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SAMMANFATTNING 

 

Skiftarbete är en vanlig arbetsform inom polisen och flera studier visar på att skiftarbete har 

negativa konsekvenser på sömn och hälsa. Skiftarbete påverkar även kosthållningen och det 

sociala livet. 

Syftet med denna rapport är att sammanställa hur poliser påverkas av skiftarbete och hur man 

kan undvika de negativa konsekvenserna.  

Rapporten är en litteraturstudie av material från biblioteket och Internet. 

 

7-8 timmars vila per dygn är det ultimata för en god hälsa och för att kunna prestera. Man kan 

på kort sikt klara ett sömnbortfall på 1-2 timmar per dygn. Sömnbrist påverkar bl.a.  

koncentrations- och prestationsförmågan. Som skiftarbetande polis kan det ibland vara 

mycket svårt att tillgodose dessa sömnbehov. 

Sjukdomar som är vanliga vid skiftarbete är t.ex. mag- tarmsjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar 

och diabetes. Det tillhör inte ovanligheten att poliser drabbas av dessa sjukdomar bl.a. på 

grund av att de arbetar mycket skift. 

 

Skiftarbete medför att det är svårt att sköta sin kosthållning på ett optimalt sätt. Det finns olika 

teorier om hur man ska äta på natten. För att göra ett bra jobb som skiftarbetande polis ska 

man planera sin sömn, motionera regelbundet, sluta röka, undvika övervikt och sköta sin 

kosthållning. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 

Av den svenska arbetskraften är det ca 56 000 personer som arbetar skift. Skiftarbete vänder 

upp och ner på dygnet och ibland även på en del av livet. (1) På ordningsavdelningen inom 

polisen är skiftarbete med tjänstgöringstider dygnet runt den vanligaste arbetsformen.  

 

Det finns flera undersökningar som visar att skiftarbete ökar risken för komplikationer som 

kraftig sömnstörning och hjärt- kärlsjukdom. Skiftarbete gör också att det är svårt att sköta sin 

kosthållning och äta på regelbundna tider vilket i sin tur kan leda till mag- tarm problem. 

Oregelbundna arbetstider medför även att umgänget med vänner och familj drabbas. (2) 

 

Vid kontakt med poliser som arbetar skift har det framkommit att många tycker att det är 

påfrestande att arbeta skift med tjänstgöringstider dygnet runt. I många fall är det okunskap 

som gör att poliserna inte sköter sin vila, kost och motion på ett sätt som krävs för att man ska 

må bra. 

 

Detta är ett högaktuellt ämne inom polisen och under 2004 kommer ett stort forskningsprojekt 

angående polisens arbetstider och hälsa att färdigställas av Institutet för Psykosocial 

miljömedicin - IPM.  

 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga om och hur poliser påverkas av att arbeta skift med 

tjänstgöringstider dygnet runt och vad man kan göra för att undvika negativa konsekvenser på 

grund av skiftarbete. 
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Frågeställningar 

• Hur påverkas sömnen av skiftarbete och hur kan man som individ påverka sömnen? 

• Vilka sjukdomar är relaterade till skiftarbete, vad kan man göra för att förebygga dessa 

och har fysisk aktivitet någon betydelse? 

• Hur påverkas det sociala livet av skiftarbete? 

• Hur hanterar man kosthållningen vid skiftarbete? 

 

TEORETISK BAKGRUND 

 

Skiftarbete 

Med skiftarbete menas i denna rapport arbete med arbetstiden fördelad över dygnet på flera 

arbetslag (3). Skiftarbete förekommer inom polisen i flera olika varianter som tex. 

periodplanering och fasta turlistor sk. ”snurror”. Med periodplanering menas att varje individ 

själv får planera sin arbetstid och lägga ut de antal arbetspass som ska göras varje period. 

Fasta turlistor förekommer i många olika former, man arbetar i ett turlag med schemalagda 

pass som kontinuerligt återkommer ex. dag-, natt-, kvällspass som återföljs av ett antal fripass 

osv. 

 

Arbetstidslagstiftning 

Arbetstiden regleras i Arbetstidslag (SFS 1982:673). En normal arbetsvecka får uppgå till 

högst 40 timmar per vecka och om arbetsförhållandena kräver det så kan man arbeta 40 

timmar per vecka i genomsnitt under en 4 veckors period. När det gäller övertid så får man 

arbeta upp till 48 timmar under en 4 veckors period t.ex. 50 timmar en vecka och 30 timmar 

nästa vecka . Under varje vecka måste man ha 36 timmars sammanhängande vila sk. 

veckovila. Poliser är undantagna regeln att alla arbetstagare ska vara lediga för nattvila mellan 

klockan 24.00 och 05.00 eftersom polisen ska stå till allmänhetens förfogande dygnet runt. (4) 

Arbetstidslagen gäller i sin helhet så länge inte något kollektivavtal säger något annat (5).De 

regler som EU har satt upp angående arbetstid gäller inte för polisen. Detta framgår i artikel 2 

i EG:s ramdirektiv som säger så här. ”EG:s arbetsdirektiv ska inte tillämpas på sådan offentlig 

verksamhet där det inte kan undvikas att förhållanden som är speciella för dessa verksamheter 

inte kommer i konflikt med direktivens bestämmelser.” (5) 
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METOD 
 

Rapporten är en litteraturstudie bestående av information från böcker, artiklar och annat 

skrivet material från Internet och polisens interna hemsida intrapolis. Även tidningsartiklar 

samt erfarenheter från praktikveckor hos polisen ligger som grund till rapporten. De sökord 

som använts i olika kombinationer på Internet är, ”skiftarbete”, ”kost”, ”hälsa”, ”sömn”, 

”sjukdomar” 

 

RESULTAT 

 

Sömn 
Under sömnen går kroppen ner på lågvarv. Ämnesomsättning, puls, blodtryck, 

andningsfrekvens, blodflödet till hjärnan och muskelspänningen minskar. Allt detta för att 

kroppen ska kunna återhämta sig och bygga upp hjärnans bränsleförråd och stärka 

immunförsvaret. (1,2,6) 

7-8 timmars vila är minimum för återhämtning, en god hälsa och ur säkerhetssynpunkt. För få 

timmar sömn kan t.ex. leda till felaktiga beslut och en ökad olycksrisk. Återhämtningsvärdet 

är betydligt större i början än i slutet av sömnen. Genom att förlänga sömnen från t.ex. 

klockan 8 till 10 på morgonen ger ingen förhöjd vakenhet men det kan göra att man får en 

kortare vakenhet mellan två sömnperioder vilket i sin tur kan leda till att man har svårare att 

somna.  På kort sikt kan man klara en akut sömnbrist på 1 – 2 timmar utan 

prestationsnedsättning. Om man på lång sikt gradvis förkortar sin sömn med 15 minuter per 

vecka, d.v.s. att man t.ex. minskar sin sömn från 9 timmar till 6 timmar inom en 3 månaders 

period, kommer kroppen att ändra sömnmönstret genom att man sover djupare. Man får 

genom det en mer effektiv återhämtningseffekt trots att sömnen reducerats. Vid extrem 

sömnbrist under en längre period kompenserar kroppen detta genom att utöka djupsömnen (se 

nedan: stadium 3 och 4) Detta är en faktor som hjälper en skiftarbetare att klara av sitt arbete. 

En kortare period av sömn, sk. tupplur kan användas för att förebygga senare förväntad 

trötthet.(1,6,7) 
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Sömnen kan påverkas av olika faktorer som t.ex. högt ljud (+45 dbel), ljus, temperaturer över 

+21° C, stress, vibrationer, dålig säng, alkohol, koffein, nikotin, vissa sjukdomar, hunger m.m 

(1).  Fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på sömnen (8). 

 

Sömnstadium 

Det finns 5 olika sömnstadier. 

Stadium 1 är en övergångsfas från vakenhet till sömn. Detta är en mycket kort period och har 

på grund av detta inget återhämtningsvärde. 

Stadium 2 är bassömnen. En typ av återhämtningsfas som inte ger total återhämtning. 

Stadium 3 och 4 är djup sömn med total återhämtning. Under det här stadiet är man svårväckt 

och uppträder förvirrat om man blir väckt. 

Stdium 5  REM – Rapid Eye Movement. Här drömmer vi mycket. Hjärnan är uppvarvad och 

övriga kroppen visar förhöjd aktivitet. Man tror att drömsömnen är viktig för vår 

arbetsförmåga. 

 

 

Figur 1 (1) 

Sömnens olika stadier under en 8 timmars period. 
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Effekter vid sömnbrist 

Resultatet av sömnbrist är att koncentrations- och prestationsförmågan påverkas kraftigt och  

att man har svårare att hålla sig vaken (9). Sömnbrist har även effekter på immunförsvaret och 

infektionskänsligheten ökar (7). 1 timme förkortad sömn per dygn har ingen effekt på 

prestations- och koncentrationsförmågan. 2 timmars sömnbrist kan ge viss effekt på 

vakenhetsnivån och koncentrationsförmågan. 5 timmars sömnbrist kan ge effekter liknande 

vid intag av sömnmedel eller alkohol. Avsaknad av en natts sömn, ca 7-8 timmar, ger allvarlig 

funktionsnedsättning och är en stor säkerhetsrisk för en polis t.ex. vid vapenhantering. De 

flesta människor kan fungera normalt efter en hel natt utan sömn så länge situationen inte blir 

sövande t ex. stillasittande arbete vid bilkörning. 2-3 nätters sömnbortfall kan resultera i en 

total oförmåga och obrukbarhet att utföra vardagliga sysslor som kräver uppmärksamhet, 

tankeverksamhet och beslutsfattande. (6,10)   

 

Sömn och skiftarbete 

Poliser i Sverige arbetar i väldigt stor utsträckning skift. Polisen inte är skyldig att följa EU:s 

direktiv angående arbetstid som säger att det skall vara minst 11 timmar mellan passen. Det är 

vanligt att man som polis bara har 8 timmars vila mellan arbetspassen. Detta leder till att 

många inte får tillräckligt med sömn. Forskning har visat att 7-8 timmars vila är ett minimum 

för maximal återhämtning. Eftersom antalet vilotimmar mellan passen inte enbart ska 

utnyttjas till sömn utan även till exempelvis transport mellan arbetsplatsen och hemmet, 

måltider m.m. räcker inte 8 timmar för få den vila kroppen behöver. I många fall arbetar 

poliser oförutsedd övertid dvs. att man arbetar övertid på ett redan påbörjat pass, vilket kan 

leda till att vilotiden förkortas ytterligare. Enligt polisens arbetstidsavtal får vilotiden vid 

oförutsett övertidsarbete inte understiga 6 timmar. Förkortad vilotid, under 5 timmar, leder till 

minskad sömn och rubbad sömncykel vilket i sin tur kan leda till svår sömnighet samt att det 

kan vara en stor säkerhetsrisk. Man påverkas även fysiskt av förkortad sömn som exempel 

kan ges att ämnesomsättningen sänks och att man får en ökad stresshormonnivå. (1,6,5) 

 

Sätt att undvika trötthet och för kort dygnsvila 

Det bästa sättet att undvika trötthet och för kort dygnsvila är att se till att man inte störs i 

sömnen och att man planerar in minst 11 timmars vila mellan passen, något som kan vara  
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mycket svårt för skiftarbetande poliser. Man bör undvika att vara vaken i mer än 16 timmar 

och man bör ha minst 7 timmars effektiv sömn varje dygn. När man arbetar skift är det viktigt 

att man planerar sin sömn så noggrant som möjligt. Man kan även träna kroppen till att få 

större återhämtning under sömnen. Detta kan man göra genom att successivt minska sin 

dygnsvila. Kroppen kommer då att ändra sömnmönstret så att sömnstadium 3 och 4 tar över 

från stadium 2 d.v.s. att man får en djupare sömn med högre återhämtningsvärde. 

 

Ett annat sätt att undvika tillfällig trötthet kan vara att ta en tupplur, den kan vara mellan 10-

50 minuter och den positiva effekten av den kan hålla i sig i upp till 5-6 timmar. En längre 

tupplur på upp till 3,5-4 timmar kan ersätta många timmars huvudsömn. Man kan dock känna 

sig lite trög vid uppvaknandet men den känslan försvinner vanligtvis efter cirka 15-30 

minuter. Om man tar en tupplur mellan klockan 03-07 kan obehaget sitta i längre. Den 

tröghetskänslan beror på att man under denna korta sömntid hinner komma in i stadium fyra i 

sömncykeln dvs. djupsömnen då man sover väldigt djupt och är svårväckt. Användandet av 

tupplur på eftermiddagen före en normal nattsömn kan leda till att man får störd nattsömn. 

 

Som skiftarbetare är det viktigt att ta tillvara på vilotimmarna för att få så effektiv sömn som 

möjligt. Saker som man bör tänka på är att ha mörkt, tyst och svalt i sitt sovrum. Man bör 

även tänka på att informera sin om givning om sina sömnperioder och vikten av att få sova 

ostört, detta för att man ska slippa bli väckt i onödan. 

 

Man bör undvika att äta en stor måltid precis före sänggående men man bör inte heller vara 

hungrig. Ett stort intag av koffein nära inpå sänggående är inte att rekommendera. Alkohol 

gör det lättare att somna men det leder till sömnstörningar under natten vilket gör att alkohol 

bör undvikas. Timmen innan sänggående bör man varva ner och ställa in kroppen för sömn. 

Denna timme bör man undvika att anstränga sig fysiskt eller psykiskt. Däremot kan fysisk 

aktivitet tidigare under dagen göra att man sover bättre. God fysisk hälsa leder till bättre 

sömn. Flera undersökningar har även visat att god fysisk hälsa leder till mindre trötthet under 

nattpasset. (1,2,6,7,9) 
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Skiftrelaterade sjukdomar 
 

Oregelbundna arbetstider leder ofta till att många slarvar med sömn, kost och motion. Detta 

har negativa effekter på hälsan och risken att drabbas av vissa sjukdomar kan öka i och med 

detta. Vanliga sjukdomar bland skiftarbetare är förutom sömnstörningar, mag- 

tarmsjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar, graviditetsstörningar, diabetes och övervikt. Andra 

sjukdomar som kan förvärras vid skiftarbete är astma, epilepsi och depression. (1) Enligt en 

opublicerad svensk studie löper kvinnor som arbetar skift en fördubblad risk att dö i förtid. 

Varför kvinnorna och inte männen drabbas är inte dokumenterat. Men en förklaring kan enligt 

sömnprofessor Torbjörn Åkerstedt vara kvinnornas dubbelarbete i hemmet. (11) 

 

Mag- tarmsjukdomar 

Tillfälliga och kroniska magbesvär är vanliga bland skiftarbetare. Vanliga symptom på detta 

är gaser i magen, sura uppstötningar, diarré, sämre aptit och även en del andra liknande 

symptom. Detta kan på sikt leda till magkatarr och magsår. Riskerna för allvarliga mag- 

tarmsjukdomar ökar med antalet år man har arbetat skift. Detta kan bero på att man ofta äter 

under stress och i vissa fall mat med hög fetthalt. (1,9,12) 

 

Hjärt- kärlsjukdomar 

Hjärt- kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, en tiondel av befolkningen har 

någon sjukdom i hjärta eller kärl. Den vanligaste sjukdomen är högt blodtryck, andra vanliga 

sjukdomar är hjärtsvikt, kranskärlssjukdomar och stroke. Risken för att drabbas av dessa 

sjukdomar ökar med åldern. För skiftarbetare är risken dubbelt så stor att drabbas av hjärt- 

kärlsjukdomar än för andra. Vad detta beror på är inte helt klarlagt men matvanor har en viss 

betydelse, andra faktorer som kan bidra till att risken för att drabbas ökar är stress, fysisk 

inaktivitet, övervikt, hög alkoholkonsumtion och sömnstörningar. Även förhöjda blodfetter 

och diabetes ökar risken för att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. (9, 8, 12) 
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Graviditetsstörningar 

Forskningsresultat har visat att kvinnor som arbetar skift löper en ökad risk för 

menstruationsrubbningar, missfall, tidig förlossning och lågviktiga barn. Det finns däremot 

inget som påvisar en ökad risk för fosterskador. (1,13) 

 

Diabetes 

Enligt en ny forskning ökar risken att drabbas av diabetes för dem som sover lite eller för 

dåligt. När man sover dåligt aktiveras stresshormoner som stör sockeromsättningen vilket i sin 

tur leder till diabetes. Insulinets effektivitet försämras något vid förkortad sömn. Andra 

bidragande orsaker till diabetes är övervikt, fysisk inaktivitet och ärftlighet. (7,14) 

 

Vad kan man göra för att förebygga skiftrelaterade sjukdomar? 

Poliser arbetar ofta oregelbundna tider och stundtals under tidspress. Att arbeta under 

tidspress kan leda till stress och det i sin tur kan leda till de skiftrelaterade sjukdomarna som 

nämnts ovan. Som polis är det i princip omöjligt att bli av med tidspressen men man måste 

lära sig att hantera den på rätt sätt. Genom att ta tillvara på de raster som ges och då varva ned 

samt att försöka att inte äta under tidspress kan hjälpa en att må bättre och slippa 

skiftrelaterade sjukdomar. Det är dock bättre att äta under tidspress än att inte äta alls. Andra 

sätt att förebygga dessa sjukdomar är att undvika rökning, övervikt, stort alkoholintag samt att 

hålla sig fysiskt aktiv och sköta sin sömn. (8,9,12) 

 

Har fysisk aktivitet någon förebyggande effekt? 

Fysisk aktivitet ger sänkt puls, ökad syreupptagning i blodet och sänkt blodtryck. Detta är 

förebyggande för att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar. Regelbunden träning minskar 

risken för att bli överviktig eftersom ämnesomsättningen ökar och man gör av med mer energi 

detta är bra för att minska risken för mag- tarmsjukdomar, diabetes och även hjärt- 

kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet gör också att man sover bättre. (15) 
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Sociala livet 
 

Att arbeta skift kan medföra störningar i det sociala livet. Med socialt liv menas den tid man 

har kvar efter arbetsdagen som man kan använda till samvaro med familj, vänner samt olika 

fritidssysselsättningar och andra aktiviteter. (1,2) 

 

Positiva och negativa effekter av skiftarbete 

Skiftarbete kan ha både positiva och negativa effekter på det sociala livet. Exempel på 

positiva effekter kan vara att man exempelvis vid periodplanering kan få mer ledighet på tider 

som passar en själv, ens familj och att man kan delta i planerade aktiviteter. Att arbeta skift 

innebär att man får ett obekväm arbetstidstillägg vilket kan vara en ganska stor ökning av 

lönen. Det kan även vara bra att arbeta skift som småbarnsföräldrar eftersom man tillsammans 

med sin partner ofta kan lösa barnomsorgsfrågan på ett smidigare sätt. Som ensamstående kan 

dock skiftarbete leda till problem eftersom det kan vara svårt att få barnomsorg nattetid.  

 

Nackdelar med att arbeta skift kan vara att det är svårt att vara med i schemalagda 

fritidsaktiviteter som t.ex. kvällskurser eller att vara engagerad i en idrottsförening med fasta 

träningstider. En annan nackdel är att det kan vara svårt att umgås med släkt och vänner 

eftersom de arbetar när man är ledig och vice versa. Hela familjen drabbas eftersom man vissa 

perioder inte träffas så mycket. (1) 

 

Kost 
 

Vår kropp behöver energi för att kunna fungera optimalt. Hur mycket energi vi behöver är 

beroende av exempelvis kön, ålder och fysisk aktivitet. Energi kan man få från fett, protein, 

kolhydrater och alkohol. Fett och alkohol ger nästan dubbelt så mycket energi som 

kolhydrater och proteiner. Energiintaget från dessa källor bör därför inte vara mer än 

nödvändigt, men fett är trots allt en livsnödvändig energikälla. Man bör inte äta mer energi än 

vad kroppen gör av med, det leder till övervikt. Energitillförseln, det vill säga maten bör 

fördelas så jämt över dagen som möjligt, Livsmedelsverket rekommenderar följande 

måltidsordning. 
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• Frukost (morgonmål) 20-25%  av dagens energiintag 

• Lunch (mitt på dagen mål) 25-35% av dagens energiintag 

• Middag (kvällsmål) 25-35% av dagens energiintag 

• Två till tre mellanmål fördelat över dagen. (16) 

 

Tallriksmodellen är ett hjälpmedel för att få en bra fördelning av energin i varje måltid. Man 

får automatiskt rätt förhållanden mellan fett, protein och kolhydrater genom att använda denna 

modell. Beroende på hur mycket energi man förbrukar finns tre olika modeller. (16) 

 

 

 Högenergiförbrukare      Lågenergiförbrukare       Normalförbrukare 

    

Kött, fisk

och bönor

Potatis,

pasta, ris

och bröd

Rotfrukter

och

grönsaker  

Figur 2 (16) 

Rekommenderat födointag enligt tallriksmodellen.  

 

 

Mat på natten 

Det finns flera olika teorier om hur man ska äta på natten, nedan kommer en kortfattad 

beskrivning av tre av dem. En teori är att man ska äta med samma måltidsordning som på 

dagen. En annan teori säger att man inte ska äta någonting alls dvs. på samma sätt som om 

man sov. En tredje teori säger att man ska äta med samma måltidsordning som på dagen men 

mycket mindre portioner. Det alla teorierna har gemensamt är att man ska undvika att äta 

stora portioner med fet, svårsmält föda på sennatten som t.ex. en pizza eller en stor köttbit. 

Detta på grund av att ämnesomsättningen sjunker på natten och inte fungerar på samma sätt 

som under dagen. (1,2,17) Det är även olämpligt att äta sötsaker som godis, läsk och bullar  
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under natten eftersom detta ger en snabb ökning av blodsockerhalten. Blodsockerhalten 

kommer därefter snabbt att sjunka igen vilket i sin tur leder till att man kommer att känna sig 

väldigt trött. Koffein har däremot en motsatt effekt, en kopp kaffe ger en klar ökning av 

vakenheten som kan hålla i sig i upp mot sex timmar. (2,9)  

 

Hur hanterar man kosthållningen vid skiftarbete? 

Tips och råd för skiftarbetare: 

Man bör inte äta fet och tungsmält mat på natten eftersom det leder till trötthet och förhöjda 

blodfettnivåer, detta på grund av att ämnesomsättningen är lägre på natten. Snabbmat bör 

undvikas eftersom den ofta är fet och näringsfattig. 

Hur man ska lägga upp sitt kostintag vid skiftarbete är väldigt individuellt och man bör pröva 

sig fram. En bra idé kan vara att föra anteckningar på vad man har ätit, när man åt och hur 

kroppen reagerade på detta. Man bör vara uppmärksam på sin vikt och kontrollera 

blodfettnivåerna med jämna mellanrum. Som alltid är det viktigt att inte äta överdrivna 

mängder fett och socker utan istället äta frukt och grönsaker. (9,17) 

En studie på nattarbetande sjuksköterskor visar att matintag klockan 23.30 ger högre 

sockervärde och insulinsvar jämfört om man äter vid 19.30 eller 03.30. Kroppens 

ämnesomsättning utsätts för en större belastning vid måltider på natten (13). 

 

DISKUSSION 

 
Under vissa perioder kan det vara svårt för en skiftarbetande polis att få tillräckligt med sömn 

(1). När man går efter en fast arbetslista är det vanligt att man arbetar tre pass efter varandra, 

t.ex. kl. 15.00-23.00, 07.00-15.00 och 23.00-07.00. Det tillhör inte ovanligheten att man får 

arbeta över efter kvällspasset som slutar 23.00 och en halvtimmes övertid kan få förödande 

konsekvenser. Efter avslutat arbete 23.30 kan det för vissa ta upp till en timme att byta om 

och transportera sig till hemmet. Väl hemma är man uppe i varv och det kan ta någon timme 

innan man somnar och vid 05.30 är det dags att kliva upp igen. Detta ger ca 5 timmars  
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sömn vilket har visat sig ge effekter på vakenhetsnivån och koncentrationsförmågan samt att 

det är en stor säkerhetsrisk (6). För en skiftarbetande polis får det konsekvenser eftersom 

polisyrket kräver höga krav på vakenhetsnivå och koncentrationsförmåga vid ex. bilkörning 

och vapenanvändning.  

 

Stress på arbetet och stress över att inte få tillräckligt med sömn leder till sömnproblem (1). 

Det är inte helt ovanligt att man ligger och vrider och vänder sig utan att kunna somna. Ett sätt 

att minska denna stress och lättare kunna slappna av och därefter somna är att använda sig av 

avslappningsövningar. Med tanke på att kroppen kompenserar sömnbrist genom att utöka 

djupsömnen under nästa viloperiod bör man som skiftarbetande polis utnyttja ledig tid till att 

vila och ta igen förlorad sömn. 

 

Tupplurens goda effekt skulle kunna utnyttjas även på arbetstid om arbetsförhållandena 

medger det. Man kan t.ex. under ett lugnt arbetspass lägga sig i ca 20 min i samband med 

måltidsuppehållet och be kollegan passa radion och väcka en om något jobb ropas ut. 

 

Många poliser arbetar skift och är fysiskt inaktiva, detta i kombination kan leda till 

skiftrelaterade sjukdomar vilket i sin tur kan vara orsaken till sjukskrivningar. Eftersom fysisk 

aktivitet har en förebyggande effekt på dessa sjukdomar kan man fundera på olika lösningar 

för att aktivera personalen. Idag är det vanligt att man har rätt till 1 timmes fysisk aktivitet, sk. 

”fystimme”, på arbetstid per vecka på polismyndigheterna runt om i Sverige. På de flesta håll 

utnyttjas denna tid till styrketräning och innebandy. Vilka som utnyttjar den här tiden varierar 

men enligt våra egna erfarenheter är det ofta de som är aktiva på sin fritid och tränar mycket 

sedan tidigare som i huvudsak utnyttjar denna timme, medan de som mest behöver fysisk 

aktivitet inte utnyttjar den.  

 

Sjukskrivningar kostar mycket pengar för polismyndigheterna och därför borde detta vara en 

högt prioriterad fråga. I vissa myndigheter är det inte någon kontroll på hur ”fystimmen” 

utnyttjas och många ser det som ledig tid. För att komma åt detta problem tror vi att en bra 

lösning kan vara att göra ”fystimmen” obligatorisk och arrangera aktiviteter som passar fler,  
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inte bara de som vill styrketräna och spela innebandy, t.ex. gympapass, stavgång, simning. 

Innebandy har dessutom en hög skaderisk på det sätt som det ibland spelas på inom polisen 

med obefintlig uppvärmning och mycket kroppskontakt. Detta kan i sin tur kan leda till 

långvariga sjukskrivningar. Det bör även understrykas att fysisk aktivitet spelar en stor roll för 

viktkontrollen och leder till bättre sömn(1). 

 

Skiftarbete kräver extra mycket planering för att få det sociala livet att fungera. Det krävs 

förstående familjemedlemmar som t.ex. låter den skiftarbetande sova ostört dygnets alla 

timmar. Vid högtider som t.ex. jul, påsk, midsommar o.s.v. måste släkt och vänner acceptera 

att man inte kan delta. Periodplanering när man själv har inflytande över sina arbetstider får 

ofta ett positivt värde för arbetstagaren. Det finns ännu inte några kända långsiktiga effekter 

på om självvalda arbetstider har någon effekt på hälsa och säkerhet men forskning pågår om 

detta (6).  Sådant som man själv är med och beslutar om är lättare att acceptera och gör att 

man känner ökad arbetsglädje och kanske även mindre trötthet. T.ex. att arbeta julafton är 

sällan kul men om man själv har valt det accepterar man det lättare. 

 

Att ha en god kosthållning vid skiftarbete kan vara svårt speciellt nattetid då restauranger, 

med väl sammansatt kost, inte har öppet utan man är hänvisad till gatukök och liknande. 

Liksom att planera sömnen är det viktigt att planera sin kost. Att göra matlådor av överbliven 

middags eller lunchmat och ta med sig på jobbet, är ett bra sätt att planera sitt matintag. Man 

kan även se till att man har tillgång till t.ex. fil, flingor, smörgåsar, frukt m.m. som ett nyttigt 

alternativ då ett eventuellt sötsug infinner sig. 

 

Hur man ska äta på natten är ytterst individuellt. Det varierar med vilken typ av arbete man 

har. Som polis är man relativt aktiv under arbetspassen även på natten och arbetet kräver att 

man är pigg och alert eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända.  Man bör därför se 

till att alltid fylla upp depåerna innan man åker ut på jobb. 
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Att vara utvilad och ha en god fysisk hälsa gör att man orkar mer, det i sin tur leder ofta till ett 

bättre humör och gör att det blir roligare att arbeta. Detta kan leda till ett bättre arbetsklimat 

både för en själv och för ens kollegor. 

 

Det är bättre att i förväg skapa de förutsättningar som behövs för att orka hela passet, än att 

försöka ”stå ut” under arbetstid (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur poliser påverkas av skiftarbete  2005-03-04 
Pia Johansson 
Karin Öberg 

                                      15 

 

KÄLLFÖRTECKNING 

 

1. Åkerstedt T, Knutsson A. Om skiftarbete och bättre hälsa för anställda i Pappers- och 

massaindustrin. IPM: Stockholm, 1998. 

 

2. Åkerstedt T. Skiftarbete sömn och hälsa. IPM: Hyltebruks tryckeri, 1998. 

 

3. Malmström S, Györki I, Sjögren P A. Bonniers svenska ordbok. Smedjebacken: Bonnier 

fakta bokförlag AB, 1994. 

 

4. Sveriges Lagar. Stockholm: Fakta Info Direkt Sweden AB, 2002. 

 

5. Intrapolis. Polismyndigheten Norrbotten. Lokalt-Lokalt arbetstidsavtal. (040405) 

 

6. Åkerstedt T. Arbetstider, hälsa och säkerhet. IPM: Akademitryck, Edsbruk, 2001. 

 

7. Åkerstedt T. Sömnens betydelse för hälsa och arbete. BauerBok: ScandBook AB, Falun, 

2002 

 

8. www.suntliv.nu (040329) 

 

9. Åkerstedt T. Vaken på udda tider. Uppsala: Ord & Form AB, 1995 

 

10. Åkerstedt T. Sömn, hälsa och arbete. Institutet för Psykosocial miljömedicin (IPM). 

www.ipm.se (040530) 

 

11. Expressen. Kvinnor som jobbar skift dör i förtid. (040321) 

 

12. Hedner P, Agardh C-D. Invärtesmedicin. Lund: Studentlitteratur, 1993. 

 

13. Skandinavien Direkt, Stockholm. Florence Förlag AB: Bromma Nr 4 april 2004 

 



Hur poliser påverkas av skiftarbete  2005-03-04 
Pia Johansson 
Karin Öberg 

                                      16 

 

14. www.dn.se Dålig sömn orsak till diabetes. (040329) 

 

15. Ehrenkrona N, Öman A. Rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar. Lund: 

Studentlitteratur, 1994. 

 

16. www.slv.se Livsmedelsverket. (040330) 

 

17. www.paulun.com (040329) 


