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Sammanfattning 

 
 

Vi har valt att skriva om kost och dess betydelse för fysiska och psykiska prestationer. 

Vår framtid som polis kommer att ställa höga krav på fysisk hälsa och förmågan att hålla 

skärpan under längre tid. Kosten har en stor betydelse för att uppnå detta och vi tror att det 

finns ett stort intresse av att gå in djupare på detta ämne. Vi ska förmedla samt lära ut enkla 

sätt att stegvis förbättra och bli mer medveten om sin kosthållning. 

Poliser jobbar mycket skift och det kan vara svårt att sköta kosten på ett tillfredsställande sätt. 

Det finns olika teorier hur man bör äta nattetid och vi redovisar en del av dessa i arbetet.  

Vi beskriver kroppens näringsämnen och deras individuella uppgifter i kroppen för att läsaren 

skall få en bred kunskap i ämnet kost. Vätskans betydelse för att människokroppen skall 

fungera optimalt har också behandlats. 

Kosttillskott och måltidsersättare är något som många hört talas om, men inte riktigt vet vad 

det innebär och vi har försökt reda ut begreppen. 

För att visa på vad vi anser är exempel på bra kost har vi sammanställt och gjort förslag på hur 

man kan äta under en dag och även gjort ett för nattarbete. 

 

Vi har huvudsakligen inhämtat fakta från böcker skrivna av Fredrik Paulun, en av Sveriges 

främsta näringsfysiologer, samt Internet.  

För att bredda vårt material har vi använt oss av Anders Graneheim, en av Sveriges bästa 

bodybuilders och mycket kunnig inom ämnet kost, som en källa för att få in empirisk 

synvinkel i vårt arbete. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Alla vet att en människokropp behöver mat och vatten för att fungera. Det är dock sämre ställt 

kunskapsmässigt om vad som är bra mat och dryck. Under det senaste årtiondet har det 

massmediala intresset för kostens betydelse aktualiserats, varnande tillrop om en ökad fetma 

hos vår befolkning och även bland våra barn är budskap som getts stort utrymme i 

massmedia.  

 
Det finns en sanning i dessa påståenden, då dagens samhälle drivs av en klocka som snurrar 

med en allt högre hastighet. Det skall gå fort och enkelt och då ligger snabbmaten nära till 

hands. 

Dessa alternativ är sällan kompletta och innehåller ofta rikligt med överflödigt fett. 

För att förstå hur man skall äta för att optimera sin prestationsförmåga behöver man 

grundläggande kunskaper om hur kroppen påverkas av olika näringsämnen och vilken 

funktion de har i kroppen.  

 

De flesta människor är medvetna om att om man inte äter eller dricker någon vätska under en 

längre period, så blir man trött, hängig, kan få huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. 

Detta är kroppens sätt att göra människan uppmärksam på att blodsockret har blivit för lågt 

p.g.a. matbrist eller att kroppen börjar bli uttorkad. 

 

Vi vänder oss i första hand till poliser som arbetar många pass med obekväma arbetstider. 

Det finns idag en utbredd okunskap om kostens inverkan på vår fysiska och psykiska status 

och det finns mycket att vinna på en ökad kunskap i form av fler välmående poliser. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att presentera ett arbete som ska kunna fungera som en handbok i att förstå 

kostens betydelse för maximala resultat beträffande fysisk och psykisk prestation. 

 

Vi vet att det finns en utbredd okunskap inom polisväsendet om kostens påverkan på vår 

prestation och hälsa. Vårt arbete ska ge en grundläggande förståelse för de olika 

näringsämnena och vilken funktion de har i kroppen. Vikten av att äta en bra och balanserad 

kost samt belysa vätskans viktiga uppgifter i kroppen.   

 

Vi ska lägga fram fakta på ett lättförståeligt sätt och delge de tips som finns, för att den 

enskilde polismannen själv ska kunna förbättra sina förutsättningar att prestera optimalt. 

Vi finner ämnet högaktuellt och relevant inför vår nära förestående yrkeskarriär inom 

polisväsendet. Lyckas vi motivera poliser att förbättra sina kostvanor samt se sambandet 

mellan en bra kost och en högpresterande polis, så är vårt mål uppnått. 

 

1.3 Frågeställning 

Vi har valt en problemställning som är övergripande för hela vår rapport. 

• Vilka kostriktlinjer bör man följa för att optimera sin prestationsförmåga? 

 

I denna frågeställning har vi även skapat en del mindre frågor som vi vill ha svar på: 

 

• Vad, hur, när och hur mycket skall man äta?  

• Skiljer sig rekommendationerna beträffande intag av livsmedel vid dag- och nattetid? 

• Vad är bra kost för skiftarbetande personer?  

• Vilken funktion har vätskans i kroppen och hur påverkas kroppen av en vätskeförlust? 

• Vad menas med kosttillskott och måltidsersättare? Vilka behöver kosttillskott? Kan 

man byta ut mat mot kosttillskott och måltidsersättare?  
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Vikten av att äta rätt 

Det allra viktigaste att tänka på när man intar sin kost är att det sker regelbundet och ofta samt 

att man varierar innehållet i måltiderna. Det ideala är att man delar upp dagens måltider på  

4-6 st. tillfällen där det optimala är att man äter tre större måltider, samt tre mindre 

mellanmål1. Den absolut viktigaste måltiden är frukosten. Detta då kroppen befinner sig i ett 

muskelnedbrytande tillstånd efter nattens sömn. Det är viktigt att snabbt vända denna onda 

spiral till det motsatta, vilket görs med hjälp av en näringsrik frukost. 

 

I litteratur som är kostrelaterad beskrivs ofta en modell, som kallas tallriksmodellen2. Den går 

ut på att man delar in en tallrik i tre olika sektioner, där varje sektion motsvarar en viss mängd 

av varje näringsämne (kolhydrater 50 %, protein 25 % och vitaminer/mineraler 25 %). Fettet 

ingår i de övriga sektionerna och har därför ingen egen. Problemet som uppstår är att alla 

kroppar är olika med olika grader av ämnesomsättning. Att då säga att alla bör äta enligt 

tallriksmodellen är inte helt rätt. Med utgång från denna modell, så kan man dock modifiera 

den lite. Människor med hög ämnesomsättning, dvs. smala personer som har svårt att gå upp i 

vikt, rör sig mycket osv. kan med fördel öka på mängden kolhydrater. Tvärtom kan 

överviktiga personer med låg ämnesomsättning, dvs. de personer som har svårt för att gå ner i 

vikt samt avstår från fysisk aktivitet, minska något på kolhydratsektorn och utöka 

proteinsektorn likvärdigt. Vi är alla olika och att ge en rekommendation som stämmer in och 

fungerar för alla är mycket svårt utan att gå in på hur man beräknar sin egen 

energiförbrukning, kalorier, energiprocent och det glykemiska indexet. 

 

De flesta människor äter en dålig frukost, en halvdan lunch och en middag framemot kvällen. 

De negativa följderna blir att blodsockret och koncentrationen sjunker efter 3-4 timmar utan 

mat. Intar man inte mat snarast, så kommer man dessutom att bli trött och lättirriterad.  

Ett annat problem som uppstår när man äter sällan är att måltiderna har en tendens att bli för 

stora. Detta kan göra dig fet. 

 

                                                
1 www.paulun.com 
2 Adamsson Viola, Hagstedt Katarina, Öberg Inga-Britt, ”Uppladdningen”, 6:e upplagan, (Uppsala: år 2000) 
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Undvik dock snabbmat för att stilla hungern. Snabbmat kan elakt betecknas som föda som 

snabbt intas, snabbt förbränns i kroppen till energi samt snabbt gör dig trött, hungrig och inte 

minst kan göra dig fet p.g.a. det höga fettinnehållet och de snabba kolhydraterna. Snabbmat är 

t.ex. pizza, hamburgare, korv med mos och kebab. 

  

Anledningen till att ett intag av få och stora måltider, samt snabbmat med mycket mättat fett, 

kan göra dig fet beror på att kroppen har två huvudsakliga energidepåer, kroppsfettet och 

glykogenet (muskelbränsle). Kroppen har en nästintill obegränsad förmåga att lagra fett i 

fettdepåerna, men en mycket begränsad förmåga att lagra in glykogen, vilket sker i musklerna 

och levern. Kontentan blir att om man äter för stora måltider, så kommer kroppen inte att 

kunna ta upp och lagra några större mängder glykogen, utan större delen av näringen kommer 

att lagras i fettdepåerna3. 

 

Lösningen till detta problem är att äta oftare (varannan - var tredje timme), och mindre 

måltider. Ät dig mätt, men inte proppmätt. Eftersom kroppen kontinuerligt använder 

glykogenet som bränsle, så kommer ett mer regelbundet kostintag leda till att 

glykogendepåerna blir mer välfyllda medan mindre energi hamnar i fettdepåerna. Enkelt 

förklarat kan man säga att allteftersom kroppen bränner lite glykogen så fyller du på lite. 

 
I sitt val av livsmedel får man dock inte bli fanatisk. Sköter man sin kost under veckorna, så 

är det inte lika illa om man någon dag i veckoslutet äter något onyttigt. Detta kan istället 

fungera som en motivationshöjare, att man har något att se fram emot. 

 

2.2 Att äta under natten 

Att vara skiftarbetare och jobba på natten är inte det optimala om man vill ha en välmående 

och fungerande kropp. Människokroppen är byggd att arbeta och äta under dagen, för att på 

natten ladda batterierna och reparera sig genom en minst 8 timmars lång och god sömn.  

Ämnesomsättningen i kroppen sjunker nattetid, då tanken är att vi inte ska inta någon föda 

under denna tidsperiod. Kroppen går helt enkelt på halvfart.  

 

 

                                                
3 www.paulun.com 
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Man kan dock minimera påfrestningarna på kroppen om man äter på rätt sätt. De finns få 

vetenskapliga studier på området och de som finns skiljer sig från varandra4.  

En teori är att man inte bör äta alls under natten, utan endast när man vaknar och skall börja 

sitt pass, samt inta en andra måltid när man slutat och ska gå och lägga sig. Problemet med få 

måltider utspridda under en längre tidsrymd har vi redan redovisat på föregående sida.  

 

En andra teori är att man äter precis som under dagen med samma storlek på portionerna och 

med samma tidsintervall mellan måltiderna. 

 

En tredje teori är att man äter precis som om det vore dag, men eftersom kroppen går på 

halvfart, så delar man portionerna i hälften. Eftersom ämnesomsättningen är låg, 

fettförbränningen sjunker och musklerna bryts ner så bör man koncentrera kosten på bra fett, 

lättsmälta proteiner och långsamma kolhydrater. Med andra ord bör man undvika snabbmaten 

och inrikta sig på egna medhavda matlådor. Huvudprincipen skall vara att kosten på natten 

skall var väldigt lättsmält för att kroppen skall få möjlighet till vila och återuppbyggnad. 

Exempel på lättsmält mat är vitt kött ( kyckling, fisk) och mejeriprodukter (fil, yoghurt). 

Undvik rött kött, då detta är mer svårsmält, vilket kräver en större energiåtgång. 

Runt 02.30 på natten är levern mest aktiv med att rena kroppen och man bör då låta den få 

jobba ifred och undvika att äta en stund före och efter den tiden5.  

 

2.3 Vätskans betydelse 

En människa består till ca 60-80 % av vatten, beroende på ålder och kroppssammansättning. 

Blir vi uttorkade kommer det mesta att fungera sämre i våra kroppar. Detta för att i stort sett 

alla kemiska reaktioner i kroppen sker i en vattenmiljö. Den mest märkbara effekten vid 

uttorkning är att kroppstemperaturen ökar. Redan vid en förlust av 2- 3 % av kroppsvikten 

börjar det bli svårt att hålla temperaturregleringen och uthålligheten försämras6. Man kan 

redan här börja må dåligt. En timmas medelhård konditionsträning, utan vätskeersättning, 

motsvarar ungefär kan en sådan vätskeförlust. Relaterat till polisarbetet ute på fältet med den 

stress, fart och fläkt, som ofta kan beskriva en ordningspolis idag, förstår man vikten av att få 

i sig vätska. 

                                                
4 www.paulun.com 
5 Graneheim Anders, Samtal 2004-05-09 
6 Paulun Fredrik, ”Ät, träna, prestera”, 2001, ISBN: 91-973943-1-9 
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Vätskebehovet beror på olika faktorer som temperaturen, kroppsstorlek samt hur mycket 

energi man gör av med. Vid vila brukar man räkna med en ungefärlig åtgång av 1dl/timmen. 

Under fysisk aktivitet, eller om det är varmt, kan motsvarande siffra vara 1- 2 liter per 

timme7. 

 

Törsten är ingen bra indikator för om man är uttorkad. Törsten styrs nämligen av 

koncentrationen av salter och andra ämnen i kroppen och inte direkt av hur mycket vatten vi 

har i våra kroppar. Detta leder till att vi är dåliga på att återställa en vätskebrist och det kan ta 

upp till två dygn innan den är återställd. 

Du ska därför dricka innan du blivit törstig. Om du har blivit törstig är det redan för sent! 

 

En annan indikator på att man har druckit för lite är genom att kontrollera färgen på sin urin. 

En mörk urin innebär att man druckit för lite, medan en ljus färg indikerar att man ligger rätt. 

Under fysiskt arbete skall du försöka dricka med korta intervaller. Drick åtminstone en liter 

per timme om det är varmt. Samtidigt är det viktigt att dricka regelbundet under hela dagen. 

Ta ett stort glas vatten till varje måltid så är du ett steg på väg! 

 

Vanligt vatten är det bästa vid normalt fysiskt arbete. Vid hårt arbete under en längre tid kan 

någon form av sportdryck rekommenderas. Detta då de innehåller lite kolhydrater, d.v.s. lite 

bränsle åt kroppen. Sportdrycken skall inte innehålla för mycket kolhydrater eftersom 

kroppen inte kan ta upp allt på en gång. Man kan även uppleva en känsla av att drycken ligger 

och skvalpar i magen, vilken varken är trevlig eller effektiv.  

Drycken skall dessutom vara kylskåpskall, ca 8-12 grader för att snabbt absorberas. En kall 

dryck kyler dessutom ner dig en aning. Det är bara en myt att det är bättre att dricka 

rumstempererat vatten.  

 

Många väljer att dricka dyrt mineralvatten på flaska. Det är inget fel i det, men ofta är 

kranvattnet av god kvalitet och duger minst lika bra. Förlusten av mineraler är ofta inte så 

stora.  

 

 
                                                
7 Paulun Fredrik, ”Ät, träna, prestera”, 2001, ISBN: 91-973943-1-9 
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Man skall inte välja kolsyrat eftersom syran ligger kvar längre i magsäcken innan den kan tas 

upp. Läskedrycker är därför mycket dåliga att dricka för att fylla på balansen, dels för att de 

innehåller massor av bubblor, samt för mycket kolhydrater mestadels i form av socker som 

blir liggande kvar i magsäcken och är svåra att absorbera. 

Kaffe och te samt drycker med alkohol verkar alla vätskedrivande, vilket kan vara bra att ha i 

åtanke, en liten tumregel kan vara, för att återställa vätskebalansen måste man dricka 

åtminstone lika stor mängd vatten som man dricker någon av de uppräknade dryckerna.  

 

Vätskans funktioner: 

 

• Temperaturreglering (svettning och ökat blodflöde till huden) 

• Transport av näringsämnen (b. l. a nödvändigt för fettförbränningen) 

• Upprätthållande av cellernas volym 

• Upprätthållande av blodets volym 

 

2.4 Kolhydrater 

Kolhydrater är samlingsnamnet för socker, stärkelse och kostfibrer. Kolhydrater är det 

näringsämne som kroppen snabbast kan omvandla till energi. Det fungerar som kroppens 

bränsle och är hjärnans favoritnäringsämne. Hjärnan behöver minst 100 gr kolhydrater om 

dagen för att fungera optimalt. Då näringsrekommendationerna är att 50-60 % av dagens 

totala energiintag bör komma från kolhydrater, så kan man säga att kolhydraterna utgör basen 

i födan. Vid intensiv träning med hög grad av ansträngning så använder kroppen kolhydrater 

som primär energikälla8. 

 

Kolhydrater delas upp i snabba och långsamma, där benämningen beskriver hur lång tid det 

tar för livsmedlet att omvandlas till energi. 

Snabba kolhydrater har, förenklat förklarat, en snabb tillagningstid och en porös struktur.  

 

Exempel på snabba kolhydrater är snabbmakaroner, snabbris, övermogna bananer, pulvermos, 

vitt bröd etc.  

 

                                                
8 Adamsson Viola, Hagstedt Katarina, Öberg Inga-Britt, ”Uppladdningen”, 6:e upplagan, (Uppsala: år 2000) 
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Snabba kolhydrater höjer blodsockret snabbt och ger kort mättnadskänsla. Man kan alltså 

säga att en måltid bestående av snabba kolhydrater gör dig snabbt tillfälligt pigg och mätt. 

Kort efter måltiden sjunker dock blodsockret drastiskt och du blir trött och hungrig igen. 

Det enda mål mat som man bör basera på snabba kolhydrater är det efter någon fysisk 

aktivitet. Då är kroppen särskilt mottagen för att ta upp dessa kolhydrater och lagra upp 

glykogenförråden, som under träningen har tömts eller decimerats9. 

 

Långsamma kolhydrater har ofta en kompakt struktur och en längre tillagningstid. 

Exempel på långsamma kolhydrater är pasta med lite längre koktid, parboiled ris (t.ex. Uncle 

Bens), gröna bananer, grovt bröd med hela korn i etc.  

 

Långsamma kolhydrater ger en långsam blodsockerhöjning och håller blodsockerkurvan 

stabil, samtidigt som mättnadskänslan är långvarig. För att må så bra som möjligt bör man 

inkludera långsamma kolhydrater i dagens samtliga måltider, med undantag för ovan nämnda 

tillfälle10. 

 

När man komponerar sin måltid är det svårt att uteslutande äta långsamma eller snabba 

kolhydrater. En bra tumregel är dock att försöka äta mer långsamma än snabba. De snabba 

kommer då att tillfälligt göra att blodsockerkurvan stiger, medan de långsamma kommer att 

förhindra en jojoeffekt genom att plana ut blodsockerkurvan11.  

 

2.5 Protein 

Protein kan beskrivas som kroppens byggnadsmaterial och dess uppgift är att bygga upp, 

reparera och underhålla cellerna. Om kolhydratförråden i kroppen minskar, så kan proteinet i 

kroppen utnyttjas som energireserv. Det protein som förbrukas är oftast muskelprotein.  

 

 

 

 

 

                                                
9 Paulun Fredrik, ”Blodsockerblues”, 2002, ISBN 91-973943-3-5 
10 Paulun Fredrik, ”Blodsockerblues”, 2002, ISBN 91-973943-3-5 
11 Paulun Fredrik, ”Fråga Fredrik”, 2000, ISBN91-973943-0-0 
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Nästan allt i kroppen är uppbyggt av protein förutom skelettet, huvuddelen av hjärnan och 

ryggmärgen. Protein består av ett tjugotal aminosyror, varav åtta st. är essentiella 

(livsnödvändiga). Att de är essentiella betyder att kroppen inte själv kan producera dem i 

kroppen utan att de måste tillföras utifrån genom maten. 

Om ett livsmedel innehåller alla essentiella aminosyror i lagom dos, så talar man om att det 

ger ett fullvärdigt protein. Att ett protein är fullvärdigt betyder att kroppen kan utnyttja 

proteinet på bästa möjliga sätt12. 

 

Exempel på livsmedel med fullvärdigt protein är de animaliska produkterna såsom kyckling, 

fisk, kött, skaldjur, ägg, mjölk och ost. De vegetabiliska, spannmålsprodukterna, innehåller en 

lägre halt av vissa essentiella aminosyror, men ofta kombinerar man dessa produkter med 

animaliska, vilket i slutänden ger ett fullgott tillgodogörande av proteinet. 

 

Man ska försöka äta protein i samtliga måltider för att kontinuerligt tillföra kroppen detta 

viktiga näringsämne. Man kan eventuellt äta mer protein om man är mycket fysiskt aktiv, 

eftersom proteinet fyller en viktig funktion i återhämtningsfasen.  

Då proteinet ger hög mättnadskänsla, så kan man med fördel äta det sist i måltiden. 

Bra proteinkällor är mejeriprodukter, ägg, kött, fisk och fågel. Observera att en bra 

proteinkälla, samtidigt kan vara en dålig fettkälla. Mer om det i fettavsnittet. 

 

Precis som med kolhydrater kan man tala om snabbt och långsamt protein. De snabba 

proteinerna tas upp och förbrukas snabbt varför de lämpar sig att tas tidigt under dagen. Ett 

annat lämpligt tillfälle att inta snabba proteiner är efter träning etc. när man vill ha ett snabbt 

upptag. Snabba proteiner finns bl.a. i mjölk och fisk. 

De långsamma proteinerna, sk. kasein, tas med fördel innan läggdags. Detta då de tas upp 

långsamt och utsöndras under en längre tid. Under nattsömnen reparerar sig kroppen och då 

fyller det långsamma proteinet en viktig funktion. Kasein finns i produkter som Keso och 

Kesella. 

 

                                                
12 Barteck Oliver, ”Fitnessguiden”, 1998, ISBN: 3-8290-4677-4 
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2.6 Fett 

Fett är det mest energigivande näringsämnet. Halva mängden fett ger mer än dubbelt så 

mycket energi som en hel mängd kolhydrater eller protein. Fett används primärt som 

energikälla vid lågintensiv aktivitet, såsom under promenader eller under nattsömnen.  

 

Kroppen har en förkärlek att lagra fettet i kroppens fettdepåer. Detta är en automatisk process 

och hänger kvar sedan stenåldern, då kroppen lagrade all energi den kunde utifall att det 

skulle komma en svältperiod. Kroppen lagrar alltså fett för att ha reserver att ta av om sämre 

tider skulle råda. Andra funktioner som fettet har är att isolera kroppen samt att skydda våra 

inre organ.  

 

Likaväl som ett underskott av fett är farligt, så är ett överskott av fett också farligt då det gör 

att risken för hjärtkärlsjukdomar ökar.  

Detta betyder dock inte att allt fett är farligt, eller att allt fett gör dig fet. Förstår man fettet 

och skillnaden mellan de olika typerna, så kan fettet göra dig både friskare och smalare, eller 

större och starkare, beroende på vilket mål man har. 

 

När det gäller fett så skiljer man på animaliskt och vegetabiliskt fett. Animaliskt fett kommer 

från djurriket och finns i kött och mejeriprodukter. Fett som kommer från animaliska källor 

innehåller mycket mättat fett, vilket lättare gör dig fet. Man bör därför, så långt det är möjligt, 

undvika fett från djurriket då detta tillför kroppen helt onödig energi och endast kommer att 

lagras som kroppsfett till dess att det förbränns13. Observera att samtidigt som animaliska 

produkter är dåliga fettalternativ, så kan de på samma gång vara högklassiga proteinkällor. 

Kontentan blir att när man väljer livsmedel i mejerihyllan, så bör man välja produkten med 

lägst fettinnehåll.  

 

Vegetabiliskt fett och fett från fisk och skaldjur innehåller mest fleromättat och enkelomättat 

fett. Fleromättat fett har dock lätt för att härskna och om det händer i kroppen, finns det risk 

för uppkomst av cancer. Om man äter antioxidanter motverkar man emellertid härskningen14.  

 

                                                
13 Adamsson Viola, Hagstedt Katarina, Öberg Inga-Britt, ”Uppladdningen”, 6:e upplagan, (Uppsala: år 2000) 
14 Paulun Fredrik, ”Ät, träna, prestera”, 2001, ISBN: 91-973943-1-9 
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Detta löser sig dock automatiskt eftersom det är de vegetabiliska livsmedlen som framförallt 

ger fleromättat fett och samtidigt är de livsmedel som även innehåller mycket antioxidanter.  

 

De enkelomättade fettsyrorna är de bästa eftersom de varken ger cancer- eller hjärtinfarkt. 

Olivolja innehåller mycket enkelomättat fett och rekommenderas därför i all matlagning. Det 

kan ersätta det mesta annat fett och har stor positiv inverkan på kroppen. 

Det finns studier som tyder på att det är lättare för kroppen att använda fleromättat och 

enkelomättat fett som bränsle. Detta innebär att det är svårare att bli fet på vegetabiliskt fett. 

 

De flesta råvaror brukar bestå av en blandning av de tre olika fetterna, men grupperas efter det 

fett som dominerar i varan. Genom att se på råvarans konsistens, så kan man se vilket fett som 

dominerar. Om produkten innehåller mest mättat fett, så är dess konsistens hård t.ex. smör 

och margarin. Vice versa så är konsistensen mjuk eller flytande, även efter förvaring i 

kylskåpet, på ett livsmedel som innehåller mest enkel- eller fleromättat fett t.ex. oliv- och 

rapsolja15. 

 

Det finns två fettsyror som vi är tvungna att få i oss genom maten. Dessa är Linolsyra och 

Linolensyra. De är så kallade essentiella fettsyror och egentligen de enda vi behöver få i oss. 

Vegetabiliska livsmedel samt fisk och skaldjur är de bästa källorna till dessa fettsyror.  

Brist på dem kan resultera i utebliven muskelutveckling, försämrad fettförbränning, störd 

fosterutveckling hos gravida, trötthet, eksem eller torr hud. I grava fall kan brist leda till 

döden, men detta är mycket sällsynt. 

 

Ett fett som tillskrivits många positiva egenskaper i media de senaste åren är det fett som 

finns i fisk, så kallade Omega-3 fettsyror. Grundregeln är att ju fetare fisken är, desto mindre 

mängd behöver man äta för att uppnå en högre koncentration av Omega-3. Om man inte 

tycker om fisk eller äter det sällan, så finns Omega-3 som kosttillskott i både flytande form 

och kapslar. Rekommendationen är ett dagligt intag på 5-10 gram. Var uppmärksam på att 

tillskottet bör innehålla E-vitamin, då detta förhindrar att fettet härsknar16. 

 

 
                                                
15 Adamsson Viola, Hagstedt Katarina, Öberg Inga-Britt, ”Uppladdningen”, 6:e upplagan, (Uppsala: år 2000) 
16 Paulun Fredrik, ”Ät, träna, prestera”, 2001, ISBN: 91-973943-1-9 
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De positiva effekter som man har kunnat påvisa genom vetenskapliga studier är bättre 

uppbyggnad av kroppsmuskulaturen, fettförbränning samt en antiinflammatorisk effekt. Även 

eksem och andra inflammationer kan mildras17. 

 

Förväxla inte fiskolja (Omega-3) med fiskleverolja. Denna har inte samma hälsobefrämjande 

egenskaper, då den innehåller för stora mängder fettlösliga A- och D-vitaminer.    

 

2.7 Vitaminer och mineraler 

Vitaminer och mineraler är så kallade transport- och ämnesomsättningsassisterande 

näringsämnen. Många mineraler och vitaminer samverkar, varför det är bra att äta dem 

tillsammans.  

Mineraler och vitaminer är antingen vattenlösliga eller fettlösliga. Om man överdoserar en 

vattenlöslig vitamin/mineral, så kommer överskottet att späs ut och lämna kroppen medelst 

urinen.  

Överdosering av en fettlöslig vitamin/mineral är inte bra. Då den löser upp sig i fett, så lagras 

den även i fettvävnaden. Ett överskott kan därför vara giftigt. För att exemplifiera så kan ett 

för stort intag av zink medföra t.ex. kräkningar.  

 

Vid vitamin- eller mineralbrist går cellernas funktioner långsammare eller avstannar delvis. 

Det kan få till följd att t.ex. håret eller huden känns torr, att vi blir mer mottagliga för 

infektioner och att nybildning av vävnad går långsammare.  

Anledningarna till att människor drabbas av vitamin- eller mineralbrist är flera. Bl.a. så kan 

det vara så att man inte tycker om en viss föda, är allergisk, inte äter tillräckligt allsidigt eller 

har ett större behov p.g.a. t.ex. kroppsstorlek. Om man utsätter kroppen för hård belastning 

genom fysisk träning eller arbete, så föreligger också ett större behov18. 

 

En mineral som särskilt kvinnor har svårt att täcka behovet av är järn. Brist på järn gör 

kroppen trött och kraftlös.  

Järn finns rikligt i kött, blodpudding och lever, men även i grönsaker, gryn och bröd. Kroppen 

tar dock lättare upp järn från de animaliska produkterna.  

 
                                                
17 Rytter Ove, ”Effektiv diet”, 1996, ISBN: 91-972561-4-5 
18 www.bk-sportsmag.se 



Kost och prestation – en ekvation  2005-03-04 
Jesper Claesson 
Fredrik Ermin 

13  

 

Ett sätt att förbättra upptaget av järn, är att inta det med en C-vitaminrik dryck t.ex. 

apelsinjuice. Kaffe, te och mjölkchoklad har dock motsatt effekt, då de försvårar upptaget. 

 

Vissa vitaminer såsom C, E och betakaroten och mineraler i form av selen, zink och mangan 

kallas antioxidanter. Deras uppgift är att skydda oss mot fria radikaler i kroppen.  

 

Fria radikaler är atomer och molekyler som skadar eller bygger upp cellerna. De finns som 

onda och goda. De onda kan ge uppkomst till sjukdomar, varför man bör äta rikligt med 

antioxidanter varje dag, helst under varje måltid, för att motverka de onda fria radikalerna19. 

Antioxidanter förekommer i frukt, bär, grönsaker, spannmålsprodukter och oljor.   

 

En normal människa som äter en allsidig kost, men känner att de har ett större behov av 

vitaminer och mineraler, p.g.a. t.ex. hård fysisk träning, kan komplettera med ett kosttillskott. 

 

2.8 Kosttillskott och måltidsersättare 

I den stressade värld vi lever i har begreppet måltidsersättare blivit allt intressantare. Det är en 

lösning för stressade nutidsmänniskor som vill få i sig tillräckligt med näring. Folk har lärt sig 

att mellanmål, som håller blodsockerkurvan på rätt nivå, är både bra och enkla att få i sig. 

Grunden inom all näringslära är att äta riktigt balanserad kost bestående av riktigt lagad mat. 

Kosttillskotten skall aldrig ersätta en lagad måltid, utan skall endast fungera som ett tillskott. 

 

Vid valet av måltidsersättare bör man räkna med olika faktorer, som t.ex. kroppsbyggnad, 

egen förbränning, lätt eller svårt för att gå upp i vikt e t c. Grundfilosofin är att tillskottet bör 

innehålla en balans mellan de olika näringsämnena. Vitaminer och antioxidanter är heller inte 

att förglömma20. 

Det finns en rad olika kosttillskott på marknaden som utger sig för att vara måltidsersättare. 

Här måste man sålla lite och kolla vad man egentligen är ute efter. En person som är väldigt 

smal och vill ha ett kraftfullt tillskott kan t.ex. välja ett viktökningspulver som brukar kallas 

Gainer. Detta ger massor av energi och kolhydrater (kroppens bränsle) och en lagom mängd 

av proteiner (kroppens byggstenar) och kan beskrivas som en hel komprimerad måltid.  

 
                                                
19 Adamsson Viola, Hagstedt Katarina, Öberg Inga-Britt, ”Uppladdningen”, 6:e upplagan, (Uppsala: år 2000) 
20 www.bk-sportsmag.se 
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En person som har relativt lätt att gå upp i vikt, men ändå känner att ett tillskott skulle vara  

perfekt för att orka hålla koncentrationen på topp, bör välja ett kosttillskott med ungefär 

hälften kolhydrater och hälften protein. Proteinhalten får till och med gärna dominera i denna 

typ av tillskott. Tillskottet skall även innehålla en viss mängd fett då det har många viktiga 

egenskaper i kroppen.  

 

Personer som kan tänkas behöva kosttillskott i någon form är de  som har ett fysiskt och 

stressigt arbete där det kan gå långa stunder innan man får möjlighet att ta någon längre rast 

för att äta riktig mat. 

 

Att blanda ordning en drink med rätt sammansättning av näringsämnena samt att lägga ner en 

vattenflaska och en frukt innan arbetspasset är enkla små saker som kommer göra att skärpan 

och humöret lättare hålls på topp under hela passet. 

 

Begreppet måltidsersättare anser vi bör klargöras och får medhåll av den litteratur samt av 

experter inom området som vi pratat med21. 

Dessa skall i först hand ses som ett komplement till den övriga kosten och borde nog bara 

kallas ett extra tillskott. Begreppet måltidsersättare gör att folk tror att det räcker med att ta 

dessa och skippa middagen vilket inte är fallet. Dessa är i första hand tänkta att tas emellan 

ordinarie måltider när extra energi behövs samt när det går för lång tid mellan måltiderna. 

 

Det finns olika former av dessa tillskott: 

Burkar: Detta är den enklaste formen av måltidsersättare, pulver i burk. Det är ofta mest 

ekonomiskt och man blandar själv sitt innehåll 

Portionspåsar: Enkelt att ta med och använda, samt lätt att dosera. Brukar dock vara lite 

dyrare än pulver i burk. 

Färdigblandat: Detta är måltidsersättare på flaska eller tetrapack. Detta är naturligtvis 

enklast och smidigast men också dyrast! 

Bars: Dessa är praktiska men har sällan rätt sammansättning mellan näringsämnena, håll koll 

på fetthalten! 

 

                                                
21 Paulun Fredrik, ”Ät, träna, prestera”, 2001, ISBN: 91-973943-1-9 
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2.9 Exempel på kostupplägg 

Under en vanlig arbetsdag kan ett kostupplägg te sig som följande: 
Tiderna som vi anger är preliminära och självklart finns utrymme för individuella 
förändringar. 
 
07:00-07:30 Frukost: Gröt (kokad på havre- eller rågflingor) tillsammans med mini- 

eller lättmjölk, 1-2 st ägg, ett par skivor grovt bröd med t.ex. 
mager skinka och ett par glas juice. 

 
09:00-09:30 Mellanmål: Ett par frukter t.ex. banan, äpple eller päron. Drick ett par glas 

vatten. 
 
11:30-12:00 Lunch: Pasta med lång koktid ( ca 9 min.), t.ex. spaghetti. Till detta kan 

man göra en egen pastasås bestående av skinka och lök som man 
bryner ihop med kryddor. Tillsätt 2 % creme fraiche och koka upp 
en kort stund. Drick några glas vatten eller lättmjölk till. 

 
14:00-14:30 Mellanmål:    Grovt bröd med magert pålägg och en kopp kaffe till. Glöm inte att 

kaffe är vätskedrivande, så drick även minst ett glas vatten. 
 
16:00-17:00 Middag: Kyckling, ris och grönsallad. 
 
20:00-20:30 Kvällsmål: Tonfisksallad ( tonfisk, sallad, tomat, gurka, paprika, lök). 
  Som en god efterrätt kan man blanda en burk kesella och lite  

fun-lightsaft med valfri smak. Det blir som en syrlig fromage med 
mycket protein. 

 
 
Vi har även valt att presentera ett exempel på hur ett kostupplägg under ett nattpass kan se ut: 
I exemplet har vi utgått från en arbetstid mellan 22:00-07:00. 
 
21:00-21:30 Middag: En sen middag bestående av fläskfilé och råstekt potatis med en           

grönsallad till. 
 
23:30-00.00 Mellanmål: En Keso-tallrik (keso, tomat, yoghurt, frukt med lite kanel på). 

Alternativet kan vara en räk-, tonfisk-, eller kycklingsallad. Drick 
några glas vatten. 

 
02:00-02:30 Fruktstund 
 
04:30-05:00 Frukost: Ät gröt, eller fil med müsli alternativt All-branflakes. Lägg till ett 

par skivor grovt bröd med pålägg, 1-2 st ägg och ett par glas juice. 
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3 Metod 

Vår rapport är en litteraturstudie där vi har valt att koncentrera vårt arbetsunderlag kring den 

forskning som en av Sveriges ledande näringsexperter, Fredrik Paulun, har presenterat i ett 

antal böcker och artiklar på Internet. Till detta har vi tagit material ur facktidningar samt 

kunskap ur en empirisk synvinkel från en av Sveriges främsta kroppsbyggare, tillika 

skiftarbetande, Anders Graneheim.  

 

4 Diskussion 

Alla är medvetna om att kroppen behöver mat och vatten för att fungera tillfredsställande. 

Dock skiljer sig individers val av livsmedel åt i stor skala. Vissa väljer bra mat då valet 

baserats på kunskap, medan andra väljer ett alternativ i form av snabbmat. Skillnaden i hur 

kroppen reagerar, blir markant mellan de båda grupperna. Resultaten, för de kostmedvetna, 

kommer att visa sig i form av förbättrad uthållighet, en ökad koncentrationsförmåga, bättre 

immunförsvar och ett ökat välmående.  

Att, som snabbmatskonsument, förvänta sig resultat som man själv inte har gett sig möjlighet 

att uppnå är både orealistiskt och naivt. Planering är ett honnörsord när det kommer till 

kosten. Det finns många olika teorier om hur man bör äta, men man skall ha i åtanke att alla 

individer är olika och därför skall anpassa sin kost utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill 

betona vikten av att äta en allsidig och näringsrik kost, som innehåller alla näringsämnen som 

är nödvändiga för att upprätthålla kroppens samtliga funktioner. I polisyrket jobbar man 

mycket skift och det är av stor vikt att lära sig förstå hur ens egen kropp fungerar nattetid och 

finna ett kostupplägg som passar en själv. Att aktivt söka kunskap om kost och skiftarbete och 

applicera denna på sig själv är ett effektivt sätt att successivt förbättra sin hälsa.  

 

4.1 Slutsatser 

Det vi har kommit fram till i fördjupningen av vår frågeställning är att det är en rad faktorer 

som måste samverka för att kroppen ska kunna prestera optimalt. Dessa är att man inser 

vikten av att äta regelbundet, få i sig samtliga näringsämnen i en bra balans, att man förstår att 

människor har olika ämnesomsättning och därför har skiftande behov samt vätskans betydelse 

för att fungera så bra som möjligt. De kostriktlinjer som framkommit är att man bör basera sin 

kost på långsamma kolhydrater, fullvärdigt protein samt fett från vegetabilier och 

fisk/skaldjur.  
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Vatten är livsnödvändigt för kroppen och ett för lågt intag påverkar snabbt kroppens 

prestationsförmåga. Kosttillskott ska ses som komplement till den ordinarie kosten.  

Välj kosttillskott utifrån egna mål. Vid skiftarbete är det viktigt att ge kall på sin kropp, att 

lära sig tyda signaler och utifrån dessa, om behov föreligger, ändra sin kost. Det är oerhört 

viktigt att få insikt i att det som fungerar för en person kan vara rent förkastligt för en annan. 

Lyssna på din kropp. 

 

4.2 Rekommendationer22 

Några riktlinjer för optimerade resultat: 

• Ändra matvanorna: skriv upp vad du äter under en vecka för att få en bättre bild av 

vad du verkligen stoppar i dig. Ta en funderare över dig själv när du äter för att dämpa 

”sug” och när du äter för att du faktiskt är hungrig. Lär dig konsten att sluta äta när du 

väl är mätt. 

• Ät mindre fett: Lär dig att välja produkter med mindre och bättre fett och lär dig 

vilka produkter som innehåller mycket dolt fett, så att du kan undvika dessa. 

• Ät mer fiberrik mat: Fullkornsprodukter, grönsaker och frukt ger mättnadskänsla 

under en längre tid och är dessutom fulla med vitaminer och mineraler som är bra för 

kroppen. 

• Drick mycket vatten: För lite vätska i kroppen gör dig hängig och seg och du 

presterar sämre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 www.bk-sportsmag.se 
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