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Sammanfattning 
 
 
Vi vet alla att det är viktigt med en bra kost, trots detta missköter många sin kosthållning. 

Detta beror oftast på bristande kunskap om vad som är bra kosthållning och svårigheten att 

bryta ett invant mönster och ändra sitt beteende. Att arbeta i skift som bland andra poliser gör 

är något som ofta försvårar för individen att äta hälsosamt. För att lära sig förbättra sin hälsa 

genom en bättre kost, oavsett  skiftarbete eller inte, behövs kunskap om grunderna i vad vår 

kost innehåller, vad de olika komponenterna i maten har för funktion och dess påverkan i 

kroppen. 

 

Vi beskriver de olika komponenterna fett, protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler, 

antioxidanter, fibrer och vatten. Dessa finns i våra livsmedel och är alla livsviktiga för att vi 

ska bibehålla en god hälsa.  

 

Vidare beskriver vi ur ett beteendevetenskapligt perspektiv problemet med att bryta ett invant 

mönster vilket krävs för att ändra sin kosthållning och vad man bör tänka på för att lyckas lösa 

detta. Det handlar bland annat om vikten av att inse att måltiden under arbetstiden måste 

planeras. Detta behöver inte innebära långkok och färdiga matlådor varje dag utan det handlar 

mer om ett tankesätt. Att ha någon form av struktur på sina matvanor är viktigt för att undvika 

att hamna i situationer där t.ex. snabbmat är enda utvägen. 

 

Arbetet behandlar även vad en skiftarbetande polis bör tänka på med allt som det innebär, att 

äta nattetid, stressen, de korta och oregelbundna rasterna. Detta är något som kan vara svårt 

att handskas med men det går definitivt att lösa.  

 

Avslutningsvis kommer vi att presentera tre förslag på måltider som har ett bra näringsvärde, 

inte kostar för mycket, lätt att ta med sig i matlåda samt ej kräver för mycket av kocken. 

 

Ett måtto som vi tar upp i arbetet är:  
 
De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet och god kosthållning måste förr 
eller senare sätta av tid för sjukdom. 
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1.1 Bakgrund 
 
De flesta vet att kosten har stor inverkan på sitt allmänna hälsotillstånd, för att må bra, kunna 

koncentrera sig och orka så mycket som möjligt. Trots detta är det få som vet vad som är bra 

kost. 

 

Merparten av kunskapen som det svenska folket har om hur man ska äta för att förbättra sitt 

allmänna hälsotillstånd har de fått genom massmedia. Problemet med detta är att det mesta 

som behandlas av massmedia är s.k. ”modeflugor”. Genom massmedia får man sällan en bred 

kunskap inom området utan de erbjuder oftast färdiga modeller.  

 

När man väl har kunskapen som behövs kan man fortfarande stöta på problem, ett av dessa 

problem är t.ex. om man jobbar skiftarbete. Polisyrket är ett typiskt skiftarbete. Polisen är en 

kår som överlag är mån om sin hälsa men har inte den kunskap som krävs för att kunna hålla 

en näringsriktig kosthållning under nattpassen. Poliser försöker tänka på vad de äter men trots 

detta är det en stor del av kåren som inte äter en lämplig kost. Under grundutbildningen ges 

det en kort föreläsning om vad man bör tänka på vad det gäller skiftarbete och kost men den 

är mycket översiktlig.   
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att på ett så enkelt sätt som möjligt förklara basen i en näringsriktig 

kost. Vi ska även ge läsaren den kunskap om näringslära som behövs för att denne själv ska 

kunna experimentera och komma fram till vad hans/hennes kropp behöver för att må bra. Vi 

ska också förklara vad näringsämnena kolhydrat, fett och protein är samt hur de fungerar. 

Vårt syfte är också att ge läsaren baskunskaper om mineraler och vitaminer samt vikten av 

vätska och fibrer. 

Vi ska även i vårt arbete utifrån ett beteendevetenskapligt synsätt klargöra varför en del 

individer trots sin kunskap om hur viktigt det är med bra kosthållning, har svårt att förändra 

sin kosthållning. Vi skall även belysa vad man kan göra för att bryta sitt invanda beteende. 

 

Vi kommer även att erbjuda läsaren ett antal olika måltider som passar att äta under ett 

nattpass. Dessa måltider ska vara lätta/snabba att tillaga, inte kräva att ha alltför stor samling 

råvaror liggandes hemma som riskerar att bli gamla och dåliga och måltiderna skall vara lätta 

att värma på arbetsplatsen. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vad består vår kost av och hur påverkar den vår kropp? 

• Hur stor betydelse har vätska för vår kropp och hur mycket bör man dricka? 

• Vad kan hända om man missköter sin kosthållning? 

• Hur kan man genom förändring av kosten få skiftarbetande poliser att må bättre? 

• Vad kan man göra för att bryta sitt invanda beteende? 

 

 

 

 

 

1.4 Metod 
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Vår hypotes är att nattarbetande poliser har mindre bra kunskap om hur kosten bör skötas 

under nattarbete. Hypotesen har vi kommit fram till genom samtal med poliser under våra 

fältstudier. Vi har samlat in underlag och källor i form av litteratur och forskarrapporter. Vi 

har också varit i kontakt med experter inom området.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till nattarbetet och till kosten. Tidpunkterna som vi har begränsat 

oss till är mellan 22.00 till och med 07.00 (frukost).  

 

Motion är i detta sammanhang otroligt viktigt men samtidigt ett mycket stort område som vi 

inte har möjlighet att beröra. Vi kommer heller inte att ta upp något om sömnens betydelse när 

man arbetar natt, som också är ett stort och viktigt område. Vi har vidare valt att bara ta upp 

de viktigaste beståndsdelarna i vår kost, detta för att individer lättare skall kunna förändra sin 

kosthållning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEORI 
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2.1 Varför äter vi inte bättre? 
 

I en rapport skriven av professor Anna-Lisa Lindén, verksam vid sociologiska institutionen på 

Lunds Universitet behandlas mat, hälsa och oregelbundna arbetstider ur ett mer 

beteendevetenskapligt perspektiv. 

 

De kulturellt förankrade äldre mattraditionerna som den äldre generationen för med sig 

fortplantas inte till de yngre generationerna i samma utsträckning som tidigare. Intresset för 

husmanskost har minskat och snabbmatskulturen är en starkt bidragande faktor. 

Tillgängligheten till mat och ohälsa har ökat i takt med att skiftarbete blivit allt vanligare i 

samhället. Visst är det så att det gamla bondesamhället har förändrats i och med 

industrialismen, måltiderna frukost, lunch och middag följer inte längre de ljusa timmarna på 

dygnet för alla individer. Skiftarbetare lever inte i någon återkommande daglig rytm utan 

tvingas till att förändra sina matvanor efter arbetets tider. Det är här vi menar att kunskapen i 

grund och botten saknas, att trots varierande arbetstider med mycket nattarbete kunna ge sig 

själv både kunskapen och möjligheten att tillgodo räkna kroppen de födoämnen som är 

livsviktiga för oss1 

 

 

2.2 Varför bör vi äta bättre? 

 
Kostrelaterad ohälsa har blivit ett problem både för samhället och individen. I dagens läge är 

cirka 2,5 miljoner svenskar överviktiga. I denna grupp riskerar 30% att drabbas av 

vuxendiabetes p.g.a. överbelastning av bukspottskörteln samt ärftliga faktorer, fysisk ohälsa 

som inte sällan resulterar i psykisk ohälsa för individen. Ur ett ekonomiskt samhällsperspektiv 

så är den nya generationens levnadsstil oerhört resurskrävande. Övervikt resulterar också i 

hjärt-kärlsjukdomar samt en mängd andra sjukdomar, det har även påvisats att 30% av dagens 

cancerfall beror på övervikt2.   

 

                                                
1 Anna-Lisa Lindén  Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider. Department of sociology Lund University. 
  Research report 2005. 
2 Calle EE at, 2003, Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S     
  adults. New England journal of medicine, vol. 348 s. 1625-38 
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Viktigt att poängtera är att kosten inte ensamt utgör en väg till god hälsa, det är bara en viktig 

bit. Motion är liksom kosten fundamentalt för att få och bibehålla en god hälsa, andra viktiga 

aspekter att ta med i beräknandet är sömn.  

 

Ett motto som kan vara bra att ha med sig är: 

”De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet och god kosthållning måste förr 
eller senare sätta av tid för sjukdom.” 3 
 

Men vad är det som gör att individer trots vetskap inte tar sin hälsa på allvar och är vaksam 

över sina matvanor? Vår kunskap av attityder till mat och matvanor är av avgörande betydelse 

för vad man äter både i hemmet och på sin arbetsplats. Arbetstider, raster och stressen vid 

rasterna på arbetet påverkar matvanorna mycket. De som dessutom arbetar skift påverkas 

ännu mer då utbudet av mat inte finns tillgängligt i samma utsträckning under dygnets alla 

timmar och tiden för att skaffa maten under rasten är starkt begränsad. ”Kunskap om upplevda 

problem, attityder och behov i relation till mathållningen under arbetstid samt om 

förhållande och faktorer som styr människans matvanor i vardagen är grundläggande för att 

främja goda matvanor. Liksom kunskap och förutsättningar för att göra medvetna val av 

livsmedelsprodukter.” 4 

 

Det är viktigt att inse att mat och måltiden under arbetstid måste planeras. Detta behöver inte 

innebära långkok och färdiga matlådor varje dag utan det handlar mer om ett sätt att tänka, att 

ha någon form av struktur på sina matvanor så att man inte behöver hamna i situationen där 

t.ex. snabbmat är enda utvägen.  

 

 

 

Poliser som arbetar nattetid kan ibland få det svårt att anpassa raster och få tid till bra 

ihållande matvanor mycket beroende på arbetets utformning, med andra ord så är 

förutsättningarna för goda matvanor inte de ultimata men det är viktigt att se helheten. Att 

någon gång tvingas till snabba måltider på någon snabbmatsrestaurang är oundvikligt och det 

                                                
3 Maria Lennernäs, Mat och sömnskola, april 2005,  svensk mjölk 
4 Anna-Lisa Lindén  Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider. Department of sociology Lund University. 
  Research report 2005. 
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är här viktigt att ha kunskap om hur kroppen påverkas av den maten man stoppar i sig både på 

kort sikt och i ett längre perspektiv.  

 

Det är även mycket möjligt att polisens sociala struktur vad det gäller den starka hierarkin 

påverkar personalens inställning till kosten. Detta kan återspeglas i att måltiderna är ett starkt 

socialt förankrat beteende i oss. Att äta tillsammans är naturligt och det har människan gjort 

sedan urminnes tider och som Lindén beskriver det att äta själv när någon annan ser på, helt 

enkelt inte känns bra. Ett resultat av detta och för att inte hamna utanför grupptillhörigheten, 

är att vi ibland äter när vi inte vill eller på ställen som vi egentligen inte känner för. 

 

Matvanor är starkt kulturellt förankrade och det upplevs som segt och svårt att ändra på dessa. 

Att genom uppmaningar att äta hälsosamt, nyttigt och rätt är det snabbaste sättet att försöka nå 

ut till individer. I dagens samhälle bombarderas vi av information och vi bli tvungna att 

filtrera bort mängder av information för att kunna bearbeta den som vi tar till oss.5  

 

Vikten av en god kosthållning finns redan internaliserad i den svenska befolkningen. Det kan i 

och med alla tillrättavisningar, reklam för nyttiga livsmedel, följdsjukdomar p.g.a. dålig 

kosthållning ge motsatt effekt, vi orkar helt enkelt inte bry oss för att det för stunden finns 

viktigare saker att koncentrera sig på. Att äta rätt är inte en vetenskap som tar år att lära in 

utan snarare ett beteende som med rätt tillvägagångssätt kan förändras. Det är viktigt att inte 

vara tillrättavisande utan förstående, att inse att förändringen tar tid för att ge resultat.   

 

Undersökningar visar att 4 av 10 svenskar uppger att de äter hälsosammare än andra i samma 

ålder. Samtidigt svarar färre än 1 av 10 att det äter sämre. Detta pekar på att vi är 

hälsomedvetna men att förhållningssättet till näring måste förändras.6 

 

 

 
 

De fyra viktigaste slutsatserna 

 

Tillsammans är ett starkt ledord – Att vara tillsammans med sina nära och kära vid  

                                                
5 Passer, Smith Psycology 2001 
6 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
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våra måltider är den absolut viktigaste faktorn för hur vi kommer att äta och dricka. 

Genom umgänge bekräftar vi vår sociala status.  

 

Tidspress  Då gemenskapen inte finns eller känns beaktansvärd måste maten gå snabbt 

att äta och man skall bli hyfsat mätt.  

 

Att se bra ut och att ha kontroll över vad man äter är den tredje viktigaste faktorn. 

Hälsa och utseende går ofta hand i hand, man kan säga hälsa men man menar 

utseende. 

 

Att äta för att stärka sin image blir en allt viktigare faktor. Att äta ”rätt”, gå med rätt 

produkt i handen på stan. I unga människors strävan efter att vara intressanta individer 

får även maten sin betydelse.7 

 

 

2.3 De energigivande ämnena 

 
Dessa ämnen är kända som fett, protein och kolhydrat. Det är dessa ämnen som ger kroppen 

energi och är därför livsviktig för att kroppen ska fungera. Det pågår hela tiden diskussioner 

om hur stor del av varje ämne man ska ha i sin kost men det som dom flesta rekommenderar 

är att man ska ha lika stora delar av varje ämne, detta för att få en så bra balans mellan energi 

och näringsämnen som möjligt.8 Det finns ytterligare två energigivare och en av dessa är 

alkohol och den andra är organiska syror. Det är dock väldigt lite mängd av organiska syror 

som vi får i oss och energimängden är därför försumbar.9 På grund av detta har vi valt att inte 

ta upp dessa två något närmare i detta arbete. 

 

Kalori är en enhet som används för ange mängden energi i maten. 

• Fett- ger 9 kalorier per gram. 

• Protein- ger 4 kalorier per gram. 

• Kolhydrat- ger 4 kalorier per gram. 

                                                
7 www.mjolkframjandet.se Fakta om hälsa mat och livsstil, 2005-04-09 
8 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalaget Bokförlag 
9 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
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• Alkohol- ger 7 kalorier per gram.10  

 

 

2.4 Fett 
 
Näringsfrågor om fett är ett ganska komplicerat ämne och det är därför ganska ”farligt” att 

bara lyssna på de hälsoråd som sprids genom massmedia etc. Där säger man ofta att fett inte 

är nyttigt för dig samt att det får dig att gå upp i vikt. Detta är förvisso delvis sant men det är 

som sagt en mer komplicerad fråga än så. Fettets dåliga rykte är förvisso byggt på fakta men 

du kan undvika dessa dåliga effekter genom att välja rätt sorts fett. 

 

Fett är viktigt för oss eftersom det bland annat ger energi för långvarig träning, krävs för 

upptag av vissa vitaminer och framförallt ger det maten smak. Även fast du upplever att du 

kan äta hur mycket fett som helst utan att gå upp i vikt är det en hälsorisk att äta för mycket av 

det ”dåliga” fettet. Detta beror på att en del fetter täpper till blodkärlen och utgör därför en 

hälsorisk oavsett om du är smal eller tjock.11 

 

Skillnaden mellan det bättre och sämre fettet ligger i fettsyrorna, vilka är molekyler som 

består av kol och väte. Man kan enkelt säga att ju mer väte de innehåller desto mer mättade är 

de och ju mindre väte de innehåller desto mer omättade är de. Det mättade fettet är det sämre 

och det omättade är det bättre fettet. 

 

Det mättade fett är en stor bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdomar eftersom det bidrar till 

bildandet av kolesterol i kroppen, du bör därför givetvis försöka att undvika detta fett. 

Exempel på produkter som detta fett förekommer i är kött, fettrika mejeriprodukter samt 

tropiska oljor.  

 

Det fett som du bör försöka äta mest utav är det omättade fettet, detta tackvare att det sänker 

kolesterolhalten. Man delar upp det omättade fettet i enkel- och fleromättat fett, dessa fetter 

förekommer framförallt i oljor samt nötter. Exempel på produkter som innehåller 

                                                
10 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalaget Bokförlag 
11 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
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enkelomättat fett är oliv-, jordnöts- och rapsolja. Fleromättat fett hittar du i de flesta övriga 

vegetabiliska oljorna samt i nötter som val-,  hassel-, pecan- och jordnötter.  

 

Vi har redan tagit upp det och du har säkert hört det tidigare, att för mycket kolesterol är 

farligt. Men vad är då kolesterol och varifrån kommer det? Kolesterol är något som din egen 

kropp producerar och är en viktig del av cellvävnaderna, samt en byggsten för viktiga 

hormoner. Den mängd kolesterol som kroppen behöver producerar den själv och när vi då äter 

mat som innehåller kolesterol får kroppen ett överflöd som kan täppa till blodkärlen. 

Produkter som innehåller kolesterol är äggulor, kött, tamfågel, fisk och fettrika 

mjölkprodukter.12 Givetvis ska du inte sluta äta dessa produkter på grund av detta eftersom de 

även innehåller ämnen som är bra för din kropp.(Se 2.7 Vitaminer och mineraler) 

 

 

2.4 Protein 
 

Protein är nödvändigt för att bygga och reparera muskler och vävnader, vilket är viktigt för att 

du ska hålla din kropp stark och frisk. Protein möjliggör även de kemiska processer i kroppen 

som smälter den mat vi äter samt att de syretransporterande röda blodkropparna är till största 

delen uppbyggd av protein. Eftersom din kropp inte kan lagra protein för senare användning 

är det viktigt att du dagligen får i dig tillräckligt protein, vilket du lätt får om du har en 

välbalanserad kost.13 Du ska även ha i åtanke att för stort proteinintag kan vara skadligt för 

dig, både direkt och indirekt. Om du äter för proteinrik kost kan njurarna få svårt att ta hand 

om det och på sikt skada dem samt att proteinrika födoämnen ofta även har en hög fetthalt 

med allt som det innebär. 

Ett lämpligt dagligt intag av protein för kvinnor kan vara 50-60 gram och för män 60-70 

gram. Denna mängd bör givetvis ökas om du tränar mycket och vill lägga på dig 

muskelmassa.14  

 

Protein delas upp i två grupper, fullvärdigt (animaliskt protein) och ofullvärdigt (vegetabiliskt 

protein). Alla de aminosyror som du behöver för att hålla dig frisk finns i fullvärdigt protein 

                                                
12 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalag Bokförlag 
13 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
14 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalag Bokförlag 
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medan ofullvärdigt protein saknar en eller flera av dessa aminosyror. Exempel på födoämnen 

som innehåller fullvärdigt protein är ägg, kött, fisk, fågel, mjölk och andra mejeriprodukter. 

 

 

2.5 Kolhydrater 
 

Kolhydraternas huvuduppgift är att förse din kropp med energi som används av din hjärna, 

muskler och andra vävnader. Det socker och den stärkelse som utgör det mesta av ditt 

kroppsbränsle och får ditt centrala nervsystem att fungera består av kolhydrater.  

När kolhydraterna kommer in i kroppen bryts de ner till enkla sockerarter, främst glukos. 

Glukosen förser din kropp med energi samt lagras som glykogen i levern och 

muskelvävnaderna som en energireserv. Om du inte är fysiskt aktiv och gör av med  

glykogenet kan det omvandlas till kroppsfett, det är här viktigt att du inte minskar ditt 

kolhydratintag utan istället försöker röra på dig lite mer. Det är lämpligt att låta 60-65% av 

ditt dagliga näringsintag bestå av kolhydrater, tränar du väldigt mycket kan du öka intaget.15  

 

Man delar in kolhydratena i snabba och långsamma, detta har man gjort i ganska lång tid men 

på senare tid har det skett vissa förändringar. Många av de livsmedel som man för 15 år sedan 

ansåg innehålla snabba kolhydrater anser man nu innehålla långsamma och vice versa. Man 

har nu kommit fram till att helt andra faktorer än vad man tidigare trodde avgör snabbheten 

hos kolhydraten. Det är förmågan att frisätta insulin som avgör hur snabb en kolhydrat är, ju 

snabbare insulin frisätts desto snabbare kolhydrat och tvärtom. 

 

Om du äter för mycket snabba kolhydrater kan du drabbas av negativa effekter såsom ökat 

kroppsfett, blodsockersvängningar, sämre träningsork, vätskeretention (vätskeansamling i 

kroppen) och ökad risk för diabetes. I och med att vi får fler och fler raffinerade livsmedel 

genom dagens livsmedelsindustri får vi i oss mer snabba kolhydrater än tidigare. Exempel på 

livsmedel med snabba kolhydrater är vattenmelon, russin, basmüsli, de flesta brödsorter, 

snabbris och de flesta godis- och kaffebrödssorter. 

 

Som nämnts tidigare frigör de långsamma kolhydraterna lite insulin, vilket gör dem betydligt 

hälsosammare i flera avseenden. Om du försöker att äta mycket långsamma kolhydrater 
                                                
15 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalag Bokförlag 
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istället för snabba kan du få effekter såsom mindre kroppsfett, jämnare blodsocker, mycket 

energi, bättre uthållighet, bättre muskeltillväxt, mindre risk för diabetes, långsammare 

åldrande och ökad mättnadskänsla. Exempel på livsmedel med långsamma kolhydrater är 

ärtor, apelsin, mjölk, och pasta(helst fullkornspasta).16 

 

 

2.6 Kolhydraternas fiende nr ett. 
 
Det finns en mängd olika dieter som går ut på minskat intag av kolhydrater. De mest kända är 

Atkins och Montignac metoderna som är uppkallade efter sina skapare. De går ut på ett ökat 

intag av protein men även fett och samtidigt minska kolhydratsintaget. En annan metod är GI 

metoden. Denna går ut på att man skall undvika socker, äta protein och långsamma 

kolhydrater. Kost av detta slag är mer lik den som människan åt på stenåldern.17 

 

 

2.7 Vitaminer och mineraler 
 

Utan vitaminer och mineraler skulle vi inte överleva. Om vi äter vi en riklig och allsidig kost 

så får vi oftast i oss den mängden som behövs och vi undviker därigenom eventuell brist. Brist 

på vitaminer och mineraler gör att både vår hälsa och prestation försämras. Det är lätt att 

hamna i farozonen om kosten är ensidig, slarvig eller vid bantning/diet. 

 

Ofta äts vitaminer som kosttillskott med en vagt definierad målsättning bakom, t.ex. ”vill bli 

piggare” eller ”vill öka prestationsförmågan”. Trots väldigt omfattande vetenskapliga studier 

finns det inga bevis på att ett tillskott, som ger oss mer än de grundläggande behoven skulle 

göra nytta.18 En överdos kan i vissa fall vara lika illa som brist, därför bör du bara äta 

kosttillskott som ger dig det rekommenderade dagsbehovet. 

 

Dagsbehovet behövs för: 

- att hjälpa kroppens immunförsvar och öka kroppens motstånd mot infektioner. 

                                                
16 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
17 artikel: hälsa för miljarder/ Affärsvärlden nr 8, 23 feb 2005 
18 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
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- att ge kroppen optimala möjligheter att omvandla kolhydrater, protein och fett till energi. 

- att skydda kroppen mot gifter i luft, vatten och maten. 

- att vara "på den säkra sidan", för den som vet med sig att han/hon inte äter en tillräckligt 

varierad kost. 

 

 

Vitamin A     är viktig för synen, huden , tillväxten, reproduktionen och immunförsvaret. 

Finns i animalier (retinol) så som leverprodukter, ägg och mjölk. Finns också i 

frukt och grönsaker (beta-karotin), speciellt mörkgröna, gula eller röda sådana. 

Intag tillsammans med fett ökar upptagningsförmågan.  

 

Vitamin B1  (Tiamin) behövs för att omsätta kolhydrater, förbränna fett, protein och alkohol. 

Tiamin finns i både animalier och vegetabilier. De bästa källorna är jäst, fläsk 

och baljväxter. 

 

Vitamin B6  (Pyridoxin) behövs för omsättning av protein. Likt B1 finns B6 i jäst ,fläsk och 

baljväxter men också i inälvsmat, fullkornsspannmål, havregryn, bananer och 

potatis. 

 

Vitamin B12 (Cobalamin)är viktig för kroppens celldelning och därigenom DNA- 

produktionen. Lever, mjölk, ägg och fisk innehåller rikligt med  

cobalamin. 

Vitamin C  har betydelse för bildande av bindväv (sårläkning).  Har även en viktig  

funktion för immunförsvarets funktion som antioxidant. Finns i de flesta frukter 

och grönsaker. Bra källor är kiwi, apelsiner och broccoli även potatis i viss mån. 

 

Vitamin D  är viktig för skelettet. Behövs även för ett fungerande immunförsvar. 

 Bästa källorna är fet fisk och fiskleverolja. 

 

Vitamin E  skyddar cellen, förebygger åldrande och cancer. Dess främsta funktion är som 

antioxidant. Vitamin E finns i många olika livsmedel. Oljor och vetegroddar är 

de bästa källorna. Finns även i animaliskt fett, frukt och grönsaker. 
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Mineraler  finns det mängder av i vår föda. Några av de essentiella är kalcium, magnesium,  

natrium och kalium behövs för att våra nervimpulser skall fungera. Järn har 

betydelse för de röda blodkropparna och dess transport av syre i blodet. Zink är 

viktigt för muskelfunktion och immunförsvar, krom för insulinfunktionen och 

jod för sköldkörteln. Dessa mineraler förekommer i många av våra livsmedel.  

Några bra mineralkällor är: Mjölkprodukter, nötter, baljväxter, gröna livsmedel, 

leverprodukter, kött fisk och fågel.19 

 

 

2.8 Antioxidanter och Fria Radikaler 
 

Det var inte länge sedan begreppen antioxidanter och fria radikaler nådde ut ur laboratorierna 

och in i vårt medvetande. Fria radikaler kan enkelt beskrivas som en giftkomponent i det syre 

som vi inandas. De oxiderar gärna med molekyler i vår kropp och påskyndar åldrandet. 

Oxiderar de fria radikalerna vårt DNA så kan cancer uppstå. 

 

Bland annat när du tränar bildas fria radikaler, vilka angriper kroppens celler. Man anser att 

fria radikaler spelar en stor roll vid sjukdomar som diabetes och hjärt/kärlsjukdomar och att 

de även påverkar kroppens åldrande. Det som slåss mot de fria radikalerna är antioxidanterna, 

våra beskyddare. Det finns många antioxidanter som du får i dig via kosten, men ett tillskott 

skyddar och påverkar även immunförsvaret.  

 

Antioxidanter kan även bidra till ökad uthållighet och sägs även påskynda återhämtning efter 

träning och har därmed en prestationshöjande effekt. Antioxidanter är förekommande i bland 

annat vitamin c, vitamin e, beta-karoten och selen.20 

 

 

Allt som kallas vitaminer och mineraler har specifika uppgifter i kroppen. Men när vi pratar 

om antioxidanter, som består av vitaminer och mineraler, syftar man inte på deras "normala 

uppdrag i kroppen". Med antioxidanter menar man enbart den skyddande funktionen. De olika 

antioxidanterna kompletterar varandra effektivt och ger bättre skydd tillsammans, jämfört 

                                                
19 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
20 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
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med om man enbart skulle äta en eller två av ovan nämnda. Den som tränar ofta kan som 

tidigare nämnts med fördel äta antioxidanter som kosttillskott.21 

 

 

2.9 Fibrer 
 

Eftersom fibrer inte innehåller några kalorier eller näringsämnen kan det verka konstigt att du 

behöver äta dom. Men fibrer är bland annat till stor hjälp vid matsmältningen samt hjälper 

även till att förhindra förstoppning. Fibrer kan även vara bra på andra sätt, många forskare 

anser att fibrer kan sänka blodkolesterolhalter, minska risken för hjärtsjukdomar och hjälpa 

diabetiker att få stabilare blodsockerhalter. Ett rekommenderat dagligt intag av fibrer är 20-35 

gram men kom ihåg att för mycket fibrer kan leda till uppsvällning och gasbildning. 

De födoämnen som innehåller mest fibrer är färska och torkade frukter, grönsaker och 

rotfrukter, baljväxter, fullkorns och rågbröd, havremjöl samt vete- och havrekli. En viktig sak 

är att ju mer fibrer du äter desto mer vatten behöver du dricka för att hålla fibrerna i rörelse i 

kroppen.22  

 

 

2.10 Vatten 
 

Eftersom vattnet ser till att din kropp innehåller vätska som är nödvändigt för 

ämnesomsättningen, matsmältningen samt hjälper till att transportera bort avfall och gifter, är 

det livsviktigt för din hälsa. Bara genom andning, avdunstning, svettning och utsöndring 

förlorar du ca. 2-2,5 liter vatten om dagen, det är därför viktigt att du ständigt fyller på 

kroppen med vatten. Du får även i dig vätskor genom fruktjuicer, frukt och grönsaker men du 

bör sträva efter att dricka minst 1-1,5 liter vatten om dagen. 

 

                                                
21 Fredrik Paulún, Effektiv näringslära, 1997 Effektiv Produktion 
22 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalag Bokförlag 
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När du känner dig törstig är din kropp redan uttorkad så försök att dricka innan du blir 

törstig.23 Ett annat tecken på att din kropp är uttorkad är om din urin är gulfärgad, om din urin 

istället är ljus har du en bra vätskebalans i kroppen. 

 

 

2.11 Rätt mängd av varje produkt 
 

Det har länge diskuterats hur man ska fördela olika livsmedelsprodukter rent mängd mässigt, 

den mest kända modellen här i Sverige är tallriksmodellen. Vi tänkte här introducera dig för 

en annan modell som kallas matpyramiden. Det finns olika sorters matpyramider t.ex. 

asiatiska, medelhavs och vegetariska pyramiden. Den pyramid vi har valt att presentera är 

uppdelad i tre olika stora delar, där det viktigaste är placerat längst ner. Tanken är att man ska 

börja från botten och sedan äta sig uppåt. Allteftersom du tar dig uppåt i pyramiden minskar 

du de rekommenderade portionsstorlekarna. Som du kan se nedan föreslår man måttliga 

portioner av mejeriprodukter, kött och böner. Detta återspeglar senare upptäckter angående 

vårat proteinbehov och de faror med fett i maten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.12 

                                                
23 Katharine Colton, Guide Till Bra Mat, 2000 Ordalag Bokförlag 
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Nattarbetets fysiska effekter. 
 

Människan är skapt för att vara vaken dagtid, våra sinnen är som bäst då. Till skillnad från 

andra djur som t.ex. ser bra i både ljus och mörker. Generellt klarar unga människor nattarbete 

bättre än äldre. Någonstans vid 45 års ålder tycks det gå en gräns då åldern tar ut sin rätt.24 

När vi arbetar skift hamnar behov som vakenhet, arbete och vila i konflikt med varandra. 

Denna störning av vår dygnsrytm resulterar i färre timmar sömn som i sin tur kan ge fysiska 

effekter i form av insulinintolerans, förhöjda blodfetter och ett sänkt immunförsvar. Andra 

beaktansvärda effekter är en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar. 

Det är värt att även vara medveten om att skiftarbete kan ge sociala störningar. Då våra sinnen 

inte är på topp under natten så ökar även olycksrisken markant, mest märkbart under sen 

natten och morgonen.25 

 

Det är viktigt att förknippa sömnen med en fysisk återhämtning och inte som vanligare är en 

psykisk återhämtning. Återhämtningen har en avgörande roll för att motverka stressrelaterad 

ohälsa.26 56 000 (1,4 procent) arbetar i dagens Sverige treskift, det är en stor grupp som löper 

risk för att inte återhämta sig fysiskt och därigenom förebygga ohälsa. 

 

Omställningen mellan att arbeta dagtid och nattetid är trög enligt Maria Lennernäs, docent i 

näringslära. Hon påpekar att individer har olika förutsättningar för att klara av nattarbete. 

Detta gäller omställningen av dygnsrytm, kroppstemperatur och hormoner då vi frångår det 

normala för kroppen att arbeta dagtid. Vidare beskriver Maria att vår inbyggda kroppsklocka 

är nödvändig för vår överlevnad. Den ger oss signaler när det är dags att byta ifrån aktivitet 

till vila, utan tecken som allt från dåsighet till plågsam trötthet så hade jakten på framgång 

slutligen bränt ut individer. 

 

Följande händer under natten: 

 

Aktivitetshormonet adrenalin minskar, blodtryck och kroppstemperatur sänks. Sömnhormonet 

melatonin släpps ut i kroppen då dagsljuset försvinner. Ämnesomsättningen går på sparlåga 

för att kroppen skall fokusera på återhämtning istället för att ta hand om näring. 

                                                
24 www.seko.se/MAGASINET/1996/rep10.htm#ett, 2005-04-17 
25 http://www.sjukhuslakaren.org/102_skiftarbetare.html, 2005-04-17 
26 Bulletin Från centrum för Yrkes- och miljömedicin Lund/Malmö Nr 4/2003 
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En undersökning utförd av en arbetsgrupp med förkortningen CESAM har skickat ut en enkät 

till poliser i yttre tjänst som en del av projektet HASP (hälsa, arbetstider och säkerhet inom 

polisen). Syftet med undersökningen är att den skall mynna ut i råd om vilka arbetstider 

poliser bör ha för att må bra och undvika skador. Märkligt nog så visade resultatet att de som 

arbetar dagtid mår sämre än de som arbetar skift. Undersökningen visar också att skiftarbete 

med många nattpass leder till sömnbrist men däremot inte till höjd sjukfrånvaro eller 

försämrad hälsa. Resultaten ifrån HASP skall vara en plattform för fortsatt arbete för att 

förbättra arbetsmiljön inom polisen.27  

 

 

2.13 Hur bör vi äta nattetid? 
 

När vi arbetar skift rubbas dygnsklockan vilket får till följd att ämnesomsättningen ändras och 

aptiten störs. Symptom på detta är ofta huvudvärk och orkeslöshet. Med störd aptit så känner 

vi aldrig av riktigt när vi är hungriga eller mätta vilket inte sällan resulterar i småätande, ofta 

innehållande snabba kolhydrater i syfte att snabbt bli pigg. Att äta regelbundet och lagom 

mycket gör att blodsockret hålls på en normal nivå och förutsättningarna för en god hälsa 

ökar. 

 

Det är viktigt att inte falla offer för näringsfattig mat utan försöka äta då man känner sig 

lagom hungrig. För att nå denna balans så rekommenderar Maria Lennernäs tre regelbundna 

mål mat och två mellanmål per dygn. Vidare saknas i dag vetenskapligt baserade kostråd för 

nattarbetare. Med utgång ifrån kroppens biologiska dygnsrytm så går det ändå att ge tips 

enligt Maria. Ät det mesta under dagtid om det är möjligt då ämnesomsättningen är 

annorlunda nattetid trots att vi är vakna och arbetar.28  

 

 

 

 

 

 

                                                
27 svensk polis, nr 10 2004.  ofarligt att jobba skift? 
28 Maria Lennernäs, Mat och sömnskola, april 2005,  svensk mjölk 
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Marias tips till nattarbetare: 

- Undvik att äta mellan 02.00 och 06.00 

- Ät huvudmålet dagtid även då du arbetar natt. 

- Behåll om möjligt samma mattider varje dag. 

- Ät frukost före dags sömnen, men var försiktig med dryck eftersom kroppens 

hormoner håller igen urinproduktionen nattetid men inte dagtid. 

- För yngre och vältränade personer som har ett större energibehov är ”nattmat” 

nödvändig. Välj då en liten portion, helst varm mat/dryck. Varm mat upplevs mer 

mättande än kall. 

- Välj t.ex. bananer, grönsakssoppor, yoghurt, medelgrovtbröd med skinka, keso och 

frukt, mager ost, ostkaka. 

- Stärk dygnsrytmen så att kroppen lär sig äta på dagen genom att gå ut i solen på 

dagen, eller ta hjälp av ljusterapi. 

 

Undvik: 

- Gasbildande mat såsom råkost. 

- Fet mat så som pizza, korv och pommes frites. 

- Mat som höjer blodsockret snabbt så som nyponsoppa, vitt bröd, marmelad, läsk, 

energidrycker, sötsaker.29 

 

I en artikel i Länsmannen som ges ut av polismyndigheten i Västra Götaland  framkommer 

liknande fakta som den Maria Lennernäs har kommit fram till. Enligt artikeln, för att få en så 

god sömn som möjligt efter ett nattpass och för god hälsa bör man äta en ordentlig och 

fiberrik frukost innan man går och lägger sig. Nattmaten skall bestå av långsamma 

kolhydrater. Detta kan vara i form av mindre förstärkta mellanmål. Som redan nämnts bör 

man undvika att äta stora måltider, fet och energirik mat samt snabba kolhydrater.30  

 

Det finns många olika förslag på hur vår kost skall se ut under nattpassen.  Ett förslag är från 

friskvårdare Beatrice Ahl vid Liv & Hälsa som menar att huvudregeln är att försöka hålla 

nattmåltiderna så lika ”dagmaten” som möjligt, matlådan kan t.ex. bestå av spaghetti, 

köttfärssås och grönsaker under nattpasset.31  

                                                
29 http://www.pedag.umu.se/personal/nordlund_g/Mat&Somnskola.FORETAG.SvMj.pdf, 2005-05-13. 
30 Malin Sahlström, Ät rätt vid skiftarbete, Länsmannen Nr 1, mars 2005 
31 Beatrice Ahl, Artikel: Liv & Hälsa, Friskvårdskonsulten/kommunal. 2004-03-21  
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2.14 När rasten uteblir under nattpasset. 
 

När måltiden måste skippas p.g.a. tjänsten så är det lämpligt att det finns alternativ, för att få i 

sig det regelbundna näringsintaget kan bars vara praktiskt. Färdigt och klart hjälper dig bars 

att hålla blodsockret på en jämn nivå och det är definitivt bättre att äta en välbalanserad bar i 

jämförelse med att äta en Snickers eller Japp. 

                               
Numera finns bars med lågt fettinnehåll (läs dock innehållsdeklarationen noga) och med olika 

typer av sammansättningar. Vissa bars ger dig mer kolhydrater, då kallat energibars, medan 

andra sorter innehåller mer protein, följaktligen proteinbars. De bars som är optimala bör 

innehålla långsamma kolhydrater och gott om protein.  

 

Nackdelen är att bars är något dyrare än de onyttiga alternativen och utbudet är mindre. Att 

tänka på när man köper bars är som sagt att titta på innehållsförteckningen. Viktigt här är att 

de är fettsnåla och som tidigare nämnts innehåller övervägande långsamma kolhydrater.32 

 

Fördelen med bars är att de har lång hållbarhet och kan förvaras i väskan alternativt benfickan 

under långa perioder. Med sig är det också viktigt att ha vätska, gärna varm dock ej 

innehållande mycket socker. 

 

 

 
 
 
 

                                                
32  http://www.h5.nu/kost/bars.htm 2005-05-13 
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3. Matförslag 
 
Vi kommer nu att presentera några olika recept som kan vara lämpliga att använda när du ska 

förbereda din matlåda inför nattpasset. Det vi har tagit hänsyn till när vi kommit fram till 

dessa recept är tillagningstiden, kostnaden och näringsvärdet. 

 

Tonfiskpasta 

Mättande pastarätt med tonfisk och ostsås – och snabblagat! Du kan med fördel använda 

fullkornspasta och få extra fibrer. 

 

Pastan är rik på långsamma kolhydrater och innehåller bra 

med protein. Broccolin är bärare av många vitaminer som 

tillhandahåller oss med de viktiga antioxidanterna, 

innehåller också järn och fibrer. 

Tonfisken är mycket fettsnål och innehåller inga 

kolhydrater, är däremot rik på protein och mineraler. 

Ostsåsen ger tillskott av protein och tyvärr mättat fett.33 

 

 

 

Ingredienser 4 port 

 300 g pasta, t ex penne  

 250 g broccolibuketter  

 1/2 purjolök  

 smör-&rapsolja  

 2 burkar tonfisk i vatten, à 185 g  

 2 1/2 dl Kelda ostsås 

 

Gör så här  

Koka pastan och lägg i broccolin när det återstår ca 3 min av koktiden. Strimla och fräs 

purjolöken i smör-&rapsolja i en kastrull. Häll av vattnet från tonfisken. Lägg den i kastrullen 

och häll på ostsåsen. Låt koka ca 1 min. Servera såsen till pastan.34 

                                                
33 www.recepthjalpen.se/view_ingredient 
34 www.arla.se, 2005-04-28 
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Kycklingsoppa 

Tomatsoppan blir ”hot” med curry och kyckling. 

 

Kycklingen innehåller mycket protein. Äpplet innehåller 

mycket C-vitaminer och även A och B vitaminer, även 

mineraler som fosfor. Löken är rik på mineraler som t.ex. 

kalium och fosfor. Tomaten innehåller också nyttigheter i 

form av C-vitamin  och mineraler (kalium, natrium). 

Persilja är rikt på järn och andra mineraler. Grädden ger oss 

den energin vi behöver i form av fett (70% mättat). 

Innehåller också bl.a. vitamin A.35  

 

 

Ingredienser 4 port 

 2 kycklingfiléer, ca 250 g  

 1 äpple  

 1 gul lök  

 smör  

 1 msk curry  

 1 krm svartpeppar  

 2 burkar passerade tomater, á 400 g  

 1 dl vatten  

 2  dl Kelda matlagningsgrädde  

 2 grönsaksbuljongtärningar  

 1 krm socker  

  tsk salt  

  dl hackad persilja 

 

Gör så här  

Strimla kycklingen. Kärna ur och strimla äpplet. Skala och hacka löken. Fräs allt i smör och 

curry i en gryta. Rör i peppar, tomater, vatten, grädde och buljongtärningar. Låt soppan koka 

några minuter. Smaksätt med socker och salt. Strö över persilja.36 

                                                
35 www.recepthjalpen.se/view_ingredient 
36 www.arla.se, 2005-04-28 



Kostvanor vid nattarbete 
Sam Frank, Markus Olsson och Daniel Gabrielsson 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22  
                                                                                                                                                    
 

2005-05-30 

My Thailåda 

En snabb och färgsprakande gryta med smal kokossås. Servera med fullkornsris och få extra 

fibrer! 

 

Skinka är en bra protein bärare. Den är också rik på 

natrium. Paprikan är rik på C-vitamin och innehåller också 

väsentliga mineraler. Vitlök innehåller bl.a. järn och fosfor. 

Kelda kokos ger oss protein, kolhydrater och även lite fett.37 

 

 

 

Ingredienser  burk 

 400 g färsk skinka  

 eller bog  

 2 paprikor  

 2 vitlöksklyftor  

 2 tsk smör-&rapsolja  

 1 köttbuljongtärning  

 2 1/2 dl Kelda kokos  

 2 msk sweet chilisås  

 1 tsk mald ingefära  

 koriander eller persilja 

 

Gör så här  

Finstrimla köttet. Kärna ur och finstrimla paprikorna. Skala och hacka vitlöken. Bryn köttet i 

smör-&rapsolja i en wok eller stor stekpanna. Lägg i paprika och vitlök och låt det fräsa med 

under omrörning. Tillsätt smulad buljongtärning, kokosmjölk, sweet chilisås och ingefära. Låt 

allt koka ihop ca 1/2 min. Strö över koriander eller persilja. Servera med fullkornsris och 

limeklyftor.38 

 

 
                                                
37 www.recepthjalpen.se/view_ingredient 
38 www.arla.se, 2005-04-28 
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Ibland kan det vara så att man glömmer sin matlåda eller inte haft möjligt att förbereda den 

och då väljer att köpa snabbmat. Vi har därför jämfört olika produkter på McDonald’s för att 

se vilken utav dem som är hälsosammast och hur mycket de olika produkterna skiljer sig åt. 

Vi har valt att redovisa följande två vanliga mål: 

 

Produkt Energi(KJ) Energi(kcal) Protein(g) Kolh.(g) Fett(g) Portionst. 

Big Mac 2186,9 525,2 27,5 45,3 25,5 219g 

Strips 1200,5 286,6 4 37,9 14,2 102g 
Mellan 

Coca-cola 720 168 0 42,4 0 400g 
Mellan 

Grilled  923,7 220,6 29,1 7,5 8,7 294g 
Chicken Caesar Sallad 
(exkl. Dressing) 

Dressing 600 140 2 12 8                   75ml 39 
(till Caesar Sallad) 

 

Med ovanstående tabell vill vi säga att om man inte har kunnat förbereda sin måltid på jobbet 

och därför bestämmer dig för att äta snabbmat, är det ur hälsosynpunkt betydligt bättre att 

välja en sallad än ett hamburgermål. Något som kan vara bra att tänka på är att försöka 

undvika sockret som finns i många av dessa produkter t.ex. läsk och dressing. Kom även ihåg 

att kolhydrater i dessa produkter till stor del består av snabba kolhydrater. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 www.mcdonalds.se 
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4. Diskussion 
 
Vi bombarderas dagligen av rapporter, annonser och nya rön angående hur vår kost påverkar 

vår hälsa och vilka redskap som finns att tillgå för att må bättre. Allt från GI-metoden till att 

minska magsäcken för att gå ner i vikt gör att vi i regel inte orkar ta till oss allt vi ser i olika 

media. Det hela handlar i stället om ett bra förhållningssätt till mat och en sund inställning till 

kostens påverkan av vårt dagliga liv. Är vi som individer medvetna om hur kroppen påverkas 

av vårt val av kost både på kort och lång sikt får vi lättare att ta åt oss av relevant information 

inom området. Även om vi blir ”tvingade” till att äta onyttigt under ett nattpass vet vi nu 

konsekvenserna av måltiden. Vi vet även vilka symptom som kan uppkomma både kort och 

långsiktigt, i form av t.ex. trötthet och svårigheter att koncentrera sig. När vi väl nått denna 

insikt så faller det sig naturligt att äta en bra och varierad kost för att hålla sig frisk och inte 

minst för att klara av kommande arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.  

 

Det bör vara enkelt att tillreda sin måltid inför nattpasset. Kort tillagningstid och enkelt att 

skaffa råvaror, prisfaktorn är också av betydelse. Detta är fyra grundläggande aspekter som 

bör vara uppfyllda för att ge förutsättningar för en förändring av ett inlärt beteende vad det 

gäller våra kostvanor nattetid.  

 

Vår slutsats för att klara av polisarbetet nattetid är att vi behöver äta näringsriktigt. Vi har ett 

fysiskt arbete och detta kräver att vi äter en allsidig måltid under natten anpassad till kroppens 

dygnsrytm. Vi tror dock att det kan vara svårt för en enskild individ att gå emot gruppen vad 

det gäller kosthållning ifråga om val av matställe under ett arbetspass. Tyvärr har vi inte haft 

möjlighet att testa denna hypotes ute på polismyndigheterna. 

 

Genom massmedia får man sällan en bred kunskap inom området utan de erbjuder oftast 

färdiga modeller. Vår erfarenhet av detta är att dessa modeller sällan passar alla personer, 

istället får man anpassa modellen för att passa sin egen kropp. Vår uppfattning är att om man 

ska kunna lyckas med detta är det nödvändigt med en bredare kunskap om kost och 

näringslära. 

 

Vi tror även att ett annat problem är invanda beteenden, som gör att individen trots sin 

kunskap har svårt att bryta mönstret och ändra sin kost. Även kulturen på arbetsplatsen kan 

vara en faktor som försvårar för den individ som vill försöka få en bättre kosthållning. 
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