så svaren på vissa av frågorna vid denna intervju kan komma att ej 

stämma överens med verkligheten när förhandlingarna har avslutats. 

 

4  Diskussion 

Polisförbundets mål med sänkt pensionsålder kan förmodas bero på den stress och den 

arbetsbelastning som Sveriges poliser lever under. För att ha en möjlighet att gå i pension 

tidigare måste poliserna arbeta in denna tid under den arbetsverksamma delen av sitt liv. Är 

det då värt det? Då författaren valde att skriva om detta ämne var det på grund av det kaos 

som utbröt i samband med avtalets införande.  

20 av 22 områdesordföranden i Polisförbundet röstade ja till detta arbetstidsavtal och 

Sveriges poliser skulle få ett nationellt avtal som gällde samtliga. Nu tolkas detta avtal olika 

på olika myndigheter vilket leder till ett stort missnöje hos arbetstagarna. 

I det lokala avtalet mellan Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet framgick det att en 

tidigare pensionsålder kommer att innebära en höjning av arbetstiden med cirka en timme 

per vecka. I det resultat som presenterades framgick det att tre av fyra poliser ansåg att de 

fått lite information från facket angående arbetstidsavtalet.  
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Tre av fyra poliser anger att de arbetar mer och tjänar mindre då ersättningen för den 

obekväma arbetstiden har sänkts. Enligt Polisförbundet kommer de poliser som får arbeta 

mer att kompenseras ekonomiskt för detta och det är något som beslutas på lokal nivå 

mellan arbetsgivaren och facket (Polisförbundet 2008, 2). Detta har i dagsläget ännu inte 

skett. 

 
Hur långa arbetspass får förekomma? Enligt Polisförbundet är det en missuppfattning att 

inga arbetspass får överstiga nio timmar men om deras uttalande ställs emot svaren som 

intervjupersonerna givit så stämmer inte deras uttalande eller så tolkar de lokala 

myndigheterna avtalet strikt. I Stockholms län får arbetspassen överstiga tio timmar om de 

är i samband med någon större händelse och i Västerbottens län finns inga restriktioner 

rörande arbetspassens längd då de hade fasta arbetspass på åtta timmar redan innan det nya 

arbetstidsavtalet blev gällande. Vidare menar Polisförbundet att det är nödvändigt för 

poliserna att få lägga in ett antal arbetspass som överstiger nio timmar för att de ska få ett 

vettigt arbetsliv samt en fungerande polisverksamhet. Angående arbetstidens längd menar 

Åkerstedt (1997) att risken för olyckor ökar efter nio till tio timmars arbete och är som 

högst då arbetspassen överstiger tolv timmar. Även Lennernäs och Wiberg (2006) menar att 

risken för olyckor ökar på grund av trötthet. 

 

Enligt Polisförbundet måste det inte vara elva timmars dygnsvila mellan arbetspassen på 

grund av verksamhetsmässiga skäl men på tre av fyra polismyndigheter måste det vara det. 

Stockholms län har ett undantag som medger att poliserna får understiga dygnsvilan på elva 

timmar en gång per sexveckors period. Det dataprogram som poliserna lägger sitt schema i 

säger ifrån om dygnsvilan understiger elva timmar. Forskningen som presenterats tidigare i 

rapporten visar på att en dygnsvila på elva timmar är nödvändig för att arbetstagaren skall 

få tid till föda, sömn, hygien samt transport till och från arbetet. Ur en juridisk aspekt 

grundas ATA/ Polis 2008 på arbetstidslagen. Arbetstidslagen är dock en dispositiv lag 

vilket innebär att hela eller delar av den kan förhandlas bort. Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/88/EG är ett direktiv som säger att arbetstagare skall ha en dygnsvila på minst 

elva timmar. I arbetstidslagen finns en s.k. EG-spärr. EG-spärren innebär att parterna ej kan 

förhandla bort arbetstidsdirektivets minimikrav på dygns- och veckovilan.   
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Inte någon av de intervjuade poliserna upplever att de har blivit piggare sen det nya avtalet 

blev gällande och två av fyra uppger att de blivit tröttare. Samtliga vill arbeta längre 

arbetspass under en kortare period för att kunna få en längre ledighet. De är missnöjda med 

bestämmelsen angående dygnsvilan och anser att de själva borde få bestämma om hur de 

skall jobba. Om de intervjuade poliserna skulle få arbeta som de vill med komprimerade 

arbetstider kan de utsätta sig för hälsorisker som t.ex. mag- tarmbesvär, hjärt- och 

kärlsjukdomar, kronisk trötthet, nedstämdhet och depression m.fl. 
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Slutsatser och förslag 

Författaren misstänker att det är brist på kunskap, en stor brist på kommunikation samt 

information som lett fram till det missnöje som finns hos arbetstagarna i dag, de personer 

som intervjuades hade ej fått mycket information om avtalet och tre av fyra hade heller ej 

läst på om detta på egen hand. Avtalet kan ha marknadsförts med de positiva sidorna som 

är ökad lön och tidigare pensionsålder och ej med det faktum att arbetstiden skulle öka och 

förändringar skulle komma att ske då det gällde dygnsvilan. Då detta blev verklighet var 

avtalet redan beslutat och godkänt. De lagar, förordningar och direktiv som styr arbetstiden 

och arbetsvillkoren är ej lätta att sätta sig in i. Författaren anser att samtliga 

polismyndigheter borde ha utbildat och/eller informerat om hur denna avtalsgång har gått 

till samt hur den kommer att tillämpas.  

Det faktum att ATA/ Polis 2008 är ett nationellt avtal men öppet för tolkning på de lokala 

myndigheterna gör det hela till en långdragen process med olika arbetsvillkor på de olika 

myndigheterna.  

Under skrivandets gång har författaren fått känslan av att de poliser som intervjuats känner 

sig överkörda. De vill själva avgöra hur långa arbetspass de skall ha samt hur länge de anser 

att de behöver vila mellan arbetspassen. Åkerstedt (1997) menar att graden av inflytande på 

arbetet och av arbetstiderna kraftigt påverkar den positiva inställningen till arbetet. De 

poliser som har intervjuats i denna rapport är inte nöjda med den rådande arbetssituationen. 

 

Trots allt missnöje som visats gentemot ATA/ Polis 2008 får avtalet stöd av forskningen 

som menar att längden på arbetspassen ej bör överstiga nio timmar samt att dygnsvilan ej 

får understiga elva timmar då det visat sig innebära allvarliga hälsorisker för de som arbetar 

skift.  
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Bilaga 1 

 
Intervjumall 
 
1. Vad vet du om det nya arbetstidsavtalet? 

2. Hur mycket information har du fått om det nya arbetstidsavtalet? 

3. Vilka direktiv får du från ledningen gällande längden av ditt arbetspass? 

4. Hur tätt får du lägga dina arbetspass? 

5. Upplever du att du har blivit piggare efter det att det nya avtalet blivit gällande? 

6. Vad anser du om avtalets bestämmelse angående arbetspassens längd? 

7. Vad anser du om avtalets bestämmelse angående dygnsvilan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 


