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Abstract 
Andersson. J (2015). Morningness or Eveningness? Food-, sleep-, and physical activity 
habits among high school students in relation to Chronotype. Bachelor thesis in Public 
Health science. Department of work- and public Health science. Academy of health and 
Occupational Studies. University of Gävle, Sweden. 
 
Aim: The aim of the study was to compare food-, sleep-, and physical activity habits 
among high school students in relation to morning- or evening type (Chronotype). 
Methods: In a cross-sectional study data were collected by use of a questionnaire 
comprising 24 questions concerning the participants´ food-, sleep-, and physical activity 
habits. The questionnaire was distributed to 77 students. A total of 77 (100%) 
individuals, 41 males and 36 females, participated in the study. Data were analyzed by 
descriptive statistics and comparative chi-square test. Results: Students were divided 
into two groups; morningtypes (n= 23) and evening types (n= 54). Morningness was 
associated with sufficient sleep and sleep of good quality during weekdays compared 
with eveningness. Morning types also tend to eat breakfast more often before school 
than evening types. Evening types showed a higher physical activity level. 
Conclusions: Chronotype was associated lifestyle among students in vocational 
secondary school year one. Early school start does not benefit adolescents that are 
evening types and it has a negative impact on sleep- and food habits.   
 
 
 
 
Keywords: Circadian rhythm, Food, Physical activity, Sleep, Adolescents, Sleep, Public 
Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med undersökningen var att jämföra mat-, sömn och motionsvanor hos 
elever som går första året på gymnasiet i förhållande till dygnstyp (morgonpigg eller 
kvällspigg). Design: Tvärsnittsstudie. Metod: En enkät med 24 frågor angående 
respondentens mat-, sömn- och motionsvanor delades ut till 77 gymnasieelever i årskurs 
ett på en kommunal skola i Mellansverige.77 elever besvarade enkäten, 41 pojkar och 
36 flickor, som blev indelade i två grupper; morgonmänniskor (n=23) och 
kvällsmänniskor (n=54). Studien baserades på en tvärsnittsstudie. Data analyserades 
med beskrivande och jämförande statistik. Resultat: Resultatet visar att 
morgonmänniskorna oftare får tillräckligt med sömn och sömn av god kvalitet under 
vardagar än kvällsmänniskorna. Morgonmänniskorna åt i större utsträckning frukost än 
kvällsmänniskorna medan kvällsmänniskorna oftare åt av lunchen som serveras i 
skolan. Kvällsmänniskorna åt mer ohälsosamma mellanmål samtidigt som de ägnade 
mer tid åt fysisk aktivitet. Slutsats: Dygnstyp har en betydelse för hälsosamma 
levnadsvanor hos elever på yrkesförberedande gymnasieskola i årskurs ett. Den tidiga 
skolstarten går emot kvällsmänniskornas dygnsrytm och visar sig påverkar sömn- och 
matvanor negativt. 
 
 
 
 
Nyckelord: Dygnsrytm, Matvanor, Fysisk aktivitet, Tonåringar, Sömn, Folkhälsa 
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1. Inledning 
För vissa elever är det till fördel att börja tidigt på morgonen medan timmarna innan 
lunch för andra är en kamp mot tröttheten (Bollinger & Schibler 2014). Vilka tider en 
person föredrar att gå till sängs på kvällen och stiga upp på morgonen skiljer sig mellan 
människor och varierar under livet (Lange & Randler 2011). Den inneboende, 
biologiska dygnsrytmen ändras under livet för de flesta (Stroebele et al. 2012; Øvery et 
al. 2013). Barn är ofta morgonpigga medan tonåringar i större utsträckning är pigga på 
kvällen och gärna sover längre på morgonen. Forskning menar att detta kan vara ett 
stort problem under skoltiden för de kvällspigga. Skolan är i de allra flesta fall 
anpassade till de morgonpiggas dygnsrytm eftersom den ofta startar tidigt på morgonen. 
De kvällspigga eleverna är då oftast väldigt trötta och har inte samma förutsättningar att 
uppnå bra betyg (ibid.).  
Förekomsten av ohälsosamma mat- och motionsvanor har även visat sig i större 
utsträckning hos de kvällspigga (Hurley et al. 2014). De morgonpigga som vaknar 
utsövda äter oftare frukost medan de som gärna sovit längre inte hunnit bli hungriga 
innan det är dags att åka till skolan (ibid.). Samtidigt som de kvällspigga ägnar sig 
mindre tid åt fysisk aktivitet spenderar de mer tid åt stillasittande aktivitet jämfört med 
de morgonpigga (Urbán et al. 2011). Det är viktigt att ta reda på mer kunskap om detta 
område är för att främja hälsan hos unga och ta hänsyn till tonåringars olika dygnsrytm.  
 

2. Bakgrund 
2.1 En god hälsa för alla  
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Ågren 2003). I 
syfte att nå detta finns delmål inom olika sektorer i samhället. Trygga och goda 
uppväxtvillkor är ett av delmålen där det sjukdomsförebyggande arbetet gällande barn 
och ungdomars hälsa står i fokus. Idag finns stora ojämlikheter gällande barn och 
ungdomars hälsa. Mycket av skillnaderna beror grundläggande på föräldrarnas 
socioekonomiska förhållanden (ibid.). Föräldrars inverkan spelar roll när det gäller 
såväl sömn, matvanor och fysisk aktivitet hos tonåringar (Randler 2011). Därför är det 
viktigt att öka kunskapen hos både föräldrar och unga kring levnadsvanor (ibid).  
 
Tidigare forskning har observerat att matvanor och fysisk aktivitet, vilka är ytterligare 
två delmål i svensk folkhälsopolitik, bland annat påverkas av vilka sömnvanor en 
person har (Nordlund et al. 2004; Ågren 2003). Den tidiga skolstarten har visat sig 
påverka elevernas sömn, frukostvanor, fysiska aktivitetsnivå samt skolprestationen 
(Stroebele et al. 2012). Med mer kunskap inom området kan skolschemat övervägas att 
ändras för att gynna elevers välmående. 
 
2.2 Sömn 
För att klara av livets påfrestningar behöver kroppens funktioner återhämtning 
(Åkerstedt 2004). Viss återhämtning sker under dagtid men den allra största sker under 
tiden vi sover. Sömnen utvecklas i fyra olika cykler som följer varandra. Första stadiet 
är sömnens igångsättningsfas vilken inte har något vidare återhämtningsvärde. Andra 
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stadiet är bassömnen som står för 50 procent av den totala sömnen. I stadium tre och 
fyra når vi djupsömnen. REM-sömnen (Rapid eye movement sleep) är ett skede som 
uppkommer efter sista stadiet och har inte något vidare återhämtningsvärde. REM-
sömnen är slut efter 5-10 minuter och då sker en övergång till stadie 1 och cyklerna 
upprepas. Detta upprepas 4-6 gånger per natt. Återhämtningen är som snabbast under de 
första sömntimmarna och minskar kraftigt mot slutet av sömnen (ibid.).  
 
Sömnproblem har främst konstaterats i åldersgrupperna tonåringar och unga vuxna. 
(SBU 2010; Wallskär & Åkerstedt 2008). Det vanligaste är att man inte känner sig trött 
på kvällen och därför lägger sig senare än man borde och då får en försenad sömnfas. 
Eftersom skolschemat inte tar hänsyn till senarelagd sömn utan ofta har tidiga morgnar 
får en stor del av tonåringar en halvtimme till en timme mindre sömn per dygn än de 
skulle behöva (ibid.). Forskning tyder på att en stor andel elever i åldern 15-18 har 
problem med att vakna på morgonen och känner irritation, sömnighet och har 
svårigheter att kontrollera känslor på grund av den tidiga skolstarten (Warner et al. 
2008). 
 
2.3 Den biologiska klockan 
Människans beteende och ämnesomsättning styrs av kroppens inneboende dygnsrytm 
som är inställd på att vara aktiv dagtid (Lennernäs 2010). Människans dygnsrytm 
påverkas av flera mekanismer i vår kropp (Wallskär & Åkerstedt 2008; Bollinger & 
Schibler 2014). Dels ger ljuset information från näthinnan till resten av kroppen att det 
är dagtid. Kroppstemperaturen förändras under dygnet och är som högst under 
eftermiddagen vid 17-tiden. På natten sjunker temperaturen och når sitt lägsta vid 05-
tiden. Temperaturen har bevisats påverka vår trötthet; när den är som högst är vi som 
mest pigga och kan ha svårt att sova medan när den är som lägst är vi som mest trötta. 
Hos till exempel nattarbetare som måste hålla sig vakna under hela natten kan en extrem 
trötthetskänsla infinna sig vid den tidiga morgonen. Efter några timmar, i takt med att 
kroppstemperaturen ökar igen, kan tröttheten också minska. Oavsett hur våra 
sömnbehov ser ut försöker den biologiska klockan se till att sömnen infaller under 
denna tid (ibid.).  
 
2.4 Morgon- och kvällsmänniskor 
Även om de flesta människor är aktiva dagtid finns det variationer mellan individer och 
dygnsrytmen förändras under livet (Bollinger & Schibler 2014). Vissa människor 
föredrar att gå upp tidigt på morgonen medan andra gärna drar ut på morgonen och 
sover längre. Samtidigt vill vissa av oss gå och lägga oss tidigt medan andra gärna är 
uppe sent. Detta beror på att dygnsrytmen ser olika ut hos oss människor. Som tidigare 
nämnts har alla människor en inbyggd klocka som styr kroppen. Vissa har en klocka 
som är inställd på ett 23 till 24-timmarsdygn (morgonmänniskor) medan andras klocka 
är inställd på till exempel ett 25 till 26- timmarsdygn (kvällsmänniskor) (ibid.).  
 
Wallskär och Åkerstedt (2008) menar att vad som avgör om en person är morgon- eller 
kvällsmänniska är delvis ärftligt men även socialt betingat. Ofta sker en övergång från 
morgonmänniska till kvällsmänniska i åldrarna 12-14 (Bakotic et al. 2013). 



 

 3 

Kvällsmänniskor har sedan visat sig allt vanligare bland äldre tonåringar (Lange & 
Randler 2011). Randler (2011) beskriver att föräldrars regler att gå till sängs under 
skoldagar har visat stort inflytande på tonåringar oberoende om de var morgon- eller 
kvällsmänniskor. Tonåringar vars föräldrar hade bestämt tid för sänggående visade sig 
komma in i en vana att stiga upp tidigt på morgonen och känna sig utvilade (ibid).  
 
Kvällsmänniskorna har i större utsträckning visat känslomässiga problem såsom 
irritation samt större svårigheter att klara av skolarbetet (Lange & Randler 2011). 
Eftersom skolan ofta startar tidigt på morgonen har det visat sig vara till stor fördel för 
de tonåringar som är morgonmänniskor (ibid.). Kvällsmänniskorna drabbas därför ofta 
av för lite sömn under skolveckorna då de lägger sig senare än morgonmänniskorna 
samtidigt som de måste stiga upp ungefär samma tid (Bakotic et al. 2013). Vid en 
mätning av positiva och negativa effekter hos elever under skoldagen (i relation till 
morgon- och kvällsmänniskor) har morgonmänniskor visat högre positiva effekter under 
hela skoldagen. Däremot bland kvällsmänniskor var de positiva effekterna högre senare 
under skoldagen (Randler & Weber 2015).  
 
2.5 Dygnsrytm och kognitiva faktorer 
Under sömnen arbetar hjärnan med att konsolidera minnet; den rensar ut onödig 
information och lagrar viktig information (Stickgold et al. 2001). Därför påverkas 
inlärningen negativt av för lite sömn (ibid.) Som tidigare nämnts har det visat sig vara 
till stor fördel att vara morgonmänniska när det kommer till att prestera i skolan (Lange 
& Randler 2011). Detta beror bland annat på att kvällsmänniskor i större utsträckning 
får färre sömntimmar per natt än morgonmänniskorna (ibid.). Vidare forskning redogör 
att tonåringar vars sömn omfattar mindre än nio timmar även har sämre frukostvanor, 
tränar mindre och har sämre betyg än de som sover mer än nio timmar per natt 
(Stroebele et al. 2012). Sömnkvaliteten och den akademiska motivationen har visat en 
signifikant skillnad mellan dygnstyperna hos främst flickor (Önder et al. 2014). Bland 
flickorna tenderade de kvällspigga att ha en sämre sömnkvalitet och akademisk 
motivation. Flickor har i allmänhet högre krav på sig själva när det kommer till 
skolarbete och mer oro gällande deras akademiska framgång vilket kan orsaka en 
försämrad sömnkvalitet (ibid.).  
 
Sammantaget tyder forskningen på att kvällspigga tonåringar blir förbisedda med en 
dygnsrytm som inte stämmer överens med skolschemat (Stroebele et al. 2012; Øvery et 
al. 2013). De får för lite sömn, sover i många fall längre på morgonen istället för att äta 
frukost och detta påverkar i sin tur betygen (ibid.). 
 
2.6 Matvanor 
De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskriver att det går bra att äta 
hälsosamt på flera olika sätt. Det viktiga är en bra balans vilket skapas genom att äta 
varierat och inte för mycket i förhållande till energibehovet, i kombination med att röra 
på sig. NNR (2012) lyfter fram ett ökat intag av mat som ger oss mycket näringsämnen 
såsom grönsaker, baljväxter och frukt, fisk, vegetabiliska oljor som till exempel rapsolja 
och mat med fullkorn. Dessa livsmedel bidrar till att minska risken för hjärt-och 
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kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer och övervikt. Mat som bör undvikas eftersom det 
bidrar till att vi får i oss mindre näring och mycket socker är bland annat läsk, godis, 
bakverk och kakor (ibid.).  
 
Regelbundna matvanor har visat sig ha en koppling till hälsosammare livsmedelsval 
(Sjöberg et al. 2003). En svensk undersökning på 15-16 åriga elever visade att elever i 
studien med oregelbundna frukostvanor hade ett lägre intag av protein, kalcium, fibrer 
och zink. Dessa elever hade istället ett markant högre intag av ohälsosamma livsmedel 
med högre energi men som saknar näringsinnehåll. I undersökningen var det främst 
flickor med oregelbundna frukost-, lunch- och middagsvanor som visade ett betydande 
lägre intag av hälsosamma livsmedel såsom mjölk, frukt, grönsaker, kött, potatis och 
rotfrukter jämfört med de flickor som hade regelbundna matvanor. Intaget av läsk, chips 
och godis var istället mycket högre (ibid.).  
 
2.7 Matvanor och dygnstyp 
Det finns en betydande koppling mellan dygnsrytmen, hungerkänslor och metabolismen 
(Hurley et al. 2014). Vid kvällstid förändras ämnesomsättningen och det sker en 
minskning av den metaboliska produktionen. Ämnesomsättningen i kroppens celler 
minskar vilket gör att matsmältningen tar längre tid under natten och hungerkänslorna 
blir inte lika påtagliga, urinproduktionen minskar så att vi inte behöver vakna för att 
tömma blåsan. Kroppen är inställd på att fasta under nattetid. Tillväxthormon och 
kortisol verkar som katabola hormoner och gör att blodsocker och fettsyror frigörs från 
lever och fettväv. Detta för att upprätthålla ämnesomsättningen och förse hjärnan, 
nervsystemet och de röda blodkropparna med glukos. På morgonen ökar 
ämnesomsättningen och kroppen känner en ökad lust att äta i takt med att 
aptitstimulerande ämnen frisätts i hjärnan och magtarmkanalen. Detta är förutsatt att 
man vaknat utsövd. Har man väckts för tidigt i dygnsrytmen kan det dröja några timmar 
innan man känner sig hungrig. Därför vaknar ofta morgonmänniskor hungriga medan 
kvällsmänniskors aptit inte riktigt hunnit infinna sig ännu. Med en stabil dygnsrytm och 
regelbundna matvanor programmeras kroppen att känna hunger ungefär vid samma 
tidpunkt varje dag (ibid.)  
 
I en svensk undersökning på 2108 elever jämfördes i vilken omfattning morgon- och 
kvällsmänniskor åt frukost i sjunde klass jämfört med i nionde klass (Nordlund et al. 
2004). Resultatet visade att morgonmänniskor tycks vara mer hungriga på morgonen 
vilket visade sig i hur mycket de åt. Dock skedde sammantaget en minskning av 
regelbundna frukostvanor i båda grupperna från årskurs sju till nio (ibid.). Vidare har 
uteblivna frukostvanor bland tonåringar visat sig vara kopplat till ett ohälsosamt 
beteende gällande både matvanor, alkoholvanor, fysisk aktivitet och välbefinnande 
(Yang et al. 2006).  
 
Gällande konsumtionen av glass/godis och tuggummi framgick även i den svenska 
undersökningen att en ökning skedde hos kvällsmänniskor från årskurs sju till nio samt 
en minskning att välja frukt till mellanmål (Nordlund et al.). Bland morgonmänniskorna 
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visade däremot en minskning i konsumtionen av glass/godis och tuggummi från årskurs 
sju till nio (ibid.). 
 
Ytterligare forskning har konstaterat att de som regelbundet ätit frukost, lunch, middag 
och kvällsmål samt haft ett högt intag av frukt i mindre utsträckning rapporterade 
matematiksvårigheter (Øvery et al. 2013). Studien uppmärksammande även en 
association mellan regelbundna ohälsosamma matvanor och ökade 
matematiksvårigheter (ibid.). 
 
Sammantaget visar studierna som refererats ovan att kvällspigga elever har mindre 
optimala mat- och sovvanor än morgonpigga elever. Att vara kvällspigg kopplas 
samman med för lite sömn och skippad frukost. Utebliven frukost har ett samband med 
matvanor totalt sett.  
 
2.8 Fysisk aktivitet 
Enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) bör barn och unga ägna 
sig åt minst 60 minuter medel- till högintensiv fysisk aktivitet varje dag. Ytterligare 
positiva hälsoeffekter tillkommer vid ökad tid för fysisk aktivitet. Högintensiv fysisk 
aktivitet och muskel- och benstärkande övningar rekommenderas minst tre gånger per 
vecka. En variation bland träningsformer är viktigt för att utveckla alla typer av fysisk 
kapacitet inklusive muskelstyrka, kondition, smidighet, hjärt- och lungkapacitet, 
snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination (ibid.).  
 
Det är särskilt viktigt med fysisk aktivitet i växande ålder, det har visat sig ha stor 
betydelse för benmassa och skelettstruktur senare i livet (Janz et al. 2015). Därför är det 
viktigt med en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet både i hemmet och skolan 
(ibid.). Vetenskapliga belägg finns att fysisk aktivitet har ett positivt samband med till 
exempel skeletthälsa, mental hälsa och självkänsla i åldrarna 6-17 år (Janssen & 
LeBlanc 2010).  
 
2.9 Fysisk aktivitet och dygnsrytm 
Olika studier har undersökt relationen mellan dygnstyp och den fysiska aktivitetsnivån 
på unga som har visat att morgonmänniskor i större utsträckning varit mer fysisk aktiva 
än kvällsmänniskor (Schaal et al. 2010; Randler 2011). I en undersökning där 
dygnstyperna var uppdelade i fyra grader kunde visades en tydlig skillnad där de som i 
högsta grad var morgonmänniskor hade högst fysisk aktivitetsnivå (Wennman et al. 
2015). I undersökningen framgick även att de som sov i mer än nio timmar per natt var 
associerade med lägre fysisk aktivitetsnivå och mer stillasittande (ibid.).  
 
En association mellan kvällsmänniskor och stillasittande har även framgått i en 
undersökning på 2565 elever i 15 års ålder (Urbán et al. 2011). Kvällsmänniskorna 
spenderade i snitt en timme längre framför datorn varje dag med icke skolrelaterat 
arbete än morgonmänniskorna (ibid.).  
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3. Syfte  
Syftet med undersökningen var att jämföra mat-, sömn och motionsvanor hos elever 
som går första året på gymnasiet i förhållande till dygnstyp (morgonpigg eller 
kvällspigg). 
 

4. Frågeställningar 
-‐ Hur stor andel av eleverna är uttalat morgonpigga eller uttalat kvällspigga? 
-‐ Anser eleverna att de får tillräckligt med sömn och sömn med god kvalité under 

vardagar?  
-‐ Hur ofta, vad och under vilka delar av dygnet äter eleverna? 
-‐ Hur många minuter fysisk träning respektive vardagsmotion utövar eleven per 

vecka? 
 

Frågeställningarna analyseras utifrån perspektivet uttalat morgon- eller kvällsmänniska. 
 

5. Metod 
5.1 Design 
Studiens design är en tvärsnittsstudie. Data samlades in via enkäter. Enkät valdes som 
metod eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data från många individer. 
Enkäten var utformad med 24 frågor (Bilaga.2) varav 19 frågor var hämtade från andra 
studier och övriga var konstruerade i denna undersökning. Enkäten delades upp i tre 
delar gällande sömnvanor, matvanor och fysisk aktivitet inklusive demografiska frågor 
gällande kön och ålder. Frågor gällande matvanor syftade att ta reda på vilka tider samt 
vad respondenten åt. Därför besvarades inga mängder och volymer av mat och dryck.  
 
I enkäten användes bland annat frågor från ett frågeinstrument, Diurnal Type Scale, 
utfarbetat av Horne & Östberg och reviderat av Torsvall & Åkerstedt (1980) med syfte 
att bedöma dygnstyp; morgon- eller kvällsmänniska. Klassificering av dygnstyp 
skapades efter respondenterna eget konstaterande om de var utpräglad 
morgonmänniska, i viss mån morgonmänniska, utpräglad kvällsmänniska eller i viss 
mån kvällsmänniska (se fråga 11 i enkäten). För att få fram i vilken grad respondenten 
var fysisk aktiv användes Socialstyrelsens indikatorfrågor för att bedöma och utvärdera 
fysisk aktivitet (FYSS 2015). Frågor gällande respondentens matvanor samt angående 
elevens sömnkvalitet användes frågor utformade av Nordlund et al. (2004).  
 
Frågorna var utformade med fasta svarsalternativ förutom sex öppna frågor där 
respondenten fick besvara frågor gällande matvanor och en fråga där de fick fylla i sin 
ålder.  
 
5.2 Urval 
Urvalet skedde slumpvis för att på så sätt öka generaliserbarheten av data (Bryman, 
2013). För att nå ut med enkäterna kontaktades via telefon först två av de större 
gymnasieskolorna i staden där undersökningen planerades genomföras. Skolorna valdes 
slumpvis från en lista med alla kommunala gymnasieskolor i den utvalda större staden i 
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mellersta Sverige. De större skolorna valdes ut och sedan skedde valet slumpartat då 
författaren blint pekade fram den första skolan på listan att kontakta.  
 
De två första skolorna som kontaktades avböjde inbjudan. Båda skolorna har antagit en 
policy som säger att enkäter utifrån som inte är obligatoriska inte tas emot. Den tredje 
skolan som kontaktades via telefon blev den slutgiltiga skolan. 
 
5.3 Datainsamling och genomförande 
Enkätundersökningen utfördes på en skola med ca 450 elever. Skolan erbjuder tre 
yrkesförberedande gymnasieprogram samt en vuxenutbildning. De olika 
gymnasieprogrammen har inriktningarna el & energi, hotell & turism och restaurang & 
livsmedel. Enkäten delades strategiskt ut till samtliga elever första året på de 
yrkesförberedande programmen som var på plats. Eftersom det ofta sker en övergång 
från morgonmänniska till kvällsmänniska bland tonåringar i åldrarna 12-14 föll valet på 
att undersöka tonåringar som nyligen passerad denna ålder och med stor sannolikhet är 
kvällspigga (Bakotic et al. 2013). Eleverna var mellan 15-19 år. 
 
Första kontakten med skolan var via telefon med rektorn. Efter samtalet skickades mer 
detaljerad information angående undersökningen till rektorn per mejl som sedan 
vidarebefordrades till tre av skolans idrottslärare. Rektorn föreslog att enkäterna skulle 
delas ut i samband med idrottslektioner. Idrottslärarna besvarade mejlet och angav tid 
och datum då det passade att komma och dela ut enkäterna. En av idrottslärarna ville 
själv dela ut enkäterna till sina tre klasser och gjorde så. 
 
5.4 Pilotstudie 
Ejlertsson (2014) menar att en pilotstudie kan vara bra för att kontrollera att frågorna i 
en enkät inte misstolkas av respondenterna. För att testa enkätens användbarhet och 
begriplighet hos målgruppen genomfördes en pilotstudie på tre elever som går första 
året på en kommunal gymnasieskola i södra Sverige. Testgruppen förstod enkäten och 
menade att inga justeringar var nödvändigt.  
 
5.5 Genomförande 
Enkäten delades ut i fem omgångar i fem olika klasser i samband med idrottslektion. 
Författaren var på plats vid två av dessa tillfällen för att presentera sig själv och studiens 
syfte, ge information hur de skulle besvara enkäten och finnas där för att svara på 
eventuella frågor. Istället för att missivbrevet (Bilaga.1) delades ut till var och en 
berättade författaren informationen brevet innehöll innan respondenterna besvarade 
enkäten. De tillfällen författaren inte var på plats förklarades informationen av 
idrottsläraren. 
 
Eleverna hade cirka tio minuter på sig att besvara enkäten. Av gymnasieskolans 112 
elever i första årskursen var 77 elever på plats under utdelningen av enkäter. 34 
personer var inte anträffbara. Samtliga 77 besvarade enkäten. 
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5.6 Dataanalys 
Med hjälp av statistikprogrammet statistic packages for social science (SPSS) 
analyserades insamlad data. Enkäterna som var anonymt besvarade kodades med ett 
identitetsnummer före registrering i SPSS enligt praxis inom forskning (Djurfeldt et al. 
2003). Enkätfrågorna registrerades in i tur och ordning och svaren kodades till olika 
variabler. Majoriteten av frågorna var utformade med fasta svarsalternativ. De öppna 
frågorna gällande respondenternas måltider klassificerades i kategorier efter författaren 
granskat vilka frukost-, mellanmåls- och middagsvanor respondenternas angav. Varje 
svarsalternativ kodades med variabelvärden som exempelvis blev 1 = ”utpräglad 
morgonmänniska, 2 = ” I viss mån morgonmänniska”, 3= ”Utpräglad kvällsmänniska”, 
5 = ”I viss mån kvällsmänniska”. På liknande sätt kodades alla frågor. Dygnstyp 
klassificerades utifrån respondentens svar på vilken dygnstyp de ansåg passa in på sig 
själva. För att kunna analysera var det nödvändigt att koda om variabler utifrån de 
inmatade enkätfrågorna eftersom urvalet var för litet. Dygnstyp blev då två grupper 
istället för fyra; morgon- och kvällsmänniskor (se fråga 11 i enkäten). Fråga 23 och 24 
gällande fysisk aktivitet och vardagsmotion som hade 7 svarsalternativ fick 
kategoriseras om till 4 grupper. De nya svarsalternativen stod för de som inte ägnat 
någon tid, de som når upp till rekommendationerna (NNR 2012) och de som ägnat 150 
minuter eller mer. 
 
På enstaka frågor har internt bortfall förekommit då vissa respondenter inte besvarade 
enkätens alla frågor. För att testa signifikansnivå och hypotesprövning utfördes chi-två 
test. 
  
5.7 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning har 
beaktats i processen. Information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt 
förklarades för respondenterna vilket tog hänsyn till informationskravet och 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Genom att besvara enkäten gav eleven sitt 
samtycke till att delta. Ett missivbrev lästes upp innan utdelningen av enkäter där 
information om att deras svar var oidentifierbara förklarades vilket berör 
konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet togs tillvara på då deltagaren försäkrades om att 
informationen endast skulle komma att användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet 
2002).   
 
Etiska dilemman som kan ha uppstått i den aktuella enkätstudien är eventuella känslor 
av obehag vid besvarande av enkäten hos vissa deltagare (Ejlertsson 2014). Frågor 
angående kost och motionsvanor kan skapa skamkänslor för den som är överviktig 
(ibid.). Trots att alla deltagare var anonyma i enkäten besvarandes den i klassrummet 
där eleverna satt bredvid varandra.   
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6. Resultat  
Nedanför presenteras studiens resultat avrundat till närmaste heltal. I studien deltog 77 
personer varav 41 pojkar (53 %) och 36 flickor (47 %), medelåldern var 16 år. Andelen 
som ansåg sig själva som utpräglad morgonmänniska var 9 respondenter (12 %) och i 
viss mån morgonmänniska 14 respondenter (18 %). Andelen som ansåg sig själva som 
utpräglad kvällsmänniska var 34 respondenter (45 %) och i viss mån kvällsmänniska 
var 20 (25 %). Resultatet visar en sammanslagning av kategorierna ”utpräglad” och ”i 
viss mån”. I gruppen morgonmänniskor var andelen flickor 12 (52 %) och pojkar 11 (48 
%). I gruppen kvällsmänniskor var andelen flickor 24 (45 %) och andelen pojkar 30 (55 
%).   
 
6.1 Sömn och sömnkvalitet  
I tabell 1 presenteras frågor angående sömnmängd och den upplevda sömnkvalitén hos 
respondenterna i förhållande till dygnstyp. Av de respondenter som svarat att de är 
kvällsmänniskor anger 70 procent att de får för lite sömn varje natt eller 3-4 nätter under 
en skolvecka. Hos morgonmänniskorna anser 78 procent att de aldrig eller 1-2 nätter 
under en skolvecka får för lite sömn. Av alla 77 respondenter angav 19 stycken att de 
får för lite sömn varje natt. Efter genomfört chi-två test förkastades nollhypotesen 
eftersom en signifikant skillnad mellan det förväntade och observerade värdet syntes 
x^2 (df 3)=16, 333, p < 0,01. Kvällsmänniskor visar en större koppling till för lite sömn 
än morgonmänniskor. Vidare svarar 57 procent av kvällsmänniskorna att sömnkvalitén 
varken är bra eller dålig under vardagar. 61 procent av morgonmänniskor svarade att 
sömnkvalitén upplevs bra under vardagar och en signifikant skillnad mellan förväntat 
värde och observerat värde kan erhållas x^2 (df 2)=6,454, p < 0,5.  
 

Tabell 1. Självskattad sömnmängd och sömnkvalitet enligt enkätdata hos 
gymnasieelever årskurs 1 fördelat efter dygnstyp. Flickor n= 36, Pojkar n= 41, N=77 
Morgonmänniskor; n= 23 
Kvällsmänniskor; n=54 

 Morgon-
människa 

Kvälls-
människa 

p-värde 

  antal procent antal procent  
Hur ofta under vardagar Varje natt 3           14% 16          31% 0,001 
tycker du att du får för 
lite 

3-4 nätter 2           10% 21          40% 

sömn? 1-2 nätter 12          52% 13           25% 
 Sällan/Aldrig 6            26% 3               6% 
     
Hur upplever du sömn- Dålig 3           13% 6            11% 0,040 
kvalitén under vardagar? Mittemellan 6            26% 30          57% 
 Bra 14          61% 17          32% 

 

6.2 Matvanor och dygnstyp 
I följande avsnitt redovisas i vilken utsträckning respondenterna äter frukost och 
ungefärlig storlek och vad de åt. Avsnittet klargör även hur ofta respondenten ätit av 
lunchen som serveras i skolan eller om de ätit något annat. Vidare redovisas när sista 
målet på dagen vanligtvis inträffar samt vad respondenterna ofta äter som sista mål. 
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Avslutningsvis presenteras antal ät-tillfällen per dag. Alla variabler jämförs mellan 
dygnstyperna morgon- och kvällsmänniskor. 
 

6.2.1 Frukost 
I tabell 2 presenteras att 65 procent av de respondenter som anser sig själva vara 
morgonmänniskor har ätit frukost varje dag innan skolan de senaste fem dagarna och 42 
procent av kvällsmänniskorna. Hos kvällsmänniskorna angav 5 procent att de inte ätit 
frukost någon av dagarna medan hos morgonmänniskor var det endast en person som 
inte ätit någon frukost (4 %). Chi-två test visar att det finns en signifikant skillnad 
angående hur ofta morgon- och kvällsmänniskorna åt frukost x^2 (df 3)= 8,017, p< 
0,05.  
 
Kvällsmänniskorna som åt frukost svarade att de oftast åt en smörgås med dryck. Bland 
morgonmänniskorna förekom mer ett större frukostintag med (utöver smörgås) 
fil/yoghurt/mjölk med tillbehör eller gröt. Sammanfattningsvis var det vanligare med 
frukost och större frukost med flera olika livsmedel hos morgonmänniskorna.  

6.2.2 Skollunch och mellanmål 
Gruppen kvällsmänniskor visade sig i större utsträckning äta av dagens lunch som 
serveras i skolan (76 %), dock påvisas ingen signifikant skillnad vid hypotesprövning 
x^2 (df 3)= 3,157, p> 0,05. Av morgonmänniskorna hade 65 procent ätit av dagens 
lunch. De som inte ätit av dagens lunch hade i de allra flesta fall köpt från kiosk eller 
affär (30 %). Det var främst morgonmänniskorna som inte åt någon lunch alls (32 %). 
Sammanfattningsvis åt kvällsmänniskorna i större utsträckning av lunchen som 
serverades i skolan. I morgongruppen åt de flesta inget mellanmål i skolan under varken 
förmiddag (46 %) eller eftermiddag (62 %). De som åt mellanmål åt till största del 
godis/fikabröd (18 %) eller smörgås/knäckebröd (18 %) på förmiddagen och frukt på 
eftermiddagen (19 %). 
 

6.2.3 Dagens sista måltid 
Tabell 2 visar även vad respondenten ofta äter som dagens sista måltid. Middag var det 
mest förekommande svaret hos både morgonmänniskorna (37 %) och 
kvällsmänniskorna (45 %), däremot visas ingen signifikant skillnad x^2 (df 4)= 1,470, 
p> 0,05. Av de som inte åt middag som sista måltid åt de flesta i båda grupperna 
smörgås (morgonmänniskor 32 %, kvällsmänniskor 35 %). 21 procent av 
morgonmänniskorna och 12 procent av kvällsmänniskorna svarade att de åt 
godis/chips/fika som sista måltid. I tabell 3 presenteras den vanligaste tiden för sista 
målet på dagen. Den största delen av både morgonmänniskorna (55 %) och 
kvällsmänniskorna (38 %) åt sista måltiden under dagen innan klockan 20.00. En 
bredare fördelning förekom hos kvällsmänniskorna där 27 procent åt sista måltid mellan 
20.00 - 20.50 och 25 procent mellan 21.00 - 21.59. Sammanfattningsvis äter både 
morgon- och kvällsmänniskor till störst del middag som sista mål per dag eller smörgås 
innan klockan 20.00.   
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Tabell 2. Matvanor enligt enkätdata hos elever i årskurs 1 på gymnasiet i förhållande till 
dygnstyp. Flickor n= 36, Pojkar n= 41, N=77 
Morgonmänniskor; n=23 
Kvällsmänniskor; n=54	  

 Morgon- 
människa 

Kvälls-
människa 

P-värde 

	   	   Antal Procent Antal   Procent 
Hur många av de 
senaste 5 dagarna 

Alla dagar 
3-4 dagar 

15         65% 
1             4% 

22          42% 
9            17% 

0,046 

har du ätit frukost  1-2 dagar 6           26% 9            17%  
innan skolan? Aldrig 1             4% 13          25% 	  
	      	  
Vad äter du ofta till 
frukost? 
 

Flingor + smörgås 
Flingor  
Gröt 
Smörgås 
Flera smörgåsar 
Inget 
Övrigt 
 

6           29% 
0             0% 
4           19% 
6           29% 
3           14% 
1             5% 
1             5% 

5            10% 
7            14% 
3              6% 
16          31% 
7            14% 
10          19% 
2              4% 

	  

Hur många av de 
senaste 5 dagarna har 

Varje dag 
3-4 dagar 

13         59% 
5           23% 

40          76% 
9            17% 

0,368 

du ätit skollunchen? 1-2 dagar 3           14% 2              4%  
 Aldrig 1             5% 2              4%  
	   	      
Om inte, åt du något  Nej, inget alls 5             32% 7            17%  
annat? Åt medhavd mat 1               6% 2              5%  
	   Åt i restaurang, café 2             12% 11           26% 
	   eller gatukök    
	   Köpte i kiosk/ affär 

 
8             50% 22          52%  

Vad äter du ofta som 
mellanmål på 
förmiddag? 
 
 
 
 
 
 
Vad äter du ofta som 
mellanmål på 
eftermiddag? 
 
 
 

Läsk/energidryck 
Godis/fikabröd 
Smörgås/knäckebröd 
Frukt 
Chokladdryck 
Yoghurt/kvarg 
Övrigt 
Inget 
 
Läsk/energidryck 
Godis/fikabröd 
Smörgås/knäckebröd 
Frukt 
Chokladdryck 
Yoghurt/kvarg 
Övrigt 
Inget 
 

0             0% 
4           18% 
4           18% 
0             0% 
0             0% 
1             5% 
3           14% 
10         46% 
 
2           10% 
0             0% 
1             5% 
4           19% 
0             0% 
0             0% 
1             5% 
13         62% 

4              8% 
4              8% 
9            18% 
1              2% 
4              8% 
1              2% 
4              8% 
24          47% 
 
3              6% 
5            10% 
12          24% 
1              2% 
5            10% 
1              2% 
5            10% 
19          37% 

 

Vad äter du ofta som  Middag 7             37% 22          45% 0,832 
dagens sista måltid? Smörgås 6             32% 17          35% 	  
	   Frukt 1               5% 3              6% 	  
	   Godis/chips/fika 4             21%  6             12% 
	   Övrigt 1               5% 1               5% 
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6.2.4 Antal ät-tillfällen per dag 
En fråga i enkäten handlade om antalet ät-tillfällen av olika typ under vardagar. I 
gruppen kvällsmänniskor angav 12 procent att de vanligtvis äter 7-10 gånger per dag 
medan inga respondenter bland morgonmänniskorna angav sig äta mer än 6 gånger per 
dag. Den största delen bland både morgon- och kvällsmänniskor angav att de äter 
mellan 4-6 gånger per dag (morgonmänniskor 75 % och kvällsmänniskor 69 %). Ingen 
signifikant skillnad kunde däremot påvisas i undersökningen gällande antalet ät-
tillfällen och dygnstyp x^2 (df 7)= 12,092 p< 0,05. Den största delen av 
morgonmänniskorna svarar att de vanligtvis äter sitt första mål på dagen innan klockan 
06.59 (61 %). Av kvällsmänniskorna äter den största delen sitt första mål på dagen efter 
klockan 07.00 (68 %).  
 

Tabell 3. Ät-tillfällen och tider enligt enkätdata hos elever i årskurs 1 på gymnasiet i 
förhållande till dygnstyp. Flickor n= 36, Pojkar n= 40, N=77.  
Morgonmänniskor; n=22 
Kvällsmänniskor; n=54	  

 Morgon- 
människa 

Kvälls-
människa 

P-värde	  

 
Antal ät-tillfällen per 
dag? 

 
1-3 gånger 
4-6 gånger 

Antal Procent 
5             25% 
15           75% 

Antal Procent 
10          19%  
36          69% 

 
0,272 

 
 7-10 gånger 0               0% 6            12% 

 
Tid första målen på 
dagen 
 
 
 
 
 
Tid sista målet på 
dagen 
 
 
 

 
Före 05.00 
5-5.59 
6-6.59 
7-7.59 
8-8.59 
 
Före 20.00 
20-20.59 
21-21.59 
22-22.59 
23.00 eller senare 

 
1               4% 
2               9% 
11           48% 
5             22% 
1               4% 
 
12           55% 
3             14% 
5             23% 
1               5% 
1               5% 

 
0              0%            0,155 
1               2%            
16           30% 
18           34% 
3               6% 
 
20           38%           0,550 
14           26% 
13           25% 
5               9% 
1               2% 

 
 
6.3 Fysisk aktivitet och dygnstyp 
 Tabell 4 visar hur mycket tid respondenterna ägnat åt fysisk aktivitet och 
vardagsmotion de senaste fem dagarna. Gällande fysisk aktivitet svarade den största 
delen av morgonmänniskor att de ägnat 60-120 minuter åt detta de senaste fem dagarna 
(44 %). 26 procent hade ägnat sig åt 120 minuter eller mer bland morgonmänniskorna.  
Kvällsmänniskorna visade en större fysisk aktivitetsnivå än morgonmänniskorna; 42 
procent hade ägnat 120 minuter eller mer åt fysisk aktivitet. Ingen signifikant skillnad 
kan däremot påvisas x^2 (df 3)= 3,335, p> 0,05, vilket betyder att skillnaderna med stor 
sannolikhet kan ha orsakats av slumpen. I båda grupperna svarade 13 procent att de inte 
ägnat någon tid åt fysisk aktivitet. Tabell 3 visar även att vardagsmotionsnivån ser 
ungefär lika ut i båda grupperna. Ingen signifikant skillnad gällande vardagsmotion och 
dygnstyp kan konstateras x^2 (df 3)= 0,371, p> 0,05. 
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Tabell 4. Fysisk aktivitet- och vardagsmotionsnivå enligt enkätdata hos elever i 
gymnasiet årkurs 1 i förhållande till dygnstyp. Flickor n= 36, Pojkar n= 40, N=76. 
Morgonmänniskor; n=22 
Kvällsmänniskor; n=54 

 Morgon- 
människa 

Kvälls-
människa 

P-värde 

  Antal Procent Antal  Procent 
Fysisk aktivitet de senaste 0 min/ingen tid 3           13% 7           13% 0,343 
5 dagarna 60 min el 

mindre 
4           17% 11         21% 

 60-120 min 10         44% 13         24% 
 120 min el mer 6           26% 22         42% 
     
Vardagsmotion de senaste 0 min/ingen tid 1             5% 3            6% 0,946 
5 dagarna 60 min el 

mindre 
10         45% 24         45% 

 60-120 min 7           32% 19         36% 
 120 min el mer 4           18% 7           13% 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att levnadsvanor skiljer sig mellan morgon- och 
kvällsmänniskor när det gäller mat-, sömn- och motionsvanor. Kvällsmänniskorna 
angav hälsosammare levnadsvanor när det gäller fysisk aktivitet och 
morgonmänniskorna angav till viss del hälsosammare levnadsvanor när det gäller sömn-
, och matvanor.  
 

7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att jämföra mat-, sömn-, och motionsvanor hos gymnasieelever 
årskurs 1 i förhållande till dygnstyp (morgonmänniska eller kvällsmänniska). Gällande 
utbredningen av morgon- och kvällsmänniskor framgick i studien att 53 respondenter 
ansåg sig själva som kvällsmänniska i någon grad (70 %) varav 34 av dessa ansåg sig 
själva som utpräglad kvällsmänniska och 20 stycken av dessa i viss mån 
kvällsmänniska. 23 respondenter ansåg sig själva som morgonmänniska i någon grad 
(30 %) varav 9 av dessa ansåg sig själva som utpräglad morgonmänniska och 14 i viss 
mån morgonmänniska.  

7.1.1 Sömn och sömnkvalitet 
Resultatet visar att den största delen av respondenterna anser sig själva vara utpräglade 
kvällsmänniskor. Detta resultat går att jämföra med tidigare studier som beskriver hur 
barn ofta övergår till kvällsmänniskor när de når tonåren (Lange & Randler 2011). Av 
kvällsmänniskorna i den aktuella studien ansåg den största delen att de får för lite sömn 
varje natt under vardagar. Morgonmänniskorna ansåg däremot i större utsträckning att 
de fick tillräckligt med sömn. Det finns tidigare studier som beskriver hur föräldrars 
regler att gå till sängs under skoldagar har visat sig bidra till utvilade tonåringar 
(Randler 2011). I och med detta hade det varit av intresse att se i hur stor utsträckning 
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morgon- och kvällsmänniskor i undersökningen hade regler för sänggående. Frågor om 
detta ingick dock inte i enkätundersökningen.  
Morgonmänniskorna svarade till störst del att sömnen var av bra kvalitet medan 
kvällsmänniskor svarade att sömnkvalitén varken var av bra eller dålig kvalitet. En 
signifikant skillnad påvisades gällande för lite sömn och sämre sömnkvalitet hos 
kvällsmänniskor vilket kan gå ut över skolprestationen kommande skoldag om vi ser till 
tidigare forskning (Lange & Randler 2011).  

7.1.2 Matvanor och dygnstyp 
Tidigare forskning har visat att det förekommer en framstående koppling mellan 
dygnsrytmen, hungerkänslor metabolismen (Hurley et al. 2014). Eftersom 
kvällsmänniskorna ofta vaknar för tidigt i dygnsrytmen kan det dröja några timmar 
innan hungerkänslorna infinner sig (ibid.). Den aktuella studiens resultat angående 
frukostvanor stämmer överens med den tidigare den forskningen. Regelbundna 
frukostvanor visade sig vara mer förekommande hos morgonmänniskor vilket redovisas 
i tabell nr 2. Frukosten klassificerades utifrån de mest frekventa svaren. Grupperna blev 
många på grund av en stor spridning bland svaren. Ett alternativ hade varit att dela upp 
frukosten i ”stor” ”mellan” ”liten” eller ”ingen”. Orsaker till att kvällsmänniskorna 
väljer bort frukosten kan tänkas vara att sömnen prioriteras högre på morgonen eller att 
hungerkänslor inte hunnit infinna sig ännu. 
 
Förutom frukostvanor stämmer inte riktigt studiens resultat gällande matvanor och 
dygnstyp överens med tidigare forskning som beskriver att ohälsosamma matvanor är 
vanligare hos kvällsmänniskor än morgonmänniskor (Stroebele et al. 2012; Øvery et al. 
2013). Dels var det vanligare hos morgonmänniskorna att inte äta någon lunch i skolan 
samt att äta godis/chips eller fika som sista mål på dagen. Eftersom ingen signifikant 
skillnad kunde konstateras är sannolikheten stor att avvikelserna beror på slumpen. 
Kvällsmänniskor drack oftare energidryck till mellanmål i skolan vilken kan tänkas bero 
på att de behöver piggna till. Färre respondenter bland morgonmänniskorna än 
kvällsmänniskorna åt mellanmål i skolan, men de som gjorde det svarade att de oftast åt 
frukt, smörgås/knäckebröd eller godis. Likaså bland kvällsmänniskorna åt de flesta 
inget mellanmål, de som gjorde det åt de flesta smörgås/ knäckebröd.  
 
Totalt sett åt de allra flesta i båda grupperna middag som sista måltid innan klockan 
20.00. Dock definierades inte middag utan frågan gällande vad respondenten vanligen åt 
som sista måltid var öppen. Eftersom ”middag” kan tolkas olika och svaren i många fall 
var särskilt detaljerade hade svarsalternativ varit mer passande. En intressant tanke är 
om de som åt godis/chips eller fika som sista måltid gjorde det utöver middagen eller 
istället för middag. Detta besvarade dock inte studien.  
 
Kvällsmänniskorna har generellt sett fler ät-tillfällen per dag och intar till i större 
utsträckning sitt första- och sista måltid senare tid än morgonmänniskorna vilket 
stämmer med tidigare forskning (Nordlund et al. 2004).  
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7.1.3 Fysisk aktivitet och dygnstyp 
Fysisk aktivitet i ung ålder har visat ett positivt samband med till exempel skeletthälsa, 
mental hälsa och självkänsla i åldrarna 6-17 år (Janssen & LeBlanc 2010). 
I tidigare gjorda studier har det framgått att morgonmänniskor i större utsträckning är 
fysiskt aktiva än kvällsmänniskor (Stroebele et al. 2012; Øvery et al. 2013). I den 
aktuella studien visade resultatet tvärt emot. Det var kvällsmänniskorna som stod för 
flest antal minuter ägnade åt fysisk aktivitet de senaste fem dagarna vilket tabell nr 2 
redovisar. Detta beror med stor sannolikhet på slumpen då ingen signifikant skillnad 
fanns. En orsak kan vara att andelen kvällsmänniskor var så mycket större än 
morgonmänniskor i studien. Hade studiepopulationen varit större kan resultatet ha stämt 
överens med tidigare studier. Tiden ägnad åt vardagsmotion var likvärdiga i grupperna 
däremot fanns heller ingen signifikant skillnad gällande vardagsmotion. I 
undersökningen var andelen morgonmänniskor övervägande flickor vilket skulle kunna 
påverka resultatet om pojkar ägnar sig åt fysisk aktivitet i större utsträckning än flickor.  
 
7.2 Metoddiskussion  
För att besvara studiens syfte användes en kvantitativ metod med design 
tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie var passande då en tillfällig association kan ses 
mellan flera variabler på ett tid- och kostnadseffektivt sätt (Bryman 2013). Fler 
respondenter hade gett ett mer tillförlitligt resultat men på grund av tidsbrist var det inte 
möjligt. I studien var de uttalade morgonmänniskorna betydligt färre än de uttalade 
kvällsmänniskorna vilket kan ge ett skevt resultat med för få morgonmänniskor. En 
alternativ design är att ha inklusionskriterier så att bara uttalade morgon respektive 
kvällsmänniskor med lika många i varje grupp jämförs.  
 
Eftersom det redan fanns validerade frågeformulär angående mat-, sömn-, och 
motionsvanor användes frågor från andra studier. De frågor som användes för att få svar 
gällande matvanor användes Nordlund et al. (2004). Tre av frågor gällande dygnstyp 
och sömnvanor användes av Torsvall och Åkerstedt (1980). Resterande frågor gällande 
sömnvanor användes från Nordlund et al. (2004). Socialstyrelsens indikatorfrågor 
avseende fysisk aktivitet användes för att bedöma respondentens fysiska aktivitetsnivå 
(FYSS 2015). Däremot fanns inget formulär som besvarade alla delar som var av 
intresse i studien. Därför sammanställde författaren ett nytt frågeformulär med frågor 
hämtade från de tre källorna.  
 
Respondenterna klassificerades som morgon- eller kvällsmänniskor utifrån vad de 
svarade i enkäten på frågan ”Försök att ange i hur hög grad du anser dig vara morgon- 
eller kvällsmänniska”. Eftersom ett etablerat frågeinstrument på sju frågor fanns 
utarbetat av Horne & Östberg (1976) och modifierat av Torsvall och Åkerstedt (1980) 
fanns möjligheten att dela upp grupperna utifrån dessa frågor. För att närmare kunna 
säkerställa indelningen av dygnstyp kan alla sju frågor vara till god hjälp om utrymme 
finns. Uppdelningen av morgon- och kvällsmänniskor kan med större möjlighet vara 
felaktig i den aktuella studien då endast en fråga avgjorde dygnstyp.  
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7.2.1 Selektionsbias 
Urvalsgruppen för studien valdes utifrån tidigare forskning som menar att en övergång 
till kvällsmänniskor ofta startar i början av tonåren för att sedan öka bland äldre 
tonåringar (Bakotic et al. 2013). Eftersom respondenterna var över 15 år behövdes inte 
målsmans samtycke till undersökningen vilket underlättade datainsamlingen och var 
tidsbesparande. Resultatet kan ha påverkats av att 34 av sammanlagt 112 elever inte 
deltog.  
 
Enkäterna delades ut till en slumpmässigt vald kommunal gymnasieskola. Skolan var ett 
yrkesförberedande gymnasium vilket gör att resultatet däremot inte går att överföra till 
gymnasieskolor som inte är yrkesförberedande.  
 

8. Slutsats 
Studien visar att sömn, matvanor och fysisk aktivitet skiljer sig mellan morgon- och 
kvällsmänniskor. Annan forskning visar att dygnsrytmen har en betydande roll gällande 
tonåringars livsstilsvanor och då särskilt när det kommer till sömn- och matvanor. För 
kvällsmänniskorna i den här studien upplevdes den tidiga skolstarten som besvärlig och 
påverkar både sömnlängden och sömnkvalitén till det sämre. Morgonmänniskorna i 
studien vaknade ofta utsövda under vardagar, de äter oftare frukost och hälsosammare 
mellanmål jämfört med kvällsmänniskorna. Samtidigt skippade morgonmänniskorna 
oftare skollunchen än kvällsmänniskorna. Gällande fysisk aktivitet och vardagsmotion 
fanns en skillnad rörande den fysiska aktivitetsnivån där kvällsmänniskor ägnade mer 
tid åt fysisk aktivitet. Ingen större skillnad syntes i tiden ägnad åt vardagsmotion. 
Resultatet i studien tillsammans tidigare forskning kan skapa ett nytänkande gällande 
skolans tidiga skolstart. För att sträva mot att så många elever som möjligt dagligen äter 
en hälsosam lunch bör skolor se över vad eleverna anser om skollunchens utbud och 
tider. 
 
8.1 Förslag till framtida forskning 
Uppföljande studier behövs för att på ett mer fördjupat sätt erhålla kunskap om mat-, 
sömn- och motionsvanor hos tonåringar i förhållande till deras dygnsrytm. Mer kunskap 
behövs som grund för att utforma schema med skolstart på morgonen som gynnar såväl 
morgonpigga som kvällspigga elever. Till vidare forskning rekommenderas att urvalet 
görs så att grupperna morgon- och kvällsmänniskor är storleksmässigt lika och att 
antalet flickor och pojkar är ungefär lika i båda grupperna. Ett större urval skulle gett ett 
mer generaliserbart resultat. I studien var det främst flickor som var uttalade morgon 
människor. Eftersom resultatet visade att kvällsmänniskorna i större utsträckning 
ägnade sig åt fysisk aktivitet kan det vara intressant att i vidare forskning där 
könsfördelningen är jämnt fördelad. Ett annat förslag är att undersöka hur senare 
skolstart, tillgång till frukost på skolan eller mer fysisk aktivitet skulle påverka 
elevernas mående. Det är viktigt att studera olika typer av gymnasieskolor för att nå en 
bredare urvalsgrupp. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

 
 
 
 

 
Gävle den 11 november 2015 
 

Inbjudan att medverka i en enkätstudie 

Du som studerar vid gymnasiet inbjuds att medverka i en enkätstudie som handlar om 

hur elever som är morgonpigga, kvällspigga eller mittemellan äter, sover och 

motionerar. En tidig skolstart på morgonen kanske inte passar alla och det påverkar 

livsstilen. Mer kunskap om detta behövs. 

 

Undersökningen består av en enkät som tar cirka 10 minuter att besvara i klassrummet. 

Jag som gör undersökningen heter Jennifer Andersson och läser min sista termin på 

hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle.  

 

Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete där alla deltagare är 

oidentifierbara. 

 

Tack på förhand! 

Jennifer Andersson, Student     

Maria Lennernäs, Handledare 

Tel: 0704921133 

Mail: hhp13jan@student.hig.se    

Mail: maria.lennernas@hig.se  
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Bilaga 2. Enkät     2015-11-13 
 

Enkät angående mat-, sömn och motionsvanor  
 
1. Ange ditt kön 

☐ Kvinna 
☐ Man 
 

2. Ange din ålder 
 
    ………..år 
 
Sömnvanor 
 
3. Vilken tid brukar du somna under vardagar då du har skola? 
 ☐ Före 21.00 
 ☐ Mellan 21.00-21.59 
 ☐ Mellan 22.00-22.59 
 ☐ 23.00 eller senare 
 
4. Vilken tid brukar du vakna under vardagar då du har skola? 

    ☐ Före 06.30 
 ☐ Mellan 06.30-07.29 
 ☐ Mellan 07.30-08.29 
 ☐ 08.30 eller senare 
 
5. Hur ofta under vardagar tycker du att du fått för lite sömn? 

    ☐ Varje natt 
 ☐ Ofta (3-4 nätter/skolvecka) 
 ☐ Ibland (1-2 nätter/skolvecka) 
 ☐ Sällan/aldrig 
 
6. Hur upplever du att du sover om nätterna under vardagar? 

    ☐ Mycket/ganska dåligt 
 ☐ Varken dålig eller bra 
 ☐ Mycket/ganska bra 
 
7. När skulle du föredra att stiga upp om du hade skola heltid (dagtid) där du fritt 
kunde disponera din tid?  

    ☐ Före 06.30 
    ☐ Mellan 06.30-07.29 
    ☐ Mellan 07.30-8.29 
    ☐ 8.30 eller senare 
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8. När skulle du föredra att gå till sängs om du hade skola heltid (dagtid) där du 
fritt kunde disponera din tid?  

    ☐ Före 21.00 
 ☐ Mellan 21.00-21.59 
 ☐ Mellan 22.00-22.59 
 ☐ 23.00 eller senare 
 
9. Vilken tid brukar du somna under helgkvällar? 
 ☐ Före 21.00 
 ☐ Mellan 21.00-21.59 
 ☐ Mellan 22.00-22.59 
 ☐ 23.00 eller senare 
    Vid senare, ange tid:……… 
 
10. Vilken tid brukar du vakna under helgdagar?  

    ☐ Före 06.30 
 ☐ Mellan 06.30-07.29 
 ☐ Mellan 07.30-08.29 
 ☐ 08.30 eller senare,  

             Vid senare, ange tid:.......... 
      
11. Försök att ange i hur hög grad du anser dig vara morgon- eller 
kvällsmänniska.  

    ☐ Jag är en utpräglad morgonmänniska (d v s morgonpigg och kvällstrött) 
 ☐ Jag är i viss mån morgonmänniska 
 ☐ Jag är en utpräglad kvällsmänniska (d v s morgontrött och kvällspigg) 
 ☐ Jag är i viss mån kvällsmänniska 
    
Matvanor 
 
12. Hur tidigt äter du i allmänhet dagens första måltid under vardagar? 

☐ Före 05.00 
☐ 05.00-05.59 
☐ 06.00-06.59 
☐ 07.00-07.59 

     ☐ 08.00-08.59 
☐ Senare än klockan 09.00 

 
13. Hur många av de senaste fem dagarna har du ätit frukost innan skolan? 

    ☐ Alla dagar 
    ☐ 3-4 dagar 
    ☐ 1-2 dagar 
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    ☐ Aldrig 
 
14. Vad äter du vanligtvis till frukost innan skolan? 
 
Svar:………………………………………………………………………………… 
 
15. Hur många av de senaste fem dagarna i skolan har du ätit av dagens lunch i 
skolan?  

☐ Alla dagar 
☐ 3-4 dagar 
☐ 1-2 dagar 
☐ Aldrig 

 
16. Om du inte ätit lunchen som serveras i skolan, åt du något annat då? 

☐ Nej, jag åt inget alls 
☐ Åt medhavd mat 
☐ Åt lunch i restaurang, gatukök, café 
☐ Köpte något att äta i kiosk eller affär 

 
17. Hur många av de senaste fem dagarna i har du ätit middag efter skolan före 
klockan 19? 

☐ Alla dagar 
☐ 3-4 dagar 
☐ 1-2 dagar 
☐ Aldrig 

 
18. Vad äter/dricker du vanligtvis till mellanmål under förmiddagen i skolan?  
 
Svar:………………………………………………………………………………… 
 
 
19. Vad äter/dricker du vanligtvis till mellanmål under eftermiddagen i skolan? 
 
Svar:………………………………………………………………………………….. 
 
20. Hur sent äter du i allmänhet dagens sista måltid? 

☐ Före 20.00 
☐ 20.00-20.59 
☐ 21.00-21.59 
☐ 22.00-22.59 
☐ Efter 23.00 
   Vid senare, ange tid:……… 
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21. Vad äter du oftast som dagens sista mål? 
 
Svar:………………………………………………………………………………….. 
 
22. Hur många gånger äter du per dag om du räknar in frukost, lunch, middag 
och alla mellanmål då du dricker och äter något utöver bara vatten eller te/kaffe? 
 
Svar:…….gånger 
 

Motionsvanor 
 
23. Hur mycket tid har du sammantaget ägnat åt fysisk träning som får dig att bli 
andfådd, till exempel löpning, bollsport, gympass de senaste fem skoldagarna? 
Räkna samman all tid (minst 10 minuter om gången). 
 

☐ 0 minuter/ingen tid 
☐ Mindre än 30 minuter 
☐ 30-60 minuter (0,5-1 timme) 
☐ 60-90 minuter (1-1,5 timmar) 
☐ 90-120 minuter (1,5-2 timmar) 
☐ 150-300 minuter (2,5-5 timmar) 
☐ Mer än 300 minuter (5 timmar) 

 
24. Hur mycket tid har du sammantaget ägnat åt vardagsmotion, till exempel 
promenader, cykling eller trädgårdsarbete de senaste fem skoldagarna? Räkna 
samman all tid (minst 10 minuter om gången). 
 

☐ 0 minuter/ingen tid 
☐ Mindre än 30 minuter 
☐ 30-60 minuter (0,5-1 timme) 
☐ 60-90 minuter (1-1,5 timmar) 
☐ 90-120 minuter (1,5-2 timmar) 
☐ 150-300 minuter (2,5-5 timmar) 
☐ Mer än 300 minuter (5 timmar) 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Jennifer Andersson, student Hälsopedagogiska programmet, Högskolan i Gävle
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