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                 Sammanfattning 
Idag är skiftarbete ett faktum för de flesta poliser som arbetar i Sverige. Skiftarbete 

innebär att man arbetar på orgelbudna tider och att man rubbar den naturliga 

dygnsrytmen. Att arbeta på oregelbundna tider är slitsamt för kroppen på olika sätt. 

Återhämtning efter arbetet är ett mycket viktigt inslag. Den allra bästa återhämtningen 

sker när vi sover. När vi är trötta får vi svårare att fatta beslut som måste tänkas 

igenom innan. Det är det viktigt att vi prioriterar återhämtning för att klara av arbetet 

och vardagen. Det gäller alltså att hitta en bra balans mellan arbete och återhämtning. 

 

Att utöva fysisk aktivitet har många fördelar; konditionen förbättras, muskulaturen och 

det allmänna välbefinnandet stärks. Detta är kanske extra relevant för en polis i och 

med att yrket i många lägen kan vara fysiskt ansträngande och mer eller mindre kräver 

en god fysik. Att fysisk aktivitet är viktigt för en polis kan därmed slås fast. En annan 

viktigt del i skiftarbete är kosthållningen. Experter inom området menar att den som 

arbetar skift enbart bör dricka, alternativt äta små och energisnåla portioner under sitt 

nattpass. Den som regelbundet tränar har ett stort energibehov, jämfört med en person 

som inte tränar, och behöver därmed tänka lite extra på kosten och näringsämnena.   

Att dra klara slutsatser utifrån den litteratur vi tagit del av är inte lätt. Experters råd om 

hur den som arbetar skift bör äta motsäger de tips som finns att läsa angående kost i 

samband med träning. Fysisk aktivitet kräver återhämtning dels genom ett energiintag 

från mat men också genom sömn. Under sömnen återhämtar sig kroppen och för en 

polis som är fysiskt aktiv kan detta bli ett problem då skiftarbete ofta kan innebära en 

störd sömn.   

 

Syftet med detta arbete är att vi vill få kunskap om skiftarbetets påverkan på 

träningens effekt och återhämtning. Vi vill ta reda på hur man kan hitta en balans 

mellan fysisk aktvitet, kost och återhämtning i samband med skiftarbete. När vi skrivit 

arbetet har vi utgått från ett fysiologiskt perspektiv och vi har tagit del av 

forskarbaserade rapporter som behandlar dessa ämnen.  



Skiftarbete- en balansgång mellan kost, fysisk aktivitet och återhämtning 
Åsa Nilsson och Linnéa Fogelsjöö 

05-09-06 

 

 

 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ........................................................................................................................... 

1  INLEDNING .................................................................................................................................... 

1.1  Bakgrund....................................................................................................2 
1.2  Syfte...........................................................................................................2 
1.3  Frågeställningar ..........................................................................................3 
1.4  Avgränsningar ............................................................................................3 
1.5  Tillvägagångssätt ........................................................................................3 

2  TEORETISK BAKGRUND ........................................................................................................4 

3  RESULTAT....................................................................................................................................4 

        3.1 Dygnsrytm……………………………………………………………………..4 
  - att ändra kroppens sömn och vakenhetsmönster……………………………..4 
        3.2 Sömn och återhämtning……………………………………………………….5 
  - vad är sömn egentligen och varför sover vi?…………………………………5 
                   3.3 Skiftarbete……………………………………………………………………..7 
  - återhämtning i samband med skiftarbete……………………………………..9 
                   3.4 Fysisk aktivitet……………………………………………………………….11 
  - varför fysisk aktivitet?………………………………………………………11 

3.5 Kost…………………………………………………………………………..13 
 - kostens betydelse för fysisk aktivitet?……………………………………....14 
 - kosten och dygnsrytmen…………………………………………………….14 
 -"mat och sömn i tid och otid"..........................................................................15 

4  DISKUSSION...............................................................................................................................17 

 

REFERENSER ....................................................................................................................................20 

 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 – Ordlista för medicinska termer 



1 Inledning 
 

Skiftarbete tillhör vardagen för flertalet poliser och innebär att man arbetar på 

oregelbundna tider och rubbar sin naturliga dygnsrytm. Detta gör till exempel att det 

kan kännas svårt att vara aktiv och arbeta under natten.  

 

Att få tillräckligt mycket sömn är i längden en av de viktigaste förutsättningarna för att 

må bra och fungera i sitt vardagliga liv. Återhämtning förutsätter att vi har fått 

tillräckligt med sömn och vila. Under sömn och vila sker en återuppbyggnad och 

återhämtning från de nedbrytande processerna som har pågått under den vakna tiden 

på dygnet. En störd sömn eller sömnbrist är något som försvårar återhämtningen och 

detta kan leda till att hälsa, prestation och säkerhet blir lidande. Detta är intressant när 

det gäller skiftarbetande poliser eftersom deras dygnsrytm rubbas och sömnstörningar 

kan uppstå. 

 

Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av livet. För en polis är fysisk aktivitet 

kanske extra viktigt då poliser i sitt yrke ställs inför situationer då fysisk styrka mer 

eller mindre krävs. Utrustningen för en polis kan idag väga upp till ca 20 kg och detta 

kräver en viss grundfysik för att undvika eller minska risken för belastningsskador. 

Polisyrket innebär även en del stillasittande arbete, åkande i bil och annat 

skrivbordsarbete. Detta innebär också en risk för arbetsrelaterade skador, vilket gör att 

fysisk aktivitet spelar en stor roll även ur denna aspekt. 

 

En bra kosthållning är viktigt för en person som arbetar skift. Det finns olika teorier 

om hur man bör äta under skiftarbete. Det sägs att kroppens ämnesomsättning 

påverkas på olika sätt beroende på vilken tid på dygnet man äter. Vissa säger att man 

på natten bör äta som man gör under dagen fast då i mindre portioner medan andra 

menar att man helt bör undvika att äta under nattetid. Oavsett vilken metod man väljer 

att tillämpa kan det konstateras att skiftarbete och kost är en svår kombination.  
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Kost, träning och möjlighet till återhämtning (sömn) är alltså viktiga inslag för en 

polis. Efter fysisk kraftansträngning behöver kroppen vila och näring för maximal 

återhämtning. Att arbeta skift, äta rätt och samtidigt träna kan medföra svårigheter 

eftersom man inte har de bästa förutsättningarna. 

 

1.1          Bakgrund 
 

Kunskapen om hur viktig fysisk aktivitet är för människan är inte ny. Förr fick 

man i större utsträckning än idag fysisk aktivitet via sitt arbete eftersom tyngre 

kroppsarbete var vanligare än det är idag. I dagens samhälle är det vanligare att 

arbetet innebär fysisk inaktivitet vilket kan leda till att kroppens behov av rörelse 

uteblir (Socialstyrelsen, Statens livsmedelsverk, sid 29). Människan har i alla tider 

haft ett intresse av att röra på sig och med tiden har idrottsutövningen organiserats 

och systematiserats (Socialstyrelsen, Statens livsmedelsverk, sid 40)  

 

Anledningen till att vi har valt att skriva just om kombinationen skiftgång, kost 

och fysisk aktivitet är att det kommer att beröra oss samt att det inte verkar finnas 

något riktigt svar på frågan om hur man kombinerar dessa tre faktorer.  

 

1.2 Syfte 
 

Polisyrket är fysiskt ansträngande och vi antar att träning är en viktig del för att 

hålla sig frisk och välmående. Ämnet är intressant för oss eftersom vi inom en 

snar framtid kommer att arbeta skift. Vi vill få kunskap om skiftarbetets påverkan 

på träningens effekt och återhämtning. Vi vill ta reda på hur man kan hitta en 

balans mellan motion, kost och skiftarbete.  
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur påverkas människan fysiskt av en oregelbunden dygnsrytm? 

• Kroppens återhämtning vid skiftgång? 

• Effekter av fysisk aktivitet? 

• Kost i samband med skiftarbete? 

• Kostens betydelse för träning? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom det finns ett flertal andra fördjupningsarbeten som behandlar områdena 

skiftarbete och kost, har vi valt att inrikta oss på fysisk träning under skiftarbete 

och hur man kombinerar träningen och kosten. Vi har valt att begränsa arbetet till 

att titta på den fysiologiska aspekten, där vi koncentrerar oss på återhämtning efter 

fysisk aktivitet och kostens och sömnens relevans för detta. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi har valt att behandla vårt problem genom att i första hand ta del av 

forskarbaserade rapporter som berör detta område. Vi har även läst en del 

litteratur inom områdena kost och träning samt tagit del av en artikel som kom ut 

april 2005 och som är skriven av de främsta forskarna inom området. En av 

författarna till artikeln är Maria Lennernäs och vi har försökt få tid för en intervju 

men utan framgång. Vi har granskat vårt material med kritiska ögon genom att 

inte enbart förlita oss på en rapport eller bok, utan att läsa flera olika typer av 

texter. Detta för att få en så bred och rättvis bild som möjligt. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Vi har valt att i detta arbete studera vårt problem utifrån ett fysiologiskt perspektiv. I 

avsnittet om dygnsrytm och sömn har vi tittat på hur människan påverkas rent 

fysiologiskt av störd/rubbad dygnsrytm. I avsnittet om fysisk aktivitet har vi tittat på 

vad människan fysiologiskt vinner på att hålla sig aktiv. I avsnittet om kost har vi tittat 

på hur kosten fysiologiskt påverkar människokroppen dels allmänt och dels i samband 

med fysisk aktivitet.  

 

3  Resultat 
 

          3.1 Dygnsrytmen 
 

Dygnsrytmen är en anledning till att vi kan få problem när vi arbetar på andra tider än 

på dagtid. Den gör till exempel att det blir svårt att vila på dagen och vara aktiv under 

natten. Det finns två stora huvudproblem med att arbeta på udda tider. Det ena 

problemet är dygnsrytmen och det andra är sömnen. 

 

Dygnsrytmen styrs av en klockliknande struktur i hjärnan som driver vårt fysiska och 

psykiska tillstånd med en rytm på 24-25 timmar (T Åkerstedt 1995, sid 55). Vår 

fysiska prestationsförmåga varierar under dygnets olika timmar. Vid fyratiden på 

natten är prestationsförmågan i regel som sämst. Orsaken till att det är på det viset är 

att det till stor del är dygnsrytmen som styr. När prestationsförmågan är bäst 

respektive sämst varierar hos olika individer. En del fungerar och presterar bäst tidigt 

på dagen (“morgonmänniskor”) medan andra presterar bäst framåt kvällen 

(“kvällsmänniskor”) (B. Ekblom, sid 166). 

 

            Att ändra kroppens sömn-och vakenhetsmönster 

 
Polisyrket innebär skiftgång, vilket kräver att vi måste ändra vårt naturliga sömn-och 

vakenhetsmönster. Det är möjligt att ställa om sig till nya tider. Enligt undersökningar 

som har gjorts kan de flesta av kroppens rytmer anpassa sig runt 1-2 timmar per dygn. 

Om man till exempel ”skjuter på sitt sänggående” med åtta timmar, att man går och 
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lägger sig klockan 07 istället för 23, tar det omkring sex dagar för kroppen innan den 

biologiska klockan har hunnit ikapp denna senareläggning. 

 

Den allra viktigaste faktorn som spelar in för att anpassa dygnsrytmen är ljuset. Den 

biologiska klockan justerar sin rytm efter det ljus som ögats näthinna tar in (T. 

Åkerstedt 1995, sid 60). 

 

Det är vanligt att skiftarbetande personer får en försämrad funktionsnivå på arbetet, 

speciellt under tidiga morgnar. Detta beror troligtvis på att kroppstemperaturen är lägst 

under dygnets tidigaste del. Den biologiska klockan styr till stor del kroppens 

temperatur. Det som händer när kroppstemperaturen sjunker är att vi blir mindre 

”vakna” och får svårare att utföra krävande uppgifter. Risken för olyckor är stor när vi 

är i detta tillstånd (www.suntliv.nu).  

 

            3.2  Sömn och återhämtning 
 

Vad är sömn egentligen, och varför sover vi? 

Sömnen är en period som kroppen använder till avslappning och nedvarvning. Det 

som händer rent fysiskt i kroppen är att ämnesomsättningen, blodtrycket, pulsen, 

andningsfrekvensen och blodflödet i hjärnan sjunker samt att muskelspänningen 

minskar. Under sömnen bygger vi upp kroppen, immunförsvaret aktiveras och 

produktionen av uppbyggande hormoner ökar (J. Axelsson, sid 17). Sömnen gör att 

mängden stresshormoner minskar. En kort och störd sömn gör till exempel att 

mängden kortisol ökar i kroppen. Detta betyder att sömnbrist delvis har samma effekt 

som stress har på kroppen och bidrar till att förstärka den stress man utsätts för under 

dagen. Detta kan i sin tur leda till att stressens långvariga effekter visar sig. Detta kan 

innebära förhöjda blodfettnivåer och insulinintolerans vilka är kopplade till 

åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdom. ( IPM –“Trötthet och återhämtning”). 

Vi människor är byggda för att klara av påfrestningar i vår vardag. För att vi ska orka 

med vårt dagliga liv krävs det att vi får tillräcklig återhämtning. En viss del av 

återhämtningen sker under dagtid, men den allra största delen sker då vi sover. Bara 

att vara vaken innebär en stor belastning för kroppen och sömnen fungerar då som ett 

viktigt återhämtande instrument. Egentligen finns det inget exakt svar på vad 
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återhämtningen har för syfte för kroppen men man vet att det är en mängd livsviktiga 

processer som aktiveras när vi sover. En av dessa processer är den ökade insöndringen 

av tillväxthormon, som är till för tillväxt och reparation i kroppen (T. Åkerstedt 2002). 

 

De senaste trettio åren har det forskats mycket inom området sömn men det finns 

fortfarande stora kunskapsbrister inom sömnforskningen. Det man vet är att sömn är 

ett tillfälligt tillstånd där medvetandet och mottagligheten för signaler från omvärlden 

förändras. Det finns ingen speciell del av hjärnan som hanterar just sömn, utan det är 

många delar av det centrala nervsystemet som är inblandade när vi ska tillgodogöra 

oss vår sömn på bästa sätt. Man delar in sömnens förlopp i fyra olika stadier.  

• Stadium 1: Kallas även för insomningsstadiet. Här är man i gränslandet mellan 

sömn och vakenhet. Ögonen börjar röra sig i djupa vågrörelser från höger till 

vänster och andningen blir långsammare. Här är vi fortfarande lätta att väcka och 

kan uppleva ryckningar i kroppen. Det tar ca 5-20 minuter att somna. En person 

som väcks i stadium 1 kommer troligtvis att anse att han/hon inte alls har sovit. 

Stadium1-sömnen verkar inte ge någon återhämtning alls och är vanligt 

förekommande för personer som har störd sömn. Om man har en god sömn 

innehåller den bara en liten del stadium 1-sömn. 

• Stadium 2: Om vi få fortsätta att slappna av och vara ifred i stadium 1 inträder 

stadium 2. Detta innebär att vi blir svårare att väcka, andningen och pulsen har 

blivit långsammare, blodtrycket har blivit något lägre, kroppstemperaturen har 

fallit med någon tiondel och musklerna slappnar av. Även hjärnan har svalnat 

något och ämnesomsättningen har sjunkit. Av sömnperioden i sin helhet brukar 

stadium 2 omfatta ungefär hälften. 

• Stadium 3 och 4:  Detta stadium infinner sig när stadium 2 har pågått i 10-20 

minuter. Här finns den djupa sömnen som även kallas för långsamvågig sömn. 

Under detta sömnstadium insöndras en hel del tillväxthormon i kroppen. Under 

dygnet så är det just under denna del av sömnen som den största delen av kroppens 

tillväxthormon insöndras. Djupsömnen håller på i 15-40 minuter och då sänks 

kroppens fysiska aktivitet ännu mer. Detta stadium utgör 15-20 procent av den 

totala sömnen. Det är troligt att det är i den djupa sömnen som det mesta av det 

centrala nervsystemets återhämtning sker. Under detta stadium sker den så kallade 

drömsömnen, eller REM-sömnen (Rapid Eye Movement Sleep). När vi har 
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genomgått dessa stadier så har det gått ungefär en timma sedan vi somnade. Vi 

kommer att gå igenom denna sömncykel 3-4 gånger under vår sömnperiod. 

Djupsömnen i stadium 3-4 minskar dock kraftigt för varje cykel. Däremot ökar 

REM periodernas aktivitet för varje cykel så att den sista drömmen är oftast den 

längsta och intensivaste som vi minns då vi vaknar. 

 

Under sömnperioden vaknar vi upp 5-20 gånger när sömnen växlar mellan de olika 

stadierna. Vi är dock ofta bara medvetna om ett par eller inga uppvaknanden som sker. 

(T.Åkerstedt 1995, sid 31-38).  

 

Den djupa sömnen som sker i stadium 3 och 4 är viktigast för återhämtningen från dag 

till dag. REM- sömnen har stor betydelse ur ett långsiktigt fysiologiskt perspektiv.  

Polisyrket medför många stressfyllda situationer. Sömnbehovet verkar öka om man 

utsätts för medelhög till hög stress. Att inte kunna koppla av efter arbetet medför att 

sömnkvalitén blir sämre och att man blir tröttare på dagtid. Detta är nära kopplat till 

utbrändhet, vilket är värt att ha i åtanke för att kunna förebygga detta innan det blir för 

sent. Om vi är stressade inombords när vi sover medför det att den fysiologiska 

aktiveringsnivån, hjärtfrekvensen, andningsnivån och insöndringen av stresshormoner 

ökar (T. Åkerstedt 2002, sid 29). 

 

3.3 Skiftarbete 

Idag arbetar runt 70 procent av Sveriges 17 000 poliser på oregelbundna         

arbetstider. Med detta menas arbetstid som är förlagd utanför den sk 

kontorsarbetstiden 08.00 – 16.00 (C-E Claesson, sid 3). 

 

De flesta människorna som arbetar skift drabbas någon gång av tillfälliga 

sömnstörningar. Vissa fysiska sjukdomar såsom hjärt-och kärlsjukdomar och 

magbesvär är vanligare hos skiftarbetande personer (www.suntliv.nu). 

 

En enkätundersökning har gjorts av forskare på Institutet för psykosocial medicin 

IPM. Respondenterna var poliser som arbetar i yttre tjänst och undersökningen 

handlade om sambandet mellan arbetstid, hälsa och säkerhet. Undersökningen visade 
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bland annat  att dagtidsarbetarna mådde sämre än skiftarbetarna. Frågorna besvarades 

av drygt 1 500 poliser, varav 619 av dessa arbetade treskift, främst inom utrycknings- 

och närpolisverksamhet. 

 

Undersökningen visade att skiftarbete som inkluderar många nattskift leder till 

sömnbrist, men inte till sjukfrånvaro eller upplevd dålig hälsa. Det märktes ingen 

skillnad på personer som var under och över 50 år. De skiftarbetande poliserna som 

deltog i undersökningen hade inte något emot att de fick kort vila mellan arbetspassen, 

även om längre vila skulle medföra bättre sömn, mindre sömnighet och bättre 

återhämtning. De flesta verkade gilla sitt schema och ville inte byta bort det. 

 

Dagpersonalen som svarade på enkäten var 534 st. De upplevde att de hade stora krav 

på sig och att de hade mycket att göra på jobbet. Dessutom hade de enligt 

undersökningen något svårare att släppa tankarna på arbetet när de var lediga. 

Sjukfrånvaron var högst i denna grupp. Hög sjukfrånvaro beräknades vara 24 

sjukdagar under det senaste året. När det gällde psykisk ohälsa, ångest, utmattning och 

utbrändhet fanns det inga skillnader mellan grupperna (K Magnusson, sid 3.)  

 

Rikspolisstyrelsen (RPS) har utarbetat en rapport där de har tagit fram några kriterier 

för hur ett skiftschema blir bra på lång sikt. De tog bland annat upp följande; 

• Analysera arbetsuppgiftens innehåll och krav och se över hur skiftarbetsgruppens 

sammansättning ser ut, till exempel könsfördelning, ålder och familjesituation. 

• Ge de anställda alternativa skiftscheman, till exempel genom periodplanering. 

• Komprimerade arbetstider bör om möjligt undvikas. Kortare vilotid än 11 timmar 

mellan arbetspassen och extremt långa arbetspass (mer än 12 timmar) bör också 

undvikas. 

• Det är bättre att sprida ut de lediga dagarna i skiftschemat och inte samla alla dagar 

till en lång ledighet. 
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• Helst ska man följa ett ”medsolsroterande” schema, dvs att arbetsperioden börjar 

med ett dagpass, sedan följer ett eftermiddagspass och slutligen ett nattpass. Detta 

innebär att det alltid blir minst 16 timmars vila mellan skiften. 

• Morgonpassen bör inte börja tidigare än klockan 06.00 på morgonen. Då  kan det 

leda till allvarlig sömnbrist och störd sömn inför morgonskiftet. 

• Skiftschemat bör vara överblickbart och systematiskt så att de anställda kan 

planera sina lediga dagar i god tid innan de infaller. 

• Förlängda skift bör undvikas i den mån det går. 

• Det är viktigt med möjligheter att ta nödvändiga raster och kortare pauser under 

arbetspassen (C-E Claesson, sid 22-24). 

 

Återhämtning i samband med skiftarbete 

En skiftarbetande polis får ibland på sitt arbete uppleva stressfyllda situationer. Efter 

stressfyllda situationer måste återhämtning följa. Det som har drivits upp i kroppen 

genom stress måste få komma ner till sin ursprungsnivå för att kroppens system ska 

hålla på lång sikt. Om man inte får den återhämtning man behöver kan det bland annat 

leda till att man drabbas av ihållande trötthet som på sikt kan leda till utmattning. Att 

få återhämtning handlar om att varva ned och stänga ner de delar i kroppen som 

aktiveras vid stress och belastning. 

 

Hur mycket varje person behöver återhämta sig beror på vilken belastning man har 

varit utsatt för, det kan handla om arbetsrelaterad stress eller stress som man har 

utsatts för i privatlivet. Ålder, hälsotillstånd och livsstil är tre faktorer som också 

påverkar behovet av återhämtning. Enligt en rapport som handlar om trötthet och 

återhämtning, skriven av institutet för psykosocial medicin rekommenderas 16 

timmars ledighet mellan arbetspassen. Detta är förstås inte den verklighet som 

skiftarbetande poliser lever i. En förutsättning för att tillgodogöra sig återhämtningen 

är att se till att prioritera sömn, vila och avkoppling.  I praktiken är inte detta fullt så 

enkelt att få att gå ihop. Därför är det även viktigt att man får vara ledig i längre 

perioder ibland, att ha semester. 
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När det gäller fysisk aktivitet kombinerat med skiftarbete är det så att under fysisk 

aktivitet använder de flesta andra resurser (muskelkraft och kondition) än de som 

krävs i arbetet, om man inte har ett väldigt fysiskt krävande arbete. Den fysiska 

aktiviteten innebär också att man får ett uppehåll ifrån aktiviteter som hör ihop med 

arbetsrelaterade problem. Fysisk aktivitet bidrar till människors fysiska och psykiska 

välbefinnande. 

 

Att sova är den absolut bästa återhämtningsmetoden. De flesta vuxna människor 

tycker att de behöver mellan sju och åtta timmars sömn för att fungera bra under 

dagen. Det som kan hända om man sover för lite är att man drabbas av akut trötthet, 

sänkt funktionsförmåga och givetvis ett större sömnbehov. Om man till exempel sover 

fyra till fem timmar per natt under en arbetsvecka så är man på fredagen lika trött som 

man hade varit om man hade vakat en hel natt (IPM- “Trötthet och återhämtning”).  

 

För att motverka sjukdomar och arbetsskador bör man ha ett bra skiftschema, men 

även det egna ansvaret spelar en stor roll. Förutsättningen för att kunna arbeta skift 

och ha en god hälsa är att individen prioriterar återhämtning, att få tillräckligt med 

sömn och vila under lediga dagar. En sund livsstil är också en viktig del. Detta kan till 

exempel innebära att man undviker att röka, ha dålig kosthållning och få för lite 

motion. (C-E Claesson, sid 26). 

 

Om man reducerar sömnlägden får det i stort sett omedelbara konsekvenser.                 

Känslan av trötthet och sömnighet visar på ett behov av återhämtning. Skillnaden 

mellan trötthet och sömnighet är att trötthet oftast kan avhjälpas med vila medan 

sömnighet för det mesta är orsakad av sömnbrist och kräver sömn. Störd sömn och 

sömnbrist leder till att återhämtningen försvåras och detta inverkar negativt på vår 

hälsa, prestation och säkerhet. (A. Dahlgren, sid 8). Trötthet gör att vi får svårare att 

fatta komplicerade beslut, som ofta kräver att vi tänker igenom saker och ting innan. 

Polisyrket kräver att vi fattar beslut, ibland komplicerade och snabba sådana. Därför är 

det mycket viktigt att yrkesverksamma poliser får den återhämtning som behövs för att 

klara av sitt yrke och sitt vardagliga liv. Det gäller att hitta en god balans mellan arbete 

och återhämtning för att få det hela att fungera (T. Åkerstedt (2002), sid 28). 
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Återhämtning innebär inte bara att få sömn utan även förmågan att slappna av och 

varva ner är viktig.  Intensiv aktivitet kräver lika lång tid därtill för återhämtning och 

återuppbyggnad (A. Dahlgren, sid 8-9).  

 

IPM har gjort en studie (se ovan) vid åtta tillfällen under ett års tid. Det var 83 arbetare 

som deltog i studien. Syftet var att undersöka vilken inverkan extremt långa arbetspass 

har på olika aspekter av hälsa och återhämtning. Resultatet av denna studie visade 

följande; 

• Självvalda arbetstider hade troligtvis en positiv inverkan på hur väl arbetstiderna 

tolererades av de anställda. Att trivas på arbetet och kunna välja sina arbetstider 

visade sig ha koppling till bättre hälsa och lägre grad av utmattning. 

• Sömnlängden var förkortad mellan dubbla arbetspass. Detta resulterade i att de 

anställda upplevde ökad sömnighet och ökad mental trötthet under skiftveckans 

gång. Det visade sig även att de upplevde trötthet under ledighetens första del. 

• God sömnkvalitet och möjlighet till vila/återhämtning i arbetet visade sig vara 

förknippat med mindre stress och utmattning. 

• Dålig sömnkvalitet kunde däremot kopplas till sämre metabola värden och sämre 

återhämtning. 

 

3.4 Fysisk aktivitet 

Varför fysisk aktivitet?  

Att hålla på med någon form av fysisk aktivitet har många fördelar. Fysik aktivitet 

påverkar kroppen dels medicinskt i en positiv riktning och har även en psykologisk 

positiv inverkan på människan och de allra flesta som håller på med träning vet hur 

skönt det kan kännas efter ett träningspass.  

 

Regelbunden fysisk aktivitet främjar: 

Medicinskt: 

• hjärtats slagvolym ökar, hjärtfrekvens, blodtryck och koncentration av 

stresshormoner minskar i vila och under lätt fysisk aktivitet vilket i sin tur minskar 

belsatningen på hjärtat.  

• Regelbunden fysisk aktivitet är en viktigt faktor för att bygga upp skelettets 

hållfasthet.  
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• Känsligheten för insulin ökar vid vilket motverkar uppkomst av åldersdiabetes och 

ateroskleros.  

• Övervikt motverkas och risken för vissa tumörsjukdomar minskar.  

• Balans och koordinationsförmågan förbättras, vilket är speciellt viktigt när man 

blir äldre.  

• Aktivitet ger ökad muskelstyrka och ökar hållfastheten i senor och ligament , 

vilket minskar riskerna för krämpor i rörelseapparaten och för skador vid 

fallolyckor.  

Psykologiskt: 

• Ökar livskvaliteten totalt sett 

• Ökar känslan av välbefinnande  

• Ökar självförtroende och självtillit 

• Minskar psykiska effekter av – och förbättrar återhämtningen från – stress. 

(Folkhälsoinstitutet, ”Vårt behov av rörelse”, sid 106) 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att fysiskt aktivitet generellt sett ger 

betydande hälsovinster; välbefinnandet ökas, kroppens muskulatur förstärks och 

konditionen förbättras. Att utöva fysiska aktiviteter blir därför kanske extra relevanta 

för poliser där yrket i sig ställer en del krav på styrka, smidighet och balans. Som polis 

utsätts man också dagligen för olika sorters stresspåslag vilket kan lindras genom 

regelbunden fysisk aktivitet.     

 

3.5 Kost 

 

Genom maten vi får i oss finns kemisk energi som kroppen kan använda. Människan 

behöver energi för att upprätthålla livsprocesserna och för att kunna utföra olika 

sorters arbete. Människan har en grundomsättning i kroppen som ligger på ca 1.400 – 

1.800 kcal under fullständig vila (gäller för vuxna). Denna energiomsättning går åt till 

att hålla kroppen varm, hålla en normal aktivitet i nervsystemet och andnings- och 

cirkaulationsapparaten. Grundomsättingen varierar mellan olika personer och mellan 

kvinnor och män.  Muskelväv har högre energiomsättning än fettväv och kvinnor har 

exempelvis i regel lägre energiomsättning än män då kvinnor har mer fettvävnad än 

muskelväv i jämförelse med män.   
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Grundomsättningen utgör för de flesta människor mer än hälften av det totala 

energibehovet och resten är den energi som går åt till fysiskt arbete. Att energibehovet 

varierar mellan personer beror till största del på hur fysiskt aktiv personen är. Den 

energi som går åt till fysiskt arbete används vid minsta muskelrörelse och det gäller att 

hela tiden skapa en balans mellan energiintag och energiomsättning (Socialstyrelsen, 

Statens livsmedelsverk, sid 62).  

 

Energiomsättningen påverkas av olika faktorer där fysisk aktivitet och muskelarbete är 

en avgörande faktor. En person som har ett mycket stillasittande liv har en mycket 

liten energiomsättning utöver sin grundomsättning i jämförelse med en aktiv person 

som har en hög energiomsättning utöver grundomsättningen. De båda personernas 

totala energiomsättning varierar således mycket och en aktiv person behöver därför 

också mer energi i form av mat för att tillfredsställa energibehovet (Socialstyrelsen, 

Statens livsmedelsverk, sid 110). 

  

 Kostens betydelse för fysisk aktivitet 

Det finns i huvudsak fyra parametrar som påverkar en persons fysiska 

prestationsförmåga. Dessa är; träning, kost, vila/sömn och en persons genetiska arv. 

Det gäller att försöka hålla en jämvikt mellan dessa fyra faktorer för att undvika 

skador, näringsbrist, försämrad prestationsförmåga, trötthet och förlorad 

träningsglädje (M. Broholmer, sid 9). Under denna rubrik kommer vi att titta på 

kostens betydelse för den fysiska prestationsförmågan. Allt människan gör kräver 

energi, det finns dock skillnader mellan individer och andra faktorer som påverkar en 

persons energiomsättning. Som några exempel kan man säga att en tung kropp kräver 

mer energi än en lätt, en äldre individ kräver mindre energi än en yngre, ju större 

muskelmassa desto mer energi, ju mer vältränad en person är desto större blir 

energiåtgången (M. Broholmer, sid 33).  

 

Fysisk aktivitet bidrar till att kroppens energislukande muskelmassa ökar och till att 

enzymer och hormoner som stimulerar förbränning av kroppsfett ökar 

(www.medicallink.se). För en person som tränar varje dag och som vill prestera 

optimalt, få ut så mycket som möjligt av sin träning är det viktigt att starta 

återhämtningsprocessen så fort som möjligt.  Muskelns enzymer är som mest aktiva 



Skiftarbete – en balansgång mellan kost, fysisk aktivitet och återhämtning 
Åsa Nilsson och Linnéa Fogelsjöö 

  

 14 

direkt efter aktivitetens slut och för att återhämtningsprocessen ska komma igång 

krävs följande faktorer; höjning av blodsockret (blodsockret transporteras sedan till 

den muskulatur som behöver öka sitt glykogenlager),  insulinpåslag (insulinet är ett 

anabolt hormon och har effekten att den ökar muskelns glukosupptag), protein ( 

protein ökar insulinpåslaget och tillsammans med kolhydrater effekten än större). 

Kostexperter på området menar att för att snabba på återhämtningsprocessen ska man 

äta direkt efter träningspassets slut, äta tillräckligt med snabba kolhydrater och protein. 

Följer man dessa råd sätts återhämtningen igång men låter man bli att tillföra näring 

inom den första halvtimmen efter aktiviteten avstannar aktiviteten och muskeln hinner 

inte återinlagra tillräckligt med glykogen innan nästa träningspass. Efter att man fått i 

sig de snabba kolhydraterna direkt efter träning ska man för att få den bästa 

återhämtningen ca 1- 1.5 timmar efter träningspasset få i sig en rejäl måltid med 

proteinrik och kolhydratrik mat (M. Broholmer, sid 52, 55).  

 

Vi har valt att inte gå in mer i detalj på vilka funktioner de olika näringsämnena 

protein, vitaminer, fett och mineraler har i kroppen och vid träning men vi vill ändå 

beröra kolhydraten som är en viktigt del för prestation. Kolhydraten spelar som sagt 

var en central roll för fysisk aktivitet och är därför idrottarens viktigaste näringsämne. 

Muskelns huvudsakliga bränsle är kolhydraten och ju mer du tränar desto mer 

kolhydrater behöver du. Ett litet kolhydratintag under de sista fem timmarna innan 

träning kan leda till en prestationsförbättring då man ökar kroppens kolhydratmängd i 

både glykogenlagren och i blodsockernivån (M. Broholmer, sid 54). Som vi redan 

berört innan är också kolhydrater nödvändiga direkt efter träning för att 

återhämtningsprocessen ska bli så effektiv som möjligt.   

 

 Kosten och dygnsrytmen 

Människans impulser att äta hänger samman med den biologiska dygnsrytmen som i 

sin tur styrs av ljus – och mörkerväxlingar. Under de mörka timmarna på dygnet är 

kroppen inställd på fasta och vila och under dygnets ljusa timmar på ätande och 

aktivitet. Under kvällen då mörkret infaller minskar mängden adrenalin så att 

blodtryck och kroppstemepratur sjunker, samtidigt som hormonet melatonin ökar i 

mängd, vilket gör dig trött, dåsig och sänker ämnesomsättningen. Ämnesomsättningen 

ökar igen vid 05 – tiden på morgonen då dygnsrytmen vänder igen.  
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Kroppstemepraturen vid 05-tiden på morgonen är i regel en hel grad lägre än vid 17.00 

tiden då dygnsrytmen når sitt toppläge och ämnesomsättningen är som högst. Under 

natten tas nödvändig energi från kroppens energiförråd. När man sover förbränner 

man alltså fortfarande energi. Under natten har kroppen en nedbrytande, katabol, fas 

ur energisynpunkt (M.Broholmer, sid 47) och under dagen en anabol, uppbyggande 

fas ur energisynpunkt. Kroppens egna klocka som styr anabola och katabola faser i 

kroppens energicykel kan vara trög att ställa om vid nattarbete. Detta för att 

människan är disponerad att vara aktiv under dagen och inte till att vara dagsovare och 

nattätare (www.medicallink.se). Man bör undvika att äta stora mängder mat inför eller 

under nattarbete eftersom det kan göra att man blir trött och dåsig. Kroppen är 

dessutom inte beredd att ta emot svårsmält föda, t ex fettrik mat. I och med att 

ämnesomsättningen sjunker under nattetid kan man se att förhöjda blodfettnivåer är 

förenat med stora mängder mat under nattetid. Godis, läsk och bullar bör undvikas 

under nattarbete eftersom det kan sänka blodsockernivån och därmed ge ökad trötthet 

(J. Axelsson, sid 36). 

 

För att få del av den senaste forskningen inom detta område har vi läst en artikel som 

publicerades april 2005 och som tar upp just de ämnen vi behandlar i vårt arbete. 

Artikeln heter ”Mat och sömn i tid och otid” och nedan följer en sammanfattning av 

artikeln.  

 

”Mat och sömn i tid och otid” 

Författarna talar i texten om att vi människor har en inbyggd ”kroppsklocka” som gör 

sig påmind vid skiftarbete eller om vi reser över tidszonerna. Då kroppens klocka vid 

exempelvis skiftarbete hamnar i otakt så kan man känna att tröttheten slår till, att 

magen hamnar i olag och att vi har svårt att koncentrera oss. Dagsljuset är det som 

framförallt påverkar vår kroppsklocka. I dagens samhälle där vi har tillgång till 

elektriskt ljus alla dygnets timmar påverkas vår kroppsklocka även av detta, vilket är 

på gott och ont. Författarna skriver att ”vi kan tvinga oss till att vara vakna vid fel tid, 

men vi fungerar ändå inte lika bra på natten som på dagen”.  

 

På natten är ämnesomsättningen annorlunda och ställs inte om även man arbetar flera 

nätter i rad. Kroppens rytm är trög och den som arbetar natt har svårt att ställa m sin 

dygnsrytm, kroppstemepratur och hormoner då dessa håller fast i den rytm som passar 
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bäst för de dagaktiva varelser vi människor är skapade som. Vad har då kroppsklockan 

för betydelse? Faktum är att kroppsklockan är nödvändig för vår överlevnad och den 

har två huvudsakliga funktioner. Dels så gör det möjligt för kroppen att regelbundet 

växla mellan aktivitet och vila och den andra funktionen är att den förbereder kroppen 

för de olika faserna under dygnet där den ser till att aktivitethormonet adrenalin 

minskar under kvällstid, att blodtryck och kroppstemeratur sänks och att 

sömnhormonet melatonin släpps ut i blodet så att vi blir dåsiga.  

 

Fram till femtiden på morgonen går ämnesomsättningen på sparlåga och detta för att 

kroppen ska kunna reparera sig och återhämta sig istället för att ta hand om näringen 

som finns i kroppen. Kroppen och knoppen är helt enkelt insatta på viloläge under 

denna period på dygnet. Från femtiden och framåt på morgonen sker det motsatta. 

Temepraturen stiger och kroppen gör sig redo för dagens aktiviter. Hur fungerar då 

kroppsrytmen vid skiftarbete? När man arbetar skift hamnar kroppens rytm i otakt och 

skiftabretaren exponeras för dagsljus vid fel tipunkt i dygnsrytmen. 

Ämnesomsättningen och aptiten störs och man kan lätt få huvudvärk, orkeslöshet och 

känna sig utbränd. Man känner sig aldrig riktigt hungrig eller mätt vilket kan leda till 

tröstätande och övervikt. Om vi dessutom sover för lite ökar suget efter kalorier, 

särskilt socker, vilket i sin tur leder till att blodsockret svajar och att 

ämnesomsättningen rubbas och skadas.  

 

Hur ska då en skiftarbetare äta? Författarna i artikeln skriver att vetenskapligt prövade 

kostråd till nattarbetande saknas idag världen över, men att det uifrån kunskap om 

kroppens biologiska dygnsrytm går det ändå att ge råd. Kroppen tar hand om 

näringsämnena i maten olika beroende på om man äter under dagtid eller under 

nattetid och därför bör man äta det mesta under dagtid eftersom kroppens biologiska 

funktioner inte hinner ställa om sig. Undvik att äta mat särskilt efter midnatt fram till 

sextiden på morgonen. Detta för att kroppstemperaturen sjunker under nattetid, 

hormoner gör att urinproduktionen minskar medan andra hormoner stimulerar kroppen 

till att hålla blodsockret uppe för att klara nattens förväntade period av fasta. 

Tarmrörelserna och blodflödet genom tarmar, njurar och lever minskar och man kan 

lätt få problem med gaser i magen. Huvudmålet bör ätas på dagtid, frukost efter 

nattpasset bör ätas men undvik att dricka för mycket innan dagsömnen eftersom 

hormoner inte hindrar urinproduktionen under dagtid. Yngre nattarbetare och personer 



Skiftarbete – en balansgång mellan kost, fysisk aktivitet och återhämtning 
Åsa Nilsson och Linnéa Fogelsjöö 

  

 17 

som är fysiskt aktiva kan dock behöva äta under natten. För dessa personer ges rådet 

att äta en mindre porion under nattpasset alternativt dricka någor varmt för att undvika 

frusenhet. Maten undernatten kan bestå av exempelvis bananer, grönsakssoppor 

yoghurt, medelgrovt bröd, keso och frukt. Man bör undvika att äta gasbildande mat 

som råkost, fet mat som pizza, korv, pommes frites och mat som höjer blodsockret 

snabbt (nyponsoppa, vitt bröd, marmelad, läsk, energisdryck, sötsaker).  

 

           4  Diskussion 
 

För att få den bästa återhämtningen och för att må så bra som möjligt ska man enligt 

experterna på området äta på regelbundna tider, undvika att äta sent på kvällen och få 

tillräckligt med sömn. Efter att vi läst in oss på området har vi kommit fram till att 

vardagen för en skiftarbetare tyvärr ser annorlunda ut. Att arbeta skift innebär att 

ändra på kroppens naturliga sömn- och vakenhetsmönster. Detta kan medföra problem 

eftersom vi människor inte är skapta för att vara vakna på nätterna och sova på 

dagarna. Enligt Åkerstedt får vi svårare att fatta komplicerade beslut när vi är trötta. 

Dessa beslut kräver ofta att vi har tänkt igenom saker och ting innan. Det handlar om 

att hitta en god balans mellan arbete och återhämtning för att få det hela att fungera. Vi 

håller med Åkerstedt om att det är på det här viset. Polisyrket kräver att vi fattar en hel 

del snabba och ibland komplicerade beslut. Därför är det oerhört viktigt att en 

skiftarbetande polis får den återhämtning som behövs för att klara av sitt yrke och sitt 

vardagliga liv. 

 

Institutet för Psykosocial medicin skriver att återhämtning inte enbart innebär att få 

tillräckligt med sömn, utan även förmågan att slappna av och varva ner är viktig. De 

skriver även att intensiv aktivitet kräver lika lång tid därtill för återhämtning och 

återuppbyggnad. Detta tycker vi är viktigt att ha i åtanke inför vårt kommande yrke 

som ofta innebär intensiv aktivitet. Vi tror att det kan vara nödvändigt att planera in 

sin återhämtning så att man verkligen ser till att man kan tillgodogöra sig den. Detta 

kan förstås medföra att man inte kan planera in så mycket annat, som man kanske 

skulle vilja, på sin lediga tid mellan arbetspassen. 
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När vi började med insamladet av fakta till vårt arbete hade vi en uppsjö av frågor 

angående kost och fysisk aktivitet i samband med skiftarbete. Fysisk aktivitet har 

många positiva sidor; kroppens muskulatur förstärks, kondidtion förbättras och 

välbefinnandet ökar. Som polis blir detta kanske extra relevant genom att yrket i sig i 

vissa situationer kräver en god fysik, smidighet och balans. Som polis utsätts man 

också för ett stresspåslag vilket kan lindras genom fysisk aktivitet. Vi kan alltså 

konstatera att regelbunden fysisk aktivitet ger betydande hälsovinster och är något som 

utövas/borde utövas av skiftarbetande poliser. Fysisk aktivitet innebär en energiförlust 

och måste ersättas med energiintag och problemet som kan uppstå för de som är fysisk 

aktiva är att få kosten att gå ihop med träningen under skiftarbetet. En av frågorna vi 

ställde oss var ”om jag tränar just innan ett nattpass, vad bör jag äta under nattpasset 

med tanke på att kroppen behöver energi efter träning samtidigt som de flesta 

kostråden säger att man under natten bör äta små portioner, alternativt inte äta 

alls?”.  

 

Tyvärr finns det inga entydiga svar kring kost och fysisk aktivitet i samband med 

skiftarbete. De råd som finns går ut på att ha ett så lågt energiintag som möjligt under 

natten vilket i sig är helt i linje med det som finns att läsa om kroppens biologiska 

klocka och den naturliga dygnsrytmen. Faktum kvarstår dock att kroppen behöver en 

viss näringsmängd efter träning för att hinna återhämta sig. Detta motsätter sig alltså 

direkt de råd som finns angående energiintag under nattarbete. Detta lämnar oss med 

en del nya frågor, ”tillgodogör sig kroppen näringen i maten olika beroende på om 

man äter under dagtid eller nattetid?”, ”bör man kanske undvika att träna just innan 

nattpasset?”. Dessa frågeställningar har vi inte haft  tid att beröra i detta arbete men vi 

tar dem med oss ut i arbetslivet.  
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Om man jobbar under natten och sover på dagen eller jobbar på udda tider finns det 

några tips för hur man kan hitta en balansgång mellan skiftarbete, kost och fysisk 

aktivitet. 

• Sträva efter att få en god sömn genom att t.ex  ha tillgång till ett tyst rum med en 

bra säng. 

• Om du känner dig orolig eller stressad, gör då upp en strategi för hur du ska lösa 

problemen innan du går och lägger dig. 

• Fysisk aktivitet en stund innan sänggåendet, t.ex promenader. 

• Undvik alkohol och koffeindrycker innan sänggåendet. 

• Om du inte kan somna inom en timme, stig upp och gör någonting annat tills du 

blir trött igen. 

• Undvik helst att äta mellan kl 02.00-06.00. 

• Ät huvudmålet på dagtid även då du arbetar natt. 

• Om du är fysisk aktiv så kan du behöva nattmat, välj då en liten portion och helst 

varm mat/dryck. 

• Välj till exempel bananer, grönssaksoppor, frukt och keso. Undvik fet och 

blodsockerhöjande mat som pizza, pommes frites, läsk och sötsaker. 
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ORDLISTA FÖR MEDICINSKA TERMER 
 
 
ORD   FÖRKLARING 
 
Ateroskleros - åderförkalkning; förträngande fettansamling och förkalkning i 

blodkärlsväggarna.  
 
 
Enzym - biokemiska katalysatorer (proteiner) som styr och påskyndar de 

kemiska livsprocesserna, t ex matsmältning, utan att själva förändras 
 
 
Fysiologi -   vetenskapen om organismernas normala liv och funktioner 
 
 
Glukos -  druvsocker. De sockerarter som ingår i maten bryts huvudsakligen ner 

till glukos i kroppen som sedan tjänar til energikälla 
 
 
Insulin -  hormon som bildas i bukspottskörteln och har central betydelse för 

kroppens ämnesomsättning, bla sockeromsättningen 
 
 
Metabolism-  ämnesomsättingen 
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