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Förord 

Jag valde ämnet kost i samband med skiftarbete hos poliser av flera olika skäl. Kost är ett 

ämne som ständigt är aktuellt och inte sällan dyker det upp nya kostråd om vad som är nyttigt 

och hur man bör äta för att må bra. Skiftarbete å andra sidan är något som berör en stor del av 

befolkningen i dagens samhälle och många kanske inte vet hur de bör äta för att förbättra 

anpassningen till detta. Som blivande hälsopedagog upplever jag att det finns en hel del som 

kan förändras, för att skiftarbetande poliser ska få så optimala arbetsförhållanden som möjligt. 

Genom denna studie hoppas jag på så sätt att de som arbetar skift ska bli mer medvetna om 

hur viktigt det är med sunda levnadsvanor, speciellt med tanke på att arbetet utsätter kroppen 

för stora påfrestningar. Studien vänder sig också till de som är intresserade av ämnet och som 

i framtiden önskar fortsätta undersöka om kost och skiftarbete.  

 

Jag vill även passa på att tacka de som deltog i studien och gjorde denna möjlig. Eventuella 

synpunkter tas tacksamt emot på: 

 

alexandra.granholm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study was to gain insight into how the diet and meal pattern of shift working 

police officers is affected by an irregular daily routine. The purpose was also to illustrate how 

and what methods are used to create healthy eating and sleeping routines in everyday life. 

More specifically, the research questions were how police officers experience that their eating 

habits and meal patterns are affected by shift work with irregular daily routines and what life 

strategies are used to handle diet and sleeping habits as a shift working police officer. 

Method 

The data collection is based on interviews with four police officers, of whom two are female 

and two male between the ages of 26 and 37 years and work at a police station in the 

Stockholm area. The respondents were selected on the basis of convenience sample through 

an acquaintance within the police. All participants were contacted via telephone and were 

informed of the study’s purpose, research questions and method before an interview was 

booked. They were also informed of the fact that they would remain anonymous. A pilot 

interview was held with the contact person one week prior to the interviews. The participants 

received the interview questions by e-mail the day before the interview. All interviews, apart 

from the final one, were conducted at the police station in a private room. The last interview 

was held over the phone. The first three interviews were recorded with a dictaphone and were 

later transcribed, revised and analyzed. The fourth interview was recorded with a cellphone, 

after which the sound file was transferred to a computer. 

Results and conclusions 

The results highlighted individual differences in the experience of how the diet is affected by 

shift work and an irregular daily routine. The regularity of the meal pattern appears to suffer 

the most.  

 

There is a tendency that the meals are displaced and that the police officers primarily miss out 

on lunch in case they have worked a night shift. Instead they eat some form of breakfast twice 

per day. The life strategies that are used could be enhanced in order to create better regularity 

in the police officers’ everyday lives. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att få en uppfattning om hur kosten och måltidsmönstret påverkas av 

en oregelbunden dygnsrytm hos skiftarbetande poliser. Syftet var också att skapa en bild av 

hur och vilka metoder som används för att skapa goda kost- och sömnrutiner i vardagen. 

Specifika frågeställningar var hur poliser upplever att deras kostvanor och måltidsmönster 

påverkas av skiftarbete med en oregelbunden dygnsrytm samt vilka livsstrategier som 

används för att hantera kost- och sömnvanor som skiftarbetande polis.  

Metod 

Datainsamlingen är baserad på intervjuer med fyra poliser, två kvinnliga och två manliga i 

åldrarna 26 till 37 år, som arbetar i en närförort till Stockholm. Respondenterna valdes ut med 

hjälp av bekvämlighetsurval via en bekant inom polisen. Samtliga deltagare kontaktades via 

telefon för att bli informerade om studiens syfte, frågeställningar, genomförande, för att boka 

in tid för intervju och blev dessutom upplysta om att de har full anonymitet i studien. Veckan 

innan intervjuerna ägde rum gjordes en pilotintervju med kontaktpersonen. Dagen innan 

deltagarna intervjuades mejlades frågorna ut. Samtliga intervjuer, förutom den sista, hölls på 

polisstationen i ett avskilt rum. Den sista intervjun var en telefonintervju. De tre första 

intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, för att sedan ordagrant kunna transkriberas, 

bearbetas och analyseras. Den fjärde intervjun spelades in med hjälp av en mobil, varefter 

filen överfördes till dator.  

Resultat och slutsats 

Respondenternas svar visade individuella skillnader i upplevelsen av hur kosten påverkas av 

skiftarbete och en oregelbunden dygnsrytm. Regelbundenheten i måltidsmönstret verkar vara 

mest lidande av detta.  

 

Det finns en tendens till att måltiderna förskjuts och att poliserna missar framförallt lunchen, 

ifall de har arbetat nattskift. I stället äts någon form av frukost två gånger per dag. 

Livsstrategierna som används skulle kunna förbättras, för att ytterligare skapa bättre 

regelbundenhet i vardagen.  
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1 Inledning 

”Folkets öde beror på hur de livnär sig” Jean Anthelme Brillat-Savarin 

 

Nu som då händer det att både kosten och sömnen hos oss blir bristfälliga i och med tidsbrist 

och en stressig vardag. I många fall saknas tid för ätande i lugn och ro, varpå kosten snarare 

blir ett snabbt näringsintag i stället för en lugn och avslappnande måltid. Likaså kan sömnen 

bli oerhört lidande om vi lever i en ständig stress och inte avsätter tid för vila. Polisyrket, som 

ofta innefattar skiftarbete och oregelbundenhet, kan lätt skapa oreda i en individs dygnsrytm. 

Att ha sin inre klocka i obalans blir i längden påfrestande för kroppen. Med dessa inledande 

ord i tankarna, följer nu en djupdykning i ämnet skiftarbete och dess samband med 

dygnsrytm, kost och sömn.  

 

Mat och sömn är några av de grundläggande fysiologiska behoven hos varje individ. Dessa 

ingår i Abraham Maslows ”behovspyramid” från 1954 om mänskliga behov och önskningar 

(Tamm 2002, s. 125 f.). Dock är det upp till var och en att välja vad man livnär sig med och 

hur sömnen disponeras. De val man gör är förr eller senare avgörande för både hälsotillstånd 

och välbefinnande, liksom Jean Anthelme Brillat-Savarin fastställde redan under 1700- och 

1800-talet (Lennernäs 2010, s. 2089). Att människan i grund och botten är diurnal, innebär att 

hon är aktiv under dagen och vilar nattetid. Under natten får kroppen en chans att återhämta 

sig, då framförallt anabola, det vill säga uppbyggande, processer arbetar för att återuppbygga 

vävnader och organ samt stärka immunsystemet. (Lowden, Moreno, Holmbäck, Lennernäs & 

Tucker 2010, s. 150) I dagens samhälle är dock en stor del av befolkningen aktiva under 

natten. I Sverige beräknas ungefär en tredjedel av arbetskraften vara verksam utanför dagtid, 

bland annat inom räddningstjänsten och vården. En störd biologisk cirkadisk rytm
1
, såsom 

sömn och ätande vid oregelbundna och olämpliga tider på dygnet, skapar hormonrubbningar 

och obalans i kroppens energihomeostas
2
. Detta kan i sin tur ge upphov till både psykisk och 

fysisk ohälsa, eftersom kroppens mekanismer är inställda på att vara aktiva och äta dagtid 

samt vila och fasta under natten. (Lennernäs 2010, s. 2084 ff.) 

                                                 

1
 Cirkadisk rytm definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-25] som dygnsrytm. Den kan även benämnas ”den 

inre klockan”. 
2
 Homeostas definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-23] som ett samlingsnamn för de funktioner, som 

verkar för att hålla miljön kring organismens celler så konstant som möjligt. Med energihomeostas menas balans 

i kroppens energiomsättning.  
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År 2005 gav Statens Folkhälsoinstitut ut en folkhälsopolitisk rapport innehållande 11 

målområden, varav målområde 10 handlar om ”goda matvanor och säkra livsmedel”. Vikten 

av hälsosamma matvanor betonas, eftersom ohälsosamma sådana har ett starkt samband med 

hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer, övervikt och fetma. Hypertoni, 

insulinresistens, bukfetma, hyperlipidemi, typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och stroke är 

komponenter som ofta uppträder tillsammans i det som kallas metabola syndromet. (Statens 

folkhälsoinstitut 2005, s. 10) Den cirkadiska rytmen har en central betydelse för ätandet, 

eftersom hormoner och hjärnan styr regleringen av hunger- och mättnadsstatus i förhållande 

till dygnsrytmen. Ätande och sömn är således mycket starkt kopplade till varandra. Sömnbrist 

har en negativ inverkan på blodglukosregleringen, vilket i sin tur ökar aptiten och på så sätt 

risken för övervikt. (Lennernäs 2010, s. 2086) Nattätande och obalans i kroppens rytmicitet 

orsakar därför på kort sikt ofta störningar i bland annat matsmältningen och i näringsupptaget, 

men även peristaltikrubbningar3 kan förekomma. På lång sikt ökar risken för utvecklande av 

metabola syndromets komponenter och andra tidigare nämnda sjukdomar. (Lowden et al. 

2010, s. 150) 

 

Skiftarbete, som ofta är förknippat med nattätande och oregelbundna sömnvanor, utmanar 

således individens metabolism
4
. Därför betraktas skiftarbete också som en riskfaktor för en 

ohälsosam livsstil med störd dygns- och matrytm. (Lennernäs 2010, s. 2088) Utöver kost, 

ätande och sömn är även andra faktorer förknippade med en störd dygnsrytm, såsom 

psykosocial stress, fysisk inaktivitet, ätstörningar, graviditetsstörningar samt depression och 

nedstämdhet. Nattarbete har även visat öka sömnbristen och den kroniska tröttheten, vilket 

också har negativa biverkningar på kroppen. Alla dessa faktorer som diskuterats bidrar till en 

ohälsosam livsstil. (Lowden et al. 2010, s. 150; Lennernäs 2010, s. 2084 ff. ; Boivin, 

Tremblay & James 2007, s. 578; Folkhälsoinstitutet 1999, s. 25 ff.) 

 

Eftersom skiftarbete och dess problematik numera berör en stor del av befolkningen, inte 

minst poliser, kommer denna studie att behandla detta område. Studien fokuserar på 

sambandet mellan kost och skiftarbete hos poliser, deras egna upplevelser av hur kroppen 

                                                 

3
 Peristaltik definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-23] som sammandragningar i magsäckens och tarmarnas 

muskulatur. Peristaltikrubbningar innebär således rubbningar i magens tarmrörelser.  
4
 Metabolism definieras i Norstedts medicine som kemiska processer som ständigt sker i levande organismer. 

Kallas även ämnesomsättning. (Collin 1992, s. 373-374). 
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påverkas av arbetssituationen och vad som görs för att motverka negativa bieffekter orsakade 

av skiftarbete.  

 

1.1 Bakgrund 

För att få en djupare förståelse om skiftarbetets komplexitet, är det till en början nödvändigt 

att ta upp de grundläggande faktorer som är förenade med detta. Nedan sammanfattas de 

viktigaste beståndsdelarna; cirkadisk rytm, sömn, kost, skiftarbete och åtgärder för en optimal 

livsstil vid skiftarbete, vilka ligger till grund för studien.  

 

1.1.1 Cirkadisk rytm 

Den cirkadiska rytmen styrs i hjärnans hypotalamus och påverkar energihomeostasen i 

kroppen genom reglering av bland annat hunger, törst, mättnadskänslor, sömn och temperatur. 

Rytmen styr individens beteende och fysiologiska processer till rätt tidpunkt på dygnet. För en 

optimal rytm bör vävnader och organ därför inte belastas kontinuerligt. Som tidigare nämnts, 

har störda rytmer ett starkt samband med metabola syndromets komponenter och ett nedsatt 

immunförsvar. (Lennernäs 2010, s. 2084 f.) 

 

1.1.2 Sömn 

Enligt professor Torbjörn Åkerstedt på Karolinska institutet är sömnens funktion att ge 

centrala nervsystemet tid till återhämtning efter daglig belastning. Den cirkadiska rytmen 

försöker se till att sömnen inträffar under natten då ämnesomsättningen är som lägst. 

Sömnbrist påverkar ämnesomsättningen negativt i form av ökade blodfetter och sämre 

insulinkänslighet. (Åkerstedt 2002, s. 27, 32 f.) 

 

Hormonet melatonin, även kallat ”mörkerhormonet”, är starkt kopplat till sömnen och den 

cirkadiska rytmen, eftersom hormonet utsöndras som mest under natten. Sömnen är optimal 

när melatoninsekretionen når sin höjdpunkt, det vill säga runt kl. 04.00 på natten då 

kroppstemperaturen, prestationsförmågan och vakenheten når sitt bottenläge. Ljus i tillräcklig 

mängd sänker melatoninproduktionen under natten och i stället stiger kroppstemperaturen och 

vakenheten höjs. En nattarbetare vars cirkadiska klocka är anpassad för dagarbete har en 
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melatoninutsöndring under natten, medan en nattarbetare som har anpassat sig till nattarbete 

utsöndrar melatonin under dagen då individen sover. (Arendt 2010, s. 12 f.) 

 

Lång vakenhet leder till trötthet och sänkt prestationsförmåga. Redan efter ett dygn utan sömn 

kan prestationsnivån halveras och efter två dygn utan sömn är prestationsförmågan maximalt 

nedsatt med hög insomningsrisk. Stora individuella skillnader föreligger i hur mycket sömn 

som behövs. Däremot har studier visat att det räcker med en sömnreduktion på tre timmar, för 

att prestationsnivån ska påverkas och bli sämre. (Åkerstedt 2002, s. 23, 27 f.) 

 

1.1.3 Kost 

Vikten av att äta regelbundet, varierat och nyttigt är av stor betydelse för att kroppen ska må 

så bra som möjligt. Livsmedelsverket (2007a, s. 25) understryker dessutom att det är önskvärt 

att avsätta tillräckligt med tid för ätande i en lugn miljö, utan stress. Detta ökar frisättningen 

av hormoner som i sin tur främjar kroppens antistressystem (Lennernäs 2010, s. 2089). En 

utav de grundläggande principerna för kosten på arbetsplatsen är också att ”hänsyn tas till 

specifika utmaningar och krav som är kopplade till den enskilda arbetsplatsen, individen eller 

arbetssituationen”, enligt Livsmedelsverket. För att utvärdera huruvida detta uppfylls tar 

Livsmedelsverket upp några frågor som kan ställas på en arbetsplats; ”Finns det tillräckligt 

med tid för att äta och koppla av?”, ”Finns samma valmöjligheter, till exempel 

nyckelhålsmärkta maträtter och gratis frukt, under nätter och helger?”. De understryker även 

att oregelbundna arbetstider är en påfrestning för kroppen och hälsan samt att bra intag av 

kost och måltider kan bidra till att klara av de extra krav som skiftarbete innebär. 

(Livsmedelsverket 2007a, s. 25 f.) 

 

Energi- och näringstillförseln bör helst vara jämt fördelad över en dag. Enligt svenska 

näringsrekommendationer och utifrån en näringsfysiologisk synpunkt bör kosten innehålla tre 

större huvudmåltider dagligen, det vill säga frukost (20-25%), lunch (25-35%) och middag 

(25-35%). Utöver detta rekommenderas ett till tre mindre mellanmål (5-30 %). 

(Livsmedelsverket 2007b, s. 252.) Med måltidsmönster menas frekvensen, periodiciteten och 

distributionen av kostintag över en dag. Måltidsmönstret bestäms av sociala, psykologiska 

och biologiska behov. Skiftarbetare rekommenderas att äta ungefär vid samma tider varje dag, 

oberoende av vilket skift man arbetar, för att upprätthålla ett så normalt måltidsmönster som 
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möjligt. (Nordic Nutrition Recommendations 2004, s. 85, 95 f.) Undersökningar har visat att 

sena kvällsmåltider verkar tillfredsställa mättnadskänslan mindre jämfört med tidiga 

frukostmåltider. Detta kan leda till att man kvällstid får i sig mer energi än nödvändigt. (de 

Castro 2004, s. 104) Specifika rekommendationer för skiftarbetare, som arbetar natt, är att äta 

frukost direkt efter nattarbete och innan sömn, lunch efter dagsömn samt middag på 

arbetsplatsen eller utanför arbetstiden. Dessutom rekommenderas begränsat intag av kost 

under natten, eftersom kroppens metabolism då förändras och går på sparlåga. Sockerrika 

livsmedel bör helst undvikas helt och hållet under natten, då dessa inte är vakenhetshöjande. 

(Nordic Nutrition Recommendations 2004, s. 96) 

 

1.1.4 Skiftarbete 

Ingen specifik definition av skiftarbete har hittats, men här innebär skiftarbete arbete som 

utförs utanför normalt dagarbete (07.00-16.00) hos poliserna i studien och som innefattar 

antingen kvälls- eller nattarbete. Att arbeta natt, följt av sovdag och följande dag dagskift 

anses medföra större svårigheter för kroppen att anpassa sig till dygnsrytmen, jämfört med att 

arbeta i ett skiftschema som senarelägger sovtiderna, det vill säga dag-, kvälls- och nattskift. 

Detta eftersom man i det första fallet måste gå upp tidigt efter nattskiftet, för att kunna somna 

på kvällen och orka upp till ett dagskift tidigt nästa morgon. På så sätt är en senareläggning av 

dygnsrytmen fysiologiskt mer naturlig än en tidigareläggning. (Åkerstedt 2002, s. 36 f.) 

 

1.1.5 Åtgärder för en optimal livsstil vid skiftarbete 

Det är extra viktigt för skiftarbetare att ha så sunda levnadsvanor som möjligt, med tanke på 

att kroppen är väldigt utsatt av en oregelbunden dygnsrytm. Enligt Åkerstedt (2002, s. 83) är 

skiftarbete ”ofysiologiskt och kan egentligen aldrig bli riktigt bra”. Det man kan göra däremot 

är att försöka minska på belastningen i möjligaste mån, något som kan ske genom individuella 

strategier och förbättring av arbetstider. Individer som arbetar skift rekommenderas att utföra 

regelbundna hälsokontroller för att minska risken för sjukdom. Skiftarbetare bör få kunskaper 

och konkreta råd om hur de ska hantera sin arbetssituation på bästa möjliga sätt. Detta kan ske 

i form av till exempel sömnrådgivning, planering av kost och motion samt stresshantering. 

Här ses även hälsoprofilbedömningar som en viktig faktor från arbetsgivarens sida. 

Hälsofrämjande arbetsplatser är något som har blivit allt vanligare genom åren, för att öka 
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kontrollen över hälsorelaterade faktorer på organisations-, grupp- samt individnivå och på så 

sätt förbättra arbetarnas hälsa. (Folkhälsoinstitutet 2005, s. 26 f., s. 35 ff.) 

 

Åtgärder som skiftarbetaren själv kan nyttja i syfte att förbättra anpassningen till skiftarbete 

på natten är bland annat korta ”powernaps”, det vill säga korta tupplurar på cirka 20 minuter 

för att övervinna tillfällig trötthet (Åkerstedt 2002, s. 31, 84). Ljusexponering i början av 

nattskiftet anses också vara gynnande för att förskjuta sömnfasen, minska på 

melatoninproduktionen och därmed höja vakenheten och prestationsnivån. På motsvarande 

sätt kan mörka glasögon användas under dagsömn i syfte att försöka förskjuta dygnsrytmen. 

Andra åtgärder som kan ha en positiv inverkan på anpassningen till nattarbete, det vill säga 

som antingen ökar vakenheten eller främjar dagsömn, är psykostimulantia
5
, hypnotika

6
, 

melatonin samt koffein. (Boivin, Tremblay & James 2007, s. 581) Viktigt att komma ihåg är 

att oregelbundna arbetstider kräver betydligt mer planering än normalt dagarbete, för att 

vardagen ska fungera så optimalt som möjligt (Åkerstedt 2002, s. 84). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Inga tidigare studier som behandlar individens upplevelse av kost i relation till skiftarbete har 

hittats. Därför är det särskilt intressant att undersöka just denna fråga. Däremot innebär det 

också att det försvårar sökandet av tidigare studier, som specifikt undersökt upplevelsen av 

hur kosten påverkas av skiftarbete. De flesta studier som har hittats behandlar skiftarbete och 

dess negativa fysiologiska effekter på kroppen. Poliser och deras skiftarbete har inte heller 

undersökts i någon större utsträckning. Ett flertal studier inom sjukvård och skiftarbete har 

däremot hittats, men dessa anses inte vara relevanta i denna studie. Dock finns det en del 

tidigare studier som på olika sätt behandlar kost i relation till skiftarbete. Nedan presenteras 

ett antal kvantitativa studier och reviewartiklar, som anses innehålla relevanta fakta för den 

aktuella studiens syfte.  

 

Professor Maria Lennernäs har forskat och skrivit en mängd artiklar i detta ämne. I sin 

avhandling om nutrition och skiftarbete har Lennernäs (1993) undersökt hur arbetstiden 

inverkar på näringsintag, måltidsmönster och näringstillstånd. Två studier gjordes i tre 

                                                 

5
 Stimulantia definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-25] som substanser som verkar uppiggande. 

6
 Hypnotika (sömnmedel) definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-23] som läkemedel som är 

sömnframkallande. 
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grupper av industriarbetande män. Den första studien handlade om kostvanor (16 män i 

treskiftsarbete
7
) och den andra var en större studie om kostvanor, näringstillstånd och 

psykosomatiska faktorer
8
 (96 män deltog och fördelades i grupper av dagtidsarbetare, 

tvåskiftsarbetare
9
 samt treskiftsarbetare). Datainsamlingen bestod utav upprepade 24- och 48-

timmars intervjuer, enkäter, längd- och viktmätningar samt blodprovstagningar. Några 

intressanta fynd var att två- och treskiftsarbete inte visade några större skillnader på det 

genomsnittliga intaget av energi- och näringsämnen, kostsammansättningen, konsumtionen av 

kaffe/te, BMI eller blodfetter. Kostintag och kvaliteten på kosten var också liknande i de olika 

typerna av skift inom grupperna. Däremot hade nattskift den inverkan att ätandet 

omfördelades över hela dygnet. Enligt Lennernäs, kan detta ha ett samband med att den totala 

mängden kolesterol i kroppen och LDL-kolesterol hade ökat hos dem som arbetade nattetid. 

Resultaten från studien visar också att energiintaget var lägre under 8-timmars nattarbete (35 

% av 24-timmars intag), jämfört med morgon- och kvällsskift (43 till 59 % av dagsintaget) 

(Lennernäs 1993, s. 47, 56). Ett lägre energiintag under natten anses ha samband med den 

cirkadiska rytmen, då kroppens mekanismer är inställda på fasta och vila (Waterhouse, 

Buckley, Edwards & Reilly 2003, s. 1088).  

 

I en relativt stor japansk tvärsnittsstudie av Morikawa et al. (2008) undersöktes effekterna av 

skiftarbete på näringsintaget. Undersökningsgruppen bestod utav 2254 manliga 

fabriksarbetare i åldrarna 20-59 år som svarade på en enkät om näringsintag och 

arbetsförhållanden. Deltagarna delades in i tre olika grupper utifrån deras arbetstider 

(dagarbetare, skiftarbetare utan nattarbete och skiftarbetare med nattarbete). Näringsintaget i 

grupperna jämfördes med olika åldersgrupper. Resultaten visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan näringsintaget hos 20-29-åringar och 30-åringar och äldre. Hos skift- och 

nattarbetande män i gruppen 30 år och äldre var den totala mängden energi som högst. 

Däremot fanns ingen signifikant skillnad i näringsintag mellan dagarbetare och skiftarbetare 

utan nattarbete. Sammanfattningsvis kunde man se att nattskift påverkade näringsintaget samt 

att åldern och den bakgrund man hade som skiftarbetare också spelade en viktig roll. 

(Morikawa, Miura, Sasaki, Yoshita, Yoneyama, Sakurai, Ishizaki, Kido, Naruse, Suwazono, 

Higashiyama & Nakagawa 2008, s. 270-278) 

                                                 

7
 Dag-, kvälls- och nattskift.  

8
 Psykosomatisk definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-23] som något som har att göra med både psykiska 

och kroppsliga reaktioner.  
9
 Dag- och kvällsskift. 
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Docent Anders Knutsson har, liksom Lennernäs, skrivit en mängd artiklar som på olika sätt 

berör skiftarbete. I en artikel diskuterar Knutsson (2003, s. 103-108) hur skiftarbete leder till 

ökad risk för bland annat magsår, hjärt- och kärlsjukdomar och metabola störningar. Knutsson 

skriver att man redan under 1930-talet i Sverige gjorde undersökningar på skiftarbetare som 

visade att magsår var mera vanligt hos individer som arbetade skift eller natt. I en 

reviewartikel publicerad 1999 av Bøggild och Knutsson sammanfattas 17 olika studier som 

hör ihop med skiftarbete och risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa tar upp 

skiftarbetet, riskfaktorer och deras samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Möjliga orsaker, 

såsom den cirkadiska rytmen, social påverkan, stress, beteende (rökning, kost, alkohol, fysisk 

aktivitet) samt biokemiska förändringar (kolesterol, triglycerider), som kan påverka 

insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar i samband med skiftarbete diskuteras. Resultaten 

visade att skiftarbetare har 40 % större risk att insjukna jämfört med dagarbetare. Vad gäller 

metabola störningar finns det ett flertal studier som visar att kolesterolhalterna är förhöjda hos 

skiftarbetare, vilket i sin tur har en negativ inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. (Bøggild & 

Knutsson 1999, s. 85-99) 

 

En studie av Violanti et al. (2009) som specifikt har undersökt polisers skiftarbete, det vill 

säga oregelbundna arbetstider och övertid och dess samband med metabola syndromet, har 

hittats. 98 slumpmässigt utvalda poliser deltog i studien. Skiftarbete och övertid registrerades 

och enkäter om livsstil delades ut. Dessutom togs antropometriska mått
10

, blodprover och 

blodtryck. Resultaten visade att kort nattsömn och mer övertid kombinerat med skiftarbete 

kan vara riskfaktorer som leder till det metabola syndromet. (Violanti, Burchfiel, Hartley, 

Mnatsakanova, Fekedulegn, Andrew, Charles & Vila 2009, s. 194-201) 

 

I en reviewartikel av Arendt (2010) diskuteras skiftarbete i relation till biologiska rytmer. 

Detta eftersom störda rytmer tros ha ett starkt samband med negativa hälsoeffekter som följd 

av långvarigt skiftarbete. Arendt tar upp biologiska rytmer, såsom sömn, sömnbrist, 

metabolism, vakenhet och prestation och hur dessa påverkas negativt när kroppen är i 

obalans. I resultaten framkom det att arbete i treskift inte ger kroppen tillräckligt med tid till 

anpassning, då den ständigt utsätts för nya rytmer. Den mest effektiva metoden att manipulera 

det cirkadiska systemet och melatoninrytmen är genom att utsätta sig för och/eller undvika 

starkt ljus vid specifika tider under dygnet. (Arendt 2010, s. 10-20) 

                                                 

10
 Antropometri definieras i Nationalencyklopedin [2011-03-23] som kroppsmätning.  
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Waterhouse et al. (2003) har gjort en studie på vad som avgör när och vad dag- och 

skiftarbetare väljer att äta. Man diskuterar bland annat vanor, sociala aspekter, 

tillgängligheten till mat och tidspress som faktorer som kan påverka valet av tidpunkt för 

måltid och vad man väljer att äta. Två grupper av individer studerades: nattarbetare på 

sjukhus (43) och dagarbetare som arbetade med forskning på universitet (50). Var tredje 

timme fick undersökningsdeltagarna fylla i en enkät med frågor om kostvanor både under 

olika arbetstider och lediga dagar. Resultaten visade tydliga skillnader i måltidsmönstret 

mellan arbetsgrupperna. Snacks och kalla rätter var vanligare än varma rätter bland 

nattarbetare. Minskat kostintag nattetid påverkas troligtvis, som tidigare nämnts, av den 

cirkadiska rytmen i metabolism. Hos nattarbetare var vanor och tidspress mer avgörande än 

aptit och sociala faktorer vad gäller måltidsmönster och valet av kost. Detta kan också ha 

påverkat det ökade intaget av snacks under nattarbete. (Waterhouse et al. 2003, s. 1075-1092) 

 

Pasqua & Moreno (2004) har gjort en studie i Brasilien om hur kosten och måltidsmönstret 

hos skiftarbetare påverkas beroende på vilket skift man arbetar och även hur detta påverkas 

under olika årstider. Resultaten visade att mer kalori-, kolhydrat- och fettrika måltider 

konsumeras under vinterårstiden. Med detta föreslår man att årstiden inte enbart påverkar 

mängden av mat som äts, utan även vilken typ av mat. Inga statistiska skillnader kan dock 

uppvisas gällande kostintaget mellan skiftarbetare i olika skift, vilket sammanfaller med ett 

flertal andra studier. Däremot ses skillnader i måltidsmönstret, det vill säga tidpunkten på 

dygnet för kostintag. Nattätande kan således främja faktorer som har ett samband med det 

metabola syndromet. (Pasqua & Moreno 2004, s. 949-960) 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en uppfattning om hur kosten och måltidsmönstret påverkas av en 

oregelbunden dygnsrytm hos skiftarbetande poliser. Vidare är syftet att skapa en bild av hur 

och vilka metoder som används för att skapa goda kost- och sömnrutiner i vardagen. 

Specifika frågeställningar är: 

 Hur upplever poliser att deras kostvanor och måltidsmönster påverkas av 

skiftarbete med en oregelbunden dygnsrytm? 

 Vilka livsstrategier används för att hantera kost- och sömnvanor som 

skiftarbetande polis? 



10 

 

2 Metod 

2.1 Metodval 

Eftersom studien baseras på en kvalitativ ansats, har intervjuer valts som den lämpligaste 

metoden för att samla in empiriskt data och på så sätt få svar på frågeställningarna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 17) förklarar att man inom den kvalitativa forskningsintervjun 

”söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna”. I en 

kvalitativ forskningsansats finns ett särskilt intresse till att försöka beskriva det unika och 

individuella, vilket också kan nämnas som ett ideografiskt intresse (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 105). Med tanke på att syftet med studien är att undersöka polisers egna upplevelser 

av hur kostvanor och måltidsmönster påverkas av skiftarbete och en oregelbunden dygnsrytm, 

är intervjuer, enligt mig, den bästa metoden för att kunna få fram just det unika och 

individuella hos de enskilda poliserna. Målet med forskningsintervjuer är att producera 

kunskap, något som sker genom interaktionen mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad. Resultatet av det sociala samspelet bygger således på kvaliteten på intervjuarens 

förmåga att omsorgsfullt ställa frågor, lyhört fånga upp det som sägs och ställa följdfrågor. 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann något som kallas för en kvalitativ inställning, det vill 

säga ”att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av 

människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer – i 

kontrast till ”teknifierade” sätt att studera människan”. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 18, 28, 

98) Att intervjua poliserna om deras arbetssituation och hur de påverkas av detta är ett sätt att 

fokusera på just det vardagliga i deras liv samt att få dem att bli mer medvetna om hur de kan 

hantera skiftarbetet på bästa sätt. 

 

Intervjuformen som har valts här är den riktat öppna (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). 

Enligt den förklaras upplägget som en modell, som fokuserar på bestämda frågeområden med 

öppna följdfrågor för att skapa en djupare förståelse inom ämnet. Intervjutypen påminner om 

den halvstrukturerade, med undantag av att fasta svarsalternativ saknas. Kvale och 

Brinkmanns (2009, s. 19) definition av den halvstrukturerade intervjun är att ”erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen” något som, enligt mig, också kan sägas genomsyra den riktat öppna intervjun. 
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Eftersom syftet är att få fram individuella synpunkter i ämnet anses intervjuguiden (Bilaga 2), 

med bestämda frågeområden innehållande öppna frågor, vara den bästa metoden för att tolka 

och beskriva polisernas egna upplevelser. 

 

2.2 Urval 

Datainsamlingen är baserad på intervjuer med fyra poliser som arbetar i en närförort till 

Stockholm. Urvalet har gjorts genom bekvämlighetsurval via en bekant inom polisen som i 

sin tur kontaktade fyra frivilliga intervjudeltagare, två kvinnliga samt två manliga poliser i 

åldrarna 26 till 37 år. Två av deltagarna i denna studie är skiftarbetare som roterar i treskift, 

där man arbetar i snitt 38,5 timmar per vecka. Arbetstiderna för dagskift är från kl. 07.00 till 

16.00, för kvällsskift från kl. 14.00 till 23.00 och för nattskift från kl. 22.00 till 07.00. 

Dessutom kan så kallade förstärkningsturer tillkomma ibland, vilket innebär att man arbetar 

från kl. 18.00 till 03.00. Poliserna arbetar 25 arbetspass under sex veckor, om de arbetar 

treskift, varav minst sju bör utgöras av nattskift och maximalt nio får läggas dagtid. Resten av 

arbetspassen får de schemalägga själva, förutsatt att vilan mellan arbetspassen är minst elva 

timmar. En gång var sjätte vecka får vilan vara åtta timmar mellan två arbetspass. Utöver 

detta ingår en utbildningsdag samt en planeringsdag var sjätte vecka. De två övriga poliserna 

har precis avslutat sitt treskiftarbete, har nu ett uppehåll ifrån detta och arbetar sedan årsskiftet 

inne på kriminal-avdelningen på stationen.  

 

Deltagarna är anonyma i redovisningen för att ingen koppling ska kunna göras till deras 

identitet. I stället benämns respondenterna enligt polis 1, 2, 3 och 4 i resultat- och 

diskussionsdelarna. 

 

Polis 1: man, 32 år, förhållande med styvbarn, har arbetat ett år med skiftarbete på 

utryckningen och arbetar från och med årsskiftet inne på kriminal-avdelningen.  

Polis 2: kvinna, 26 år, sambo, har arbetat tre år med skiftarbete på utryckningen. 

Polis 3: kvinna, 31 år, bor själv, har arbetat ett halvt år med skiftarbete på utryckningen och 

arbetar från och med årsskiftet inne på kriminal-avdelningen.   

Polis 4: man, 37 år, familj med två barn, har arbetat sex år med skiftarbete på utryckningen.  
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2.3 Genomförande 

Bakgrundsfakta, tidigare forskning, relaterade vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som 

berör studiens ämne har hittats i databasen PubMed, i GIH:s bibliotekskatalog samt på 

Livsmedelsverkets och Nationalencyklopedins hemsidor. 

 

Innan intervjuerna ägde rum formulerades en intervjuguide med specifika teman (bakgrund; 

dygnsrytm, kost och skiftarbete; kost samt åtgärder) och tillhörande frågor (Bilaga 2). 

Frågorna var så öppna som möjligt, för att få en djupare inblick i hur deltagarna upplever sin 

arbetssituation och för att det skulle finnas utrymme för följdfrågor och tolkning av 

respondenternas svar. Samtliga deltagare kontaktades via telefon för att bli informerade om 

studiens syfte, frågeställningar, genomförande och för att boka in tid för intervju. Dessutom 

blev deltagarna upplysta om att de har full anonymitet i studien. Veckan innan intervjuerna 

ägde rum gjordes en pilotintervju med kontaktpersonen. Små justeringar av intervjufrågorna 

gjordes därefter utifrån de svar som gavs under intervjun och för att frågorna skulle bli så 

lättförståeliga som möjligt. 

 

Dagen innan deltagarna intervjuades mejlades frågorna ut, för att de skulle få möjlighet till att 

läsa igenom frågorna, känna sig förberedda och reflektera över sina svar. Samtliga intervjuer, 

förutom den sista, hölls på polisstationen i ett avskilt rum, eftersom det lämpligaste var att 

hålla intervjuerna i anslutning till respondenternas arbetstider. Den sista intervjun var en 

telefonintervju på grund av att det var svårt att hitta en lämplig tid som passade då 

arbetstiderna var väldigt oregelbundna. Tidsåtgången för intervjuerna skiftade från 25 till 34 

minuter, medan telefonintervjun blev aningen kortare (17 minuter). Respondenterna fick börja 

med att berätta kort om sin ålder, familj och deras bakgrund som poliser. Därefter följde 

frågor som berörde skiftarbete, dygnsrytm samt upplevelsen om hur kosten påverkas av en 

oregelbunden dygnsrytm. Sedan fick deltagarna berätta mer specifikt om kosten, dess 

betydelse och vad den består utav under skiftarbete. Eftersom respondenten under 

pilotintervjun tog upp ämnet vätska och hade intressanta synpunkter, ställdes även en fråga 

specifikt angående vätskeintag och hur detta påverkas av skiftarbete. Därefter berördes 

livsstrategier och vilka åtgärder som används i vardagen för att underlätta skiftarbete.  

 

De tre första intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, för att sedan ordagrant kunna 

transkriberas, bearbetas och analyseras. Den fjärde intervjun spelades in med hjälp av en 
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mobil varefter filen överfördes till dator, för att transkriberingen skulle gå smidigare. För att 

underlätta förståelsen och läsningen av transkriberingen har respondenternas svar skrivits i 

skriftspråk. Allt intervjumaterial raderas när studien är klar. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Totalt fem intervjuer har genomförts varav den första var en pilotintervju. Enligt Hassmén 

och Hassmén (2008, s. 262) hjälper en pilotintervju att hitta brister, som på så sätt ökar 

validiteten i datainsamlingen och senare i analysen. Tack vare pilotintervjun som gjordes 

kunde intervjufrågorna valideras, med andra ord säkerställas, så att de uppfattades som 

lättförståeliga och var relevanta för studiens syfte samt för att se den ungefärliga tidsåtgången. 

 

Validitet inom kvalitativ forskning kan bedömas utifrån fyra kriterier; trovärdighet, stabilitet 

och neutralitet av data samt överförbarhet. Med begreppet trovärdighet menas hur trovärdig 

insamlad data är samt intervjuarens tolkning av detta. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155 ff.). 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) förklarar att med validitet menas ”sanningen, riktigheten 

och styrkan i ett yttrande”. Ett giltigt yttrande är övertygande, vägande, försvarbart, 

välgrundat och inte minst hållbart. Man undersöker alltså det som man har för avsikt att 

undersöka. Stabilitet och neutralitet av data syftar på huruvida det material som samlas in är 

stabil över tid, förhållanden och situationer samt i vilken mån data anses vara neutral för att 

kunna utvärderas, bedömas och tolkas på ett liknande sätt av flera varandra oberoende 

personer. Slutligen innebär överförbarhet i vilken mån resultaten kan generaliseras till andra 

grupper och situationer. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155 ff.).  

 

I denna studie förväntas respondenterna ha gett sanningsenliga svar under intervjuerna, för att 

även tolkningen av det uttalade ska kunna bli trovärdigt. Trovärdigheten i yttranden tros öka i 

och med respondenternas anonymitet. Det som däremot behöver uppmärksammas är att två av 

poliserna inte arbetade skift när intervjuerna gjordes, utan de har arbetat på kriminal-

avdelningen sedan årsskiftet. Detta kan tänkas ha betydelse för trovärdigheten i 

respondenternas svar och därför bör tidsaspekten och eventuella minnesrubbningar tas i 

beaktande. Vad gäller stabilitet över tid, kan det hända att respondenternas svar skulle se 

annorlunda ut om samma intervjufrågor ställdes längre fram i tiden. Detta eftersom 

dygnsrytm, kost och sömn är väldigt påverkbara faktorer, speciellt med tanke på den 
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arbetssituation som poliserna befinner sig i. Däremot anses studien helt och hållet uppfylla 

kravet om neutralitet, eftersom en ordagrann intervjutranskribering har gjorts. Detta 

underlättar en liknande tolkning av materialet av flera oberoende personer. Med tanke på att 

skiftarbete påverkar alla individer på olika sätt, kan överförbarheten till enskilda individer 

vara svår. Däremot kan man se vissa gemensamma drag i hur kosten och måltidsmönstret 

påverkas av skiftarbete, vilket i sin tur kan sägas öka överförbarheten till individer som 

arbetar inom samma yrkeskategori. Samtidigt är syftet med en kvalitativ forskningsansats, 

som tidigare nämnts, att beskriva just det unika och särskilda hos en individ, vilket då kan 

sägas minska överförbarheten till en större population (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105). 

 

Reliabilitet innebär ”forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas ofta i 

relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare”. En för stark tonvikt på reliabilitet i intervjuer kan ha en negativ inverkan på 

intervjuarens kreativitet och variationsrikedom. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263 f.). Detta 

sammanfaller med Hassmén och Hassméns (2008, s. 158) förklaring av att data ska vara stabil 

över tid. Att en av intervjuerna var en telefonintervju kan ha påverkat reliabiliteten i 

resultaten, då intervjun blev kortare och mindre utförlig än de övriga. Det upplevdes som 

aningen svårare att få fram information under telefonintervjun, jämfört med när intervjuerna 

gjordes i respondenternas arbetsmiljö i en ansikte-mot-ansikte-situation. Detta kan bero på att 

det känns mer naturligt för respondenterna att berätta om sin arbetssituation på själva 

arbetsplatsen, dels på grund av att det är en miljö som de känner sig bekväma i och dels 

eftersom intervjuaren då också är närvarande. En intervju i respondenternas arbetsmiljö 

skapar i detta fall mer en känsla av ett vanligt samtal än vad som är fallet med en 

telefonintervju. Att utgå ifrån en intervjuguide med teman och färdigt formulerade frågor ökar 

däremot reliabiliteten i intervjuerna, eftersom studien då blir mer replikerbar. Intervjuguiden, 

som användes i denna studie, ligger också som grund för nästa kapitel, där resultaten från 

intervjuerna presenteras.  
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3 Resultat 

De viktigaste och mest intressanta resultaten från intervjuerna sammanställs nedan. De frågor 

som specifikt ingår i studiens syfte och frågeställningar är således i fokus. Övriga frågor som 

ingick i intervjuguiden berördes framförallt för att få en djupare inblick och förståelse i 

arbetet som skiftarbetande polis. 

 

3.1 Dygnsrytm, kost och skiftarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenternas svar visar tydligt individuella skillnader i hur kosten påverkas av skiftarbete 

och en oregelbunden dygnsrytm. Det finns dock en tendens till att måltiderna förskjuts och att 

man missar framförallt lunchen. I stället äts någon form av frukost två gånger per dag.  

 

På vilket sätt upplever du att dina kostvanor 

påverkas av en oregelbunden dygnsrytm? 

Polis 1: ”frukosten hoppar man ju över…titt 

som tätt…efter ett nattpass[…]antingen så 

hinner man klämma i sig en macka eller så 

åker man…åker jag direkt hem och lägger mig 

och då missar jag ju frukost och då missar jag 

ju garanterat en lunch dagen efter”  

Polis 2: ”om jag jobbar natt[…]brukar jag 

äta frukost när jag kommer hem[…]sen har 

jag väldigt svårt att äta varm mat precis när 

jag vaknat[…]på eftermiddagen och då äter 

jag som, en frukost till” 

Polis 3: ”om jag bara utgår ifrån mig 

själv, så har jag ju ätit[…]mer onyttig 

mat…mycket mera, eh, fet mat och 

mera socker och sånt, eh, än vad jag 

gjorde förut[…]aptiten blir ju lite 

snedställd” 

Polis 4: ”det blir ju att man 

vissa dagar äter frukost två 

gånger[…]sen under natten 

så blir det att jag försöker 

äta så lite som möjligt i och 

med att kroppen går på 

sparlåga[…]jag försöker äta 

så normalt som möjligt, 

trots att jag jobbar… skift” 
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Vad gäller upplevelsen av huruvida oregelbundna arbetstider hindrar poliserna från att äta 

nyttigt
11

 och regelbundet anser polis 1 och 3 att det är ens eget ansvar att se till att äta 

hälsosamt. Däremot menar de att det varken är så nyttigt eller regelbundet om man missar två 

mål på en dag, det vill säga en frukost och en lunch. Polis 2 och 4 påpekar att nyttigheten 

påverkas av tillgängligheten till mat under natten. Detta eftersom endast bensinmackar och 

snabbmatsrestauranger har nattöppet, vilket i sin tur påverkar kostutbudet under natten. De 

säger att det inte finns så mycket nyttig mat att välja mellan på natten, om de inte råkar ha 

med sig egna mellanmål. Samtliga poliser är överens om att regelbundenheten påverkas i stor 

utsträckning av arbetets natur, som i sig är väldigt oregelbunden. Ibland kanske de inte ens 

hinner äta något ordentligt mål under sina arbetspass. Därför måste de ständigt tänka 

förebyggande och äta när möjligheten finns, även om de kanske inte är hungriga, annars kan 

det hända att en måltid helt och hållet uteblir.  

  

”En mätt polis är en glad polis[…]man måste alltid liksom tänka förebyggande[…]äta när 

man kan” Polis 3 

 

Som tidigare nämnts är måltidsmönstret individuellt och påverkas framförallt av nattskift. 

Polis 1 äter sällan frukost de dagar då han kommer hem från ett nattpass. På så sätt missar han 

två mål – frukost och lunch, dessa dagar. I stället äter han mellanmål/frukost när han vaknar 

och en sen middag innan nattskiftet börjar. Polis 2 säger att hon ofta äter frukost två gånger 

dagligen, även när hon arbetar dag, eftersom hon då går upp redan kl. 05.30. Efter ett nattskift 

blir det ofta ingen lunch, utan i stället en frukost till när hon vaknar på eftermiddagen och en 

senare middag. 

 

”Frukost är min bästa måltid, ja-jag kan inte skippa den” Polis 2 

 

Polis 3 tycker att måltidsmönstret skiftar relativt mycket från dygn till dygn i och med snabba 

växlingar mellan olika skift. Arbete i kvällsskift försvårar regelbundenheten i 

måltidsmönstret, säger hon. Då äter hon frukost mellan kl. 07.00 och 09.00, åker till stationen 

vid 13-tiden och hinner alltså inte äta någon ordentlig lunch innan kvällspasset. Lunchen blir 

då förskjuten till kl. 17.00 eller 18.00 och middagen blir i sin tur väldigt sen. I detta fall anser 

polis 3 att det blir mindre mat totalt sett under det dygnet.  

                                                 

11
 Här definieras nyttigt som hälsosam kost, som främjar en individs välmående. 
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”Natten, där hade jag ju inställningen när jag började att jag inte skulle äta på 

nattetid[…]men det har ju spruckit…jag äter ju ofta lite mindre liksom precis efter att jag har 

vaknat för att då är jag inte så hungrig[…]ja då blir det ju någon-någon liksom kraftig mat, 

eh, kanske precis innan man börjar jobba vid tio, om ens det, ibland så blir det ingenting där 

tror jag…och då blir det ju någon mat, mataktigt, så här kanske innan tolv och sen går man 

och är lite hungrig och sen så brukar det alltid bli någon fika igen och ja…nej, det är mycket 

onyttigheter alltså” Polis 3 

 

Polis 4 menar att han försöker avvika från måltidsmönstret så lite som möjligt, även om han 

arbetar natt. Han äter alltid frukost vid samma tider, men lunchen hoppar han över ibland på 

grund av dagsömn. Det han framförallt understryker är betydelsen av vatten under ett 

nattskift, annars infinner sig känslan av baksmälla dagen efter.  

 

”Kroppen behöver mer vätska under nätterna…och dricker man mycket så…håller man 

hungern i schack…så det är något jag verkligen försöker tänka på, att inte påverka 

måltidsmönstret för mycket” Polis 4 

 

3.2 Kost 

Majoriteten av respondenterna anser själva att de äter enligt Svenska 

näringsrekommendationer, det vill säga tre större mål och ett till tre mindre mål dagligen, 

speciellt under ledighet. Polis 1 anser själv att han äter ganska bra och håller sig till 

rekommendationerna så gott det går. Polis 2 säger att hon aldrig skulle hoppa över frukost 

eller middag, men att lunchen ibland stryks på grund av nattarbete dagen innan. Dessutom 

anser polis 2 att hon personligen är dålig på att äta mellanmål och att de oftast uteblir. Polis 3 

däremot anser själv att hon äter sämre sedan hon började arbeta skift, jämfört med tidigare. 

Det blir oftast färre måltider, men större portioner och mycket mer energi vid varje tillfälle, i 

stället för att fördela måltiderna mer jämt över dagen. Dessutom tycker polis 3 att hon äter 

alldeles för lite grönsaker. Polis 4 säger att han inte har reflekterat över 

näringsrekommendationerna, men att han försöker få i sig alla måltider samt mellanmål i 

princip varje dag, oavsett om han arbetar skift eller inte.  
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Kosten och måltidsmönstret påverkar prestationen i arbetet enligt de flesta respondenter, men 

på lite olika sätt. Polis 1 tycker inte att han personligen påverkas så mycket av när han kan 

äta, utan menar att han är trött oavsett kostintaget under natten. Däremot har han heller inte 

reflekterat över att kosten och tidpunkten för måltiden skulle kunna vara en bidragande orsak 

till tröttheten. Polis 2 anser att hon blir tröttare och presterar sämre om hon inte får i sig alla 

måltider, speciellt på natten och eftermiddagen. Hon menar att det då är lätthänt att patrullen 

passerar Mc Donald’s och tar en ”stödburgare”, om inget medhavt mellanmål finns med i 

bilen. Polis 3 anser att kosten, måltidsmönstret och tidpunkten för en måltid har en ganska 

stor betydelse för prestationen. Både tröttheten och humöret påverkas i detta fall, men även 

arbetsengagemanget och viljan att arbeta. Hon anser att det egna initiativet och kreativiteten 

påverkas negativt av en dålig kosthållning. Polis 4 säger också att han blir trött och 

ofokuserad om han inte hinner med alla måltider och att det har en stor betydelse för orken att 

prestera. Arbetar han flera nattpass i följd, kan han känna att han blir svagare i och med att 

han missar ett ordentligt mål mat, det vill säga lunchen, per dag. Därför väljer polis 4 också 

att inte arbeta många nätter i rad, utan försöker i stället vända tillbaka dygnet så snart som 

möjligt.  

 

”Då har man ju större benägenhet att äta skräpmat, att man fyller på med någonting annat i 

stället…godis eller cola eller någon snabb energi[…]för mig fungerar det inte” Polis 4 

 

Eftersom det inte finns någon restaurang på arbetsplatsen ställdes en fråga om huruvida 

kosten och måltidsmönstret skulle påverkas om det fanns tillgång till detta. Polis 1 anser först 

att det inte skulle spela någon större roll, men vid närmare eftertanke säger han ändå att han 

förmodligen skulle köpa bättre mat och äta mer sällan på Mc Donald’s när det är stressigt. 

Polis 2 menar att kosten inte skulle påverkas i någon större utsträckning, eftersom hon oftast 

har med sig egen hemlagad mat till arbetet. Däremot anser hon att de skulle bli fler ordentliga 

mellanmål om tillgång till restaurang fanns. Det finns en kiosk på arbetsplatsen som några 

poliser har anordnat och som de bedriver, men där säljs endast läsk, godis, energibarer och 

liknande, vilket inte är nyttigt i längden. Arbetar hon då nattskift och har ett blodsockerfall 

när hon sitter framför datorn och ska försöka avrapportera, så är det svårt att motstå snabb 

energi, säger polis 2. Hon har dock satt upp regler för sig själv att hon inte får äta godis eller 

dricka läsk i veckorna, med andra ord anser hon att hon har sina knep för att försöka hålla en 

nyttig kosthållning. Även polis 3 och 4 instämmer i att mellanmålen skulle påverkas positivt 
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om de kunde köpas på arbetsplatsen. Polis 3 påpekar även att regelbundenheten i 

måltidsmönstret skulle påverkas positivt om det fanns en restaurang som lagade nyttig mat.  

 

”Framförallt så önskar jag att det skulle finnas…att man kunde köpa smörgåsar, yoghurt, 

müsli och sånt[…]och sen att det fanns bra husmanskost som man kunde köpa o-och spara 

och värma till-till middagen” Polis 4 

 

För att få en uppfattning om vad kosten består utav nattetid ställdes en specifik fråga om 

detta. Här är det stora individuella skillnader i kost och måltidsmönster. Majoriteten av 

poliserna påstår att de oftast äter kall mat under natten, det vill säga yoghurt, fil, müsli, frukt, 

smörgåsar, ibland gröt eller dylikt. Polis 1 säger att han äter ungefär fyra till fem bananer 

under ett nattpass utöver fil eller smörgåsar, eftersom han inte kan äta varm mat på natten. 

Polis 3 säger däremot att det ofta blir hamburgare, pommes frites eller liknande under ett 

nattskift. Det har blivit någon form av slentrian att åka till Mc Donald’s och köpa en 

”cheeseburgare”, eftersom hon tyvärr inte är sugen på fil på natten, utan vill hellre ha något 

varmt att äta. Polis 3 nämner även att de på stationen har en ”tårtregel”, vilket innebär att ifall 

någon har blivit försenad eller glömmer något måste personen i fråga ha med sig bakverk. Det 

innebär att det oftast finns något onyttigt tillgängligt på arbetsplatsen.  

 

”Sen så har vi ju de här mackarna, nattöppna mackarna[…]när de ska slänga sitt bröd[…]ja 

kanelbullarna och wienerbröd och allt det där…så det bakar ju nytt liksom på 

morgontimmarna…och råkar vi vara där, då händer det ju också att, ja men vi[…]ta med det 

här till stationen…så får man en påse så här med kanelbullar och grejer[…]ja, då slinker det 

ju ner något sånt[…]man är lite trött[…]man är hängig[…]och ja men vi åker till Mc 

Donald’s, så känns allt mycket bättre…jag har fastnat i den fällan” Polis 3 

 

Kost förknippas ofta med social samvaro och skiftarbete som många gånger innebär 

avvikande måltidsmönster påverkar i sin tur den sociala samvaron. Därför ställdes en fråga 

kring detta område. Polis 1 menar att själva arbetet i sig gör att man knappt hinner se sina 

närstående när man är inne i ett ”nattsnurr”, eftersom man sover på dagarna och är borta på 

nätterna. Polis 2 säger att kost och social samvaro är väldigt förknippat på arbetsplatsen, där 

man försöker äta tillsammans, om det finns tid och möjligheter till det. Under ett skift arbetar 

man tillsammans med en annan polis i patrull och i detta fall är det alltid minst två som äter 
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samtidigt. Under ledighet däremot, menar hon att skiftarbetet i sig påverkar hur pass social 

hon är, vilket också är nackdelen med själva polisyrket. Det kräver att man fokuserar på att 

vila upp sig för att orka inför nästa arbetspass, i stället för att prioritera det sociala livet. Polis 

3 anser att polisarbetet och måltiderna är sociala. Enligt henne är det ofta ”något man hänger 

upp arbetspasset på”, med andra ord knytpunkten. Om det är någon som missar samlingen vid 

maten brukar många bli lite besvikna, eller ifall det blir utryckning just då, eftersom man då 

måste äta själv eller enbart med den andra patrullmedlemmen. Polis 3 anser att hennes 

måltider är mindre sociala under ledighet i och med att hon bor ensam och oftast äter själv. 

Polis 4 menar däremot att kosten och måltiderna ofta bara blir ett snabbt näringsintag på 

arbetsplatsen, i synnerhet om det är mycket som ska göras. I detta fall är måltiderna inte så 

starkt förknippade med social samvaro som kanske på andra arbetsplatser, medan de under 

ledighet bygger mer på social samvaro med familj och vänner, säger han. 
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3.3 Åtgärder 

Det sista som diskuterades under intervjuerna var vilken typ av åtgärder som används för att 

skapa goda rutiner i vardagen som skiftarbetande polis. Även här är svaren väldigt 

individuella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller förändringar som kunde göras för att få bättre rutiner i vardagen medger polis 1 att 

han skulle kunna vara mer noggrann med att äta frukost efter att ha arbetat ett nattpass. För 

tillfället blir det lätt att han hoppar över frukosten på grund av trötthet och lathet. Dessutom 

säger han att han borde lära sig att koppla av och vila ut längre innan det är dags att gå in i ett 

nattpass. I dagsläget är han vaken i princip ett helt dygn om han ska arbeta nattskift. Polis 2 

anser själv att hon borde äta fler mellanmål och dricka mer vatten för att undvika både hunger 

och trötthet under och efter ett arbetspass. Polis 3 nämner att en långsiktig planering av kost 

och måltider skulle hjälpa att skapa regelbundenhet i måltidsmönstret och få till en nyttigare 

Vilka livsstrategier använder du för att skapa en god 

dygnsrytm och bra kost- och sömnrutiner i vardagen? 

Polis 1: ”jag har faktiskt inte gjort något 

specifikt…det har gått av sig självt[…]men 

som sagt, jag har bara jobbat ett halvt år…det 

kanske kommer framöver, man kanske blir 

uttröttad[…]det kanske skulle behövas det här 

med kosten, alltså att man kom in i det…något 

att börja tänka på, så att man åt bättre”  

Polis 2: ”alltså, jag tränar ju…det måste 

man ju göra i det här jobbet för att hålla 

sig pigg och jag känner ju att det gör ju 

att jag mår bättre[…]hellre ta en frukt än 

att ta en cheeseburgare[…]försöka 

någorlunda nä-när jag jobbar natt att jag 

försöker ställa tillbaka liksom” 

Polis 3: ”jag försöker ju att hitta nån-

någon sorts regelbundenhet[…]jag 

har ju upptäckt att jag-att jag mår bra 

av att sova sju-åtta timmar i 

sträck[…]när de åtta timmarna är 

placerade på dygnet verkar inte vara 

så viktigt för mig[…]i-inte gå och 

lägga mig hungrig, då-då sover jag 

inge bra[…]så det kan man väl säga i 

och för sig är… en regel som jag 

har[…]det har ju varit…svårt att-att 

bibehålla mina träningsvanor när jag 

jobbar skift…svårare än jag trodde”  

Polis 4: ”jag planerar alltid 

för hur jag ska äta och hur 

jag ska sova…ja-jag 

struntar inte i någonting 

bara för att[…]ska jag 

jobba mitt första nattpass så 

går jag alltid upp tidigt och 

är aktiv under dagen för att 

kunna sova inför 

natten[…]och så tänker jag 

med maten också, att jag 

äter så nära in på jobbet 

som möjligt, så att jag vet 

att jag är mätt och belåten 

när jag kommer till jobbet” 
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kost. Att alltid ha med sig egna matlådor och mellanmål skulle ge en positiv inverkan på 

detta, anser hon. Polis 4 säger också att han skulle kunna vara ännu mer noggrann med att 

alltid ha med sig egen mat, frukt, smörgåsar och dryck, alltså en komplett måltid, så att han 

inte blir hänvisad till snabbmatsrestauranger.  

 

”Det handlar ju bara om[…]vilja…att man planerar att…och förbereder sig, för det är ju 

inte så svårt att ta med sig” Polis 4 

 

Vad gäller förändringar från arbetsgivarens sida som skulle kunna göras för att de anställda 

ska få bättre förutsättningar i sitt arbete, nämner polis 1 att poliserna förut hade ett bättre 

skiftsystem än i dagsläget. Tidigare behövde de endast vila åtta timmar mellan två arbetspass, 

medan kravet numera är att ha elva timmar vila emellan. Detta gör i sin tur att det blir fler 

nätter i följd som man arbetar samt under en längre tidsperiod, i stället för att komprimera 

ihop passen och få kortare nattperioder. Både polis 1 och 2 påpekar att det som framförallt 

skulle kunna förbättras kostmässigt är tillgängligheten till kostnadsfria mellanmål, såsom 

frukt. Tillgängligheten till mer hälsoriktig mat på arbetsplatsen skulle också vara positivt 

enligt samtliga poliser. Polis 3 anser också att arbetsgivaren kunde köpa in olika 

mellanmålsvarianter, till exempel kolhydratsdrycker, som är lätta att ta med sig när man är ute 

med patrullbilen.   

 

”Jag hade ju något mardrömsscenario när jag liksom sprang omkring i en skog i två timmar 

och helt svettig och kall och blöt och liksom lunchen var ju bara att glömma och sen när vi 

hittade det vi skulle, så tog det ytterligare två timmar innan vi var klara med det…och ja, 

liksom sen kommer man ju in till stationen och är helt slut…och där kunde man ju kanske ha, 

alltså hade man haft med sig något i bilen så hade man ju kanske kunnat fylla på med energi 

under tiden…och ja, inte vara riktigt så trött när man väl kom in och återhämtningen kunde 

ske snabbare[…]för sen skulle ju vi vara fit for fight igen liksom flera timmar till på passet” 

Polis 3 
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4 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur poliser upplever att kosten och måltidsmönstret påverkas 

av skiftarbete. Vidare var syftet att få en uppfattning om vilka livsstrategier som används för 

att hantera kost- och sömnvanor. Vad gäller valet av metod anser jag att jag genom 

intervjuerna fick fram den information som krävdes för att uppnå syftet. Respondenterna fick 

berätta sina egna upplevelser och tankar om huruvida kosten påverkas av skiftarbete och på så 

sätt kunde det unika och individuella tolkas och beskrivas, något som, både enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 19) och Hassmén och Hassmén (2008, s. 105), är syftet med just en 

kvalitativ forskningsintervju. Att intervjun bestod av relativt öppna frågor underlättade också 

förståelsen av polisyrket och dess komplexitet. Eftersom studien var liten i sin omfattning, 

kan man inte överföra resultaten till någon större population. Det som däremot kan ses är 

tendenser i en del frågor. Beträffande intervjufrågorna, mejlades dessa ut till respondenterna 

dagen innan intervjuerna ägde rum. I efterhand har jag insett att det hade kunnat vara klokt att 

vänta till själva intervjun, eftersom mer betänketid kan ha påverkat svaren till mindre 

spontana svar och på så sätt minska reliabiliteten. Å andra sidan sade respondenterna att de 

inte hade haft tid att läsa igenom frågorna innan intervjuerna. Det råder således en ovisshet 

om huruvida reliabiliteten påverkades av detta. Som tidigare nämnts kan telefonintervjun 

också ha bidragit till att minska studiens reliabilitet. Därför skulle det kanske ha varit bra att 

utföra fler intervjuer, för att se huruvida detta kan ha påverkat resultaten eller inte. Däremot 

har jag varit tvungen att begränsa antalet intervjuer, för att transkriberingarna och 

genomgången av materialet är tidskrävande. Nedan diskuteras frågorna och svaren närmare 

med återkoppling till bakgrund och tidigare forskning.  

 

4.1 Dygnsrytm, kost och skiftarbete 

Som resultaten visar är kosten och dess påverkan av skiftarbete och en oregelbunden 

dygnsrytm väldigt individuell och skiljer sig poliserna emellan. Det finns ändå en benägenhet 

till att hoppa över lunchen, om poliserna har arbetat natt. I bästa fall kompenseras detta med 

två frukostar i stället, det vill säga en på morgonen innan de går och lägger sig och den andra 

efter att de har vaknat på eftermiddagen. Ur hälsosynpunkt och utifrån Svenska 

näringsrekommendationer, som gäller för friska, vuxna individer, är denna uppdelning inte 

den mest optimala, med tanke på att 25-35 % av ett dagligt kostintag helst bör utgöras av en 

välkomponerad lunch (Livsmedelsverket 2007b, s. 252). Att utesluta lunchen och i stället 
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kompensera detta med mindre mellanmål kan, enligt mig, tänkas ha samband med att ha 

större hungerkänslor under resten av dagen, vilket sedan kan leda till att man ”överäter” 

kvällstid, något som de Castro (2004, s. 104) också påpekar i sin studie. Om en stor del av 

kosten intas under samma tillfälle, kan det i vissa fall även orsaka problem med 

matsmältningen samt peristaltikrubbningar, något som också Lowden et al. (2010, s. 150) 

nämner i sin artikel. Trötthetskänslan kan också tänkas bli negativt påverkad av oregelbundna 

måltider, dels på grund av att man känner sig trött om man utesluter en måltid, och dels av att 

man äter en stor mängd mat vid samma tillfälle och blir trött efteråt. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2005, s. 10) ger bra matvanor och måltidsmönster också andra hälsofördelar 

som förebygger insjuknande i till exempel typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, olika 

cancerformer, övervikt och fetma. Därför anser jag att vikten av en nyttig lunch borde tas mer 

i beaktande, trots oregelbundna arbetstider.  

 

När det kommer till upplevelsen av huruvida oregelbundna arbetstider hindrar poliserna från 

att äta nyttigt och regelbundet, är det främst regelbundenheten som påverkas negativt. Att 

tänka förebyggande genom att äta trots att man kanske inte är hungrig, är inte det mest 

gynnsamma, då det i slutändan kan tänkas generera övervikt. Detta kan i sin tur, tillsammans 

med andra komponenter, tänkas öka risken för utvecklande av metabola syndromet. Som 

Waterhouse et al. (2003, s. 1075-1092) nämner i sin studie, är tidspress en faktor som i stor 

utsträckning påverkar valet av tidpunkt för en måltid och vad man väljer att äta. Polisyrket 

som i sig är väldigt varierande från dag till dag, beroende på vad som händer i samhället, 

medför att poliserna ofta inte har tid till fredade matraster. Att ständigt vara tillgänglig kan 

säkerligen ha negativa bieffekter på stressnivån och påverka tröttheten. Lennernäs (2010, s. 

2089) diskuterar i sin artikel vikten av ätande i lugn och ro, vilket resulterar i frisättning av 

kroppens antistresshormoner och frambringar känslor av njutning och välbefinnande. Även 

Livsmedelsverket (2007a, s. 25) understryker vikten av att avsätta tid för måltiderna, då det 

kan sänka stressnivån och främja snabbare återhämtning. I samband med intervjuerna 

påpekade en utav poliserna specifikt att arbetsgivarna borde vara mer måna om att de 

anställda får en fredad lunch och middag, vilket inte existerar i dagsläget. Detta tror jag skulle 

påverka den psykiska hälsan positivt.  

 

Nyttigheten ligger mycket på individens egna vilja att anstränga sig att äta nyttigt och inte 

välja snabbmat som förstahandsalternativ. Erfarenheterna av studien visar att det förmodligen 
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skulle vara till stor hjälp om tillgång till lunchrestaurang på arbetsplatsen fanns, för att få 

arbetarna att äta nyttigare och följaktligen skapa mer regelbundenhet i måltidsmönstret. 

Livsmedelsverket (2007a, s. 25 f.) understryker, som tidigare nämnts, att hänsyn till specifika 

utmaningar och krav bör tas på en arbetsplats, såsom valmöjligheter på mat samt gratis frukt 

under nätter och helger. Jag tror att det vore positivt, både från arbetsgivarens och 

arbetstagarens sida, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få tillgång till en nyttig 

kost. Att få i sig en näringsrik och bra måltid skapar bättre förutsättningar att orka arbeta 

effektivt och vara fokuserad.  

 

4.2 Kost 

Kosten i sig är väldigt varierande poliserna emellan. Det man kan läsa utifrån svaren är att 

mellanmålen ofta stryks och i stället äts en större mängd mat, som ger mer energi, vid färre 

tillfällen. Livsmedelsverket (2007a, s. 25) nämner att en energirik måltid skapar en större 

trötthetskänsla direkt efter måltiden än en välbalanserad måltid. Detta har också en viktig 

betydelse för prestationen. Som poliserna nämner blir arbetsengagemanget lidande av trötthet 

och dålig kosthållning. Biologiska rytmer som diskuteras i Arendts (2010, s. 10-20) artikel, 

handlar specifikt om hur rytmerna påverkas när kroppen är i obalans. Den mentala 

prestationen är en faktor som i stor utsträckning påverkas negativt. Även Åkerstedt (2002, s. 

23, 27 f.) tar upp prestationsproblematiken i samband med sömnbrist. På natten, speciellt 

närmare morgontimmarna, då kroppstemperaturen och vakenheten är som lägst, når även 

prestationsnivån sitt bottenläge. Detta påpekades också av polis 2, som sade att hon presterar 

betydligt sämre kl. 05.00 på morgonen än tidigare under natten. Polis 1 nämnde också att det 

händer ibland att han är vaken i princip ett dygn första natten då han arbetar nattskift. Enligt 

Åkerstedt (2002, s. 23) kan prestationsnivån halveras om man är vaken ett helt dygn utan 

sömn, även om stora individuella skillnader föreligger. Trots detta anser jag att det är 

oroväckande i vilken mån prestationsnivån sjunker i samband med sömnbrist, med tanke på 

vad polisyrket innefattar.  

 

Vid frågan om vad kosten specifikt består utav under natten, svarade majoriteten yoghurt, fil, 

müsli, smörgåsar eller dylikt. Detta sammanfaller med resultaten av Waterhouse et al. (2003, 

s. 1075-1092) i frågan om vad som nattarbetare väljer att äta. Att äta kalla saker och mer 

snacks under natten kan påverkas av det faktum att ämnesomsättningen är lägre på natten, då 
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kroppen egentligen behöver vila i stället för att få i sig näring. I detta sammanhang handlar 

det till stor del om individens egna val och vilken typ av kost som man väljer. För en del 

fungerar det bäst med kalla måltider nattetid, medan andra föredrar varm mat. Det som, enligt 

mig, däremot inte är så nyttigt är att välja snabbmat nattetid. Det är oftast väldigt kaloririkt, 

innehåller höga salthalter och är inte särskilt mättande under en längre tid. Dessutom 

rekommenderar Nordic Nutrition Recommendations (2004, s. 96) att skiftarbetare bör försöka 

upprätthålla ett så normalt måltidsmönster som möjligt. För att få till ett bra och hållbart kost- 

och måltidsmönster, tror jag personligen att planering därför är a och o i det hela. Det skulle 

kunna tänkas att anordnande av kostföreläsningar kunde bidra positivt till en mer hälsosam 

kosthållning. Man bör undvika onödigt ätande under natten och dra ner på 

portionsstorlekarna, då kroppens ämnesomsättning trots allt går på sparlåga. Detta föreslås 

också av Nordic Nutrition Recommendations (2004, s. 96). Genom att börja med små 

förändringar, såsom att sluta med ”tårtregeln” som poliserna i dagsläget har, kan man minska 

ätandet av så kallade ”tomma kalorier”, som innehåller mycket socker och fett, men som i 

stort sett saknar vitaminer och mineraler.  

 

Kosten och dess samband med den sociala samvaron är viktig enligt majoriteten av poliserna, 

men tyvärr händer det ofta att kosten mer blir ett snabbt näringsintag än en måltid, speciellt 

om det är stressigt på stationen, liksom polis 4 nämnde. Att den sociala samvaron under 

ledighet blir lidande i och med skiftarbete är också negativt. Polis 2 nämnde under intervjun 

att hon har förlorat kontakten med flera vänner på grund av att hon varken orkar eller hinner 

träffas. Även polis 1 sade att han knappt hinner se sin sambo när han är inne i en period med 

nattskift. Såsom Lennernäs (2010, s. 2088) påpekar, utmanar skiftarbete inte bara kroppen och 

individens metabolism, utan även sociala mekanismer. Här är det viktigt att försöka skapa så 

optimala förhållanden som möjligt utifrån de förutsättningar som man har och även ta i 

beaktande det sociala livet. Tillsammans med den fysiska och psykiska hälsan utgör den 

sociala hälsan en viktig del i känslan av välbefinnande.  

 

En intressant synpunkt som kom upp under pilotintervjun var vätskeintag under ett arbetspass, 

eftersom det verkar påverka framförallt kvinnliga poliser i sitt arbete. I och med att polisen 

under pilotintervjun tog upp ämnet, valde jag att tillsätta en fråga som specifikt handlade om 

detta. Däremot läggs ingen större fokus på ämnet, något som jag nu i efterhand inser att jag 

borde ha tagit mer i beaktande, speciellt med tanke på att det är en viktig del av kosten. Det 



27 

 

som framkom under intervjuerna var nämligen att de kvinnliga poliserna inte dricker 

tillräckligt med vatten under sina arbetspass. Orsaken till detta diskuterades utanför 

intervjuerna och det visade sig att det är fruktansvärt komplicerat med toalettbesök under ett 

arbetspass, om man är ute med patrullbilen. Polisyrket är som sagt väldigt händelsestyrt och 

toalettbesök är inte alltid möjliga. Konsekvenserna av ett lågt vätskeintag är dock trötthet, 

huvudvärk och törst, säger poliserna, något som lätt skulle kunna åtgärdas genom att dricka 

vatten. Polis 3 menar även att det är årstidsbundet, med andra ord att hon dricker betydligt 

mindre på vintern på grund av en kallare temperatur. Detta kan tänkas ha likheter med 

resultaten från Pasqua & Morenos (2004, s. 949-960) studie, där man fann att årstiden spelar 

roll för arbetarnas matvanor. 

 

4.3 Åtgärder 

När det kommer till åtgärder för att skapa bättre kost- och sömnrutiner i vardagen, finns det 

en hel del som fortfarande kan förbättras. Det skiljer sig dock från individ till individ vad som 

passar bäst för att få till en bra rutin. Det som samtliga poliser i studien har mer eller mindre 

gemensamt är att de flesta inte har arbetat med skiftarbete under någon längre tid. Polis 4, 

som har arbetat i sex år på utryckningen, är den som har längst erfarenhet av yrket, men det är 

fortfarande ganska kort tid för att kunna se långsiktiga effekter av arbetet. Det kan tänkas att 

svaren skulle ha sett annorlunda ut om respondenterna hade arbetat inom yrket en längre 

tidsperiod. De åtgärder som diskuterades är dock relevanta, såsom mellanmål och vikten av 

att vila ut sig ordentligt innan nattskift. Ingen av respondenterna har märkt av några större 

sömnproblem, trots att de sover under dagen. De har alltså inte behövt ta till hjälpmedel, 

såsom psykostimulantia, hypnotika, melatonin eller koffein, vilka tas upp i Boivin, Trembley 

& James (2007, s. 581) artikel, som metoder för att antingen öka vakenheten eller främja 

dagsömn.   

 

Ett ämne som endast berördes lite grann i samband med åtgärder var fysisk aktivitet. Några 

utav poliserna tog upp detta som en åtgärd för att orka bättre i vardagen, men förvånansvärt 

lite tid läggs på detta. Polis 3 nämnde att det är svårare än vad hon hade trott att försöka få till 

regelbunden fysisk aktivitet. Det är i och för sig förståeligt med tanke på att arbetstiderna är 

väldigt oregelbundna. Trots detta anser jag att det vore gynnsamt att försöka planera in 

regelbunden fysisk aktivitet som en strategi, för att skapa goda vanor i vardagen.  
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Ur ett salutogent, det vill säga förebyggande, hälsoperspektiv anser jag att det är ytterst viktigt 

att arbetsgivaren har en bra kommunikation med sina anställda och lyssnar till deras behov, 

för att kunna skapa bättre förutsättningar i själva arbetssituationen. Detta skulle gynna båda 

parterna, förebygga ohälsa och kanske även dra ner på framtida sjukskrivningar. Liksom 

Åkerstedt (2002, s. 83) nämner, är skiftarbete ”ofysiologiskt och kan egentligen aldrig bli 

riktigt bra”, men däremot kan man skapa så goda förutsättningar som möjligt för att underlätta 

arbetet i största mån. Hälsoprofilbedömningar kan tänkas vara ett sätt att få till regelbundna 

kontroller av de anställdas hälsa. Utbildningar inom kost, träning och hälsa vore också, enligt 

mig, betydelsefullt för att öka medvetenheten om hur viktig en hälsosam livsstil är. En utav 

poliserna nämnde själv att det finns önskemål om bland annat personlig kostrådgivning, för 

att veta hur hon ska äta på bästa sätt.  

 

Jag anser att jag genom studien har fått en djupare inblick i hur poliser upplever att kosten och 

måltidsmönstret påverkas av skiftarbete. Tendensen är framförallt att måltiderna förskjuts, att 

lunchen missas och i stället äts någon form av frukost två gånger per dag, om de har arbetat 

nattskift. Ämnet jag har valt är stort och skulle kunna utvidgas och undersökas i all 

oändlighet. Förhoppningen med denna studie är dock att respondenterna, men även 

arbetsgivarna, ska bli mer medvetna om hur skiftarbete påverkar hälsan. En av poliserna i 

studien var intresserad av att få tillgång till denna studie för att öka kunskaperna kring kost 

och sömn i samband med skiftarbete. Min önskan är att studien ska bidra till att öka 

förutsättningarna för en bättre hälsa hos skiftarbetande poliser och att fler, inklusive 

arbetsgivarna, ska få tillgång till denna studie. Det viktiga är att inse att man genom små 

förändringar i de nuvarande livsstrategierna kan skapa märkbara förändringar som underlättar 

skiftarbetet och minskar de negativa bieffekterna, varpå den inre klockan kan återgå till en 

bättre balans.  

 

4.4 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att genomföra en större interventionsstudie där man fokuserar på 

kostförändringar, goda måltidsmönster och regelbunden fysisk aktivitet för att se hur detta 

kan påverka polisers upplevda hälsa. I detta fall vore det bra med både en experiment- och 

kontrollgrupp, för att tydligare kunna se skillnader och jämföra grupper emellan.  
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Ett alternativ är också att göra en longitudinell studie, där man fokuserar på att se huruvida 

förändringar av till exempel kost, måltidsmönster och regelbunden fysisk aktivitet sker under 

en längre tidsperiod.  Här kan tänkas att man fokuserar på både vilka fysiologiska och 

psykologiska förändringar som sker till följd av långvarigt skiftarbete. 

 

En annan tanke är även att arbetsgivaren blev mer involverad i undersökningen och att man 

då kunde försöka göra små förbättringar samt förändringar, för att sedan kunna studera 

utfallet.  

 

Det finns som sagt oändliga möjligheter för fortsatt forskning inom ämnet och jag tror att 

många forskare än så länge bara har vidrört ämnet och på det som verkligen kan göras för att i 

slutändan skapa bättre förutsättningar för poliserna. Såväl arbetsgivaren som individen själv 

kan göra stora förändringar för att minska på skiftarbetets negativa bieffekter.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en uppfattning om hur kosten och måltidsmönstret påverkas av en 

oregelbunden dygnsrytm hos skiftarbetande poliser. Vidare är syftet att skapa en bild av hur 

och vilka metoder som används för att skapa goda kost- och sömnrutiner i vardagen. 

Specifika frågeställningar är: 

 Hur upplever poliser att deras kostvanor och måltidsmönster påverkas av 

skiftarbete med en oregelbunden dygnsrytm? 

 Vilka livsstrategier används för att hantera kost- och sömnvanor som 

skiftarbetande polis? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Sleep, food habits, shift work, nutrition, night work, eating habits, police, coping.  

Var har du sökt? 

PubMed, GIH:s bibilotekskatalog, Livsmedelsverkets och Nationalencyklopedins hemsidor.  

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: sleep food habits shift work, nutrition and shift work, night work eating habits, shift 

work police, shift work coping.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Syfte 

Syftet med studien är att få en uppfattning om hur kosten påverkas av en oregelbunden 

dygnsrytm hos skiftarbetande poliser. Vidare är syftet också att skapa en bild av hur och vilka 

metoder som används för att skapa goda kost- och sömnrutiner i vardagen. Specifika 

frågeställningar är: 

 Hur upplever poliser att deras kostvanor och måltidsmönster påverkas av 

skiftarbete med en oregelbunden dygnsrytm? 

 Vilka livsstrategier används för att hantera kost- och sömnvanor som 

skiftarbetande polis? 

 

Bakgrund 

- Ålder? 

- Familj? 

- Berätta lite om din bakgrund som polis (Hur många år har du arbetat som polis? Hur länge 

har du arbetat skift?) 

 

Dygnsrytm, kost och skiftarbete 

1. På vilket sätt upplever du att dina kostvanor påverkas av en oregelbunden dygnsrytm? 

 

2. Upplever du att oregelbundna arbetstider hindrar dig från att äta nyttigt och 

regelbundet? På vilket sätt? 

 

3. Hur påverkas måltidsmönstret, det vill säga tiderna för frukost, lunch och middag, av 

skiftarbete? Hur skiljer sig måltidsmönstret när du arbetar dag-/kvälls-/nattskift? 
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Kost 

4. Hur ser din kost ut jämfört med Svenska näringsrekommendationer, som 

rekommenderar 3 större måltider + 1-3 mindre mål dagligen?  

Hur ofta äter du enligt rekommendationerna? 

 

5. Vilken betydelse upplever du att kosten och tidpunkten på dygnet då du äter har för din 

prestation i arbetet? Hur påverkas prestationen om du inte hinner med alla måltider? 

 

6. Köper du färdiglagad mat eller har du med dig egen hemlagad mat till arbetsplatsen?

  

7. Skulle du äta nyttigare och mer regelbundet om du hade tillgång till restaurang på 

arbetsplatsen? 

 

8. Vad består din kost utav om du äter nattetid? 

 

9. Hur ser kosten och måltidsmönstret ut de dagar då du är ledig? Hur lång tid tar det att 

komma in i normala rutiner efter nattarbete? 

 

10. Kost förknippas ofta med social samvaro. Hur upplever du att skiftarbete, som ofta 

innebär avvikande måltidsmönster, påverkar den sociala samvaron i arbetet/under 

ledighet? 

 

Åtgärder 

11. Vilka livsstrategier använder du för att skapa en god dygnsrytm samt bra kost- och 

sömnrutiner i vardagen? 

 

12. Vilka förändringar skulle du vilja göra för att få bättre rutiner i din vardag?  

 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 


