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Útdráttur 

Svefntruflanir eru algengt vandamál og geta dregið úr vellíðan, lífsgæðum og starfsgetu, haft 

slæm áhrif á heilsufar og alvarlegar félagslegar og efnahagslegar afleiðingar. Rannsóknir hafa 

sýnt að árstíðabundnar birtusveiflur hafa slæm áhrif á svefngæði og svefntíma og á veturna 

aukast svefntruflanir. Landfræðileg lega Íslands og mismunur á sólartíma og staðartíma eykur 

hættu á svefntruflunum og félagslegu dægurraski meðal íbúanna. Á Austurlandi er 

sólarupprás um 40 mínútum fyrr en á Vesturlandi, því er líklegt að íbúar á Austurlandi vakni 

fyrr og sofni fyrr en íbúar á Vesturlandi og finni minna fyrir dægurraski. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna árstíðabundinn mun á svefnlengd, svefntruflunum, andlegri líðan 

og lífsgæðum Íslendinga og mun á svefntíma íbúa á Vesturlandi og íbúa á Austurlandi. 

Þátttakendur á aldrinum 18-70 ára voru valdir með lagskiptu slembiúrtaki úr þjóðskrá. Fjöldi 

þátttakenda var 1225 að vetri og 938 að sumri og svöruðu þeir spurningalista á netsíðu eða á 

pappírsformi. Mælitæki voru Munich Chronotype Questionnaire sem metur svefn og virkni, 

Basic Nordic Sleep Questionaire sem metur eðli og alvarleika svefntruflana, Depression 

Anxiety Stress Scales sem metur þunglyndi, kvíða og streitu og HL-prófið sem metur 

heilsutengd lífsgæði. Frumbreytur voru árstíðir og landsvæði og fylgibreytur voru svefntími 

og einkenni þátttakenda; þunglyndi, kvíði, streita og lífsgæði. 

 Pöruð t-próf sýndu árstíðabundinn mun á svefntruflunum og andlegri líðan sem var 

martækt verri að vetri en sumri, en enginn árstíðabundinn munur var svefnlengd eða 

lífsgæðum. Óháð t-próf sýndu landfræðilegan mun á svefntíma og vöknuðu Austfirðingar fyrr 

en íbúar á Vesturlandi á frídögum óháð árstíð og sofnuðu fyrr að vetri. Virka daga snerist 

þetta við þannig að Austfirðingar vöknuðu seinna að vetri en íbúar á Vesturlandi. Íslendingar 

sváfu jafn lengi vetur og sumar, tengsl fundust milli svefntruflana, andlegrar vanlíðan og verri 

lífsgæða og munur er á svefntíma íbúa Austurlands og Vesturlands. Áhrif árstíða og rangrar 

staðarklukku valda viðvarandi félagslegu dægurraski sem er meira að vetri og meira á 

Vesturlandi. 

 



5 

Abstract 

Sleep disturbances are a common problem that can decrease quality of life and productivity, 

have detrimental effect on health and serious social and economical consequences. Research 

indicates that seasonal changes in photoperiod have negative effects on sleep quality and that 

sleep disturbances are more common during winter. The geographical position of Iceland and 

misalignment of biological and social time increases the risk of sleep problems and social 

jetlag amongst the Icelandic population. Time of sunrise is 40 minutes earlier on the east 

coast than in the west coast of Iceland and thus it is likely that inhabitants of the east coast 

wake up and go to sleep earlier than inhabitants of the west coast, and are less effected by 

social jetlag. The aim of this study is to explore the seasonal differences in sleep length, sleep 

problems, psychological functioning and quality of life and also the differences in sleep 

behaviour between inhabitants of the east coast and the west coast of Iceland. Participants 

between the ages of 18 and 70 were selected based on stratified random sampling of the 

national registry. 1225 participants in the winter and 938 participants in the summer answered 

a questionnaire either via the internet or on paper. Instruments used were  Munich Chronotype 

Questionnaire, that measures sleep and activity, Basic Nordic Sleep Questionnaire, that 

assesses the nature and severity of sleep disturbances, Depression Anxiety Stress Scale, that 

measures symptoms of depression, anxiety and stress, and HL-prófið, that measures quality of 

life in relation to health. Independent variables were seasons and geographical location and 

dependent variables were length of sleep, symptoms of depression, anxiety and stress, along 

with quality of life. 

Paired t-tests showed seasonal differences between sleep disturbances and 

psychological functioning that was significantly worse in winter than in the summer. No 

seasonal differences were found regarding quality of life. Independent t-tests showed a 

geographical difference in sleep behaviour, inhabitants of the east coast rose earlier than 

inhabitants of the west coast during weekends and went to sleep earlier during winter. The 

opposite was true on weekdays, inhabitants of the east coast woke up later than inhabitants of 

the west coast during winter. No seasonal difference was found in sleep length in the 

Icelandic population. Correlations was found between sleep disturbances, worse 

psychological functioning and less quality of life. Seasonal effects and effects due to 

discrepancy of sun time and social time cause chronic social jetlag which is more severe in 

the winter time and more pronounced on the west coast of Iceland. 
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Ein af undirstöðum fyrir vellíðan og góða andlega og líkamlega heilsu er nægur og góður 

svefn. Flestir þekkja það að eiga erfitt með svefn stöku sinnum en aðrir eiga við viðvarandi 

vandamál að stríða. Svefntruflanir (sleep problems) eru algengt vandamál sem getur dregið 

verulega úr lífsgæðum manna sem glíma við þær. Svefntruflanir geta verið fylgikvilli annarra 

heilsufarsvandamála en þær geta líka verið sjálfstætt vandamál og þær geta haft mikil áhrif á 

andlega og líkamlega líðan. Um það bil 25% fullorðinna eru ekki ánægðir með svefninn sinn, 

10-15% kvarta yfir því að einkenni svefnleysis og svefntruflana hafi áhrif á þeirra daglega líf 

og 6-10% ná greiningarviðmiðum fyrir svefnleysi (insomnia) (American Psychiatric 

Association, 2013; Morin, LeBlanc, Daley; Gregoire og Mérette, 2006). 

Vandamál tengd svefninum eru eitt algengasta umkvörtunarefni sjúklinga sem koma á 

heilsugæslustöðvar, sérstaklega hjá þeim sem eldri eru, en fáir koma þó sérstaklega vegna 

þeirra. Kvartanir vegna svefntruflana aukast með aldrinum og eru um tvöfalt algengari hjá 

konum en körlum. Verra heilsufar og minni hreyfigeta hjá eldra fólki gæti skýrt það að hluta 

að kvartanir um svefntruflanir aukist með hækkandi aldri. Helstu svefnkvillar sem hrjá fólk 

eru; að eiga erfitt með að sofna á kvöldin, að vakna upp um miðjar nætur og geta ekki sofnað 

aftur eða vakna eldsnemma morguns (American Psychiatric Association, 2013; Morin o.fl., 

2006; Ohayon, 2002). 

Við greiningu svefnleysis eru viðmið bandaríska geðlæknafélagsins, DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fimmta útgáfa) höfð til hliðsjónar. 

Samkvæmt því er svefnleysi greint sem óánægja með gæði eða magn svefns sem einkennist af 

fyrrnefndum kvillum. Svefnleysið þarf að hafa verið til staðar í að minnsta kosti þrisvar í viku 

í þrjá mánuði og valda markverðri áþján (American Psychiatric Association, 2013). Sumir 

sem glíma við svefntruflanir finna aðeins fyrir einu af þessum einkennum, en aðrir geta 

fundið fyrir þeim öllum eða nokkrum þeirra. Í umfjöllun hér er gerður greinarmunur á 

orðunum svefnleysi þar sem átt er við að svefnvandamál séu nægilega mikil til að mæta 

greiningarskilyrðum og svefntruflunum þar sem vandamálin eru ekki nægilega mikil til að ná 

greiningarskilyrðum. Svefnleysi og svefntruflunum fylgir oft dagsyfja, þreyta, þrekleysi og 

skert hugræn geta (cognitive difficlties) svo sem skert athygli, einbeitingarleysi, 

minnistruflanir, lyndisraskanir (mood disturbances) og minni afkastageta (reduced 

productivity) (Buysse o.fl. 2007). Svefnleysi hefur miklar félagslegar og efnahagslegar 

(socioeconomic) afleiðingar, meðal annars vegna aukins kostnaðar heilbrigðiskerfisins, 

fjarvista og vinnutaps (Daley, Morin, LeBlanc, Grégoire og Savard, 2009).  
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Ford, Cunningham, Giles og Croft, (2015a) gerðu rannsóknir á svefnleysi og dagsyfju 

víðsvegar um Bandaríkin á árunum 2002, 2007 og 2012. Þátttakendur voru frá rúmlega 23 

þúsund til um 34,500 í hverri rannsókn og var skipt í fimm aldurshópa frá 18 ára til 74 ára. 

Niðurstöður sýndu að á tímabilinu 2002 til 2012 jókst svefnleysi og dagsyfja frá um 8-30% 

hjá öllum hópum að undanskildum aldurshópi frá 35 ára til 54 ára. Svefnleysi jókst hjá báðum 

kynjum og hjá þátttakendum af hvítum og latneskum uppruna en ekki hjá þátttakendum af 

öðrum uppruna. Hjá yngsta aldurshópnum, 18 ára til 24 ára, varð mesta aukning á svefnleysi, 

eða yfir 30%. Dagsyfja jókst mest hjá aldurshópnum 25 ára til 34 ára. Svefnleysi var mest hjá 

þátttakendum á aldrinum 55 ára til 64 ára og algengara hjá konum en körlum. Svefnleysi og 

dagsyfja var algengara hjá þeim sem einnig áttu við heilsubresti að stríða (Ford o.fl., 2015a).  

Afleiðingar svefnleysis og svefntruflana geta valdið fólki miklum óþægindum og haft 

víðtæk neikvæð áhrif fyrir samfélagið í heild. Það er því til mikils er að vinna að fræða fólk 

um afleiðingar svefnleysis og svefntruflana og hvað hægt er að gera til að bæta svefn.  

 

Svefn og svefnmælingar 

Þó að það sé einstaklingsbundið hve mikið fólk finnur fyrir afleiðingum svefnleysis og 

svefntruflana er ljóst að menn komast ekki af til lengri tíma án svefns. Það hefur þó vafist 

fyrir okkur hvers vegna við sofum og af hverju afleiðingar of lítils svefns eru svo alvarlegar 

sem raun ber vitni.  

Menn verja um þriðjungi ævinnar í svefn og margar kenningar hafa verið settar fram um 

hlutverk hans. Helst er talið að hann þjóni þeim tilgangi að aðlaga og byggja upp kerfi 

líkamans, líklega þá helst heilastarfsemi, því svo virðist sem vöðvar geti hvílst án svefns 

(Carlson, 2001). Svefn gegnir til að mynda mikilvægu hlutverki í úrvinnslu upplýsinga og 

minnisfestu og því grundvallaratriði í öllu námi (Diekelmann og Born, 2010).  

Nýleg kenning um hlutverk svefns er að hann viðhaldi jafnvægi í efnaskiptum líkamans. 

Í vökuástandi safnist fyrir úrgangsefni (ß-amyloid) frá frumum í heilanum sem geti skaðað 

þær ef það safnast fyrir, líkt og gerist í taugahrörnunarsjúkdómum. Kenningin gerir ráð fyrir 

að í svefni fari fram hreinsun á þessum efnum (Barton og Capelli, 2016). Ný tækni sem gerir 

kleift að skoða lifandi vefi betur en áður, tveggja ljóseinda lagsjárgreining (two-photon 

imaging) var notuð af Xie og fleirum (2013) til að skoða heila í lifandi músum. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra hafa stutt þessa kenningu en niðurstöðurnar sýna að í svefni eykst flæði 

heila- og mænuvökva um heilann og að úrgangsefnin skolast burt með vökvanum. Heila- og 

mænuvökvi annast því hreinsunarstarf í heilanum meðan við sofum og losa úrgang frá 
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frumum. Með því skapast rými til að greiða fyrir endurnýjun og uppbyggingu nýrra fruma og 

annarri virkni.  

Þegar menn sofa gefur taugavirkni í heila til kynna hvert svefnstig hans er. Í vöku hefur 

heilastarfsemi lága spennu og háa tíðni. Í svefni snýst þetta við og sofandi sendir heilinn frá 

sér bylgjur með hárri spennu en lágri tíðni (Carlson, 2001).   

Svefninn skiptist í tvær gerðir, NREM (non-rapid eye movement) og REM (rapid eye 

movements). Í eðlilegu svefnmynstri eru fimm svefnstig sem endurtaka sig reglubundið fyrri 

hluta nætur. Þegar líður á nóttina verður breyting á og fjórða svefnstigið dettur út en þriðja 

svefnstig og fimmta svefnstig skiptast á (Morin og Espie, 2003). Svo virðist sem fyrsta og 

annað svefnstig séu ekki jafn mikilvæg og REM svefn og hægbylgjusvefn. Ef menn eru 

sviptir REM svefni verða þeir uppstökkir, eiga erfitt með að einbeita sér og reyna að vinna 

upp tapaðan REM svefn. Skortur á hægbylgjusvefni veldur minni hvíld og lakari svefngæðum 

(Carlson, 2001). 

Hægt er að mæla svefn og svefntruflanir með sérhönnuðum svefnmælitækjum 

(polysomnography – PSG) sem mæla heilavirkni (electroencepalography – EEG), 

augnhreyfingar (electro-occulography - EOG), vöðvaspennu (electromyography – EMG), 

öndunarhreyfingar og súrefnismagn í blóði. Tækið er fest á þátttakendur og þeir látnir sofa 

með það yfir nótt. Tækið skráir meðal annars mælingar á svefntíma, svefnstigum, örvökum 

yfir nóttina og hvenær vaknað er. Niðurstöður eru greindar í tölvu (Report of a joint Nordic 

project, 2007).  

Til að greina svefntruflanir er þó yfirleitt notast við sjálfsmat fólks sem fengið er með 

því að leggja fyrir spurningalista. Því þrátt fyrir að niðurstöður hlutbundinna mælinga geti 

sýnt fram á að svefntruflanir séu til staðar, er alvarleiki þeirra ekki alltaf í samræmi við 

huglægt mat sjúklinganna sem líða fyrir svefntruflanir. Klínísk greining á svefnleysi er því 

byggð á einkennum sem fólk upplifir frekar en hlutbundnum mælingum (Morin og Benca, 

2012).  

 

Líffræðilegir þættir er stjórna svefni – líkamsklukka 

Þrátt fyrir að við mennirnir getum stjórnað hegðun okkar á ýmsan hátt er sumt okkur þó 

ofviða. Þar á meðal er stjórn á líffræðilegum innri ferlum í líkamsstarfsemi sem ekki lúta vilja 

okkar. Svefninn er ekki viljastýrður og við getum ekki ákveðið hvenær við sofnum. Svefni er 

stjórnað af jafnvægisferlum (homeostatic processes) sem leitast við að halda innra ástandi 

lífveru stöðugu, og af dægursveiflum (circadian rhythms) líkamans sem endurtaka sig á 23 - 
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25 klukkustunda fresti og hafa áhrif á breytingar á líkamshita, seytingu hormóna eins og 

melatonín og vaxtarhormóna, taugaboðefna og fleiri þátta í líkamstarfsemi okkar. Í vöku 

safnast fyrir svefnþörf í líkamanum og jafnvægi er haldið með því að mæta þeirri þörf með 

svefni. Dægursveiflur eru stilltar af með líkamsklukku (body clock), sem staðsett er í 

Suprachiasmatic Nuclei (SCN), frumukjarna í aftari undirstúku heilans (Berson, Dunn og 

Takao,  2002; Berson, 2003; Reppert og Weaver, 2002).  

Dægursveiflur ákvarðast af ýmsum utanaðkomandi merkjum (zietgebers) frá 

umhverfinu meðal annars af birtu, myrkri, hitastigi, fæðuframboði og félagslegum þáttum. 

Náttúruleg birta er eitt sterkasta merkið og bæði styrkur ljóssins og samsetning þess hefur 

áhrif á dægursveiflur (Duffy og Czeisler, 2009; Roenneberg, Kantermann, Juda, Vetter og 

Allebrandt, 2013). Upplýsingar um ljósmagn berst til SCN í gegnum sjónhimnu (retina) 

augnanna með sérstaklega næmum ljósnemum (photopigment) sem kallast melanopsin og 

staðsettir eru í hnoðfrumulagi (ganglion cell layer) sjónhimnu. Þessir ljósnemar eru ólíkir og 

óháðir keilum og stöfum og virðast sérhæfðir til að nema birtu frá umhverfi og flytja boð um 

sjónbrautir beint til SCN sem sér um að samstilla dægursveiflur að sólarhringnum (Carlson, 

2001; Berson, 2003; Reppert og Weaver, 2002). Frá líkamsklukkunni í SCN berast boð til 

heilakönguls (pineal gland), kirtils sem staðsettur er ofan við miðheila (midbrain) og rétt 

framan við litla heila (cerebellum) og framleiðir hormónið melatónín sem starfar í takt við 

dægursveiflur. Framleiðsla melatóníns fylgir birtustigi þannig að lítið magn melatóníns er í 

líkamanum að degi til en eykst eftir því sem birta dvín og veldur þá syfju. Melatónínmagn 

helst nokkuð stöðugt yfir nóttina en fer síðan að draga úr því þegar birta eykst að morgni 

(Crowley, Acebo og Carskadon, 2007).  

Líkamsklukkan fylgir ekki nákvæmlega 24 klukkustunda takti á sólarhring heldur að 

meðaltali 24,18 klukkustunda sólarhring og því er stöðug skekkja á milli umhverfis og 

dægursveiflu líkamans. Þessi skekkja leiðréttist hvern dag þegar dagsbirtan verður til þess að 

framleiðsla melatóníns stöðvast. Þegar skortur er á dagsbirtu verður erfiðara að leiðrétta 

skekkjuna og þannig getur líkamsklukkan dottið úr takti ef breyting verður á náttúrulegi 

birtustigi (Friborg, Rosenvinge, Wynn og Gradisar, 2014). Þegar við ferðumst yfir nokkur 

tímabelti og dægursveiflan fylgir ekki lengur sólartíma verður þetta greinilegt. Þetta hefur 

verið kallað dægurvilla (jet lag). Dægurvilla getur valdið andlegri og líkamlegri vanlíðan en 

jafnvægi næst á dægursveiflur á nokkrum dögum þegar líkamsklukkan endurstillist í samræmi 

við sólargang (Berson, 2003).  

Lifnaðarhættir manna geta haft áhrif á líkamsklukkuna, raflýsing að kvöldi getur 
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seinkað henni, vaktavinna og fleira getur orðið til þess að misræmi verður á líkamsklukkunni 

og staðartíma. Þegar það gerist getur það leitt til þess sem kallað hefur verið félagslegt 

dægurrask (social jetlag). Félagslegt dægurrask vísar til þess þegar svefntími fólks ræðst af 

félagslegum athöfnum eins og vinnu frekar en af líkamsklukkunni hliðstætt því sem gerist í 

dægurvillu. En ólíkt því sem gerist við dægurvillu þar sem líkaminn aðlagar sig og nær 

jafnvægi á nokkrum dögum þegar náttúruleg birta er til staðar er félagslegt dægurrask 

viðvarandi ástand hjá þeim sem eru með seinkaða dægurgerð (chronotype). Þeir þurfa að laga 

sig að félagslegum kröfum, til dæmis að vakna snemma til vinnu eða í skóla, án þess að geta 

sofnað eins snemma og þeir þyrftu til að fá nægilega langan nætursvefn. Margir með seinkaða 

dægurgerð reyna því að vinna upp svefnskort á virkum dögum með því að sofa út á frídögum 

(Roenneberg o.fl., 2013; Wittmann, Dinich, Merrow og Roenneberg, 2006).  

 

Dægurgerð. Það er einstaklingsmunur á því hvenær mönnum hentar best að sofna og vakna 

og hvenær sólarhringsins fólk er mest árvökult. Gjarnan er talað um að fólk sé annaðhvort 

morgunhanar, nátthrafnar eða séu þar mitt á milli. Hugtakið dægurgerð (chronotype) vísar til 

þess hvort menn hneigist frekar til þess að vakna snemma og ganga snemma til hvílu eða sofa 

fram eftir morgni og vaka fram á nótt. Til einföldunar er talað um dægurgerð manna sem 

morgungerð, milligerð og kvöldgerð. Líffræðileg ferli sem stýra dægursveiflum ráða því hver 

dægurgerð manna er og hægt er að meta dægurgerð einstaklinga með ýmsum mælingum. Til 

að mynda með hlutbundnum svefnmælingum eins og áður hafa verið nefndar, með 

virknimælum (actimetry), með mælingum á lífsýnum, svo sem munnvatni þar sem magn 

melatóníns er mælt, með mælingum á líkamshita, þar sem dægurgerð er fundin út frá því á 

hvaða tíma sólarhrings hitinn er lægstur og einnig með spurningalistum (Zavada, Gordijn, 

Beersma, Daan og Roenneberg, 2005; Wirz-Justice, 2007).  

Tvíburarannsóknir hafa sýnt að erfðir ráða mestu um hver dægurgerð manna er 

(Koskenvuo, Hublin, Partinen, Heikkilaån og Kaprio, 2007) en þar fyrir utan eru ýmsir þættir 

sem hafa áhrif svo sem aldur, kyn, umhverfi og landfræðileg búseta. Börn eru yfirleitt með 

morgundægurgerð en um 10 ára aldur verður breyting á og með hækkandi aldri og til um það 

bil 30 ára aldurs eykst hlutfall þeirra sem eru með kvölddægurgerð. Frá þeim aldri fer 

dægurgerðin að snúast aftur til morgungerðar hjá meirihluta manna og á efri árum er 

morgundægurgerð aftur ríkjandi. Unglingar með kvölddægurgerð fara seint að sofa vegna 

áhrifa líkamsklukku og eiga erfitt með að aðlaga sig því félagslega umhverfi að vakna 

snemma á virkum dögum. Í viðleitni til að bæta fyrir svefnskort vikunnar sofa þau iðulega 
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lengi fram eftir á frídögum eins og kom fram í rannsókn Thorleifsdottir, Björnsson, 

Benediktsdottir, Gislason og Kristbjarnarson, 2002 á íslenskum börnum. Þetta veldur óreglu á 

svefnvenjum, getur valdið félagslegu dægurraski og sett dægursveiflur úr jafnvægi 

(Borisenkov, Perminova og Kosova, 2010).  

Kvölddægurgerð er algengari á meðal ungmenna á norðurslóðum heldur en ungmenna 

sunnar á hnettinum og seinni hjá ungum mönnum en ungum konum. Stöðug togstreita milli 

innri klukku og ytra umhverfis getur valdið viðvarandi félagslegu dægurraski og haft neikvæð 

áhrif á daglega virkni þeirra, námsárangur og almenna vellíðan (Borisenkov o.fl., 2010; 

Wittmann, o.fl. 2006). 

 

Svefn og hugræn geta 

Of lítill svefn veldur skertri hugrænni getu þó að manneskjan gerir sér ekki alltaf grein fyrir 

því. Það er einstaklingsbundið hversu mikil áhrif of lítill svefn hefur á hugræna getu og á 

hvaða þætti getunnar.  

Rannsókn Van Dongen, Baynard, Maislin og Dinges (2004) var gerð til að skoða 

einstaklingsmun á því hvaða áhrif svefnskerðing hafi á frammistöðu við að leysa verkefni sem 

krefjast skjótra viðbragða, einbeitingar og árvekni. Niðurstöður sýndu að svefnskerðing hafði 

neikvæð áhrif á alla þætti, einbeiting var verri, viðbragðstími var lengri og árvekni var skert 

en mjög einstaklingsbundið var hversu mikil áhrif svefnskerðing hafði á frammistöðu 

þátttakenda (Van Dongen o.fl., 2004). 

Ótal umferðarslys og óhöpp hafa verið rakin til þess að þreytt og/eða syfjuð manneskja 

hefur ekki getað sýnt nægilega aðgát í umferðinni. Rannsókn Masa, Rubio og Findley (2000) 

á ökumönnum á Spáni leiddi í ljós að um það bil einn af hverjum 30 ökumönnum eru 

vanalega syfjaðir við akstur. Þeir ökumenn eru í þrettánfaldri áhættu á að lenda í árekstri 

miðað við ökumenn sem ekki eru syfjaðir undir stýri. Pack o.fl. (2006) gerði rannsókn á 406 

amerískum vöruflutningabílstjórum í Pennsylvaníu til að skoða áhrif of lítils svefns og 

öndunartruflana (respiratory sleep disorders) á syfju og færni. Í rannsókninni kom fram að 

syfja og uppsöfnuð svefnþörf hjá ökumönnum sem að jafnaði sofa stuttan nætursvefn (<5 

klukkustundir á nóttu) skerðir getu þeirra til aksturs og er meiri áhættuþáttur fyrir 

umferðaróhöpp en öndunartruflanir í svefni. Einnig sýndu niðurstöður þeirra að mismunandi 

færniþættir verða fyrir skerðingu og að færniskerðing sé mjög einstaklingsbundin, sem styður 

niðurstöður úr rannsókn Van Dongen o.fl. (2004). 
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Svefnlengd og svefnmynstur 

Mikil gróska hefur verið í rannsóknum um svefn á síðustu áratugum. Rannsóknir hafa meðal 

annars beinst að því að kanna hvort svefntími hafi styst á seinni árum. 

Hæfileg lengd svefntíma á sólarhring er breytileg eftir aldursskeiðum en Alþjóða 

svefnstofnunin (The National Sleep Foundation - NSF) gefur út viðmið um lengd svefntíma 

fyrir fólk á öllum aldri. Til að finna viðmiðin fékk stofnunin 18 vísindamenn í fremstu röð á 

sínu sviði, þar á meðal sex svefnsérfræðinga, til að taka þátt í vísindalegu ferli sem fól meðal 

annars í sér að yfirfara rúmlega 300 rannsóknir á svefnlengd og áhrifum þess að sofa lítið eða 

of mikið á heilsufar. Hópurinn útbjó í sameiningu leitarskilyrði sem fylgt var við kerfisbunda 

leit fræðigreina (systematic literature review) um slíkar rannsóknir. Niðurstaða 

vísindamannanna var lögð til grundvallar við að ákveða hversu langur svefntími þætti 

hæfilegur. Viðmið um lengd svefntíma fyrir fullorðnar manneskjur er samkvæmt þeirri 

niðurstöðu 7 - 9 klukkustundir á sólarhring fyrir 18 - 64 ára með eðlilegum vikmörkum, frá 6 

- 11 klukkustundir á sólarhring fyrir 18 - 25 ára, en 6 - 10 klukkustundir á sólarhring fyrir 26 - 

64 ára, og 7 - 8 klukkustundir á sólarhring fyrir 65 ára og eldri, með vikmörkum frá 5 - 9 

klukkustundum á sólarhring (Hirshkowitz, o.fl., 2015). 

Rannsóknir á svefni og svefntíma hafa bent til að lengd svefntíma undir sex 

klukkustundum á sólarhring að jafnaði sé heilsuspillandi. Svefntími undir sex klukkustundum 

á sólarhring hefur verið talinn auka hættu á ýmsum heilsufarsvandamálum. Meðal þeirra 

heilsufarsvandamála sem talin eru tengjast svo stuttum svefntíma eru hjarta- og 

æðasjúkdómar, offita, sykursýki, krabbamein, kæfisvefn og geðrænar raskanir (Gallicchio og 

Kalesan, 2009; Grandner, Hale, Moore og Patel, 2010). Þar að auki hefur hærri slysatíðni og 

styttri lífslíkur verið tengt því að sofa of lítið og of stuttur svefn er því talinn draga úr 

lýðheilsu (Luyster, Strollo, Zee og Walsh, 2012). Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

svefntími hefur áhrif á lífslíkur og heilsufar, hvort sem svefninn er of stuttur, undir sex 

klukkustundum, eða of langur, yfir níu klukkustundum (Bin, Marshall og Glozier, 2012; Bin, 

Marshall og Glozier, 2013; Léger, Beck, Richard, Sauvet og Faraut, 2014).  

Stuttur svefn hefur meðal annars verið rakinn til lífstíls í nútímasamfélögum. Með 

tilkomu raflýsingar er greiður aðgangur að birtu á öllum tímum sólarhringsins sem getur haft 

áhrif á dægurgerð manna og ýtt undir að fólk fari seinna að sofa en áður (Roenneberg o.fl., 

2013). Einnig hefur orðið mikil fjölgun á störfum sem krefjast þess að fólk vinni á vöktum á 

misjöfnum tímum sólarhringsins sem hefur leitt til þess að stór hópur fólks vakir um nætur 

(Shochat, 2012).  
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Langur svefntími sem áhættuþáttur fyrir lýðheilsu hefur ekki verið jafn mikið í 

sviðsljósinu og stuttur svefntími. Rannsókn sem gerð var í Frakklandi á hátt í 25 þúsund 

þátttakendum á aldrinum 15 ára til 85 ára, leiddi í ljós að 2,7% þátttakenda sváfu 10 

klukkustundir eða meira (Léger o.fl., 2014). Rannsakendur fundu tengsl langs svefntíma 

þátttakenda við ofþyngd þeirra og við geðraskanir, sérstaklega þunglyndi (Léger o.fl., 2014). 

Önnur rannsókn var gerð í Bandaríkjunum sem byggir á gögnum frá könnunum um 

þjóðarheilbrigði (US National Health Interview Survey – NHIS). Þátttakendur voru 56,506 á 

aldrinum 18 ára til 85 ára. Niðurstöður sýndu tengsl langs svefntíma við ofþyngd, sykursýki, 

háan blóðþrýsting, og hjarta- og æðasjúkdóma (Buxton og Macelli, 2010).  

Kerfisbundin yfirlitsrannsókn (systematic review) og safngreining (meta-analysis) á 16 

rannsóknum sem tóku til 1,382,999 þátttakenda leiddi í ljós tengsl þess að sofa of stutt (< 7 

klukkustundir á sólarhring) og þess að sofa of lengi (> 8 klukkustundir á sólarhring) við styttri 

lífslíkur (Cappuccio, D’Elia, Strazzullo og Miller, 2010).  

 

Svefnmynstur og svefntruflanir 

Í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð árið 1995 svöruðu 408 þátttakendur spurningum um svefn 

sinn og svefntruflanir. Þátttakendur voru einnig beðnir að greina frá ástæðum og afleiðingum 

þess ef þeir sváfu ekki nóg. Niðurstöður sýndu að 12% þátttakenda uppfylltu viðmið fyrir 

viðvarandi of stuttan svefn (persistent insufficient sleep) og helmingur þeirra greindu 

jafnframt frá svefntruflunum. Ástæður of stutts svefns án svefntruflana tengdust venjulega 

vinnu eða að fólk sagðist ekki hafa tíma til að sofa. Þátttakendur sem sváfu of lítið greindu frá 

líkamlegum kvillum, andlegri vanlíðan og skertri hugrænni getu sem afleiðingum svefnskorts. 

Konur töldu sig hafa meiri svefnþörf en karlar og töldu sig oftar sofa of lítið en karlar. Helsta 

afleiðing svefnskorts var andleg vanlíðan (Broman, Lundh og Hetta, 1996).  

 Hublin, Kaprio, Partinen og Koskenvuo (2001) rannsökuðu algengi og alfleiðingar of 

lítils svefns í langtímarannsókn sem gerð var í Finnlandi á árunum 1981 og 1990. Fjöldi 

þátttakenda var 12,423, á aldrinum 33 ára til 60 ára. Viðmið fyrir of lítinn svefn var að 

svefntími væri einni klukkustund styttri en tilgreind svefnþörf. Niðurstöður sýndu að árið 

1981 var hlutfall þátttakenda sem svaf of lítið 19,3%, árið 1990 var hlutfallið 20,4% og ekki 

var marktækur munur á milli ára. Af þeim sem sváfu of lítið 1981, sváfu 44% enn of lítið árið 

1990. Of lítill svefn var helmingi algengari hjá konum en körlum. Að sofa of lítið tengdist 

dagsyfju, andvökum, að eiga erfitt með að sofa án truflana og að vilja fara seint að sofa 

(nátthrafn). Nátthrafnar voru yfirleitt meðal yngri þátttakendanna en með aldrinum varð 
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hægfara snúningur í þá átt að vilja fara fyrr að sofa. Karlmenn greindu einnig frá að langar 

vinnustundir hefðu áhrif á að þeir svæfu styttra. Sálrænir erfiðleikar tengdust of litlum svefni 

sem er í samræmi við að svefntruflanir eru fylgikvillar margra geðraskana (Hublin o.fl., 

2001). 

Til að kanna landfræðilegan mun á algengi svefntruflana og til að bera kennsl á 

áhættuþætti svefnerfiðleika var gerð rannsókn í þremur Evrópulöndum: Íslandi, Svíþjóð og 

Belgíu. Þátttakendur voru 2,202 á aldrinum 20 ára til 45 ára. Hlutfall þeirra sem áttu í 

erfiðleikum með svefn þrisvar eða oftar yfir vikuna var 6 - 9% og hlutfall þeirra sem vöknuðu 

of snemma og gátu ekki sofnað aftur var 5 - 6%. Niðurstöður sýndu að þátttakendur á Íslandi 

fóru um klukkustund seinna að sofa og seinna á fætur en þátttakendur í Svíþjóð. Ekki var 

teljandi munur á algengi svefnerfiðleika í löndunum en algengi martraða og uppvöku um 

nætur var breytilegt á milli landa og var marktækt fátíðara á Íslandi en í hinum löndunum 

(Janson o.fl., 1995). 

Tvær stórar faraldsfræðirannsóknir (HUNT-1 og HUNT-2) voru gerðar á heilsufari íbúa 

í Norður-Þrændalögum í Noregi á árunum 1984 - 1986 og aftur árin 1995 - 1997 (Holmen 

o.fl., 2003). Sivertsen, Øverland, Krokstad og Mykletun (2011) rannsökuðu gögn 43,045 

þátttakenda úr HUNT-2 rannsókninni um einkenni svefntruflana og lengd svefntíma, það er 

að segja þann tíma sem þátttakendur lágu í rúminu (time in bed). Upplýsingum var safnað 

fyrir hvern mánuð frá ágúst árið 1995 til júní 1997 að undanskildum júlímánuði árið 1996. 

Niðurstöður sýndu að algengi einkenna um svefnleysi var 12,4% og að enginn marktækur 

munur var á einkennum milli mánaða né var marktækur munur á svefntíma milli árstíða. 

Þessar niðurstöður komu rannsakendum á óvart þar sem faraldsfræðilegar rannsóknir 

(Magnusson, 2000) höfðu áður sýnt að svefntruflanir eru meðal algengra einkenna þunglyndis 

og þunglyndi er algengast yfir háveturinn. Höfundar leiða að því getum að þessar óvæntu 

niðurstöður hafi mátt rekja til aðferðafræði rannsókna. Yfirleitt sé tilgangur rannsókna um 

svefnmynstur og svefntruflanir þátttakendum augljós en svo hafi ekki verið í HUNT 

rannsóknunum þar sem leitað var upplýsinga um margvíslega heilsufarsþætti og það hafi 

dregið úr hættu á rannsóknarskekkjum (Sivertsen o.fl., 2011). 

Stór íslensk langtímarannsókn á svefni og svefnvenjum eins árs til 20 ára barna og 

ungmenna var gerð á árunum 1985, 1990 og 1995. Í fyrstu rannsókninni var 950 börnum 

boðin þátttaka og svarhlutfall var 72,4%. Í annarri rannsókn svöruðu 77,3% þeirra sem tóku 

þátt í fyrstu rannsókninni. Í þriðju og síðustu rannsókninni var bætt við 550 börnum á 

aldrinum 1 - 10 ára, í þeirri rannsókn var hlutfall þátttöku 76,2%. Niðurstöður sýndu að 
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börnin fóru seinna að sofa á frídögum, mikil seinkun varð á svefntíma þeirra á unglingsárum 

og ungar konur (20 - 29 ára) sofnuðu fyrr en ungir karlar. Frá því fyrsta rannsóknin var gerð 

og til þeirrar síðustu (1985 - 1995) varð breyting á svefntíma barnanna. Árið 1995 vöknuðu 

börn til 15 ára aldurs hálftíma fyrr en árið 1985 en svefntími 16 - 19 ára breyttist ekki milli 

rannsókna. Þegar börnin eltust fóru þau seinna að sofa en vöknuðu á svipuðum tíma á virkum 

dögum eins og samfélagslegar skyldur krefjast. Á frídögum vöknuðu þau seinna sem bendir 

til að þá hafi þau bætt sér upp of lítinn svefn á virkum dögum. Elstu þátttakendurnir (20 - 29 

ára) sem bjuggu á landsbyggðinni fóru fyrr að sofa en þáttakendur á sama aldri sem bjuggu í 

Reykjavík eða á Akureyri (Thorleifsdottir o.fl., 2002). 

  

Breytingar á svefnlengd á síðustu áratugum  

Niðurstöðum rannsókna á svefni ber þó ekki öllum saman um hvort rétt sé að svefntími hafi 

almennt styst, enda virðast niðurstöður rannsókna nokkuð misvísandi. Teknar hafa verið 

saman niðurstöður rannsókna víða um heim í því skyni að fá skýrari mynd af breytingum á 

svefntíma. Niðurstöður langtímarannsókna á breytingum á svefntíma í Danmörku frá árinu 

1964 til 2009, á 45 ára tímabili, sýna að Danir sofa um það bil jafn lengi nú og um miðjan 

sjöunda áratuginn. Einnig að svipað hlutfall Dana sofa annaðhvort stuttan tíma (≤ 6 

klukkustundir) eða langan tíma á sólarhring (≥ 9 klukkustundir). Á fyrstu tíu árunum sem 

rannsóknirnar náðu til lengdist svefntíminn en síðan fór hann að styttast aftur og styttist fram 

á tíunda áratuginn. Svefntími kvenna styttist meira en karlmanna og fylgdi aukinni þátttöku 

þeirra á atvinnumarkaði, en hlutfall þeirra kvenna sem sofa annaðhvort stuttan (≤ 6 

klukkustundir) eða langan svefn (≥ 9 klukkustundir) breyttist ekki (Bonke, 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru á almennu þýði í Bandaríkjunum á 

árunum 1985 til 2012 virðist sem svefntími hafi almennt styst fram til ársins 2004 og að 

hlutfall þeirra sem sofa sex klukkustundir eða minna hafi aukist á þeim tíma, en eftir það hafi 

orðið lítil breytinga á svefntíma (Ford, Cunningham og Croft, 2015b). Rannsóknirnar voru 

byggðar á könnunum um þjóðarheilbrigði (National Health Interview Survey - NHS), gerðar 

árin 1985, 1990 og frá 2004 - 2012 og tóku til 324,242 þátttakenda, 18 ára og eldri. 

Meðalsvefntími árið 1985 var 7,40 klukkustundir á sólarhring og hlutfall þeirra sem sváfu ≤ 6 

klukkustundir var 22,3% en þeirra sem sváfu ≥ 9 klukkustundir var 11,9%. Á árinu 1990 hafði 

meðalsvefntími styst í 7,29 klukkustundir á sólarhring og á árinu 2004 hafði meðalsvefntími 

enn styst, nú í 7,18 klukkustundir á sólarhring. Árið 2012 var meðalsvefntími jafn langur og 

árið 2004 eða 7,18 klukkustundir á sólarhring og hlutfall þeirra sem sváfu ≤ 6 klukkustundir 
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var svipað bæði árin, um 30%. Hlutfall þeirra sem sváfu ≥ 9 klukkustundir var það sama árið 

2004 og 2012 eða 8,6% (Ford o.fl., 2015b). 

Kerfisbundin yfirlitsrannsókn þeirra Matricciani, Olds og Petkov (2012) á svefntíma 

barna og unglinga í tuttugu löndum á 103 ára tímabili (1905-2008), leiddi í ljós að svefntími 

þeirra hafði styst töluvert. Þátttakendur voru nærri 691 þúsund börn og unglingar á aldrinum 5 

ára til 18 ára. Niðurstöður sýndu að svefntími barnanna styttist um 0,75 mínútur á ári á 

þessum rúmlega hundrað árum svo að meðaltali hafði svefntími þeirra styst um rúmar 77 

mínútur á sólarhring á tímabilinu. Svefntími elstu unglinganna styttist mest, eða um 0,91 

mínútu á ári. Svefntími unglingsdrengja styttist meira en unglingsstúlkna eða 0,77 mínútur á 

ári hjá drengjum og 0,67 mínútur hjá stúlkum og svefntíminn hafði styst mest á virkum 

dögum. Svefntíminn styttist mest á tímabilinu frá 1940 til 1969 eða um 0,79 mínútur á ári. 

Svefntíminn styttist mest hjá þátttakendum á meginlandi Evrópu, þar sem svefntími hafði 

styst um 0,92 mínútur á ári á tímabilinu. Höfundar telja að styttingu svefntíma hjá 

þátttakendum megi rekja til þess að fótaferðatími sé svo til óbreyttur en farið sé seinna að sofa 

á kvöldin. Ástæður þess megi meðal annars rekja til notkunar á tækni í kjölfar raflýsingar og 

síðar tölvuvæðingar, breytinga á viðhorfi foreldra, heimanáms og aukavinnu með skóla 

(Matricciani o.fl., 2012). 

Youngsted og fleiri (2016) benda á að styttingu á svefntíma barna ætti að skoða í 

samhengi við þær breytingar sem hafa orðið á líkamlegri hreyfingu þeirra á síðustu hundrað 

árum. Áður þurftu börn að vinna mun meira af líkamlega krefjandi störfum, til að mynda við 

sveitastörf, námagröft og í verksmiðjum. Til marks um þetta kemur fram í yfirliti Matricciani 

og fleiri (2012) að svefntími barna og unglinga hefur styst um 15 mínútur frá árinu 1970, sem 

passar við töluverðar breytingar á lífstíl barna síðan þá. 

Bin og fleiri (2012, 2013) hafa dregið í efa að svefntími hafi almennt styst og gerðu 

tvær stórar samantektir á niðurstöðum langtímarannsókna frá mörgum þjóðlöndum. Af 

þessum samantektum má ráða að niðurstöður rannsókna á svefntíma þjóða eru ekki 

samhljóma. Fyrri samantektin (Bin o.fl., 2012) var kerfisbundna yfirlitsrannsókn á þróun 

svefnlengdar í fimmtán löndum. Löndin eru Austurríki, Belgía, Bretland, Kanada, Finnland, 

Frakkland, Þýskaland, Japan, Kórea, Holland, Pólland, Svíþjóð, Bandaríkin, Búlgaría og 

Rússland. Rannsóknirnar voru gerðar á árunum frá 1960 til 2007 og þátttakendur voru á 

aldrinum frá 14 ára til 64 ára og eldri. Helstu niðurstöður sýndu mun á lengd svefntíma milli 

landa. Í sex löndum styttist svefntíminn en í sjö löndum lengdist hann, niðurstöður tveggja 

landa voru óræðar. Mesta stytting á svefntíma var í Japan, en mesta lenging á svefntíma var í 
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Búlgaríu. Niðurstöður fyrir Bandaríkin og Svíþjóð voru þversagnarkenndar en þær sýndu að 

bæði hafði stuttur svefntími orðið algengari en líka að dregið hefði úr stuttum svefntíma.  

Seinni samantekin (Bin o.fl., 2013) var safngreining á rannsóknum frá tíu þjóðlöndum á 

30 ára tímabili og benda niðurstöður til að ekki sé algengara nú en áður að fullorðnir sofi ≤ 6 

klukkustundir á nóttu heldur að langur svefntími (> 9 kukkustundir á nóttu) sé algengari nú en 

áður. Rannsóknargögnum um lengd svefntíma var safnað frá Kanada, Noregi, Svíþjóð, 

Þýskalandi, Ítalíu, Hollandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Finnlandi og Ástralíu. Elsta 

rannsóknin var gerð í Noregi árið 1971 og sú yngsta var gerð í Bandaríkjunum árið 2007. Alls 

tóku 328,018 manns á aldrinum 15 ára til 75 ára og eldri þátt í rannsóknunum. Niðurstöður 

sýndu að munur var á algengi stutts og langs svefntíma milli landa. Stuttur svefntími var 

algengastur í Kanada og fátíðastur í Hollandi en langur svefntími var algengastur á Ítalíu en 

fátíðastur í Þýskalandi. Samanburður á svefntíma frá elstu rannsókninni til þeirrar yngstu 

leiddi í ljós að algengi stutts svefntíma hafði aðeins aukist í tveimur löndum, Noregi og Ítalíu, 

en dregið hafði úr algengi hans í Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Á hinn bóginn hafði 

algengi langs svefntími aukist í Ástralíu, Finnlandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum en 

dregið hafði úr algengi hans í Kanada og á Ítalíu. Greinarhöfundar tóku fram að ekki hefði 

verið unnt að greina breytingar á gæðum svefns af gögnunum og veltu fyrir sér hvort 

aukningu á svefntíma mætti að einhverju leyti rekja til verri lýðheilsu (Bin o.fl., 2013).  

Nýlegar yfirlitsrannsóknir þar sem þátttakendur gera huglægt mat á svefntíma sínum 

hafa sýnt að svefntími hafi ekki styst á undanförnum árum (Bin o.fl., 2012, 2013;  Knutson, 

Van Cauter, Rathouz, DeLeire og Lauderdale, 2010) og aðrar rannsóknir (Means, Edinger, 

Glenn og Fins, 2003; Orff, Drummond, Nowakowski og Perlis, 2007) hafa sýnt að það mat 

getur verið skekkt, til dæmis vegna vanmats á því hversu langur svefntíminn raunverulega er.  

Til að meta hvort niðurstöður rannsókna þar sem mælingar á svefnlengd eru gerðar með 

hlutbundnum hætti sýni að svefntími hafi í raun ekki styst, var gerð yfirlitsrannsókn 

(Youngsted o.fl., 2016) á 168 rannsóknum sem gerðar voru yfir 50 ára tímabil og mátu svefn 

heilbrigðra einstaklinga með hlutbundnum mælingum. Meirihluti þátttakenda í rannsóknunum 

gekkst undir mælingar með PSG svefnmælitækjum sem mæla meðal annars heilavirkni, 

augnhreyfingar og vöðvaspennu. Rannsóknirnar voru gerðar á árunum 1960 til ársins 2013. 

Þátttakendur voru 6052 á aldrinum 18 ára til 88 ára og var heildarsvefntími þeirra (total sleep 

time - TST) metinn. Niðurstöður yfirlits Youngsted o.fl. (2016) sem byggja á þessum 

hlutbundnum mælingum styðja við niðurstöður yfirlitsrannsókna Bin o.fl. (2012, 2013) og 
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Knutson o.fl. (2010) sem grundvallast á huglægu mati um að svefntími hafi í raun ekki styst 

(Youngsted o.fl., 2016).  

Ljóst er að bæði of stuttur og of langur svefntími getur leitt til heilsufarsvanda en ekki 

er ljóst í hvora áttina tengslin eru, hvort fólk sofi lengur vegna þess að heilsufarið versnar eða 

hvort aðrar ástæður verði þess valdandi að fólk fari að sofa meira og heilsan versni síðan 

vegna annarra áhrifaþátta (Grandner og Drummond, 2007).  

Samkvæmt upplýsingum úr framkvæmdaskýrslu frá embætti landlæknis, Heilsa og 

líðan Íslendinga 2012 (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, Jón 

Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon, Sigríður Haraldsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 

2014) er svefnlengd á Íslandi svipuð árið 2012 og árið 2007. Hlutfall Íslendinga sem sváfu 7 - 

8 klukkustundir á nóttu var 67% árið 2007 en 69% árið 2012. Hlutfall þeirra sem glímdi við 

svefntruflanir hafði aukist. Árið 2007 áttu 14,4% erfitt með að sofna oft eða á hverri nóttu, 

12,2% vöknuðu upp og áttu erfitt með að sofna aftur og 24,4% vöknuðu nokkrum sinnum á 

nóttu, oft eða á hverri nóttu. Árið 2012 áttu 16,1% erfitt með að sofna oft eða á hverri nóttu, 

14,3% vöknuðu upp og áttu erfitt með að sofna aftur og 27,6% vöknuðu nokkrum sinnum á 

nóttu, oft eða á hverri nóttu. 	  

Það er einstaklingsbundið hversu lengi fólki er eiginlegt að sofa. Viðmið um hæfilega 

lengd svefntíma fullorðins fólks er mjög rúmt eða frá sex til ellefu klukkustundir á nóttu og 

því er einstaklingsbundið hversu langan svefntíma hver og einn þarf til að líða vel. Óhætt er 

að segja að best er að finna það á eigin skinni hversu langur svefntími hentar viðkomandi til 

að fá endurnærandi hvíld og halda sig við þann tíma eftir bestu getu til að stuðla að eigin 

heilbrigði.  

 

Breytingar á svefnmynstri eftir árstíðum og búsetu 

Á norðurslóðum jarðar býr fólk við ósamræmi á staðartíma og sólartíma með miklum 

árstíðarbundnum mun á birtuskilyrðum ásamt því að lifa við óblíð veðurskilyrði. Yfir 

vetrartímann er dimmt í marga mánuði og dagsbirtu nýtur ekki nema í örfáar klukkustundir á 

dag. Að sumrinu snýst þetta við og í nokkrar vikur er bjart allan sólarhringinn. Þessar miklu 

birtusveiflur geta valdið truflunum á dægursveiflum sem líkamsklukkan stillir í takt við ytri 

umhverfismerki. Morgunbirtan er aðaltímastillir líkamsklukkunnar og að vetri nýtur birtunnar 

ekki fyrr en seint. Rannsóknir hafa sýnt að svefntruflanir eru algengar meðal íbúa á 

norðurslóðum og að þær eru algengari á veturna (Borisenkov o.fl., 2010; Friborg o.fl., 2014; 

Roenneberg og Merrow, 2007). Rannsókn Borisenkov (2011) á svefni á norðurslóðum tók til 
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2822 íbúa á aldrinum 10 - 97 ára sem búsettir voru á 59,5° til 67,6° norðlægrar breiddar í 

Norður-Rússlandi. Svefn þeirra styttist verulega þegar daginn tók að lengja og birtan jókst. 

Fólk fór almennt seinna að sofa og svaf styttri tíma í kringum jafndægur að vori en á öðrum 

árstímum. Það hvað klukkan var þegar sólin reis að morgni hafði meiri áhrif í þá átt að stytta 

lengd svefntíma frá janúar til maí þegar dagana tók að lengja heldur en í október til desember 

þegar dagarnir fóru að styttast (Borisenkov, 2011).  

Roenneberg, Kumar og Merrow (2007) gerðu könnun til að svara því hvort fólk sem býr 

í sama landi en á mismunandi lengdarbaugum hagi lífi sínu í samræmi við staðarklukku eða 

birtuskipti. Þeir notuðu svör þátttakenda úr gagnabanka þar sem gögnum fyrir 

spurningalistann Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) er safnað. Spurt var um 

svefntíma, hvenær farið var að sofa og hvenær vaknað, bæði á vinnudögum og frídögum. 

Dægurgerð einstaklinga var reiknuð út með því að finna miðtíma svefns sem er 

tímapunkturinn mitt á milli þess sem fólk sofnar og vaknar. Síðan var leiðrétt fyrir þeim tíma 

sem fólk bætti sér upp svefn vegna uppsafnaðrar svefnskuldar (sleep debt) yfir vikuna með 

lengri svefntíma á frídögum. Þátttakendur voru 21,600 manns frá Þýskalandi sem búsettir 

voru um allt landið. Roenneberg og félagar skoðuðu svör þeirra eftir landfræðilegri legu á 

búsetu þeirra miðað við lengdarbauga. Þeir reiknuðu út meðaltal fyrir dægurgerð á hverjum 

lengdarbaug. Þýskaland liggur á níu lengdarbaugum og á milli tveggja lengdarbauga munar 

um 4 mínútum í tíma svo að sólarupprás er 36 mínútum fyrr í austasta hluta landsins en þeim 

vestasta. Ef líkamsklukkan væri samstillt staðartíma ættu allir íbúar Þýskalands að hafa 

svipaða dægurgerð að meðaltali en ef líkamsklukkan er stillt eftir birtustigi ættu flestir sem 

búa á sama á lengdarbaug að hafa svipaða dægurgerð að meðaltali og ætti að muna fjórum 

mínútum á hverjum lengdarbaug frá austri til vesturs. Niðurstöður þeirra voru skýrar; 

líkamsklukkan samstillir sig sólargangi en ekki staðartíma (Roenneberg o.fl., 2007). 

Til samanburðar liggur Ísland á ellefu lengdarbaugum frá vestasta nesi landsins, 

Bjargtöngum, til austasta tanga þess, Gerplu. Bjargtangar eru á 24°32,1 vestlægrar lengdar og 

Gerpla á 13°29,6 vestlægrar lengdar (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000). Sólarupprás er því um 

40 mínútum fyrr á Austurlandi en á Vesturlandi. Samkvæmt niðurstöðum Roenneberg o.fl. 

(2007) ætti því dægurgerð Íslendinga að vera seinni eftir því sem þeir búa vestar á landinu, 

eða sem munar fjórum mínútum á hverjum lengdarbaug. Samkvæmt því er líklegt að íbúar 

Austurlands kjósi að fara fyrr að sofa og fyrr á fætur en íbúar á Vesturlandi.   

Ósamræmi á staðartíma og sólartíma eins og er hér á Íslandi þar sem munar rúmum 

klukkutíma á sólartíma og staðartíma, mismunandi eftir landsvæðum, getur valdið félagslegu 
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dægurraski þar sem líffræðilegir ferlar líkamsklukku fylgja sólartíma en ekki staðartíma. 

Roenneberg og fleiri (2013) telja að svokölluð þvinguð samstilling (forced synchrony) 

líffræðilegra dægursveifla við staðartíma í nútíma iðnaðarsamfélögum eigi sinn þátt í verri 

líðan þeirra sem búa við þannig umhverfi. Ísland liggur á 63° til 66° norðlægrar breiddar og 

mikill munur er á birtu milli árstíða, við búum því við svipuð eða sömu birtuskilyrði og 

þátttakendur í rannsókn Borisenkov (2011). Líkt og niðurstöður Borisenkov benda til er 

líklegt að því sé eins farið með Íslendinga að þeir sofi minna yfir bjartasta tíma ársins en yfir 

vetrartímann.  

Í rannsókn Helga Kristbjarnarsonar, Hallgríms Magnússonar, Guðmundar I. 

Sverrissonar, Eiríks Arnar Arnarsonar og Tómasar Helgasonar (1985) um svefnvenjur 

Íslendinga kemur þó ekki fram munur á svefntíma á milli árstíða. En fram kemur að 

Íslendingar fara seinna að sofa og seinna á fætur en nágrannaþjóðir okkar. Rannsóknin var 

gerð í október 1982 og júní 1983 og tók til einstaklinga sem voru fæddir árið 1962 eða fyrr. 

Fjöldi í úrtaki var 1000 manns en svarhlutfall var 63%. Spurt var um svefnvenjur, svefntíma, 

svefnerfiðleika og fólk beðið að skrá hvenær sofnað var (svefnmál) og hvenær vaknað var 

(rismál). Niðurstöður þeirra sýndu að meðalsvefnlengd var sjö og hálf klukkustund. 

Þátttakendur sofnuðu seinna aðfararnætur frídaga en á virkum dögum og vöknuðu seinna 

frídaga. Hlutfall þátttakenda sem töldu svefnþörf sína meiri á veturna var 48% og 15% töldu 

sig fá of lítinn svefn. Svefntími styttist heldur fram að sjötugsaldri en lengdist síðan. Konur 

sváfu að jafnað lengur og vöknuðu seinna en karlar og þær fundu fyrir meiri svefntruflunum 

en karlar. Hlutfall þeirra sem áttu erfitt með að sofna (síðvaka) var 15,3%. Þeir sem vöknuðu 

upp og áttu erfitt með að sofna aftur (óværð) var 38,5% og 13,3% vöknuðu of snemma 

morguns og gátu ekki sofnað aftur (árvaka) (Helgi Kristbjarnarson o.fl., 1985). Orð sem sett 

eru innan sviga voru nýyrði í rannsókninni. 

 

Árstíðabundnir umhverfisþættir og áhrif þeirra á svefn og andlega líðan 

Samkvæmt rannsóknum hafa árstíðarbundnar birtusveiflur slæm áhrif á fólk þannig að þegar 

dagsbirta er af skornum skammti verða svefngæði (sleep efficiency) verri og þunglyndi 

(depression), þreyta (fatigue) og leiði (tiredness) aukast. Auk þess verður breyting á 

svefntíma (sleep timing) þannig að yfir dimmasta vetrartímann þegar dagar eru stystir er farið 

seinna að sofa og seinna á fætur en á bjartari tímum ársins (Borisenkov o.fl., 2010; Friborg 

o.fl., 2014).  

Við miðbaug eru mjög litlar árstíðabundnar breytingar á birtu og veðurfari öfugt við það 
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sem gerist á norðurslóðum. Rannsókn sem gerð var í Afríkuríkinu Ghana og í Noregi sýndi að 

í Ghana voru litlar árstíðabundnar breytingar á svefntruflunum, þreytu og þunglyndi en í 

Noregi var mun meira um svefntruflanir, þreytu og þunglyndi yfir veturinn. Rannsóknin var 

gerð í janúar og ágúst og 200 manns á hvorum stað tóku þátt í janúar en í framhaldsrannsókn í 

ágúst voru 180 manns í Ghana og 150 manns í Noregi sem tóku þátt. Norðmenn sofnuðu mun 

seinna en Ghanabúar (1,3 - 2,7 klukkustundir) og vöknuðu einnig mun seinna (1,9 - 3,4 

klukkustundir). Norðmenn sofnuðu og vöknuðu fyrr að sumrinu en að vetri. Svefntruflanir 

voru meiri í Ghana en í Noregi og í báðum löndum voru svefntruflanir meira í janúar en 

ágúst. En mun meiri árstíðamunur var á svefntruflunum í Noregi. Enginn breyting var á 

svefnlengd þátttakenda en svefngæði Norðmanna voru verri að vetrinum. Þreyta var mun 

meiri að vetrinum í Noregi sem samræmist hugmyndum um að þreyta og vetrarmyrkur fylgist 

að (Friborg o.fl., 2014).  

Norður-Þrændalög þar sem HUNT-1 og HUNT-2 rannsóknirnar voru gerðar eru staðsett 

á 63° til 65° norðlægrar breiddar og þar eru birtuskilyrði því svipuð og á Íslandi eða dagsbirta 

í um fimm klukkustundir  á dag í desember en allan sólarhringinn í júní (Holmen o.fl., 2003; 

Þorsteinn Vilhjálmsson, 2001). Stordal, Morken, Mykletun, Neckelmann og Dahl (2008) 

skoðuðu breytingar milli mánaða á þunglyndi, kvíða og samslætti raskananna hjá 60,995 

þátttakendum í HUNT-2. Niðurstöður sýndu að samsláttur þunglyndis og kvíða var 

algengastur á vorin, í apríl og maí og á haustin, í okóber. Þessar niðurstöður áttu aðeins við 

karla en ekki konur. Einkenni þunglyndis voru sjaldgæfust í maí, mánuði þegar bjart er 

meirihluta sólarhringsins. Fleiri einkenni mældust á þeim árstíma sem dagarnir eru stystir og 

dimmastir, eða frá desember til apríl en í öðrum mánuðum og voru algengust í janúar. Enginn 

munur fannst á einkennum kvíða á milli mánaða (Stordal o.fl., 2008). 

Veðurfar er þar að auki gjarnan talið hafa mikil áhrif á lunderni manna þannig að fólk sé 

léttara í lund á hlýjum og sólríkum dögum en þyngra sé yfir mannskapnum þegar dimmt er 

yfir. Ef trú manna á áhrif veðurfars er rétt ættu Íslendingar almennt að vera léttari í lund á 

sumrin þar sem veðurfar á Íslandi er með þeim hætti að kuldi og myrkur einkenna 

vetrartímann en á sumrin er hlýrra og mun bjartara.  

Talið er að rekja megi árstíðabundið þunglyndi (Seasonal affective disorder - SAD) til 

birtuskorts yfir vetrartímann. Niðurstöður kerfisbundins yfirlits á faraldsfræðilegum 

rannsóknum sýndi að algengi árstíðabundins þunglyndis var meira á norðurslóðum en sunnar 

á hnettinum og mest yfir veturinn. Einnig sýndu niðurstöður að þátttakendur sem voru með 

árstíðabundið þunglyndi voru minna úti undir beru lofti að vetrinum heldur en fólk án 
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vandamálsins (Magnusson, 2000). Niðurstöður rannsóknar Magnusson og Stefánsson (1993) 

sem gerð var á á 587 Íslendingum á aldrinum 17 ára til 67 ára víðsvegar að af landinu sýndu 

að algengi árstíðabundins þunglyndis var algengara meðal yngri þátttakenda og meðal 

kvenna. Algengi árstíðabundins þunglyndis var 3,8% og algengi vægs árstíðabundins 

þunglyndis (Subsyndromal seasonal affective disorder – S-SAD) var 7,5%. Enginn 

þáttttakenda var með árstíðabundið þunglyndi yfir sumartímann og því er hér um að ræða 

vetrarþunglyndi. Samanburður við rannsóknir um árstíðabundið þunglyndi og vægt 

árstíðabundið þunglyndi frá þremur stöðum á vesturströnd Bandaríkjanna sýndi að algengi 

þunglyndis var meira í Bandaríkjunum en á Íslandi. Tölur um algengi í Bandaríkjunum voru 

16,7%, 17,2% og 20,7% en algengi á Íslandi var 11,3%. Þessar niðurstöður komu á óvart þar 

sem Ísland er mun norðar og því meiri vetrarmyrkur hér en á þeim stöðum í Bandaríkjunum 

sem rannsóknirnar voru gerðar. Höfundar velta fyrir sér ástæðum þessa og því hvort þúsund 

ára einangrun Íslendinga hafi ef til vill stuðlað að náttúruvali gegn árstíðabundnu þunglyndi 

(Magnusson og Stefánsson, 1993). 

Rannsókn Molin, Mellerup, Bolwig, Scheike og Dam (1996) beindist að því að skoða 

áhrif veðurs á sjúklinga með árstíðabundið þunglyndi. Þátttakendur voru 126 talsins og 

svöruðu spurningalistanum Becks Depression Inventory (BDI) aðra hvora viku yfir tímabilið 

frá september til maí á árunum 1991 til 1994. Engin marktæk tengsl fundust milli einkenna 

þunglyndis og skýjaðra daga, úrkomu eða loftþrýstings en marktæk tengsl voru milli færri 

einkenna þunglyndis og fleiri sólskinsstunda, lengdar á dagsbirtu og hitastigs (Molin o.fl., 

1996). Niðurstöður Molin og fleiri (1996) styðja þá kenningu að skortur á dagsbirtu sé 

mikilvægur þáttur í þróun þunglyndis að vetri. 

 

Lífsgæði og svefnvandi 

Lífsgæði (quality of life) er hugtak sem hefur verið skilgreint á mismunandi vegu eftir 

samhengi. Víðtæk sátt er um að þegar hugtakið er notað í rannsóknum og í 

heilbrigðisþjónustu standi það fyrir huglægu mati einstaklinga á lífsgæðum ásamt mælingum 

á líkamlegum, sálrænum og félagslegum þáttum (Logsdon, Gibbons, McCurry og Teri, 2002).  

Í samþykkt Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (World Health Organization) frá 

1991 er tiltekið að í lífsgæðum felist hvernig einstaklingur skynjar líkamlega heilsu sína, 

félagsleg samskipti, umhverfi og persónuleg markmið í samhengi við gildandi viðmið í 

menningu hans (World Health Organization, 2016a). Lífsgæði eru hverjum manni mikilvæg 

en breytingar á heilsufari þurfa ekki að leiða til breytinga á lífsgæðum þar sem mat á 
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lífsgæðum er háð innri ferlum (Carr og Higginson, 2001). Svefntruflanir geta haft þau áhrif að 

menn meti lífsgæði sín verri (Strine og Chapman, 2005) og eins og komið hefur fram hafa 

niðurstöður fjölda rannsókna sýnt að neikvæðar afleiðingar svefntruflana eru margskonar og 

snerta marga þætti daglegs lífs; hugræna getu, tilfinningalegt jafnvægi, vinnufærni og 

almenna líkamlega og andlega heilsu.  

Þegar fólk eldist verða svefntruflanir algengari og geta leitt til verri lífsgæða. 

Heilsubrestir er algengari hjá eldra fólki en yngra og kvíði og þunglyndi geta stuðlað að 

svefntruflunum. Eldri konur kvarta meira yfir andvökum og öðrum svefntruflunum en eldri 

karlar. Að hluta má rekja erfiðleika kvenna til hormónabreytinga við tíðahvörf. Næturferðir á 

salerni (nocturia), aukast hjá báðum kynjum vegna dvínandi þenslugetu þvagblöðru, 

stækkunar á blöðruhálskirtli karla og blöðrusigs hjá konum (Wolkove, Osama, Baltzan og 

Palayew, 2007). 

Í Bandaríkjunum safnar Miðstöð sjúkdómavarna (Centers for Disease Control and 

Prevention) gögnum um heilsufar, svefn, lífsgæði og fleira frá íbúum Bandaríkjanna. Gögn 

frá tæplega 80 þúsund manns á aldrinum 18 ára og eldri voru skoðuð með tilliti til mats á 

eigin líkamlegri og andlegri heilsu og svefngæðum. Niðurstöður sýndu að lífsgæði þeirra sem 

sváfu illa voru lakari. Tæplega 26% þátttakenda sögðust sofa illa og þeir sem sváfu illa voru 

mun líklegri til að meta andlega og líkamlega heilsu sína slæma. Þeir gáfu upplýsingar um 

verra heilsufar, meiri líkamleg og geðræn vandamál, lakari hreyfigetu, meira þunglyndi, kvíða 

og verki. Þeir voru einnig líklegri til að stefna heilsu sinni í hættu með áhættusömu líferni, 

svo sem að reykja, vera í ofþyngd, hreyfa sig lítið og karlar í hópnum voru líklegri til að 

drekka mikið áfengi (Strine og Chapman, 2005).  

Svefntruflanir hrjá líka ungt fólk og rannsókn Taylor, Bramoweth, Grieser, Tatum og 

Roane (2013) á 1074 framhaldsskólanemum leiddi í ljós að 9,5% þátttakenda mættu 

greiningarviðmiðum DSM-5 fyrir svefnleysi. Eins og við var að búast skýrðu þeir frá verri 

svefni, en einnig meira þunglyndi, meiri kvíða, meiri streitu, meiri þreytu og verri lífsgæðum. 

Einnig notuðu þeir meira af svæfandi og örvandi efnum vegna svefntruflana. Þessar 

niðurstöður sýna að það er mikilvægt að fræða ungt fólk um svefntruflanir, sérstaklega þar 

sem ungt fólk hefur almennt seinkaða dægurgerð og telur það ef til vill eðlilegt að eiga erfitt 

með svefn. Meiri líkur eru á að menn þrói með sér þunglyndi ásamt fleirum heilsufarskvillum 

með tímanum ef svefnleysi er ekki meðhöndlað og því er brýnt að greina og meðhöndla 

svefnleysi hjá ungu fólki sem fyrst til að koma í veg fyrir það (Taylor o.fl., 2013).  
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Svefn og andleg líðan  

Niðurstöður úr rannsókn Strine og Chapman (2005) og fleiri rannsóknum sem vísað er til hér 

að framan, gefa til kynna að þeir sem sofa illa telji andlega og líkamlega heilsu sína og 

lífsgæði oft verri en þeir sem sofa betur. Einstaklingar sem eiga við geðrænan vanda að etja 

glíma oft einnig við svefntruflanir og óheilsusamlega lifnaðarhætti sem geta stytt lífslíkur 

viðkomandi.  

Svefntruflanir eru oft eitt af fyrstu einkennum þunglyndis og algengt er að svefntruflanir 

viðhaldist þrátt fyrir að einkennum þunglyndis létti. Á síðustu árum hafa sjónir rannsakenda 

beinst að því hvort svefntruflanir og þunglyndi séu ef til vill tengdar raskanir sem eigi 

sameiginlegar orsakir og hvor um sig geti verið fylgikvilli og fyrirboði hinnar (Staner, 2010). 

Til að varpa skýrara ljósi á hvort svo væri gerðu Baglioni og fleiri (2011) safngreiningu á 

langtíma faraldsfræðirannsóknum frá árunum 1980 til 2010 þar sem svefntruflanir og 

þunglyndi voru rannsakaðar samhliða. Rannsóknirnar voru 21 talsins og þátttakendur voru frá 

147 til 25,130 talsins en meðalstærð úrtaks var 3,200 þátttakendur. Aldur þátttakenda var frá 6 

ára til 80 ára en meðalaldur var 46 ár. Niðurstöður sýndu að fólk sem glímdi við svefntruflanir 

en var ekki með þunglyndi var í tvöfaldri hættu á að þróa með sér þunglyndi miðað við þá 

sem sváfu vel. Þessar niðurstöður beina athyglinni að mikilvægu forvarnargildi þess að greina 

og meðhöndla svefntruflanir hjá almenningi og draga þannig úr hættu á þunglyndi síðar.  

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (The Word Health Organization – 

WHO) er þunglyndi eitt af stærstu heilsufarsvandamálum í heimi og í fararbroddi þeirra 

sjúkdóma sem valda fólki örorku. Talið er að um 350 milljón manna þjáist vegna þunglyndis 

og eru konur þar í meirihluta (The Word Health Organization, 2016b). Svefnraskanir eru eitt 

af viðmiðum fyrir greiningu þunglyndis (major depressive disorder) og kvíða (anxiety 

disorder) samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-5. Skilgreining á þunglyndi samkvæmt 

DSM-5, er greinileg viðvarandi breyting á lundarfari sem veldur viðkomandi mikilli vanlíðan 

og sem staðið hefur í að minnsta kosti tvær vikur.  Að minnsta kosti fimm af fjölda annarra 

einkenna þarf auk þess að vera til staðar. Meðal þeirra einkenna eru áhugaleysi, 

þyngdarbreytingar, svefntruflanir, eirðarleysi eða slen, þrekleysi, einbeitingarskortur, lágt 

sjálfsmat og fleira.  

Þunglyndi og kvíðaraskanir fylgjast oft að og mörg af einkennum þeirra eru þau sömu. 

Skilgreining DSM-5 á almennri kvíðaröskun er ástand sem einkennist af sífelldum, 

yfirþyrmandi og stjórnlausum áhyggjum sem hafa varað í að minnsta kosti sex mánuði. Meðal 

einkenna sem fylgja kvíða eru eirðarleysi, þróttleysi, einbeitingarskortur, pirringur, 
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svefntruflanir og vöðvaspenna og þurfa að minnsta kosti þrjú þessara einkenna að vera til 

staðar fyrir greiningu (American Psychiatric Association, 2013).  

Kvíði getur fylgt svefntruflunum og einkenni hans geta komið fram áður en 

svefntruflana verður vart, á meðan á þeim stendur eða í kjölfar þeirra. Markmið rannsóknar 

Ohayon og Roth (2003) var að greina áhrif af langtíma svefnleysi, þar sem einkenni 

svefntruflana höfðu varað í sex mánuði eða meira, á lyndisraskanir og hve oft þátttakendur 

með langvinnt svefnleysi höfðu greinst með lyndisraskanir áður en svefnleysið kom til. 

Rannsóknin tók til 14,915 þátttakenda í fjórum löndum, Bretlandi, Þýskalandi, Ítalíu og 

Portúgal. Niðurstöður Ohayon og Roth (2003) sýndu að þátttakendur sem ekki höfðu fyrri 

sögu um kvíðaraskanir en voru haldnir kvíðaröskun þegar rannsóknin var gerð fundu flestir 

(43,5%) til einkenna kvíða á undan svefntruflununum sem fylgdu í kjölfarið. Hjá 

þátttakendum sem höfðu fyrri sögu um kvíða og voru haldnir kvíðaröskun í rannsókninni var 

algengast eða í 42,5% tilvika, að þátttakendur hefðu fundið fyrir einkennum kvíða og 

svefntruflana samhliða. Niðurstöður þeirra sýndu einnig að þegar þátttakendur greindust með 

þunglyndisraskanir í fyrsta sinn var algengast, eða í 41% tilvika, að svefntruflanir væru 

undanfari þunglyndisins. Ef þátttakendur greindust aftur með þunglyndisraskanir seinna voru 

svefntruflanir til staðar í 56,2% tilvika áður en þunglyndið greindist aftur (Ohayon og Roth, 

2003). 

Jansson-Fröjmark og fleiri (2008) gerðu langtímarannsókn á tengslum kvíða og 

þunglyndis og tengslum lyndisraskana við svefntruflanir. Rannsóknin stóð yfir í eitt ár með 

tæplega fimmtán hundruð sænskum þátttakendum á aldrinum 20 ára til 60 ára. Niðurstöður 

þeirra sýndi að þunglyndis- og kvíðaraskanir við upphaf rannsóknar tengdust því að 

svefntruflanir greindust síðar og einnig að þeir sem greindust með svefntruflanir í upphafi 

rannsóknar voru líklegri til að þróa með sér þunglyndi síðar.  Ef kvíðaeinkenni voru til staðar 

við upphaf rannsóknar var það besta forspáin um að greina svefntruflanir síðar.  

Svefntruflanir hafa áhrif á stýrikerfi tilfinninga í framheilaberki og draga úr 

tilfinningastjórn. Fólk sem á við svefntruflanir að stríða er viðkvæmara fyrir kvíða og streitu 

og á erfiðara með að ráða við þær tilfinningar. Fólk verður ergilegra og finnur meira fyrir 

streitu og neikvæðum tilfinningum. En góður nætursvefn ýtir undir jákvæðar tilfinningar og 

eykur vellíðan (Baglioni, Spiegelhalder, Lombardo og Riemann, 2010).  

Manneskjur sem glíma við sálræna erfiðleika, mikla streitu í lífinu, ófullnægjandi 

tilfinningalegan stuðning og eru félagslega einangraðar og einmana eru líklegri til að finna til 

minni hamingju og minni lífsfyllingar en aðrir. Steptoe, O’Donnell, Marmot og Wardle 
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(2008) gerðu rannsókn til að kanna hvort jákvæð lífsafstaða og það að hafa tilgang í lífinu 

hefði tengsl við góðan svefn, óháð heilsufari og félagslegri stöðu þátttakenda. Fjöldi 

þátttakenda í rannsókninni var 736 manns á aldrinum 58 ára til 72 ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að jákvæð afstaða og tilgangur í lífinu tengjast bæði góðum nætursvefni 

og gætu verið verndandi þættir fyrir félagssálfræðileg vandamál. 

 

Samantekt 

Það er ljóst að svefninn er nauðsynlegur til að hvíla og endurnæra líkama og sál en 

svefntruflanir draga úr svefnlengd og gæðum svefns. Á Íslandi eru miklar sveiflur í 

birtuskilyrðum milli árstíða þar sem á sumrin er bjart meirihluta sólarhringsins en yfir 

vetrartímann grúfir yfir myrkur og kuldi í marga mánuði. Miklum birtusveiflum fylgja 

svefntruflanir og andleg vanlíðan sem eru algengar á norðurslóðum og algengari á veturna. 

Íslendingar búa auk þess við ósamræmi á staðartíma og sólartíma sem geta valdið truflunum á 

dægursveiflum líkamans og leitt til seinkunnar á dægurgerð sem veldur því að fólk sofnar 

seinna að kvöldi og vill vakna seinna að morgni. Á virkum dögum koma samfélagslegar 

skyldur í veg fyrir svefn á morgnana og því safnast fyrir svefnþörf í líkamanum sem bætt er úr 

með því að sofa lengur á frídögum.  

 

Markmið rannsóknar og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif árstíða á svefntruflanir, svefnlengd, andlega 

líðan og lífsgæði Íslendinga og áhrif búsetu á svefntíma íbúa á Vesturlandi og íbúa á 

Austurlandi.  

Settar eru fram fjórar tilgátur: 

1. Svefntími Íslendinga er lengri að vetri en að sumri vegna árstíðabundinna breytinga á  

birtuskilyrðum. 

2. Íslendingar finna meira fyrir svefntruflunum að vetri en að sumri vegna þess hve seint 

morgunbirtu nýtur að vetri og áhrifa þess á dægursveiflu líkamans. 

3. Andleg líðan og lífsgæði Íslendinga eru verri að vetri en að sumri vegna meiri 

svefntruflana, minni dagsbirtu og færri sólskinsstunda yfir vetrartímann. 

4. Íbúar Austurlands sofna fyrr og vakna fyrr en íbúar á Vesturlandi vegna munar á 

sólartíma milli þessara landshluta en sólarupprás er um 40 mínútum fyrr á Austurlandi en á 

Vesturlandi.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Úrtak fyrir rannsóknina samanstendur af 8220 Íslendingum af öllu landinu á aldrinum 18 ára 

til 70 ára. Rannsóknin var með langtímasniði til að meta áhrif árstíða á svefnmynstur, andlega 

líðan og lífsgæði og svöruðu þátttakendur spurningalistum tvisvar sinnum, í fyrra skiptið að 

vetrarlagi og í seinna skiptið að sumarlagi.  

Fjöldi þátttakenda sem lauk við að svara spurningalistanum að vetrarlagi var 1225 

manns eða 14,9% af heildarfjölda úrtaks. Þar af voru 723 konur (59,1%) og 502 karlar 

(40,9%). Meðalaldur kvenna var 42,5 ár (sf=15,9 ár) og meðalaldur karla 45,9 ár (sf=16,4 ár).  

Endanlegur fjöldi þátttakenda sem svaraði að sumarlagi var 938 manns eða 76,9% af 

þeim sem svöruðu í fyrra skiptið. Þar af voru 557 konur eða (59,4%) og 381 karlar eða 

(40,6%). Meðalaldur kvenna var 43,7 ár (sf=15,5 ár) og meðalaldur karla 48,1 ár (sf=15,7 ár). 

Á mynd 1 er flæðirit sem sýnir rannsóknarhópinn. 

 
Mynd 1. Flæðirit sem sýnir rannsóknarhópinn. 
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Mælitæki 

Notast er við gögn úr rannsókninni „Svefnklukka Íslendinga: áhrif stöðugs misræmis staðar- 

og sólarklukku á svefnhætti og heilsufar”. Rannsóknin er megindleg og safnað var 

fjölbreyttum upplýsingum hjá þátttakendum meðal annars um svefntíma, svefntruflanir, 

þunglyndi, kvíða, streitu og lífsgæði. Hér eru birtar niðurstöður fyrir eftirfarandi breytur: 

Bakgrunnsþættir. Þátttakendur svöruðu tíu spurningum um bakgrunn sinn, aldur, kyn, 

heimilisaðstæður, hjúskaparstöðu, búsetu, menntun, atvinnustöðu, fjárhagsstöðu, vinnutíma 

og heildartekjur heimilis á mánuði. 

Í Viðaukum 1 - 4 má sjá fylgiskjöl með spurningalistum. 

Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ; Roenneberg, Wirz-Justice og Merrow, 

2003). MCTQ er 30 atriða spurningalisti sem hannaður var til að meta dægurgerð einstaklinga 

og dægursveiflur bæði á vinnudögum og frídögum. Listinn samanstendur af spurningum sem 

snúa að svefni og virkni þátttakanda. Spurt er um helstu svefnbreytur, svo sem hvenær lagst er 

til svefns, hvenær þátttakandi er tilbúinn að sofna og hve langan tíma tekur að sofna. Einnig 

hvenær vaknað er að morgni, hvort eitthvað komi í veg fyrir nætursvefn og hvort mikill 

breytileiki sé á svefni. Í þessari rannsókn eru notaðar fjórar spurningar úr listanum fyrir hvern 

árstíma alls átta svefntímabreytur: (1) klukkan hvað var sofnað að vetri á virkum degi (2) 

klukkan hvað var sofnað að vetri á frídegi (3) klukkan hvað var vaknað að vetri á virkum degi 

(4) klukkan hvað var vaknað að vetri á frídegi (5) klukkan hvað var sofnað að sumri á virkum 

degi (6) klukkan hvað var sofnað að sumri á frídegi (7) klukkan hvað var vaknað að sumri á 

virkum degi og (8) klukkan hvað var vaknað að sumri á frídegi. Svefnlengdin er reiknuð frá 

þeim tíma sem fólk segist sofna og þar til það segist vakna. Sofna = tíminn þegar fólk 

háttar/fer í rúm + tími sem það tekur að sofna. Svefnlengd er fengin með því að reikna út 

mínútufjölda frá því fólk sofnar og þar til fólk vaknar og deila með 60 til að fá útkomu fyrir 

klukkustundafjölda. Að sofna var reiknað í mínútum frá miðnætti, mínustölur eru tími fyrir 

miðnætti. Að vakna var reiknað í klukkustundum og mínútum frá miðnætti. 

Niðurstöður rannsókna benda til að gott samræmi sé milli MCTQ listans og annarskonar 

svefnmælinga; við svefndagbækur, við svefnælingar með virknimælum og líffræðilegum 

mælingum svo sem á magni melatóníns og kortísóls (Roenneberg og Merrow, 2007). Þýðandi 

MCTQ listans á íslensku er Björg Þorleifsdóttir. Áreiðanleiki listans í þessari rannsókn var α 

= 0,64 að vetri og α = 0,61 að sumri. 
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Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ; Partinen og Gislason, 1995). BNSQ 

spurningalistinn er sjálfsmatslisti sem hannaður var árið 1988 af Norræna 

svefnrannsóknarfélaginu (Scandinavian Sleep Research Society) og er ætlað að meta með 

samræmdum hætti eðli, algengi og alvarleika svefntruflana hjá fullorðnu fólki á 

Norðurlöndum. Í spurningalistanum er 21 spurning sem metur 27 atriði. Spurt er hvort 

tilteknar svefntruflanir séu til staðar og hversu oft það hafi gerst í viku eða á mánuði 

undanfarna þrjá mánuði. Atriðin eru metin með fimm stiga kvarða þar sem 1 = aldrei, 2 = 

sjaldan (1-2 sinnum í mánuði), 3 = stundum (1-2 sinnum í viku), 4 = oft (3-4 sinnum í viku) 

og 5 = daglega eða næstum daglega (Partinen og Gislason, 1995).  

Í þessari rannsókn er aðeins hluti af listanum notaður eða fimm spurningar. Spurt var 

um erfiðleika með að sofna, hvort svarandi eigi erfitt með að sofa allan nóttina, hvort hann 

vakni of snemma á morgnana, vakna oft upp um nætur og hvort að svefn hans sé ekki 

endurnærandi. Dæmi um atriði er Hversu oft reynist þér erfitt að sofa nóttina í einum dúr? og 

Hve oft er svefninn ekki endurnærandi? Ekki er reiknað heildarstig fyrir spurningarnar heldur 

eru einstök svör sumars og vetrar borin saman til að meta hvort svefntruflanir eru verri að 

vetri. Skor geta hæst verið 5 stig fyrir hverja spurningu. Hærri skor eru merki um meiri 

svefntruflanir. 

 Spurningalistinn hefur verið notaður í fjölmörgum rannsóknum á Norðurlöndum frá 

smíði hans og reynst vel. Engar próffræðilegar rannsóknir liggja fyrir um listann (Shahid, 

Wilkinson, Marcu og Shapiro, 2011). Þýðandi BNSQ spurningalistans er Þórarinn Gíslason. 

Áreiðanleiki listans í þessari rannsókn var α = 0,78 að vetri og α = 0,80 að sumri. 

Depression Anxiety Stress Scales – Þunglyndis, kvíða og streitukvarði (DASS; 

Lovibond og Lovibond, 1995a) er sjálfsmatskvarði sem metur einkenni kvíða, þunglyndis og 

streitu. Spurningalistinn er til í tveimur útgáfum; DASS - 42 með fjörutíu og tveimur atriðum 

og DASS - 21 með tuttugu og einu atriði. Undirþættir eru þrír með fjórtán fullyrðingum hver í 

lengri lista en sjö í þeim styttri. Í rannsókn að vetri var lengri útgáfa spurningalistans DASS – 

42, notuð en í rannsókn að sumri var styttri útgáfan, DASS – 21, notuð. Þegar styttri útgáfa 

listans er notuð eru niðurstöður margfaldaðar með tveimur. Þátttakendur eru beðnir að svara 

hversu vel staðhæfingar eiga við þá miðað við hegðun og líðan síðustu viku. Hvert atriði 

gefur 0 - 3 stig og svarmöguleikar eru fjórir þar sem 0 = átti alls ekki við mig, 1 = átti við mig 

að einhverju leyti eða stundum, 2 = átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar, og 3 

= átti mjög vel við mig eða mest allan tímann (Björgvin Ingimarsson, 2010; Jakob Smári, 

Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Dæmi um atriði 
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eru Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins og Ég var hrygg(ur) og þunglynd(ur). Stigagjöf 

er frá 0 - 42 fyrir hvern undirkvarða og hærri skor benda til meiri þunglyndis /kvíða /streitu. 

Viðmið fyrir alvarleika einkenna DASS má sjá í töflu 1 (Lovibond og Lovibond, 1995a). 

 

Tafla 1. 

Klínísk viðmið fyrir DASS spurningalista. 
  Þunglyndi Kvíði Streita 

Eðlilegt 0-9 0-7 0-14 

Vægt 10-13 8-9 15-18 
Miðlungs 14-20 10-14 19-25 

Alvarlegt 21-27 15-19 26-33 

Mjög alvarlegt 28-42 20-42 34-42 
 

Eitt af aðalmarkmiðum með smíði DASS listans var að bæta aðgreiningu þunglyndis og 

kvíða (Lovibond og Lovibond, 1995b). Niðurstöður próffræðilegra rannsókna á íslenskri 

útgáfu DASS (Björgvin Ingimarsson, 2010) benda til þess að áreiðanleiki mælitækisins sé 

góður (cronbachs alfa á bilinu 0,86 - 0,95) og að samleitni og aðgreiningar-réttmæti 

íslenskrar útgáfu Kvíða- og Þunglyndiskvarðans sé ásættanlegt en að bæta mætti 

Streitukvarðann (Jakob Smári o.fl. 2008). Þýðandi á íslensku er Pétur Tyrfingsson. 

Áreiðanleiki undirkvarða listans í þessari rannsókn að vetri var α = 0,95 fyrir 

þunglyndiskvarða, 0,87 fyrir kvíðakvarða og 0,93 fyrir streitukvarða og að sumri var 

áreiðanleiki α = 0,87 fyrir þunglyndiskvarða, 0,75 fyrir kvíðakvarða og 0,83 fyrir 

streitukvarða. 

HL - prófið – lífsgæðapróf (Icelandic Quality of life) (IQL; Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997) er íslenskur sjálfsmatskvarði 

sem þróaður var til að meta heilsutengd lífsgæði. Prófið er samsett af 32 spurningum og 12 

undirkvörðum sem skiptast í heilsufarsþætti og félagslega þætti. Heilsufarsþættir prófsins eru 

heilsufar, depurð, þrek, kvíði, líkamleg heilsa, svefn, hugsun og verkir. Félagslegu þættirnir 

eru samskipti, fjárhagur, sjálfsstjórn og líðan. Spurningar í hverjum undirþætti eru ein til 

fimm. Svarmöguleikar eru þrír til sex við flestum spurningum en við fimm spurningar eru 

notaðir sjónskalar (visual analogue) með svarmöguleikum frá 1-10. Niðurstöður prófsins eru 

fengnar með því að leggja saman skor þeirra spurninga sem mynda hvern undirþátt og 

heildareinkunn allra undirkvarða saman. Einkunnum er síðan breytt í T-einkunn þar sem 
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meðaleinkunn er 50 stig og staðalfrávik er 10 stig. Því betri sem einstaklingur metur lífsgæði 

sín, því hærri stig verða á hverjum undirkvarða prófsins og prófinu í heild. Ef stig fara undir 

50 bendir það til skertra lífsgæða. Höfundar prófsins eru Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson og var það fyrst kynnt árið 1997 

(Tómas Helgason o.fl., 1997; Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Erla Grétarsdóttir, 2000a). 

HL-prófið hefur verið notað á Íslandi frá útkomu þess og hefur reynst vel til að fylgjast 

með framgangi og bata hjá sjúklingum með langvarandi sjúkdóma og til að greina á milli 

þeirra sem eru heilbrigðari frá þeim veikari. HL - prófið hefur verið staðlað í almennu þýði 

með lagskiptu slembiúrtaki og hefur mælst með viðunandi áreiðanleika og réttmæti við mat á 

heilsutengdum lífsgæðum (Tómas Helgason o.fl. 2000a; Tómas Helgason o.fl. 2000b). 

Áreiðanleiki í þessari rannsókn var eins að vetri og að sumri, α = 0,94 fyrir HL-prófið í heild. 

 

Framkvæmd  

Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá Vísindasiðanefnd þann 18. nóvember 2014 (VSN-14-

157) og var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar 18. nóvember 2014. Gagnasöfnun fór fram 

frá janúar 2015 til september sama ár. Kynningarbréf um rannsóknina voru send til 8220 

Íslendinga á aldrinum 18–70 ára sem valdir voru úr þjóðskrá með lagskiptu slembiúrtaki og 

þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Lagskipt var eftir aldri, kyni og búsetu. Þátttakendum 

var bent á að fara á vefslóð og slá þar inn kóða sem fylgdi í bréfinu til að opna 

spurningalistann í gagnasöfnunarforritinu RedCap á vefsíðu á Internetinu. Þátttakendur gáfu 

samþykki sitt fyrir að taka þátt í rannsókninni með því að merkja við samþykkisyfirlýsingu í 

byrjun spurningalistans. Þeim sem kusu frekar að svara á pappírsformi var bent á að það væri 

velkomið og þeir beðnir að hafa samband símleiðis. Þeir þátttakendur sem óskuðu eftir því 

fengu spurningalistann sendan bréfleiðis innan tveggja til þriggja daga ásamt 

samþykkisyfirlýsingu til undirritunar og frímerktu umslagi til að endursenda útfylltan lista. Ef 

svar barst ekki innan þriggja vikna var send ítrekun einu sinni. 

Fyrir seinni gagnasöfun var hringt í alla þátttakendur sem svöruðu spurningalistanum að 

vetri og þeir beðnir að svara spurningalistanum fyrir sumartímann. Þeir sem samþykktu 

þátttöku fengu sendan tölvupóst með upplýsingum sem vísuðu á vefslóð fyrir 

spurningalistann og kóða til að opna hann eins og í fyrra skiptið eða þeir fengu 

samþykkisyfirlýsingu og spurningalista senda bréfleiðis ásamt frímerktu umslagi fyrir 

endursendingu útfyllts lista ef þeir kusu það heldur.   
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Í Viðaukum 5 og 6 má sjá kynningarbréf og samþykkisyfirlýsingar. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðilega úrvinnsla gagna var gerð í tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences, útgáfa 20). Notað var innanhópasnið þar sem mælingar á svefnbreytum, líðan 

og lífsgæðum voru bornar saman á milli árstíða. Einnig var notað millihópasnið til að meta 

kynjamun og landsvæðamun (Austurland - Vesturland) á rannsóknarbreytum. Frumbreyturnar 

voru árstíðirnar vetur og sumar og landsvæðin Vesturland, Austurland, kyn og aldur 

þátttakenda. Fylgibreytur voru svefnlengd og svefntími (niðurstöður MCTQ spurningalista), 

svefntruflanir (metnar með stigum fimm spurninga úr BNSQ spurningalista), andleg líðan; 

þunglyndi, kvíði, streita (mælt með DASS) og lífsgæði (niðurstöður HL-prófs).  

Notuð var lýsandi tölfræði til að gera grein fyrir úrtaki og mælitækjum og til að gera 

grein fyrir niðurstöðum, meðaltali, staðalfráviki, spönn breyta og fjölda þátttakenda. Munur á 

aldri þátttakenda á milli gagnasafna var prófaður með óháðu t-prófi (independent-samples t-

test). Eftir forskoðun á breytum var könnuð fylgni (correlate bivariate) á milli svefntruflana 

(frumbreytur) og þunglyndis, kvíða, streitu og lífsgæða (fylgibreytur) hjá þátttakendum. 

Gerður var samanburður til að meta mun á meðaltali á svörum kynja og mun á meðaltali á 

svörum eftir aldurshópum, árstíðum og landsvæðum. Við gagnavinnslu voru notað pöruð t-

próf (paired samples t-test) til að kanna árstíðamun á svefnlengd, svefntruflunum, þunglyndi, 

kvíða, streitu og lífsgæðum þátttakenda. Munur á meðaltölum svara á milli kynja og 

aldurshópa og á svefntíma milli landsvæða var prófaður með óháðum t-prófum. Ekki liggur 

sami fjöldi þátttakenda að baki einstökum úrvinnslum þar sem úrvinnslur voru byggðar á 

gildum svörum en mest voru 388 svör (31,7%) (í spurningalista um lífsgæði að vetri) sem 

vantaði við einstökum spurningum. Marktektarmörk voru miðuð við Cronbach´s alfa (α = 

0,05).  
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Niðurstöður 

Kyn og aldur þátttakenda 

Fjöldi þátttakenda að vetri var 1225 eða 14,9% af heildarfjölda upprunalegs úrtaks. Þar af 

voru 723 konur (59,1%), meðalaldur kvenna var 42,5 ára (sf = 15,9) og meðalaldur karla var 

45,9 (sf = 16,4). Fjöldi þátttakenda að sumri var 938 eða 76,6% af þeim sem svöruðu í fyrra 

skiptið. Þar af voru 557 konur (59,5%), meðalaldur kvenna var 43,7 (sf = 15,5) og meðalaldur 

karla var 48,1 (sf = 15,7). Breytan aldur var normaldreifð fyrir heild og fyrir konur en örlítið 

neikvætt skekkt fyrir karla. Óháð t-próf var gert til að meta mun á aldri milli gagnasafna. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur að sumri (M = 45,5, sf = 15,8) voru marktækt eldri en að 

vetri, M = 43,9, sf = 16,2; t (936) =4,05, p < 0,001. 

Nánar um fjölda, kynjaskiptingu og aldurskiptingu þátttakenda í gagnasöfnum vetrar og 

sumars má sjá í töflu 2. 

 

Tafla 2. 
Lýsandi tölfræði fyrir fjölda, kyn og aldur þátttakenda. 

 Vetur 
N=1225 

Sumar 
N=938 

Kyn 
Karlar 
Konur 

N (%) 
502 (40,9) 
723 (59,1) 

N (%) 
381 (40,5) 
557 (59,5) 

Aldur   
Karlar 
Konur 

M (sf) 
45,9 (16,4) 
42,5 (15,9) 

M (sf) 
48,1 (15,7) 
43,7 (15,5) 

Aldurshópar 
18-22 ára 
23-30 ára 
31-39 ára 
40-49 ára 
50-59 ára 
60-70 ára 

N (%) 
158 (12,9) 
189 (15,4) 
159 (13,0) 
209  (17,1) 
237  (19,3) 
273  (22,3 

N (%) 
99 (10,6) 
118 (12,6) 
128 (13,6) 
173 (18,4) 
196 (20,9) 
224 (23,9) 
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Bakgrunnsþættir þátttakenda  

Þátttakendur voru búsettir víða um Ísland. Fjölmennasti hópurinn bjó á Mið-Íslandi, 

næstflestir á Austurlandi og fæstir þeirra bjuggu í Reykjavík. Svipuð dreifing átti við hjá 

þátttakendum sem svöruðu í annað sinn en að sumri voru svarendur á Vesturlandi heldur fleiri 

en á Austurlandi. Flestir þátttakenda voru í hjónabandi eða sambúð og bjuggu með maka og 

börnum, næstfjölmennastir voru þeir sem bjuggu eingöngu með maka. Þeir sem höfðu lokið 

háskólamenntun voru fjölmennastir. Að vetri hafði næststærsti hópurinn lokið 

grunnskólaprófi en að sumri hafði næststærsti hópurinn framhaldsskólapróf. Langflestir 

þátttakenda voru í fullu starfi og að vetri voru þeir fjölmennastir sem töldu fjárhagsstöðu sína 

hvorki góða né slæma en að sumri töldu flestir fjárhagsstöðu sína frekar góða. Þátttakendur 

sem voru á vinnumarkaði unnu flestir eingöngu dagvinnu og algengasta launabil að vetri fyrir 

heildartekjur heimilis á mánuði var 400-599 þúsund en að sumri var algengasta launabilið 900 

þúsund til ≥ 2,0 milljónir. Samantekt upplýsinga yfir bakgrunnsbreytur þátttakenda í 

gagnasöfnum má sjá í töflu 3. 

	  
Tafla 3.  
Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsþætti þátttakenda. 

 Vetur 
N=1225 

Sumar 
N=938 

Búseta 
Reykjavík 
Austurland 
Vesturland 
Mið-Ísland 
Vantar svar 

N (%) 
240 (19,6) 
306 (25,0) 
277 (22,6) 
338 (27,6) 
64 (5,2)  

N (%) 
192 (20,5) 
217 (23,1) 
221 (23,6) 
273 (29,1) 
35 (3,7) 

Heimilisaðstæður 
Með maka og börnum 
Eingöngu með maka 
Eingöngu með börnum 
Með foreldrum 
Hjá öðrum ættingjum 
Hjá vinum 
Ein(n) 
Sambýli/hjúkrunarh/dvalarh 
Án fasts samastaðar 
Vantar svar 

 
498 (40,7) 
355 (29,0) 
29 (2,4) 

129 (10,5) 
12 (1,0) 
17 (1,4) 

136 (11,1) 
2 (0,2) 
2 (0,2) 
39 (3,7) 

 
406 (43,3) 
279 (29,7) 
26 (2,8) 
82 (8,7) 
8 (0,9) 
14 (1,5) 

103 (11,0) 
1 (0,1) 

- 
19 (2,0)  
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Tafla 3. Framhald. 
Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsþætti þátttakenda. 

	   Vetur	  
N=1225	  

Sumar	  
N=938	  

Hjúskaparstaða 
Í hjónab. eða sambúð >1 ár 
Í föstu sambandi/ekki sambúð 
Einhleyp(ur) 
Ekkja / Ekkill 
Vantar svar 

 
820 (66,9) 
107 (8,7) 
242 (19,8) 
11 (0,9) 
45 (3,7) 

 
665 (70,9) 
73 (7,8) 

172 (18,3) 
11 (1,2) 
17 (1,8)  

Menntun 
Grunnskóli 
Framhaldsskóli 
Framhaldskóli og meira 
Háskóli 
Vantar svar 

N (%) 
307 (25,1) 
299 (24,4) 
168 (13,7) 
405 (33,1) 
46 (3,8) 

N (%) 
219 (23,3) 
220 (23,5) 
137 (14,6) 
343 (36,6) 
19 (2,0)  

Atvinnustaða 
Í fullu starfi 
Í hlutastarfi 
Atvinnulaus 
Eftirlaun 
Öryrki 
Námsmaður 
Fæðingarorlof 
Heimavinnandi 
Annað 
Vantar svar 

 
640 (52,2) 
192 (15,7) 
18 (1,5) 
72 (5,9) 
42 (3,4) 

132 (10,8) 
32 (2,6) 
23 (1,9) 
27 (2,2) 
47  (3,8)  

 
517 (55,1) 
147 (15,7) 
10  (1,1) 
59  (6,3) 
34 (3,6) 
92 (9,8) 
21  (2,2) 
15 (1,6) 
22 (2,3) 
21 (2,2)  

Mat á fjárhagsstöðu 
Mjög góð 
Frekar góð 
Hvorki góð né slæm 
Frekar slæm 
Mjög slæm 
Vantar svar 

 
89 (7,3) 

451 (36,8) 
511 (41,7) 
105 (8,6) 
15 (1,2) 
54 (4,4) 

 
80 (8,5) 

385 (41,0) 
377 (40,2) 
60 (6,4) 
11 (1,2) 
25 (2,6)  

Heildartekjur heimilis á mánuði 
< 400 þúsund 
400-599 þúsund 
600-899 þúsund 
900 þúsund ≥ 2,0 milljón 
Vantar svar 

 
276 (22,5) 
314 (25,6) 
272 (22,2) 
262 (21,4) 
101 (8,2) 

 
200 (21,3) 
230 (24,5) 
215 (22,9) 
235 (25,1) 
58 (6,2) 
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Svefnlengd eftir árstíðum 

Frávillingar fundust í tveimur breytum, svefnlengd virka daga að vetri og svefnlengd virka 

daga að sumri, tveir í hvorri breytu. Talið var ljóst að um væri að ræða rangan innslátt 

þátttakenda og voru frávillingar því fjarlægðir. Svefnbreytur voru normaldreifðar á báðum 

árstíðum bæði fyrir heildarfjölda og fyrir bæði kyn.  

Þátttakendur sváfu að meðaltali rúmlega 7 klukkustundir virka daga bæði að vetri (M = 

7:10, sf = 1:06) og sumri, M = 7:12, sf = 1:05; t (857) = -1,32, p =0,19. Á frídögum sváfu 

þátttakendur um klukkustund lengur (vetur: M = 8:10 sf = 1:14), sumar: M = 8:06, sf = 1:10; t 

(860) = 20,53, p = 0,37. Niðurstöður sýndu að ekki var árstíðabundinn munur á svefnlengd 

fólks. Virka vetrardaga var svefnlengd fólks marktækt styttri en vetrarfrídaga, t (1140) = 

26,66, p < 0,001. Virka sumardaga var svefnlengd marktækt styttri en sumarfrídaga, t (893) = 

20,53, p < 0,001. 

 Þátttakendur sofnuðu að meðaltali klukkan tvær mínútur yfir miðnætti virka daga að 

vetri (sf = 1:12) og vöknuðu klukkan 7:14 (sf = 1:22). Virka daga að sumri sofnuðu þeir að 

meðaltali klukkan 23:54 (sf = 1:05) og vöknuðu klukkan 7:08 (sf = 1:22). Vetrarfrídaga 

sofnuðu þátttakendur að meðaltali klukkan 00:48 (sf = 1:07) og vöknuðu klukkan 8:57 (sf = 

1:34). Frídaga að sumri sofnuðu þeir klukkan 00:42 (sf = 1:07) og vöknuðu klukkan 8:47 (sf = 

1:27).  

Skoða var hvort svefnlengd á virkum dögum og frídögum væri ólík eftir kyni og 

árstíðum. Niðurstöður sýndu að konur sváfu marktækt lengur á virkum vetrardögum en karlar, 

(karlar: M = 6,92, sf = 1,16), konur: M = 7,29, sf = 1,0; t (893) = -5,01, p < 0,001. Sama gilti 

um virka sumardaga þar sem konur sváfu marktækt lengur en karlar (karlar: M = 7,04, sf = 

1,19), konur: M = 7,31, sf = 1,00; t (892) = -3,63, p < 0,001. Konur sváfu lengur en karlar á 

virkum dögum beggja árstíma. Konur sváfu marktækt lengur á vetrarfrídögum en karlar (M = 

7,92, sf = 1,18), konur: M = 8,27, sf = 1,17; t (895) = -4,31, p < 0,001. Konur sváfu einnig 

marktækt lengur á frídögum að sumri en karlar (M = 8,0, sf = 1,27), konur: M = 8,17, sf = 

107; t (895) = -2,29, p = 0,02. Konur sváfu lengur en karlar á frídögum beggja árstíma.  

 Skoðaður var kynjamunur á svefnlengd eftir mismunandi aldurshópum. Virka 

vetrardaga sváfu karlar á aldrinum 23-30 ára styst að meðaltali, sex klukkustundir og fjörutíu 

og tvær mínútur (6:42, klst:mín) en konur á aldrinum 23-30 ára sváfu lengst að meðaltali 

(7:26, klst:mín). Virka sumardaga var sváfu karlar á aldrinum 18-22 ára styst að meðaltali 

(6:50, klst:mín) en konur á aldrinum 60-70 ára sváfu að meðaltali lengst (7:30, klst:mín).  
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Á frídögum að vetri sváfu karlar á aldrinum 50-59 ára stysta tímann að meðaltali (7:35 

klst/mín) en konur á aldrinum 18-22 ára áttu lengsta svefntímann að meðaltali (8:44, 

klst:mín). Á frídögum að sumri sváfu karlar á aldrinum 60-70 ára stysta tímann að meðaltali 

(7:42, klst:mín) en konur á aldrinum 18-22 ára sváfu lengsta tímann að meðaltali (9:04, 

klst:mín).  

Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir svefnlengd virka daga vetur og sumar, skipt eftir heild, kyni 

og aldurshópum.  

 

Tafla 4.  
Meðal svefnlengd virka daga skipt eftir heild, kyni og aldri. 

 
Virkir dagar 

n 

Heild 
M (sf)      

(klst:mín) n 

Karlar 
M (sf )   

(klst:mín) 

 
 
n 

Konur 
M (sf)     

(klst:mín) 
18-70 ára 

vetur 
sumar 

 
1141 
896 

 
7:10 (1:07) 
7:12 (1:05) 

 
465 
354 

 
6:58 (1:12) 
7:02 (1:11) 

 
676 
542 

 
7:19 (1:03)** 
7:19 (0:59)** 

18-22 ára                  
vetur  

sumar                       

 
146 
92 

 
7:13 (1:20) 
7:07 (1:15) 

 
54 
34 

 
7:04 (1:33) 
6:50 (1:10) 

 
92 
58 

 
7:19 (1:13) 
7:17 (1:17) 

23-30 ára                        
vetur  

sumar 

 
176 
116 

 
7:11 (1:12) 
7:16 (1:08) 

 
57 
31 

 
6:42 (1:21) 
6:58 (1:28) 

 
117 
85 

 
7:26 (1:02) 
7:23 (0:58) 

31-39 ára                         
vetur                         

sumar  

 
154 
121 

 
7:02 (1:08) 
7:13 (1:04) 

 
46 
35 

 
6:51 (1:17) 
6:59 (1:14) 

 
108 
85 

  
7:07 (1:03) 
7:19 (0:58) 

40-49 ára                         
vetur                         

sumar  

 
198 
170 

 
7:09 (1:04) 
7:13 (0:59) 

 
85 
64 

 
6:49 (1:20) 
7:04 (1:07) 

 
113 
105 

  
7:24 (0:43) 
7:19 (0:52) 

50-59 ára                         
vetur                         

sumar 

 
219 
186 

 
7:05 (1:02) 
7:02 (1:04) 

 
96 
79 

 
6:53 (0:52) 
7:00 (1:10) 

 
123 
107 

  
7:13 (1:08) 
7:04 (0:59) 

60-70 ára                         
vetur  

sumar 

 
250 
213 

 
7:19 (1:01) 
7:18 (1:05) 

 
127 
111 

 
7:14 (0:59) 
7:07 (1:10) 

 
123 
102 

 
7:22 (1:04) 
7:30 (0:57) 

* p < 0,01  ** p < 0,001, marktækur munur á svefnlengd kynja á virkum dögum. 
Feitletruð gildi tákna stysta og lengsta svefntíma á virkum dögum beggja árstíma. 
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Í töflu 5 má sjá nánara yfirlit yfir svefnlengd frídaga vetur og sumar, skipt eftir heild, 

kyni og aldurshópum.  

 
Tafla 5. 
Meðal svefnlengd frídaga skipt eftir heild, kyni og aldri. 

 
Frídagar 

 
 
n 

Heild 
M (sf)  

(klst:mín) 

 
 
n 

Karlar 
M (sf) 

(klst:mín) 

 
 
n  

Konur 
M (sf) 

(klst:mín) 
18-70 ára 

vetur 
sumar 

 
1143 
898 

 
8:10 (1:14) 
8:06 (1:10) 

 
466 
358 

 
7:58 (1:14) 
7:59 (1:16) 

 
676 
540 

 
8:18 (1:14)** 
8:10 (1:05)** 

18-22 ára                  
vetur  

sumar                       

 
146 
92 

 
8:41 (1:29) 
8:53 (1:25) 

 
54 
34 

 
8:37 (1:36) 
9:04 (1:26) 

 
92 
58 

 
8:44 (1:25) 
8:46 (1:07) 

23-30 ára                        
vetur  

sumar 

 
176 
116 

 
8:24 (1:11) 
8:27 (1:14) 

 
58 
31 

 
8:21 (1:05) 
8:32 (1:29) 

 
118 
85 

 
8:25 (1:14) 
8:25 (1:09) 

31-39 ára                         
vetur                         

sumar  

 
154 
120 

 
8:05 (1:14) 
8:08 (1:11) 

 
46 
36 

 
7:58 (1:08) 
7:53 (1:07) 

 
108 
84 

 
8:08 (1:17) 
8:14 (1:12) 

40-49 ára                         
vetur                         

sumar  

 
198 
169 

 
8:12 (1:07) 
8:04 (0:53) 

 
85 
65 

 
7:53 (1:13) 
7:56 (0:56) 

 
113 
105 

 
8:27 (0:59) 
8:09 (0:51) 

50-59 ára                         
vetur                         

sumar 

 
219 
186 

 
7:52 (1:11) 
7:50 (1:04) 

 
96 
80 

 
7:35 (1.06) 
7:46 (1:02) 

 
123 
107 

 
8:05 (1:13) 
7:54 (1:05) 

60-70 ára                         
vetur  

sumar 

 
250 
213 

 
7:56 (1:08) 
7:47 (1:08) 

 
127 
112 

 
7:50 (1:06) 
7:42 (1:20) 

 
123 
101 

 
8:02 (1:10) 
7:53 (0:54) 

* p < 0,01 ** p < 0,001, marktækur munur á svefnlengd kynja á frídögum. 
Feitletruð gildi tákna stysta og lengsta svefntíma á frídögum beggja árstíma. 
 
 
Áhrif árstíða á svefntruflanir. 

Kannað var hvort árstíðarmunur og munur milli kynja væri á svefntruflunum fólks.  

Erfiðleikar með að sofna. Breytan var normaldreifð að vetrarlagi en lítillega jákvætt skekkt 

að sumri fyrir heildarfjölda og fyrir bæði kynin.  

  Að vetri reyndist þátttakendum marktækt erfiðara að sofna á kvöldin (vetur: M = 2,35, 
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sf = 1,04) en að sumri, M = 2,03, sf = 0,93; t (800) = 9,78, p < 0,001. Að vetri reyndist körlum 

marktækt erfiðara að sofna á kvöldin (vetur: M = 2,29, sf = 0,97) en að sumri, M = 1,86, sf = 

0,88; (t (311) = 7,31, p < 0,001. Að vetri reyndist konum einnig marktækt erfiðara að sofna á 

kvöldin (vetur: M = 2,40, sf = 1,07) en að sumri, M = 2,13, sf = 0,94; t (488)= 6,76, p < 0,001. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur áttu erfiðara með að sofna á kvöldin yfir vetrartímann en 

að sumarlagi. 

Að vetri var ekki var marktækur munur á hversu erfitt körlum og konum reyndist að 

sofna á kvöldin t (863) = -1,47, p = 0,14. Að sumri reyndist konum marktækt erfiðara að 

sofna á kvöldin en körlum, t (860)= -4,18, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að ekki var munur á 

erfiðleikum karla og kvenna við að sofna á kvöldin yfir vetrartímann en yfir sumartímann var 

erfiðara fyrir konur að sofna á kvöldin en karla. 

Í töflu 6 má sjá lýsandi tölfræði yfir tíðni þess hve oft þátttakendum reyndist erfitt að 

sofna á kvöldin. 

 

Tafla 6. 
Tölfræði þess að eiga erfitt  með að sofna að kvöldi. 

 Vetur 
% 

Sumar 
% 

Aldrei erfitt að sofna 
Sjaldan erfitt að sofna 
Stundum erfitt að sofna 
Oft erfitt að sofna 
Daglega erfitt að sofna 

18,7 
46,3 
20,9 
9,0 
5,0 

29,9 
47,2 
15,1 
5,8 
2,0 

   

Erfiðleikar með að sofa í einum dúr. Breytan var normaldreifð að vetri og að sumri fyrir 

heildarfjölda og fyrir bæði kynin.  

Að vetri reyndist þátttakendum marktækt erfiðara að sofa nóttina í einum dúr (M = 2,94, 

sf = 1,42) en að sumri, M = 2,61, sf = 1,37; t (817) = 7,44, p < 0,001. Að vetri reyndist körlum 

marktækt erfiðara að sofa nóttina í einum dúr (M = 2,83, sf = 1,40) en að sumri M = 2,55, sf = 

1,35; (t (324)= 4,45, p < 0,001. Að vetri reyndist konum einnig marktækt erfiðara að sofa 

nóttina í einum dúr (M = 3,01, sf = 1,42) en að sumri, M = 2,65, sf = 1,39; t (492)= 5,93, p < 

0,001. Niðurstöður sýndu að yfir vetrartímann var erfiðara fyrir þátttakendur að sofa nóttina í 

einum dúr en að sumarlagi. 
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Að vetri var ekki marktækur munur á því hve erfitt körlum og konum reyndist að sofa 

nóttina í einum dúr, t (878) = -1,92, p = 0,06. Að sumri var ekki heldur marktækur munur á 

því hve erfitt körlum og konum reyndist að sofa nóttina í einum dúr, t (867)= -1,02, p = 0,31. 

Niðurstöður sýndu að ekki var munur á erfiðleikum karla og kvenna við að sofa nóttina í 

einum dúr. 

Lýsandi tölfræði yfir tíðni þess hve oft þátttakendum reyndist erfitt að sofa í einum dúr 

yfir nóttina má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7. 
Tölfræði þess að reyndast erfitt að sofa í einum dúr. 

 Vetur 
% 

Sumar 
% 

Aldrei erfitt að sofa  í dúr 
Sjaldan erfitt að sofa í dúr 
Stundum erfitt að sofa í dúr 
Oft erfitt að sofa í dúr 
Daglega erfitt að sofa í dúr 

20,4 
27,7 
16,9 
14,2 
20,8 

24,4 
32,8 
15,4 
12,2 
15,2 

   

Vaknað snemma morguns. Breytan var lítillega jákvætt skekkt að vetri og að sumri fyrir 

heild og fyrir bæði kynin.  

Ekki var árstíðamunur á hve oft þátttakendur vöknuðu of snemma morguns og gátu ekki 

sofnað aftur (vetur: M = 2,05, sf = 1,02, sumar: M = 2,09 , sf = 0,97; t (812) = -1,21, p = 

0,23). Ekki var árstíðamunur á hve oft karlar vöknuðu of snemma morguns og gátu ekki 

sofnað aftur (vetur: M = 2,14, sf = 1,04, sumar: M = 2,03, sf = 0,90; t (323) = 1,26, p = 0,21). 

En konur vöknuðu marktækt oftar of snemma morguns að sumri (M = 2,16, sf = 1,04) en að 

vetri, M = 2,03, sf = 1,04; t (488) = -2,43, p = 0,02. Niðurstöður sýndu að ekki var 

árstíðamunur á hversu oft karlar vöknuðu of snemma að morgni og gátu ekki sofnað aftur. En 

að sumri vöknuðu konur oftar snemma að morgni og gátu ekki sofnað aftur en yfir 

vetrartímann. 

Ekki var marktækur munur á hve oft karlar og konur vöknuðu of snemma morguns að 

vetri, t (871) = 1,54, p = 0,12. En að sumri vöknuðu konur marktækt oftar of snemma 

morguns en karlar, t (866) = -1,98, p = 0,048. Niðurstöður sýndu að ekki var munur á hve oft 
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karlar og konur vöknuðu snemma að morgni og gátu ekki sofnað aftur að vetri en að 

sumarlagi vöknuðu konur oftar en karlar snemma að morgni og gátu ekki sofnað aftur. 

Lýsandi tölfræði yfir tíðni þess hve oft þátttakendur vöknuðu of snemma morguns og 

gátu ekki sofnað aftur má sjá í töflu 8. 

	  

Tafla 8. 
Tölfræði þess að vakna of snemma að morgni. 

 Vetur 
% 

Sumar 
% 

Vakna aldrei of snemma 
Vakna sjaldan of snemma 
Vakna stundum of snemma 
Vakna oft of snemma 
Vakna daglega of snemma 

34,5 
39,5 
15,3 
7,9 
2,8 

29,4 
42,9 
17,3 
8,5 
2,0 

   

Vaknað upp um nætur. Breytan var normaldreifð að vetri en lítillega jákvætt skekkt að 

sumri fyrir heild og fyrir bæði kyn.  

Marktækur árstíðamunur var á hve oft þátttakendur vöknuðu upp um nætur (vetur: M = 

2,76, sf = 1,36, sumar: M = 2,44, sf = 1,26; t (812) = 7,68, p < 0,001). Karlar vöknuðu 

marktækt oftar upp að vetri (M = 2,63, sf = 1,29) en að sumri, M = 2,33, sf = 1,18; t (324) = 

5,76, p < 0,001. Einnig vöknuðu konur marktækt oftar upp um nætur að vetri (M =2,85, sf 

=1,38) en að sumri, M = 2,50, sf = 1,30; t (487) = 5,40, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að yfir 

vetrartímann vöknuðu þátttakendur oftar upp um nætur en að sumarlagi. 

Konur vöknuðu marktækt oftar upp um nætur að vetri en karlar, t (874) = -2,35, p = 

0,02. Ekki var marktækur munur á hve oft kynin vöknuðu upp að sumri, t (863) = -1,95, p = 

0,051. Niðurstöður sýndu að konur vöknuðu oftar upp um nætur að vetrarlagi en karlar en að 

ekki var munur á hversu oft kynin vöknuðu upp um nætur að sumri. 

 Í töflu 9 má sjá lýsandi tölfræði yfir tíðni þess hve oft þátttakendur vöknuðu upp. 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

	   45 

Tafla 9. 
Tölfræði þess að vakna upp um nætur. 

	   Vetur 
% 

Sumar 
% 

Vakna aldrei upp um nætur 
Vakna sjaldan upp um nætur 
Vakna stundum upp um nætur 
Vakna oft upp um nætur 
Vakna daglega upp um nætur 

21,8 
30,9 
18,1 
14,1 
15,1 

26,9 
33,9 
17,1 
13,2 
8,9 

 

Ekki endurnærandi svefn. Breytan var normaldreifð að vetri en lítillega jákvætt skekkt að 

sumri fyrir heildarfjölda og fyrir bæði kynin. 

Að vetri var svefn þátttakenda marktækt oftar ekki endurnærandi en að sumri (vetur: M 

=2,59, sf = 1,16, sumar: M = 2,14, sf = 1,05; t (805) = 12,55, p < 0,001). Að vetri var svefn 

karla marktækt oftar ekki endurnærandi en að sumri (vetur: M = 2,42, sf = 1,11, sumar: M = 

2,03, sf = 0,98; t (321) = 7,30, p < 0,001). Einnig var svefn kvenna marktækt oftar ekki 

endurnærandi að vetri (M = 2,72, sf = 1,20) en að sumri, M = 2,23, sf = 1,09; t (483) = 10,22, 

p < 0,001. Niðurstöður paraðra t-prófa sýndu að yfir vetrartímann töldu þátttakendur svefn 

sinn sjaldnar endurnærandi en að sumarlagi. 

Að vetri var svefn kvenna marktækt minna endurnærandi en svefn karla, t (864) = -3,63, 

p < 0,001. Að sumri var svefn kvenna einnig marktækt minna endurnærandi en svefn karla, t 

(866) = -2,67, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að konur töldu svefn sinn sjaldnar endurnærandi 

að vetri og að sumri en karlar. 

Lýsandi tölfræði yfir tíðni þess hve oft svefn var ekki endurnærandi má sjá í töflu 10. 

	  

Tafla 10. 
Tölfræði þess hve oft svefn var ekki endurnærandi. 

 Vetur 
% 

Sumar 
% 

Aldrei ekki endurnærandi 
Sjaldan ekki endurnærandi 
Stundum ekki endurnærandi 
Oft ekki endurnærandi 
Daglega ekki endurnærandi 

16,0 
37,9 
23,3 
14,9 
7,8 

30,1 
40,3 
16,9 
9,7 
3,0 
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 Á heildina litið voru svefntruflanir þátttakenda meiri að vetri en að sumri. Yfirlit yfir 

meðaltöl, staðalfrávik og spönn svefntruflana að vetri fyrir heild og eftir kyni er í töflu 11. 

 
Tafla 11.  
Meðaltöl, staðalfrávik og spönn fyrir svefntruflanir. 

  Heild  Karlar  Konur 

 
n 

M (sf) 
spönn(1-5) 

n 
M (sf)  

spönn(1-5) 
n M (sf) 

spönn(1-5) 

Hversu oft reynist þér erfitt að sofna kvöldin? 

Vetur 
Sumar 

1084 
862 

2,35 (1,04)** 
   2,03 (0,93) 

435 
336 

2,29 (0,97) 
1,86 (0,88) 

649 
526 

  2,40 (1,07) 
2,13 (0,94)** 

Hversu oft reynist þér erfitt að sofa nóttina í einum dúr? 

Vetur 
Sumar 

1106 
869 

2,87 (1,43)** 
2,61 (1,37) 

450 
343 

2,77 (1,41) 
2,55 (1,35) 

656 
526 

2,94 (1,44) 
2,65 (1,39) 

Hversu oft vaknar þú snemma morguns og getur ekki sofna aftur? 

Vetur 
Sumar 

1100 
868 

2,05 (1,03) 
2,11 (0,99) 

448 
343 

2,10 (1,03) 
2,04 (0,89) 

652 
525 

2,02 (1,03) 
2,15 (1,04)** 

Hversu oft vaknar þú upp um nætur? 

Vetur 
Sumar 

1102 
865 

2,70 (1,34)** 
2,43 (1,26) 

449 
342 

2,60 (1,32) 
2,32 (1,17) 

653 
523 

2,76 (1,34)** 
2,51(1,31) 

Hversu oft er svefninn ekki endurnærandi? 

Vetur 
Sumar 

1091 
868 

2,60 (1,15)** 
2,15 (1,05) 

443 
344 

2,46 (1,11) 
2,06 (1,0) 

648 
524 

2,60 (1,12)** 
2,22 (1,08)** 

* p < 0,01 ** p < 0,001, marktækur árstíða- og kynjamunur. 
 

Áhrif árstíða á andlega líðan og lífsgæði 

Árstíðarmunur og kynjamunur á mati fólks á andlegri líðan og lífsgæðum sínum voru 

kannaðir með pöruðum t-prófum. Breyturnar þunglyndi, kvíði og streita voru lítillega jákvætt 

skekktar. 

Að vetri var þunglyndi þátttakenda marktækt meira (M = 4,47, sf = 6,76,) en að sumri, 

M = 3,58, sf = 5,86; t (712) = 4,44, p < 0,001). Að vetri var þunglyndi karla marktækt meira 

(M = 4,35, sf = 6,68) en að sumri, M = 3,57, sf = 5,58; t (286) = 2,15, p = 0,03. Að vetri var 

þunglyndi kvenna einnig marktækt meira (M = 4,83, sf = 7,08) en að sumri, M = 3,59, sf = 

5,90; t (425) = 3,89, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að þunglyndi þátttakenda var meira að vetri 

en að sumri. 
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Að vetri var kvíði þátttakenda marktækt meiri (M = 3,19, sf = 4,80) en að sumri, M = 

2,59, sf = 4,41; t (704) = 4,04, p < 0,001. Ekki var marktækur árstíðamunur á kvíða karla 

(vetur: M = 2,67, sf = 4,40, sumar: M = 2,21, sf = 3,83; t (280) = 1,68, p = 0,09). En kvíði 

kvenna var marktækt meiri að vetri (M = 3,67 sf = 5,21) en að sumri, M = 2,91, sf = 4,69; t 

(423) = 3,71, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að ekki var árstíðamunur á kvíða karla en kvíði 

kvenna var meira að vetri en að sumri. 

Að vetri var streita þátttakenda marktækt meiri (M = 5,82, sf = 6,80) en að sumri, M = 

5,23, sf = 5,93; t (713) = 2,73, p < 0,001. Ekki var marktækur árstíðamunur á streitu karla 

(vetur: M = 4,77, sf = 5,78, sumar: M = 4,71, sf = 5,31; t (287) = -0,18, p = 0,86). En streita 

kvenna var marktækt meiri að vetri (M = 6,80, sf = 7,45) en að sumri, M = 5,66, sf = 6,35; t 

(425) = 3,27, p < 0,001. Niðurstöður sýndu að ekki var árstíðamunur á streitu karla en streita 

kvenna var meira að vetri en að sumri. 

Til að kanna hvort árstíðamunur var á þunglyndi, kvíða, streitu og lífsgæðum kynjanna 

voru gerð óháð t-próf. Að vetri var ekki marktækur kynjamunur á þunglyndi, t (946) = -1,04, 

p = 0,30. Að sumri var ekki heldur marktækur kynjamunur á þunglyndi, t (814) = -0,06, p = 

0,95). Niðurstöður sýndu að ekki var munur á milli kynja á þunglyndi þeirra. 

Að vetri var kvíði kvenna marktækt meiri en kvíði karla, t (939) = -3,09, p < 0,001. Að 

sumri var kvíði kvenna einnig marktækt meiri en kvíði karla, t (817) = 2,23, p = 0,03. 

Niðurstöður sýndu að konur voru kvíðnari en karlar bæði að vetri og að sumri. 

Að vetri voru konur marktækt meira stressaðar en karlar, t (950) = -4,49, p < 0.01. En 

að sumri var ekki marktækur munur á streitu kynjanna, t (817) = -1,94, p = 0,053). 

Niðurstöður sýndu að konur voru stressaðari að vetri en að sumri en ekki var kynjamunur á 

streitu að sumri. 

Þátttakendur mátu þunglyndi sitt meira að vetri en að sumri en ekki var munur á milli 

kynja. Ekki var árstíðamunur á kvíða eða streitu karla en konur voru kvíðnari og stressaðari á 

veturna en á sumri. Kvíði kvenna og streita var meiri en hjá körlum á veturna og kvíði kvenna 

var meiri en kvíði karla á sumrin. Enginn munur var á streitu kynjanna á sumrin en á sumrin 

dró úr steitu kvenna frá því að vetri. 

Ekki var marktækur árstíðamunur á lífsgæðum þátttakenda (vetur: M = 50,43, sf = 9,70, 

sumar: M = 49,98, sf = 9,97; t (579) = 1,47, p = 0,15). Að vetri var ekki marktækur munur á 

lífsgæðum kynjanna (karlar: M = 50,61, sf = 9,78, konur: M = 49,58, sf = 10,14; t (835) = 

1,46, p = 0,15). Að sumri var ekki heldur marktækur munur á lífsgæðum kynja (karlar: M = 

50,32, sf = 9,43, konur: M = 49,78, sf = 10,37; t (729) = 0,72, p = 0,48). 
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Niðurstöður sýna að ekki var árstíðabundinn munur á lífsgæðum þátttakenda og að ekki 

var munur á lífsgæðum kynjanna.  

Í töflu 12 má sjá, meðaltöl, staðalfrávik og spönn fyrir þunglyndi, kvíða, steitu og 

lífsgæði þátttakenda skipt eftir heild og eftir kyni. 
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Tafla 12.  
Lýsandi tölfræði fyrir þunglyndi, kvíða, steitu og lífsgæði. 

 Heild Karlar Konur 

Andleg líðan n M (sf) Spönn n M (sf) Spönn n M (sf) Spönn 

DASS          

Þunglyndi 
Vetur 

Sumar 

 
948 
816 

 
4,64 (6,9)** 

    3,58 (5,8) 

 
0-42 
0-36 

 
378 
323 

 
4,35 (6,7) 
3,57 (5,6) 

 
0-34 
0-36 

 
570 
493 

 
4,83 (7,1) 
3,59 (5,9) 

 
0-42 
0-34 

Kvíði 
Vetur 

Sumar 

 
941 
819 

 
3,27 (4,9)** 

    2,63 (4,4) 

 
0-38 
0-32 

 
375 
324 

 
2,67 (4,4) 
2,21 (3,8) 

 
0-30 
0-32 

 
566 
495 

 
3,67 (5,2)** 
2,92 (4,7)** 

 
0-38 
0-32 

Streita  
Vetur 

Sumar 

 
952 
819 

 
5,99 (6,9)** 

    5,33 (6,0) 

 
0-42 
0-38 

 
379 
325 

 
4,77 (5,8) 
4,82 (5,4) 

 
0-30 
0-28 

 
573 
494 

 
6,80 (7,4)** 

    5,66 (6,3) 

 
0-42 
0-38 

HL-prófið 
Vetur 

Sumar 

 
837 
731 

 
50 (10) 
50 (10) 

 
9-70 
15-66 

 
339 
293 

 
50,6 (9,8) 
50,3 (9,4) 

 
19-67 
17-65 

 
498 
438 

 
49,6 (10,1) 
49,8 (10,4) 

 
20-70 
15-66 

* p < 0,01 ** p < 0,001, marktækur árstíða- og kynjamunur. 

 
Fylgni svefntruflana og andlegrar líðan. Könnuð voru tengsl þunglyndis, kvíða, steitu og lífsgæða við svefntruflanir þátttakenda í þessari 

rannsókn. Niðurstöður sýndu fylgni svefntruflana við andlega líðan. Því meiri sem svefntruflanir voru því verri var andleg líðan fólks. 

Þegar svefninn var ekki endurnærandi var vanlíðan fólks, þunglyndi, kvíði og streita mest. Einnig voru lífsgæði fólks því verri sem 

svefntruflanir voru meiri. Niðurstöður fylgnireikninga fyrir fylgni þunglyndis, kvíða, streitu, lífsgæða og svefntruflana má sjá í töflu 13. 
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Tafla 13.  
Fylgni þunglyndis, kvíða, streitu og lífsgæða við svefntruflanir. 

 Þunglyndi Kvíði Streita Lífsgæði 

 n fylgni p -gildi n fylgni p -gildi n fylgni p -gildi n fylgni p -gildi 

Erfitt að sofna 
Vetur 

Sumar 
916 
802 

0,27 
0,27 

0,001** 
0,001** 

913 
806 

0,28 
0,26 

0,001** 
0,001** 

921 
806 

0,30 
0,27 

0,001** 
0,001** 

810 
717 

-0,40 
-0,40 

0,001** 
0,001** 

Erfitt að sofa í einum dúr 
Vetur 

Sumar 
942 
809 

0,10 
0,15 

0,01* 
0,001** 

935 
812 

0,11 
0,17 

0,01* 
0,001** 

947 
812 

0,18 
0,17 

0,001** 
0,001** 

833 
725 

-0,24 
-0,27 

0,001** 
0,001** 

Vakna of snemma  
Vetur 

Sumar 
935 
808 

0,11 
0,16 

0,01* 
0,001** 

929 
811 

0,16 
0,21 

0,001** 
0,001** 

939 
811 

0,11 
0,17 

0,01* 
0,001** 

826 
724 

-0,17 
-0,25 

0,001** 
0,001** 

Vakna upp um nætur 
Vetur 

Sumar 
939 
805 

0,12 
0,21 

0,001** 
0,001** 

932 
808 

0,17 
0,21 

0,001** 
0,001** 

943 
808 

0,18 
0,20 

0,001** 
0,001** 

829 
721 

-0,23 
-0,32 

0,001** 
0,001** 

Svefn ekki endurnærandi 
Vetur 

  Sumar 
929 
808 

0,37 
0,36 

0,001** 
0,001** 

920 
811 

0,35 
0,36 

0,001** 
0,001** 

931 
811 

0,40 
0,35 

0,001** 
0,001** 

822 
724 

-0,52 
-0,49 

0,001** 
0,001** 

* p < 0,01  ** p < 0,001 
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Áhrif búsetu á svefntíma íbúa  

 Til að prófa hvort Austfirðingar sofnuðu fyrr og vöknuðu fyrr en þeir sem búa á 

Vesturlandi voru gerð óháð t-próf þar sem meðaltöl tíma voru borin voru saman. Breytur fyrir 

svefntíma voru normaldreifðar.  

Ekki var marktækur munur á hvenær Austfirðingar (M = 0,33, sf = 1,24) og íbúar 

Vesturlands sofnuðu virka vetrardaga, (M = 5,56, sf = 1,11); t (789) = 0,94, p = 0,35. Ekki var 

heldur munur á hvenær Austfirðingar (M = -11,35, sf = 1,04) og íbúar Vesturlands sofnuðu 

virka sumardaga, M = -4,05, sf = 1,05; t (606) = 1,31, p = 0,19. Niðurstöður sýndu að ekki var 

árstíðamunur á því hvenær íbúar landsvæðanna sofnuðu á virkum dögum. 

Austfirðingar sofnuðu marktækt fyrr (M = 36,11, sf = 1,18) en íbúar Vesturlands á 

vetrarfrídögum, M = 57,61, sf = 1,23 t (789) = 3,61, p < 0,001. En ekki var marktækur munur 

á hvenær Austfirðingar (M = 35,87, sf = 1,10) og íbúar Vesturlands sofnuðu á frídögum að 

sumri (M = 47,37, sf = 1,12); t (606) = 1,88, p = 0,06. Niðurstöður sýndu að vetrarfrídaga 

sofnuðu Austfirðingar fyrr en íbúar Vesturlands  en ekki var munur á hvenær íbúar svæðanna 

sofnuðu sumarfrídaga. 

Austfirðingar vöknuðu marktækt seinna virka vetrardaga (M = 7,42, sf = 1,44) en íbúar 

Vesturlands, M = 7,17, sf = 1,19); t (789) = -2,59, p = 0,01. En ekki var marktækur munur á 

hvenær Austfirðingar (M = 7,19, sf = 1,14) og íbúar Vesturlands vöknuðu virka sumardaga M 

= 7,20, sf = 1,59; t (608) = 0,12, p = 0,91. Niðurstöður sýndu að Austfirðingar vöknuðu seinna 

virka vetrardaga en ekki var munur á hvenær íbúar svæðanna vöknuðu virka sumardaga. 

Austfirðingar vöknuðu marktækt fyrr á vetrarfrídögum (M = 8,75, sf = 1,36) en íbúar 

Vesturlands, M = 9,15, sf = 1,69; t (789) = 3,48, p = 0,001. Einnig vöknuðu Austfirðingar 

marktækt fyrr á sumarfrídögum (M = 8,63, sf = 1,56) en íbúar á Vesturlandi, M = 8,98, sf = 

1,49; t (608) = -2,72, p < 0,01. Niðurstöður sýndu að Austfirðingar vöknuðu fyrr á frídögum á 

báðum árstímum. 

Austfirðingar sofnuðu að meðaltali á miðnætti 00:00 virka vetrardaga og vöknuðu 

klukkan 7:25. Íbúar Vesturlands sofnuðu að meðaltali klukkan 00:06 virka vetrardaga og 

vöknuðu klukkan 7:10. Íbúar Austurlands sofnuðu að meðaltali klukkan 00:36 vetrarfrídaga 

og vöknuðu klukkan 8:45. Íbúar á Vesturlandi sofnuðu að meðaltali klukkan 00:57 á 

vetrarfrídögum en vöknuðu klukkan 9:09.  

 Austfirðingar sofnuðu að meðaltali klukkan 23:49 á virkum sumardögum og vöknuðu 

klukkan 7:11. Íbúar á Vesturlandi sofnuðu að meðaltali klukkan 23:56 á virkum sumardögum 
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og vöknuðu klukkan 7:12. Austfirðingar sofnuðu að meðaltali klukkan 00:36 frídaga að sumri 

og vöknuðu klukkan 8:38. Íbúar Vesturlands sofnuðu að meðaltali 00:47 mínútum 

sumarfrídaga og vöknuðu klukkan 8:59.  

Austfirðingar vöknuðu seinna en íbúar Vesturlands á virkum vetrardögum. 

Austfirðingar sofnuðu fyrr á frídögum að vetri og vöknuðu fyrr á frídögum á báðum árstímum 

en íbúar Vesturlands. Í töflu 14 má sjá yfirlit yfir svefntíma eftir árstíðum og búsetu. 

 

Tafla 14.  
Meðal svefntími eftir árstíðum og búsetu. 

 Austurland Vesturland 

n 

Sofna 
M (sf)  

(klst:mín) 

Vakna 
M (sf)  

(klst:mín) n 

Sofna 
M (sf)  

(klst:mín) 

Vakna 
M (sf)  

(klst:mín) 

Vetur - virkir dagar 
Sumar - virkir dagar 
Vetur - frídagar 
Sumar - frídagar 

293 
207 
293 
207 

00:00 (1:24) 
23:49 (1:04) 
00:36 (1:18)** 
00:36 (1:10) 

7:25 (1:26)* 
7:11 (1:08) 
8:45 (1:22)** 
8:38 (1:33)* 

498 
401 
498 
401 

00:06 (1:11) 
23:56 (1:05) 
00:57 (1:23) 
00:47 (1:12) 

7:10 (1:11) 
7:12 (1:35) 
9:09 (1:41) 
8:59 (1:29) 

* p < 0,01  ** p ≤ 0,001	  
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Umræða 

Helstu niðurstöður sýndu að ekki var árstíðabundinn munur á svefnlengd fólks, hvorki á 

virkum dögum né á frídögum, eins og tilgáta rannsóknarinnar hafði gert ráð fyrir en báðar 

árstíðir var svefntími frídaga lengri en virkra daga. Svefntruflanir voru algengari yfir 

vetrartímann. Þátttakendur áttu erfiðara með að sofna á kvöldin, að sofa í einum dúr, vöknuðu 

oftar upp um nætur og fannst svefn sinn minna endurnærandi að vetrarlagi en að sumri. Konur 

sváfu meira og fundu meira fyrir svefntruflunum en karlar og konur vöknuðu oftar of snemma 

að sumri en vetri. 

Svefntruflanir og andleg líðan þátttakenda var verri að vetrarlagi en ekki var 

árstíðamunur á lífsgæðum. Svefntruflanir, andleg vanlíðan og verri lífsgæði þátttakenda 

fylgdust að, því meiri svefntruflunum sem fólk fann fyrir því verri var andleg líðan þess og 

lífsgæði. Austfirðingar vöknuðu seinna en íbúar Vesturlands á virkum vetrardögum sem er 

öfugt við það sem búist hafði verið við en þeir vöknuðu fyrr á frídögum óháð árstíð og 

sofnuðu fyrr á frídögum að vetri. 

 

Svefnlengd  

Lengri svefntími Íslendinga á frídögum og lengri svefntími kvenna styður niðurstöður úr fyrri 

rannsóknum (Helgi Kristbjarnarsonar o.fl., 1985; Thorleifsdottir o.fl., 2002). Hér var 

svefnlengdin að meðaltali um hálftíma styttri virka daga en í rannsókn Helga Kristbjarnarson 

og fleiri en meðallengd svefntíma á frídögum var sambærileg. Þessar niðurstöður benda til að 

hérlendis hafi svefnlengd virka daga styst á síðustu þrjátíu árum en hafa ber í huga 

mismunandi aldursskeið þátttakenda í rannsóknunum. Konur sváfu að meðaltali lengur en 

karlar virka daga og frídaga óháð árstíðum sem einnig styður niðurstöður Helga 

Kristbjarnarsonar og fleiri (1985). Virka daga að sumri sváfu yngstu karlarnir styst en þeir 

sváfu lengst á frídögum og lengur en konur sem er í samræmi við að kvölddægurgerð sé 

algengari hjá ungum mönnum en hjá ungum konum (Borisenkov o.fl., 2010; Wittmann, o.fl. 

2006). Það má velta fyrir sér hvað fleira gæti skýrt mun á svefnlengd kynjanna en í þessari 

rannsókn fást ekki svör við því. 

Þessar niðurstöður benda til að íbúar hérlendis hafi almennt seinkaða dægurgerð og að 

yngri aldurshópar hafi seinni dægurgerð en þeir sem eldri eru. Því má búast við að yngra fólk 

finna meira fyrir félagslegu dægurraski og að samfélagslegar kröfur um skóla- og vinnubyrjun 

snemma dags séu þeim erfiðari en öðrum.  
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Svefntruflanir  

Vegna áhrifa morgunbirtu að sumarlagi dró úr dægurraski og svefntruflanir fólks urðu 

fátíðari. Að líkindum vöknuðu konur oftar mjög snemma yfir sumartímann vegna áhrifa 

sterkrar morgunbirtu á dægursveiflu líkamans og framleiðslu melatóníns (Crowley o.fl., 2007; 

Duffy og Czeisler, 2009; Roenneberg o.fl., 2013). Það skýrir þó ekki af hverju það sama 

gerist ekki hjá körlum. Hlutfall þátttakenda sem áttu erfitt með að sofna er heldur lægri nú en 

á Íslandi árin 2007 og 2012, en að vakna upp og eiga erfitt með að sofna aftur er algengara nú 

eins og sjá má í framkvæmdaskýrslu frá embætti landlæknis (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir 

o.fl., 2014). Yngstu þátttakendurnir áttu erfiðast með að sofna á kvöldin bæði að vetri og 

sumri og ungir karlar áttu erfiðara með að sofna en ungar konur sem styður að dægurgerð 

ungra karla sé seinni að vetri.  

Svefngæði eru huglægt mat sem erfiðara er að mæla en margar aðrar svefntruflanir. 

Aðrar rannsókir hafa þó sýnt að svefngæði eru metin minni að vetrinum (Friborg o.fl., 2014). 

Athygli vekur að fólk á aldrinum 23 – 39 ára mat svefn sinn minnst endurnærandi og konur á 

aldrinum 23-30 ára töldu svefn sinn minna endurnærandi en karlar á sama aldri. Um þrítugt 

snerist þetta við og karlar töldu svefninn minna endurnærandi en konur. Frá fertugu áttu 

þátttakendur almennt erfiðast með að sofa nóttina í einum dúr en kynjamunur kom fram í því 

aldursbili þar sem þessa vandamáls varð helst vart. Fram undir sextugt áttu konur erfiðara 

með að sofa í einum dúr en eftir sextugt áttu karlar erfiðara með það.  

Ýmislegt getur haft áhrif á nætursvefninn og valdið því að fólk eigi erfitt með svefn. 

Fólk á aldrinum milli tvítugs og fertugs eiga oft ung börn sem trufla nætursvefn foreldra sinna 

sem gæti skýrt að hluta af hverju svefngæði eru metin slæm í þessum aldurshópum. Það skýrir 

þó ekki að svefngæði voru metin verri að vetri en að sumri en sú staðreynd rennir stoðum 

undir þá tilgátu að birtustig og sólargangur hafi áhrif á upplifuð svefngæði. Unglingar vaka 

gjarnan lengur en miðaldra foreldrar og geta truflað nætursvefn foreldra sinna með umgangi á 

heimili eða vegna fjarvista fram eftir nóttu. Einnig er algengt að konur finni fyrir 

svefntruflunum í tengslum við tíðahvörf og þegar fólk eldist fjölgar næturferðum á salerni 

(Wolkove, 2007). Í þessari rannsókn var þátttakendum boðið að skrá athugasemdir um hvað 

hefði truflandi áhrif á svefn þeirra. Þar komu fram áðurnefndir þættir og einnig óreglulegur 

vinnutími vegna vaktavinnu og sjómennsku, slæm heilsa, streita og kvíði.  
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Andleg líðan og lífsgæði 

Ekki var árstíðabundinn munur á kvíða eða streitu karla en að vetrinum voru konur bæði 

kvíðnari og stressaðari en að sumrinu. Einnig kom fram að konur voru kvíðnari en karlar á 

báðum þessum árstímum. Að vetrinum voru konur einnig stressaðari en karlar en á sumrin dró 

úr streitu kvennanna svo að munurinn á streitu kynjanna hvarf. Þetta eru athyglisverðar 

niðurstöður og væri forvitnilegt að rannsaka nánar hvað þættir í lífi kvenna valda meira álagi 

að vetri en að sumri og þessum mun á milli kynja.  

Ekki var marktækur munur á þunglyndiseinkennum milli kynjanna en árstíðabundinn 

munur var á þunglyndi sem var meira að vetrinum en að sumrinu. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að þunglyndi er algengara meðal kvenna og því stangast þessar niðurstöður á við það (The 

Word Health Organization, 2016b). Rannsóknin sýndi að því meiri sem svefntruflanir voru 

því verri var andleg líðan þátttakenda. Ef svefninn var ekki endurnærandi var þunglyndi, kvíði 

og streita þátttakenda mest og líðan þeirra verst. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að svefntruflanir og andleg vanlíðan er algengari yfir vetrartímann þegar 

dimmt er stóran hluta sólarhringsins (Borisenkov o.fl., 2010; Friborg o.fl., 2014; Molin o.fl., 

1996; Stordal o.fl., 2008). Svefntruflanir geta orðið til þess að fólk metur lífsgæði sín verri 

vegna þeirra (Strine og Chapman, 2005) og niðurstöður sýndu að þátttakendur mátu lífsgæði 

sín verri eftir því sem svefntruflanir voru meiri. Svefntruflanir geta bæði verið afleiðing og 

orsök andlegrar vanlíðan, þær geta verið fylgikvillar geðraskana en einnig stuðlað að þróun 

geðraskana. Þeir sem sofa illa eru líka líklegri til að meta andlega og líkamlega heilsu sína 

verri (Strine og Chapman, 2005) og of lítill svefn hefur áhrif á hversu vel fólki gengur að ráða 

við álag í daglegu lífi. Flestir þekkja það að verða viðkvæmari fyrir álagi og streitu eftir 

svefnlitlar nætur.  

Þessar niðurstöður benda til að ástæða sé til að huga vel að áhrifum svefntruflana á 

andlega líðan og lífsgæði og mögulegum aðferðum við að draga úr svefntruflunum. Ef hægt 

er að draga úr svefntruflunum má búast við að um leið dragi úr þunglyndi, kvíða og steitu 

fólks. Ætla má að fræðsla um svefn og svefntruflanir hafi mikilvægt gildi sem forvörn gegn 

líkamlegum og andlegum heilsubresti. Slík fræðsla ætti auk þess að vera fjárhagslega 

hagkvæm fyrir samfélagið þar sem fram hefur komið að afleiðingar svefntruflana geta verið 

mjög kostnaðarsamar. Til að draga úr svefntruflunum og andlegri vanlíðan og stuðla að 

bættum lífsgæðum fólks gætu breytingar á félagslegu umhverfi verið til bóta, til dæmis með 

því að seinka staðarklukkunni til að meira samræmi verði við sólarklukku eða seinka vinnu- 
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og skólabyrjun að morgni. Til mikils er að vinna þar sem slíkar breytingar gætu dregið úr 

viðvarandi dægurraski og bætt líðan Íslendinga, sérstaklega yfir dimmasta tíma ársins. 

 

Svefntími íbúa eftir landsvæðum 

Austfirðingar og íbúar Vesturlands sofnuðu á svipuðum tíma á virkum dögum. Virka 

vetrardaga vöknuðu Austfirðingar hins vegar seinna og þeir vöknuðu fyrr á frídögum óháð 

árstíma. Þessar niðurstöður styðja fyrri rannsóknir um að dægurgerð manna sé seinni að vetri, 

seinki eftir því sem vestar dregur og um styttri svefntíma yfir bjartasta tíma ársins 

(Roenneberg o.fl., 2007; Roenneberg o.fl., 2013). Þessar niðurstöður eru einnig í samræmi við 

að líkamsklukka samstilli sig sólartíma en ekki staðartíma og má túlka þannig að 

fótaferðatími árla dags virka daga valdi viðvarandi félagslegu dægurraski. Þegar þátttakendur 

gátu vaknað þegar þeim hentaði óháð samfélagslegum skyldum reyndu íbúar á báðum 

landssvæðum að leiðrétta dægurvillu með lengri svefntíma á frídögum. Að íbúar beggja 

landsvæða sofni á sama tíma á virkum dögum kemur ekki á óvart þar sem flestir þurfa að 

vakna snemma til vinnu eða í skóla. Mögulegar ástæður þess að íbúar Austurlands vakni 

seinna virka daga að vetri en íbúar á Vesturlandi eru óþekktar en velta má fyrir sér hvort að 

það ráðist að hluta af almennt lengri ferðatíma milli heimilis og vinnustaða á Vesturlandi 

vegna vegalengda og/eða umferðarþunga.  

 

Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að vegna áhrifa árstíða og misræmis á staðartíma og 

sólartíma búi Íslendingar við viðvarandi félagslegt dægurrask sem er meira að vetri og meira 

meðal íbúa Vesturlands. Áhrif þess eru að svefntruflanir og andleg líðan eru verri að vetri og 

íbúar sofa lengur á frídögum til að vinna upp svefnskuld virkra daga. Seinkuð dægurgerð ungs 

fólks getur valdið því að þau eigi sérstaklega erfitt með að fylgja samfélagslegum skyldum 

sínum snemma dags í samræmi við staðartíma. Breytingar á samfélagsháttum í átt til 

seinkunar á upphafi vinnudaga væru mjög til bóta. 

 

Styrkur og takmarkanir rannsóknar 

Styrkur rannsóknarinnar er að úrtakið er stórt, lagskipt og tekið úr breiðu aldursbili af öllu 

landinu. Einnig er styrkur að rannsóknin er yfirgripsmikil og margir þættir sem snerta svefn 

og andlega líðan eru kannaðir í samhengi. Alhæfingagildi niðurstaðna rannsóknarinnar ætti 
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því að vera ágætt en þó skal hafa í huga að þrátt fyrir að úrtakið sé stórt er svarhlutfall í 

rannsókninni lágt eða 14,9% sem er miður þar sem send voru boð til mun stærri hóps en taldi 

endanlegt úrtak. Þegar svarhlutfall er lágt er aukin hætta á skekkju við ályktanir vegna 

einsleitni úrtaksins, sem lýsir sér þannig að fólkið sem tekur þátt er á einhvern hátt frábrugðið 

þeim sem ekki gera það. Til dæmis er mögulegt að þeir sem finna til einhverra svefntruflana 

eða vanlíðan taki frekar þátt en aðrir, eða að færri svör berast frá tilteknum aldurshópi. Þegar 

slíkt gerist getur það dregið úr áreiðanleika ályktana. Við túlkun niðurstaðna geta þá áhrif 

verið of- eða vanmetin og talin önnur en þau raunverulega eru í heildarþýði.  

 Aldursdreifing svarenda í rannsókninni er nokkuð skekkt þar sem fleiri eru í eldri 

aldurshópum en í þeim yngstu sem gæti gefið upplýsingar um meiri svefnvanda en ella vegna 

aukinnar tíðni svefnvanda með aldrinum en þó skal bent á að hér voru erfiðleikar við að sofna 

mestir hjá yngstu þátttakendunum. Samanburður á niðurstöðum í þessari rannsókn og 

upplýsingum úr framkvæmdaskýrslu frá embætti landlæknis (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir 

o.fl., 2014) og niðurstöðum rannsóknar Helga Kristbjarnarssonar o.fl. (1985), sem var með 

ágætt svarhlutfall, gefa þó ekki til kynna að hér sé um slíka skekkju eða oftúlkun á 

niðurstöðum að ræða.  

 Ekki var gerður greinarmunur á íbúum höfuðborgasvæðisins og öðrum íbúum 

Vesturlands og það getur mögulega haft áhrif til að skekkja niðurstöður, til dæmis hvað 

varðar fótaferðatíma vegna vegalengda eða umferðarþunga til vinnu og fleiri umhverfisþátta. 

Niðurstöðurnar sem hér birtast eru fyrstu niðurstöður í rannsókn sem unnið er að. Sé 

litið til framtíðar væri athyglisvert að rannsaka nánar hvaða þættir í lífi kvenna geri það að 

verkum að þær eru undir meira álagi að vetri en að sumri og kynjamun á þessum þáttum. 

Hugsanlegar skýringar eru að konur beri meiri ábyrgð en karlar í sambandi við skólagöngu 

barna en hafa ber í huga að gagnasöfnun sumars stóð yfir á algengum sumarleyfistíma þegar 

skólastarf lá niðri.  
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Viðaukar 

VIÐAUKI	  1	  
 

MCTQ (Munich Chronotype Questionnaire) 
Spurningalisti um dægurgerð  (chronotype) 

 
Við þekkjum öll að einstaklingar eru virkir á mismunandi tímum sólarhringsins. Eitt einfalt 
dæmi er sá tími sem einstaklingur velur til að fara að sofa og fara á fætur.  
Markmið okkar með þessum spurningalista er að skilja þá flóknu þætti sem liggja að baki 
lífsklukkunni og þann einstaklingsmun á lífklukkunni sem kemur fram í hversdagslegri 
hegðun. Þegar spurningalistanum hefur verið svarað og hann sendur, verður þér send 
sjálfvirk úrvinnsla á þinni DÆGURGERÐ (CHRONOTYPE) (þín persónulega gerð) með 
tölvupósti. Þar sérðu hvernig þínar niðurstöður eru í samanburði við niðurstöður meira en x-
þús  (50000 árið 2008) einstaklinga sem þegar hafa hafa svarað spurningalistanum. Þegar 
þú hefur sent spurningalistann verður þér send slóð á vefsíður með 
upplýsingum/fræðigreinum sem tengjast efninu. Ef þú hefur áhuga á því gakktu úr skugga 
um að gefa upp rétt netfang. 
 
Vinsamlegast settu inn rétt nafn og heimilsfang til að gera okkur kleift að hafa samband við 
þig aftur í því tilviki að þín DÆGURGERÐ vekju sérstaka athygli fyrir rannsókn okkar. Við 
biðjum þig að skrifa nákvæmt póstnúmer, þannig að við getum borið saman dægurgerðir á 
mismunandi landsvæðum (m.t.t. lengdar- og breiddarbauga). Við förum þess á leit að þú 
gefir upplýsingar um aldur, hæð og þyngd, til þess að ganga úr skugga um hvort þessir þættir 
hafi áhrif á svefnvenjur þínar.  
 
ALLAR persónulegar upplýsingar eru vandlega geymdar og farið að reglum siðanefndar 
Háskólans í München og eru ekki rekjanlegar í gagnaúrvinnslunni. Einungis Prof. 
Roenneberg hefur upplýsingar um heimilsfang þitt og verður aðeins notað í því tilviki að við 
hefðum áhuga á frekari sértækum upplýsingum frá þér. Vinsamlegast lestu sérblað um 
trúnaðarskyldu áður en þú svarar þessum spurningalista.  
 
Vinsamlegast reyndu að svara ÖLLUM spurningunum, jafnvel þó að svar virðist vera erfitt! 
Svar án mikillar umhugsunar er oft það besta. Vinsamlegast leggið okkur lið við úrvinnslu 
gagnanna með því að gefa upp tíma á ótvíræðan hátt (t.d. 23:00 í stað 11:00). 
 
Reglur um trúnað 
Allar upplýsingar sem koma fram í spurningalistanum um dægurgerð fylgja ákvæðum 
Siðanefndar háskólans í München og	  verða meðhöndlaðar af fyllsta trúnaði. Persónulegar 
upplýsingar (nafn og heimilsfang o.fl.) verða dulkóðaðar, aðskildar frá gögnum um svefn og 
virkni, sem gerir nafnlausa úrvinnslu mögulega. Aðeins forstöðumaður rannsóknastofunnar 
(Centre for Chronobiology) próf. Till Roenneberg hefur aðgang að persónulegum 
upplýsingum sem einungis verða sóttar ef við óskum eftir að hafa samband við þig vegna 
frekari spurninga. Þetta væri aðeins í því tilviki að upplýsingar um þig bendi til þess að þú 
þykir sérstaklega áhugaverður einstaklingur fyrir rannsókn okkar (að jafnaði minna en 5% af 
öllum þátttakendum). Með því að svara spurningalistanum ertu ekki á nokkurn hátt 
skuldbundinn frekari rannsóknum. Persónulegar upplýsingar munu ekki undir neinum 
kringumstæðum birtast þriðja aðila og þeim verður eytt að lokinni rannsókninni. 
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VIÐAUKI	  1	  
MCTQ	  (Munich	  Chronotype	  Questionnaire)	  

 
Leiðbeiningar:  

Í eftirfarandi spurningalisti eru lagðar fyrir spurningar sem tengjast svefni og vöku hegðun. 
Vinsamlegast svaraðu spurningunum með hliðsjón af upplifun þinni á dæmigerðri viku, sem 
byggir á núverandi aðstæðum þínum. Nauðsynlegt er að fylla út í allar eyður, nema annað sé 
tekið fram! 
 
 

Persónulegar upplýsingar 
 
 

Dags.:   ____________ 

 

Nafn:   ____________________________________ 

 

Netfang (e-mail): ________________ 

 

Aldur:   _________ ár 

 

Kyn:   kvenkyns ________  karlkyns _________ 

 

Hæð:   _________ cm 

 

Þyngd:  ________ kg 

 

Póstnúmer:  _________  

 

 
 
 
 

  

1

	  

2
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VIÐAUKI	  1	  
Spurningalisti um dægurgerð (Munich Chronotype 

Questionnaire; MCTQ) 
 
Ég vinn reglulega vinnu (hér er m.a. átt við heimavinnandi einstaklinga): 
Já  __ ég vinn  1 __  2  __ 3  __ 4  __ 5  __ 6  __ 7  __ daga á viku 
Nei __ 
 
Ef svarið er “já , 7 daga vikunnar” eða “nei” hugsaðu þig vinsamlegast aftur um, hvort 
svefntími þinn sé engu að síður annar á virkum dögum en um helgar og svarðu 
spurningalistanum með tilliti til þess. 
 
Hér koma myndir sem merktar eru 1-6 
 

Vinsamlega notaðu 24 klst. kvarðann við tímasetningar (þ.e. 23:00 í stað kl. 11:00)! 
 

VIRKIR DAGAR 
mynd 1:  Ég fer í rúmið kl. _______ 

mynd 2:  Athugaðu að sumir liggja vakandi  í rúminu í nokkurn tíma. 

mynd 3:  Ég er raunverulega tilbúinn að sofna kl. ______  

mynd 4:  Ég þarf ______ mín. til að sofna. 

mynd 5:  Ég vakna kl. _____ 

mynd 6:  Ég fer á fætur eftir ______ mín. 

 

Ég nota vekjaraklukku á virkum dögum:  já __   nei __ 

Ef já: Venjulega vakna ég ÁÐUR EN vekjaraklukkan hringir:  já __   nei __ 

 

FRÍDAGAR 
mynd 1:  Ég fer í rúmið kl. _______ 

mynd 2:  Athugaðu að sumir liggja vakandi  í rúminu í nokkurn tíma. 

mynd 3:  Ég er raunverulega tilbúinn að sofna kl. ______  

mynd 4:  Ég þarf ______ mín. til að sofna. 

mynd 5:  Ég vakna kl. _____ 

mynd 6:   Ég fer á fætur eftir ______ mín. 

 

Ég nota vekjaraklukku á frídögum:   Já __    Nei __ 

Það eru sérstakar ástæður fyrir því afhverju ég get ekki valið svefntíma minn að vild á frídögum:  já __   

nei __ 

ef já: barn/gæludýr __ tómstundir __ annað __,   t.d. _______________________ 
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VIÐAUKI	  1	  	  
Útivistartími 

 

Að jafnaði er ég í birtu úti undir berum himni 

 á virkum dögum   _____ klst. _____ mín. 

 á frídögum   _____ klst. _____ mín. 

 
 

Vinnutilhögun 
 

Ég vann vaktavinnu undanfarna 3 mánuði. 

 nei  __  já   __  (vinsamlegast svaraðu “Vinnutími minn er ...” 

 

Venjulegur vinnutími 

 byrjar kl.  _______ 

 endar kl.  _______ 

 

Vinntími minn er ... 

... mjög sveigjanlegur       __   ... dálítið sveigjanlegur   __   

... frekar ósveigjanlegur   __   ... mjög ósveigjanlegur   __ 

 

Ég ferðast til vinnu ... 

 ... í lokuðu farartæki (t.d. bíl eða strætisvagni) __ 

 ... ekki í lokuðu farartæki (t.d. gangandi, hjólandi) __ 

 Ég vinn heima      __ 

 

Tíminn sem ég þarf til að komast til vinnu er ____ klst. og ____mín. 

Tíminn sem ég þarf til að komast frá vinnu er ____ klst. og ____mín. 

 

 
 

  



	   71	  

VIÐAUKI	  1	  
Ýmis neysla 

Vinsamlegast skráðu nokkurn veginn meðalmagn! 

 

        á dag á viku á mán. 

Ég reyki  _____ sígarettur ....         __    __    __ 

Ég drekk _____ bjórglös ...         __    __    __ 

Ég drekk _____ vínglös ...        __    __    __ 

Ég drekk _____ glös af sterkum drykkjum ...     __    __    __ 

Ég drekk _____ bolla af kaffi ...     __    __    __ 

Ég drekk _____ bolla af svörtu te ...       __    __    __ 

Ég drekk _____ dósir af gosdrykkjum með caffeini ...  __    __    __ 

Ég tek svefnlyf _____ sinnum ...     __    __    __ 

 

 
 
Kæri þátttakandi 
 
Þakka þér fyrir að ljúka þessum spurningalista og á þann hátt að leggja okkur lið í þeim 
tilgangi að skilja betur lífsklukkuna í daglegu lífi! 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þýðandi: Björg Þorleifsdóttir. 
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VIÐAUKI 2 
 

Spurningalisti um svefnleysi 
(Basic Nordic Sleep Questionnaire) 

Vinsamlega svarið eftirfarandi spurningum miðað við svefnmynstur þitt  
undanfarna 3 mánuði. 

 
1. Hversu oft reynist þér erfitt að sofna á kvöldin?  

□ aldrei 
□ sjaldan (1-2 sinnum í mánuði) 
□ stundum (1-2 sinnum í viku) 
□ oft (3-4 sinnum í viku) 
□ daglega eða næstum daglega 
Ef merkt er við síðari 4 möguleikana: 

Hversu lengi hefur þú upplifað þetta?  
Fjöldi: vikna___ mánuða___ eða ára___  

 
2. Hversu oft reynist þér erfitt að sofa í einum dúr yfir nóttina?  

□ aldrei 
□ sjaldan (1-2 sinnum í mánuði) 
□ stundum (1-2 sinnum í viku) 
□ oft (3-4 sinnum í viku) 
□ daglega eða næstum daglega 

 
3. Hversu oft vaknar þú of snemma að morgni og getur ekki sofnað aftur?  

□ aldrei 
□ sjaldan (1-2 sinnum í mánuði) 
□ stundum (1-2 sinnum í viku) 
□ oft (3-4 sinnum í viku) 
□ daglega eða næstum daglega 

 
4. Hversu oft gerist það að þú vaknar oft upp á næturna? 

□ aldrei 
□ sjaldan (1-2 sinnum í mánuði) 
□ stundum (1-2 sinnum í viku) 
□ oft (3-4 sinnum í viku) 
□ daglega eða næstum daglega 

 
5. Svefninn er ekki endurnærandi?  

□ aldrei 
□ sjaldan (1-2 sinnum í mánuði) 
□ stundum (1-2 sinnum í viku) 
□ oft (3-4 sinnum í viku) 
□ daglega eða næstum daglega 

	  
Þýðandi: Þórarinn Gíslason
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VIÐAUKI	  3	  
Þunglyndis, Kvíða og Streitukvarðinn 

(Depression	  Anxiety	  Stress	  Scales)	  
 

Lestu hverju fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver 
fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki 
of miklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu. 

 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
 

 
1   Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 

2   Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3   Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum 
tilfinningum. 

0 1 2 3 

4   Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, 
mæði án líkamlegrar áreynslu). 

0 1 2 3 

5   Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6   Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við 
aðstæðum. 

0 1 2 3 

7   Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að 
gefa sig). 

0 1 2 3 

8   Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9   Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn 
að mér létti stórum þegar þeim lauk. 

0 1 2 3 

10   Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 

11   Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 

12   Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 

13   Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur). 0 1 2 3 

14   Ég varð óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. 
lyftur, umferðarljós, ég látin(n) bíða). 

0 1 2 3 

15   Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 

16   Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 

17   Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18   Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19   Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki 
heitt og ég hafi ekki reynt mikið á mig. 

0 1 2 3 

20   Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 

21   Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 
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VIÐAUKI	  3	  
Mundu stigagjöfina: 

 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

 
22   Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 

23   Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24   Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var 
að gera. 

0 1 2 3 

25   Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt 
á mig (t.d. hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

0 1 2 3 

26   Ég var dapur/döpur og niðurdregin(n). 0 1 2 3 

27   Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 

28   Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 0 1 2 3 

29   Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í 
uppnám. 

0 1 2 3 

30   Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu verki 
sem ég var ekki kunnug(ur). 

0 1 2 3 

31   Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32   Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var 
að gera. 

0 1 2 3 

33   Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 

34   Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35   Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi 
áfram við það sem ég var að gera. 

0 1 2 3 

36   Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 

37   Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38   Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39   Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40   Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi 
hræðslukast (panik) og gerði mig að fífli. 

0 1 2 3 

41   Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42   Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
 
Heildarstig	  ___________	  
 
Þýðandi: Pétur Tyrfingsson.  

Lovibond, S. H., og Lovibond, P. F. (1995). Manual for Depression Anxiety Stress 
Scales (2.  útgáfa). Sidney: Psychology Foundation. 
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VIÐAUKI	  4	  

 
Heilsutengd lífsgæði 

	  

	  
 

 
Höfundar:  
Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 
199 
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VIÐAUKI	  4	  

	  
	  
Höfundar:  
Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997. 



	  

 80	  

VIÐAUKI 5	  
Svefnklukka	  Íslendinga	  

áhrif	  stöðugs	  misræmis	  staðar-‐	  og	  sólartíma	  á	  svefnhætti	  og	  heilsufar	  
Kæri	  viðtakandi!	  
Við	   bjóðum	   þig	   hjartanlega	   velkominn/velkomna	   til	   þátttöku	   í	   rannsókninni	  
„Svefnklukka	   Íslendinga:	   áhrif	   stöðugs	  misræmis	   staðar-‐	   og	   sólartíma	   á	  
svefnvenjur	   og	   heilsufar“.	   Þátttaka	   þín	   er	   mikilvægt	   framlag	   til	   að	   auka	  
þekkingu	  á	  svefnvenjum	  þjóðarinnar	  en	  svefn	  gegnir	  lykilhlutverki	  til	  viðhalds	  
góðri	  heilsu	  og	  almennum	  lífsgæðum.	  	  
Klukkan	  á	  Íslandi	  er	  klukkutíma	  of	   fljót,	  miðað	  við	   legu	  landsins	  á	  hnettinum.	  
Staðartími	  sem	  er	  ákvarðaður	  einni	  klukkustund	  á	  undan	  eiginlegum	  sólartíma	  
hér	   á	   landi	   veldur	   seinkun	   á	   dagrenningu	   og	   skertri	   morgunbirtu.	  
Morgunbirtan	   er	   mikilvægasti	   þátturinn	   í	   stillingu	   lífklukku	   líkamans.	   Ef	  
náttúruleg	  morgunbirta	  dvínar,	  stuðlar	  það	  að	  seinkun	  lífklukku	  og	  í	  kjölfarið	  
seinkar	   dægursveiflum	   (circadian	   rhythms)	   lífeðlisfræðilegra	   ferla,	   þ.á.m.	  
svefni	  einstaklinga.	  Líkleg	  afleiðing	  þessa	  er	  stytting	  svefns,	  aðallega	  á	  virkum	  
dögum,	  þar	  sem	  fótaferðartími	  er	  á	  föstum	  tíma	  vegna	  vinnu	  og	  skóla.	  Nýlegar	  
rannsóknir	   á	   afleiðingum	   of	   lítils	   svefns	   sýna	   tengsl	   við	   margháttuð	  
heilsufarsvandamál,	  minni	  framleiðni	  og	  skertan	  námsárangur.	  	  
Rannsóknin	  er	  á	  íslensku	  og	  því	  þurfa	  þátttakendur	  að	  uppfylla	  það	  skilyrði	  að	  
geta	  lesið	  það	  tungumál.	  
Spurningalistinn	  sem	   fer	  hér	  á	  eftir	   felur	   í	   sér	  spurningar	  varðandi	  almennar	  
upplýsingar	   um	   þátttakanda,	   svefnvenjur,	   heilsufar,	   lífsgæði	   og	   daglegar	  
venjur.	   Áætlað	   er	   að	   það	   taki	   a.m.k.	   40	  mínútur	   að	   svara	   spurningunum.	  Við	  
hvetjum	   þig	   til	   að	   setjast	   fljótlega	   niður	   þegar	   tími	   gefst	   og	  	  
svara	   spurningunum	   eftir	   bestu	   vitund.	   Hver	   þátttakandi	  mun	   ekki	   endilega	  
svara	   öllum	   spurningunum	   á	   listanum.	   Rauð	   númer	   (við	   hverja	   spurningu)	  
leiða	  einstaklinginn	  áfram	  og	  á	  stundum	  mun	  hann	  sleppa	  röð	  spurninga	  sem	  
ekki	  eiga	  við	  í	  hans	  tilviki.	  T.d.	  er	  spurt	  um	  martraðir	  í	  spurningakafla	  merktum	  
H.	   Ef	   einstaklingur	   hefur	   ekki	   fengið	   martröð	   á	   siðastliðnu	   ári	   og	   svarar	  
spurningu	   H1	   neitandi	   þá	   sleppir	   hann	   næstu	   5	   spurningum	   (H2-‐H6)	   og	   er	  
vísað	  áfram	  á	  næsta	  kafla	  I	  (I1)	  um	  viðhorf	  til	  svefns.	  
Spurningalistarnir	   eru	   auðkenndir	   með	   rannsóknarnúmeri	   en	   hvorki	   með	  
nafni	  né	  kennitölu	  þátttakanda.	  Svör	  verða	  ekki	  rakin	  til	  einstakra	  þátttakenda.	  
Farið	  verður	  með	  gögnin	  sem	  trúnaðarmál.	  Rannsóknin	  hefur	  hlotið	  samþykki	  
Vísindasiðanefndar	  og	  lögum	  samkvæmt	  verið	  tilkynnt	  til	  Persónuverndar.	  
Ábyrgðarmaður	  rannsóknarinnar	  er	  Björg	  Þorleifsdóttir,	  lektor	  við	  Læknadeild	  
Háskóla	  Íslands.	  Ef	  spurningar	  vakna	  viðvíkjandi	  spurningalista	  eða	  rannsókn	  
er	   þér	   velkomið	   að	   hafa	   samband	   við	   ábyrgðarmann	   í	   síma	   525	   4860/525	  
4830	  (kl.	  11-‐14)	  eða	  með	  tölvupósti	  á	  netfangið	  btho@hi.is.	  
Rannsóknin	  verður	  gerð	  tvívegis,	  nú	  í	  janúar	  og	  síðan	  í	  maí/júní	  í	  því	  skyni	  að	  
meta	  áhrif	   árstíðabundinna	  birtuskilyrða.	  Um	   leið	  og	  við	  vonumst	  einlæglega	  
til	   þess	   að	   þú	   takir	   aftur	   þátt	   í	   sumar,	   hvetjum	   við	   þig	   til	   svara	   þessum	  
spurningalista	  sem	  allra	  fyrst.	  Að	  þátttöku	  lokinni	  færðu	  sendar	  leiðbeiningar	  
um	  góðar	  svefnvenjur.	  	  
	  
Með	  þakklæti	  og	  bestu	  kveðjum,	  
	   	  	   	   Björg	  Þorleifsdóttir	  
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VIÐAUKI 6	  
UPPLÝST	  SAMÞYKKI	  

	  
Þátttaka	   í	   rannsókninni	   felst	   í	   því	   að	   svara	   spurningalista	   tvisvar	   sinnum,	  
annars	  vegar	  í	  janúar	  og	  hins	  vegar	  í	  maí/júní.	  Áætlað	  er	  að	  það	  taki	  a.m.k.	  40	  
mínútur	   að	   svara	   honum.	   Þessum	   spurningalista	   er	   svarað	   skriflega	  
einstaklingur	  fyllir	  hann	  út	  og	  sendir	  til	  baka	  í	  þar	  til	  gerðu	  frímerktu	  umslagi	  
sem	  fylgir.	  
	  
Spurt	   verður	   um	   eftirfarandi	   þætti:	   almennar	   upplýsingar,	   svefnvenjur,	  
lífsgæði,	  heilsufar	  og	  daglegar	  venjur.	  
	  
Ávinningur	  og	  áhætta:	  Vísindalegur	  ávinningur	  rannsóknarinnar	  er	  fólginn	  í	  
að	   afla	   vitneskju	   um	   svefnvenjur	   Íslendinga	   nú	   og	   einnig	   að	   hafa	  
samanburðargögn	   verði	   staðarklukkunni	   breytt.	   Framlag	   þitt	   og	   annarra	  
þátttakenda	  í	  rannsókninni	  mun	  stuðla	  að	  aukinni	  þekkingu	  á	  svefnvenjum	  og	  
tengslum	  við	  almenn	  lífsgæði	  og	  líðan	  Íslendinga.	  Að	  lokinni	  rannsókn	  fá	  allir	  
sem	  taka	  þátt	  almennar	  upplýsingar	  um	  hæfilegan	  svefntíma	  og	  góð	  svefnráð.	  
Áhætta	   af	   þátttöku	   felst	   aðallega	   í	   því	   að	   spurningar	   gætu	   valdið	   hjá	   þér	  
uppnámi,	   en	   minnt	   er	   á	   að	   þátttakandi	   getur	   valið	   að	   sleppa	   einstaka	  
spurningum.	  
	  
Aðgengi	   að	   rannsóknargögnum:	  Allar	  upplýsingar	  sem	  þátttakendur	  veita	   í	  
rannsókninni,	   verða	  meðhöndlaðar	   samkvæmt	   ströngustu	   reglum	  um	   trúnað	  
og	  nafnleynd	  og	  farið	  að	  íslenskum	  lögum	  varðandi	  persónuvernd,	  vinnslu	  og	  
eyðingu	  frumgagna.	  Í	  tölfræðilegum	  úrvinnsluskrám	  koma	  nöfn	  og	  kennitölur	  
þátttakenda	  hvergi	   fram,	  heldur	  fær	  hver	  einstaklingur	  sitt	  rannsóknarnúmer	  
sem	   einungis	   ábyrgðarmaður	   heldur	   skrá	   yfir.	   Rannsóknargögn	   verða	   færð	   í	  
gagnagrunn	  án	  persónuauðkenna.	  Varðveittur	  verður	   lykill	   sem	  tengir	  saman	  
rannsóknarnúmer	   og	   þátttakendur	   (nafn	   og	   kennitölu),	   aðskilinn	   frá	  
rannsóknargögnum	   í	   þeim	   tilgangi	   að	   hafa	   samband	   við	   þá	   síðar.	   Þér	   er	   hér	  
með	  heitið	  að	  gögnin	  verða	  eingöngu	  notuð	  í	  vísindalegum	  tilgangi,	  þau	  verða	  
meðhöndluð	   af	   fyllsta	   trúnaði	   og	   samkvæmt	   lögum	   um	   persónuvernd	   og	  
meðferð	  persónuupplýsinga	  nr.	  77,	  frá	  23.	  mai	  2000.	  
	  
Varðveisla	   gagna:	   Mögulega	   verður	   um	   langtímarannsókn	   (10	   ár)	   að	   ræða,	  
þar	  sem	  rannsóknarhópur	  telur	  mikilvægt	  að	  geta	  bætt	  við	  gögnum	  til	  þess	  að	  
meta	   breytingar	   á	   svefnvenjum	  með	   breyttum	   þjóðfélagsháttum.	   Sérstaklega	  
má	   nefna	   þann	   möguleika,	   að	   klukkunni	   hér	   á	   landi	   verði	   seinkað	   á	   næstu	  
árum.	  Þá	  yrði	  haft	  samband	  við	  þátttakendur	  aftur.	  
	  
Þér	  er	   frjálst	  að	  hafna	  þátttöku	  eða	  hætta	  í	  rannsókninni	  hvenær	  sem	  er,	  án	  
frekari	  útskýringa.	  Hafirðu	  sent	  svar	  í	  fyrri	  hluta	  rannsóknar	  verður	  það	  hluti	  
af	  rannsóknargögnum,	  þó	  þú	  hafnir	  mögulega	  þátttöku	  síðar.	  
	  
Við	  förum	  þess	  á	  leit	  við	  þig	  að	  þú	  gefir	  samþykki	  þitt	  (upplýst	  samþykki)	  til	  
þátttöku	  með	  undirskrift	  þinni.	  Samþykkisblaðið	  er	  í	  tvíriti,	  annað	  eintakið	  
ertu	  beðin(n)	  um	  að	  senda	  með	  spurningalistanum	  en	  hinu	  eintakinu	  heldur	  
þú	  eftir.	  	   	  
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VIÐAUKI 6	  

SAMÞYKKISYFIRLÝSING	  VEGNA	  ÞÁTTTÖKU	  Í	  

VÍSINDARANNSÓKN	  
Svefnklukka	  Íslendinga	  

áhrif	  stöðugs	  misræmis	  staðar-‐	  og	  sólartíma	  á	  svefnhætti	  og	  heilsufar	  
EINTAK	  TIL	  RANNSÓKNARHÓPS	  

	  

Ég	  undirrituð/undirritaður	  staðfesti	  með	  undirskrift	  minni	  vilja	  minn	  til	  
þátttöku	  í	  ofannefndri	  rannsókn	  og	  að	  ég	  hafi	  kynnt	  mér	  meðfylgjandi	  
upplýsingablað	  og	  fengið	  viðunandi	  svör	  við	  spurningum	  mínum.	  	  
	  
Ég	  hef	  fengið	  fullnægjandi	  upplýsingar	  um	  eðli	  og	  framkvæmd	  
rannsóknarinnar.	  Ég	  hef	  verið	  upplýst(ur)	  um	  að	  ég	  geti	  dregið	  samþykki	  mitt	  
um	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  fyrirvaralaust	  til	  baka,	  án	  nokkurra	  skýringa	  
eða	  neikvæðra	  afleiðinga	  fyrir	  sjálfan	  mig.	  Rannsakendur	  hafa	  leyfi	  til	  að	  vinna	  
með	  þau	  gögn	  sem	  hafa	  safnast	  fram	  að	  því.	  
Mér	  er	  ljóst	  að	  rannsóknargögnin	  verða	  geymd	  án	  persónuauðkenna	  en	  að	  
hugsanlega	  verði	  haft	  samband	  við	  mig	  á	  næstu	  10	  árum.	  Það	  verður	  þá	  gert	  á	  
þeim	  forsendumsem	  íslensk	  lög	  og	  reglugerðir	  kveða	  á	  um	  þá.	  Ég	  samþykki	  að	  
rannsakendurninr	  fái	  að	  hafa	  samband	  við	  mig	  aftur.	  	  
	  
Undirrituð/aður	  	  

• hefur	  kynnt	  sér	  meðfylgjandi	  upplýsingablað	  
• hefur	  fengið	  allar	  þær	  upplýsingar	  sem	  hann	  /	  hún	  æskir	  

	  
Upplýst	  samþykki	  mitt	  um	  þátttöku	  felst	  í	  undirskrift	  minni	  hér	  að	  neðan.	  
	  

	  

	  

Fullt	  nafn:	  	  _____________________________________________________________________	  

Kennitala:	  _______________________________	  

	  

Staður	  og	  dagsetning:	  ______________________	  

	  
	  
Undirskrift	  þátttakanda:	  __________________________________________________________	  
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VIÐAUKI 6	  
SAMÞYKKISYFIRLÝSING	  VEGNA	  ÞÁTTTÖKU	  Í	  

VÍSINDARANNSÓKN	  
Svefnklukka	  Íslendinga	  

áhrif	  stöðugs	  misræmis	  staðar-‐	  og	  sólartíma	  á	  svefnhætti	  og	  heilsufar	  
EINTAK	  ÞÁTTTAKANDA	  

	  

Ég	  undirrituð/undirritaður	  staðfesti	  með	  undirskrift	  minni	  vilja	  minn	  til	  
þátttöku	  í	  ofannefndri	  rannsókn	  og	  að	  ég	  hafi	  kynnt	  mér	  meðfylgjandi	  
upplýsingablað	  og	  fengið	  viðunandi	  svör	  við	  spurningum	  mínum.	  	  

	  
Ég	  hef	  fengið	  fullnægjandi	  upplýsingar	  um	  eðli	  og	  framkvæmd	  
rannsóknarinnar.	  Ég	  hef	  verið	  upplýst(ur)	  um	  að	  ég	  geti	  dregið	  samþykki	  mitt	  
um	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  fyrirvaralaust	  til	  baka,	  án	  nokkurra	  skýringa	  
eða	  neikvæðra	  afleiðinga	  fyrir	  sjálfan	  mig.	  Rannsakendur	  hafa	  leyfi	  til	  að	  vinna	  
með	  þau	  gögn	  sem	  hafa	  safnast	  fram	  að	  því.	  
Mér	  er	  ljóst	  að	  rannsóknargögnin	  verða	  geymd	  án	  persónuauðkenna	  en	  að	  
hugsanlega	  verði	  haft	  samband	  við	  mig	  á	  næstu	  10	  árum.	  Það	  verður	  þá	  gert	  á	  
þeim	  forsendumsem	  íslensk	  lög	  og	  reglugerðir	  kveða	  á	  um	  þá.	  Ég	  samþykki	  að	  
rannsakendurninr	  fái	  að	  hafa	  samband	  við	  mig	  aftur.	  	  
	  
Undirrituð/aður	  	  

• hefur	  kynnt	  sér	  meðfylgjandi	  upplýsingablað	  
• hefur	  fengið	  allar	  þær	  upplýsingar	  sem	  hann	  /	  hún	  æskir	  

	  
Upplýst	  samþykki	  mitt	  um	  þátttöku	  felst	  í	  undirskrift	  minni	  hér	  að	  neðan.	  
	  

	  

	  

Fullt	  nafn:	  	  _____________________________________________________________________	  

Kennitala:	  _______________________________	  

	  

Staður	  og	  dagsetning:	  ______________________	  

	  
	  
Undirskrift	  þátttakanda:	  __________________________________________________________	  
	  
	  
	  


