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Ny undersøgelse af danskernes søvnmønster:

A-mennesker tjener mere end B-mennesker
For første gang nogensinde i Danmark er 
der sat pris på, hvad det koster – i kroner 
og ører – at have et indre ur, der får en til 
at gå sent i seng og stå sent op. 

Morgenfriske A-mennesker – som står 
tidligt op, når de har fri – har nemlig en 
indkomst, som er 7 pct. højere i forhold til 
B-mennesker – der står sent op, når de har 
fri. Helt konkret tjener et A-menneske 107 
kr., hver gang et B-menneske tjener 100 
kr. – i gennemsnit.

Det viser en undersøgelse af sammen-
hængen mellem søvnmønstre og indkomst, 
som Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har gennemført. I det såkaldte Danish Time 
Use and Consumption Survey, gennemført i 
2008/2009, har knap 4.000 personer mel-
lem 18 og 64 år på et skema noteret, hvad 
de laver i løbet af et døgn, herunder også 
hvornår og hvor længe de sover. Siden er 
den enkeltes søvnmønster blevet kombine-
ret med informationer om indkomst. 

Der er umiddelbart en god forklaring 
på lønforskellen. Samfundet er i høj grad 
indrettet på A-mennesker. De fleste job 
starter om morgenen og slutter hen på ef-
termiddagen. De, der er friske om morge-
nen, vil altså – alt andet lige – have et job, 
der passer til deres døgnrytme, hvorfor de 
må forventes at være mere effektive.

Ifølge seniorforsker Jens Bonke fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed bli-
ver forskellen imellem A- og B-menne-
skers indkomst dog mindre og mindre. 
Data fra 2001 viser, at der for ti år siden 
var en indkomstforskel på hele 13 pct. 
mellem de to grupper: ”Det kan hænge 
sammen med, at vi får stadig større flek-
sibilitet i dagligdagen. I dag har vi flere 
deltidsjob end dengang, og mange udnyt-
ter den fleksibilitet, der er kommet i man-
ge job. Flere arbejder hjemmefra, hvilket 
giver større frihedsgrader i retning af, at 
arbejdet kan lægges på de tidspunkter af 
døgnet, der passer bedst til den enkelte.”

Søvn er afgørende for mennesker
Sammenhængen mellem søvn og ind-
komst er blot ét af flere resultater i Rock-
wool Fondens Forskningsenheds nye bog 
Søvn – ægteskab, indkomst og helbred. 

Ifølge Jens Bonke forskes der i Dan-
mark alt for lidt i søvn: ”Vi ved, at søvn 
– eller mangel på samme – kan påvirke 
parforholdet, børnevelfærden, indlærings-
evnen, deltagelsen på arbejdsmarkedet og 
sundhedstilstanden. Med så mange konse-
kvenser er det et emne, der fortjener nøje 
undersøgelse.” 

Morten Møller, professor i neuroana-
tomi ved Panum Instituttet, Københavns 
Universitet, bidragyder til bogen, siger: 
”Søvn er af livsvigtig betydning for alle 
pattedyr, og mennesket sover ca. en tredje-
del af sit liv. Får man ikke sovet, dør man 
til sidst. Denne undersøgelse er den første 
store samfundsvidenskabelige søvnstudie 
med mange interessante konklusioner.” 
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Kun hver tredje sover 8 timer

Ikke flere end hver tredje dansker følger 
anbefalingen om at sove omkring otte ti-
mer om natten. Resten af befolkningen 
deler sig ligeligt mellem mennesker, der 
sover mere eller mindre end anbefalet.

Det viser en analyse af danskernes 
søvnmønstre, som Rockwool Fondens 
Forskningsenhed har gennemført på bag-
grund af tal fra Danish Time Use and Con-
sumption Survey fra 2008/2009. I under-
søgelsen har knap 4.000 personer mellem 
18 og 64 år svaret på, hvad de laver i løbet 
af et døgn, herunder også hvornår og hvor 
meget de sover.

Undersøgelsen viser, at 31 pct. sover 
mellem syv en halv og otte en halv time, 
hvilket netop er den søvnlængde, der ofte 
anbefales medicinsk. 36 pct. sover mindre, 
mens 33 pct. sover mere. De fleste ligger 
dog ikke langt fra de anbefalede otte timer. 
Hele 74 pct. af danskerne får i gennemsnit 
mellem seks en halv og ni en halv times 
søvn i døgnet.

Ikke synderligt overraskende viser un-
dersøgelsen, at søvnen er kortest i hver-
dagen, mens danskerne har sværere ved 
at slippe hovedpuden i weekenden. På en 
helt almindelig hverdag sover gennem-
snitsdanskeren 7 timer og 49 minutter. 
Lørdagen byder på marginalt mere søvn, 
nemlig 8 timer, mens søndag for mange er 
store-sovedag: Hele 9 timer og 7 minutter 
sover vi i gennemsnit om søndagen.

Hver femte sover kort tid til hverdag
En ting er gennemsnit hen over hele ugen, 
noget andet er, hvordan søvnen fordeler 
sig i hverdagen og i weekenden. Som det 
fremgår af figur 2, klarer en ikke ubetyde-
lig del af befolkningen – hver femte (21 
pct.) – sig i hverdagen med mindre end 
seks en halv times søvn. Modsat er der 
også en gruppe, der i hverdagen tager sig 
tid til at sove ni en halv time eller mere. 
Det drejer sig om 14 pct.

Andelen, der sover henholdsvis kort og 
lang tid, ændrer sig markant i weekenden. 
Det gælder især om søndagen, hvor knap 
hver tiende (9 pct.) sover mindre end seks 
en halv time, mens hele 37 pct. sover ni en 
halv time eller mere.
Om søvnen er lang eller kort er i høj grad 
noget, man regulerer om morgenen. Det 

Figur 1

Danskernes søvn – i gennemsnit. 2008/09.

 

Anm.: Hver gruppe er plus/minus ½ time. Således sover personer i 8-timergruppen mellem 7,5 og 8,5 timer. For 
6 eller færre-gruppen gælder derfor reelt 6,5 timer eller færre. Ligeledes gælder for 10 eller flere, at der er tale 
om 9,5 timer eller flere.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Kun 31 pct. af befolkningen har en søvnlængde på mellem 7,5 og 8,5 timer. 13 

pct. sover kort tid, nemlig under 6,5 timer. Andre 13 pct. sover mere end 9,5 

time.

Figur 2

Sådan sover vi hverdag og weekend. 2008/09.

 

Anm.: Hver gruppe er plus/minus ½ time. Således sover personer i 8-timergruppen mellem 7,5 og 8,5 timer. For 
6 eller færre-gruppen gælder derfor reelt 6,5 timer eller færre. Ligeledes gælder for 10 eller flere, at der er tale 
om 9,5 timer eller flere.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Cirka 21 procent af danskerne sover under seks en halv time i hverdagen. Til 

gengæld sover 37 procent af danskerne over ni en halv time om søndagen.

handler om, hvorvidt man står tidligt el-
ler sent op, og ikke om, hvornår man går 
i seng.

Den typiske dansker går i seng lidt ef-
ter, at klokken har rundet de 23. Det gæl-
der, uanset om det er sommer eller vin-
ter, weekend eller hverdag. I hverdagen er 

6 timer eller mindre 10 timer eller mere
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sengetidspunktet 23:10, mens tidspunktet 
i weekenden forskubbes til 23:20.

Til gengæld er der relativ stor forskel 
på, hvornår vi står op på en hverdag og en 
weekenddag: Fra mandag til fredag forla-
der vi typisk sengen kl. 6:50, mens klokken 
når at blive 8:00 på en lørdag eller søndag. 

Den typiske dansker betyder i denne 
sammenhæng den midterste (medianen). 
Når den typiske dansker står op kl. 8:00, 
betyder det, at halvdelen af befolkningen 
er stået op på det tidspunkt, mens den an-
den halvdel stadig ligger og sover.

Vinterhi
Søvnen fordeler sig i øvrigt ikke jævnt hen 
over året. Mange kender sikkert til følel-
sen af at være ekstra træt om vinteren, 
hvor dagene er korte, kolde og mørke. Un-
dersøgelsen viser da også, at vinteren får 
mange til at blive længere under dynerne.

Om sommeren sover 25 pct. af befolk-
ningen mere end otte en halv time i hver-
dagene. Om vinteren er andelen steget til 
46 pct. 

I gennemsnit sover vi ca. et kvarter 
mere om vinteren i forhold til om somme-

A- eller B-menneske  
hele ugen

Når man sammenligner danskernes 
søvn i hverdagen med weekend-
søvnen, viser det sig, at der er en 
sammenhæng. Generelt set får de, 
der sover lidt på en hverdag, også 
forholdsvis lidt søvn i weekenden. 
Tilsvarende gælder det, at de, der 
sover meget i ugens løb, også sover 
meget i weekenden. 

Medicinske studier har påvist, 
at et søvnunderskud i ugens løb – 
der ikke kompenseres i weekenden 
– kan skabe alvorlige problemer 
for indlæring, hukommelse og livs-
kvalitet i almindelighed. 

ren. Det gælder både i hverdagen og week-
enden, hvorfor vi altså i de kolde måneder 
får knap to timers ekstra søvn om ugen. 

Kvinder får en ekstra nats søvn hver måned
Kvinder sover i gennemsnit 13 minutter 
mere end mænd i døgnet. Nemlig 8 timer 
og 8 minutter, i modsætning til mændene, 
som sover 7 timer og 55 minutter. 

Forskellen lyder måske ikke af så me-
get, men den er stor nok til, at man med 
99,9 pct. sikkerhed kan konkludere, at 
køn er en vigtig faktor for den enkel-
tes søvnbehov: Kvinder sover simpelthen 
mere end mænd.

De 13 minutter svarer til, at kvinder på 
en måned får en ekstra nats søvn i forhold 
til mænd.

Der er stort set lige mange kvinder 
og mænd, der sover otte timer i døgnet. 
Men kønnene fordeler sig forskelligt, når 
man fokuserer på andelen, der sover hen-
holdsvis mindre og mere end otte timer. 
Mænd er dominerende blandt dem, der so-
ver kortere tid end otte timer – det gælder 
40 pct. af mændene og 31 pct. af kvinder-
ne. Til gengæld er der flest kvinder blandt 
de, der sover meget: Det gælder 37 pct. af 
kvinderne og 30 pct. af mændene. 

Figur 3

Mænd og kvinders søvn. Gns. ugedag. 2008/09.

 

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Generelt sover kvinder mere end mænd. En relativt større andel af kvinderne 

sover mere end otte timer, mens en stor andel af mændene sover mindre end 

otte timer.

Procent

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

under 
8 timer 8 timer 

over 
8 timer 

mænd kvinder 

RFF april 2011 SOEVN.indd   4 24/03/11   18.14



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · April 2011 5

Til Ole Leif: Sørg for at den lodrette akse får nogle 
mere fornuftige inddelinger startende på 7:00 og slut-
tende på 9:00

MændKvinder
18-29 år08:0608:30
30-45 år07:4807:57
46-64 år07:5408:07
65+ år08:3708:36

Mænd i parforhold sover mindre

Det spiller også en rolle for søvnlængden, 
om man er i parforhold – men kun for 
mændene. 

For mænd er der forholdsmæssig stor 
forskel på, om de er alene eller har en 
partner i soveværelset. En singlemand so-
ver 16 minutter længere end en mand i 
parforhold. 

Manden uden partner får således i snit 
8 timer og 5 minutters søvn hver nat, hvor 
imod manden i parforhold får 7 timer og 
49 minutter.

For kvinderne, derimod, er der ikke 
stor forskel på søvnlængden, hvad enten 
de er i parforhold eller ej. Enlige kvinder 
sover fire minutter længere end kvinder i 
parforhold – en forskel, der er så lille, at 
det er statistisk usikkert, om den overho-
vedet eksisterer.

Også de ældste sover længe
Det er en udbredt opfattelse, at søvnbeho-
vet daler med alderen: At børn sover rig-
tig meget, unge en del, voksne mindre og 
ældre allermindst. Men sådan er det ikke. 
Mænd over 64 år er faktisk den gruppe, 
som sover flest timer af alle.

De yngre mænd bruger altså mindre tid 
under dynen end deres bedstefædre. For-
skellen på en ung mands søvnperiode og 
en fra den ældste generation er 31 minut-
ter i den ældre mands favør. For kvinder 
er der ingen forskel i søvnomfang mellem 
unge og gamle.

Uddannelse, job og søvn
Både uddannelse og omfanget af arbejde 
på arbejdsmarkedet har en sammenhæng 
med, hvor meget vi sover.

For mænd er det især uddannelsen, som 
gør udslaget. Generelt set sover en mand 
med en erhvervsfaglig uddannelse eller en 
høj uddannelse mindre end andre. Mænd, 
der alene har en grundskoleuddannelse, 
sover omtrent 26 minutter mere end mænd 
med en lang videregående uddannelse. 

For mændene er der ikke nogen sam-
menhæng mellem længden af deres ar-
bejdstid og længden af deres søvn. Hvad 
enten mændene arbejder mange eller få ti-
mer, sover de tilsyneladende lige meget. 

Modsat forholder det sig for kvinder, 
hvor arbejdstid og søvnlængde hænger 
sammen med negativt fortegn: De kvinder, 

som arbejder mest, sover mindst. Kvinder, 
der arbejder over 40 timer om ugen, sover 
13 minutter kortere end de kvinder, som 
arbejder under 37 timer om ugen. Og for 
kvinder, der arbejder mere end 44 timer 
om ugen, er søvnen yderligere 10 minut-
ter kortere.

Tallene for uddannelse, arbejdstid og 
søvn siger intet om årsagssammenhængen. 
Det kan fx være, at mænd med et stort søvn-
behov har en mindre tendens end andre til 
at tage en lang uddannelse. Modsat er det 
også muligt, at den lange uddannelse fører 
til, at søvnbehovet daler. Det samme gæl-
der arbejdstiden: Måske påvirker arbejds-
tiden søvnomfanget, eller måske arbejder 
man modsat mindre, hvis man har behov 
for meget søvn. På baggrund af denne un-
dersøgelse kan det ikke konkluderes, om 
pilen peger den ene eller anden vej. Un-
dersøgelsen siger alene, at der er en sam-
menhæng.

TAbeL 1

Civilstand og søvn. Gns. ugedag. 2008/09.

Kvinder Mænd

enlig 8 timer og 11 minutter 8 timer og 5 minutter

i parforhold 8 timer og 7 minutter 7 timer og 49 minutter

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Figur 4

Søvnlængde fordelt på aldersgrupper. Gns. ugedag. 2008/09.

 

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Midaldrende mænd og kvinder sover mindst, unge og gamle mest. For mænd 

gælder, at de ældste sover meget mere end de yngste, mens der ikke er en så-

dan forskel for kvinder. Unge kvinder sover lige så meget som ældre kvinder.
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A-mennesker har job, der giver højere løn 

Når A-mennesker har en højere indkomst 
end B-mennesker, skyldes det i høj grad, 
at der er forskel på, hvilke typer af uddan-
nelser og job de to grupper mennesker får.

Det viser en analyse af de indkomst-
forskelle, der er mellem A- og B-menne-
sker. Som beskrevet på forsiden, var der i 
2008/2009 en lønforskel på 7 pct. 

Der er i udgangspunktet to mulige for-
klaringer på denne indkomstforskel. Føl-
gende eksempel med A-mennesket Ander-
sen og B-mennesket Berthelsen kan illu-
strere de to forklaringer.

Den ene mulige forklaring er, at Ander-
sen tjener mest, fordi han er mere effektiv 
end Berthelsen. De to er kolleger, de har 
samme uddannelser og jobfunktioner, og 
de møder på samme tid på arbejde – alt for 
tidligt, synes Berthelsen. 

Om morgenen springer Andersen ind 
ad døren til arbejdspladsen, og han er i 
gang med de første arbejdsopgaver allere-
de inden, han har fået overtøjet af. Ber-
thelsen, der var superfrisk aftenen før, har 
mere end svært ved at få øjne her til mor-
gen. Han kæmper sig gennem morgenen 
– alting tager lang tid, han er ufokuseret i 
tanke, tale og handling. 

I denne situation er arbejdsgiveren 

TAbeL 2

A-menneskers merindtægt i forhold til B-mennesker.

ikke korrigeret Korrigeret for uddannelse og job

2008/09 7 pct. 2 pct.

2001 13 pct. 7 pct.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

ikke i tvivl om, hvem der skal have mest 
i løn. Medarbejdernes løn afspejler deres 
produktivitet, og Andersen er langt den 
mest effektive. Derfor får han mest i løn. 

Men det er også muligt, at forklaringen 
er en helt anden. Nemlig den, at Andersen 
og Berthelsen slet ikke er kolleger. Gen-
nem livet har de valgt hver sin retning i 
forhold til, hvilken uddannelse og hvilke 
job de har taget. Andersens vælger både 
uddannelse og job, som passer godt til den 
almindelige rytme i samfundet – rytmen, 
hvor megen væsentlig aktivitet starter om 
morgenen. Samtidig træffer Berthelsen 
valg, som passer til hans døgnrytme. Hans 
valg er – desværre for Berthelsen – ikke så 
meget værd i et A-samfund.

Træffer forskellige valg
Det er muligt at analysere, hvorvidt den 
ene eller anden forklaring er den rigtige.

Når de to grupper sammenlignes, kan 
man korrigere tallene, så man sammenlig-
ner grupperne, som om de havde haft sam-
me uddannelse og jobtype.

En sådan korrektion viser, at forkla-
ring to i høj grad holder vand: A-menne-
sker har uddannelser og jobtyper, som 
giver flere penge end B-mennesker. Hvis 
Berthelsen havde valgt uddannelse og job 
som Andersen, ville lønforskellen mellem 
de to kun være på 2 pct. 

Hvis de var kolleger, ville de altså næ-
sten tjene det samme. Forskellen på 2 pct. 
er så lille, at den ikke længere er statistisk 
signifikant.

Som det fremgår af tabel 2, førte en til-
svarende korrektion tilbage i 2001 til, at 
forskellen i indkomst skrumpede fra 13 til 
7 pct. 
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At småbørnsfædre på markant vis æn-
drer søvnmønster i forhold til andre, frem-
går da også af figur 6. Her ser vi, at 53 pct. 
af mænd med børn på 0-2 år sover mindre 
end 8 timer. For mænd uden børn er der 
tale om 37 pct.

Det fremgår af tallene bag figur 7, at 
småbørnsmødre sover 18 minutter mindre 
end andre kvinder i løbet af et døgn. For-
skellen mellem mødre og andre kvinder er 

Kun de færreste partnere sover lige meget

Hos to ud af ti danske par er kvindens 
søvnbehov så meget større end mandens, 
at hun sover mindst to timer mere end 
ham – nat efter nat – ugens syv dage. 

Det modsatte – at han sover markant 
længere tid end hende – er ikke på samme 
måde gældende rundt om i de danske hjem. 
Det sker nemlig kun i ét ud af ti parforhold. 

Forholdet mellem hans og hendes søvn 
fremgår af en analyse af 1.754 pars egne 
optegnelser af, hvor meget de sover i lø-
bet af ugen.

Billedet af, at kvinden sover mere end 
manden, er ikke entydigt, men det domi-
nerer. For 42 pct. af alle par gælder det, at 
hun sover i længere tid end ham. For det 
meste er der tale om, at hun sover op til to 
timer længere end ham, men der er, som 
nævnt, en betydelig andel, hvor forskellen 
er større. Faktisk gælder det i hele syv pct. 
af alle parforhold, at hun sover mindst tre 
timer længere end ham. 

Den omvendte situation – hvor man-
den sover mere end kvinden – gælder for 
27 pct. af parrene. For godt to pct. ved-
kommende sover han mindst tre timer 
længere end hende.

I 31 pct. af alle parforhold sover de to 
partnere stort set lige længe.

At der for mange par er så stor forskel 
på søvn, spiller da også ind på, om man 
går i seng og står op samtidig. Det er fak-
tisk en yderst sjælden foreteelse rundt om 
i de danske hjem, at manden og kvinden 
går i seng samtidig og står op samtidig. På 
en hverdag sker det kun i hver 12. hjem – 
svarende til 8 pct.

Der er blandt parrene store variationer 
i, om det er ham eller hende, der går i seng 
først og står op først. For dem, der ikke går 
i seng samtidig, er billedet dog typisk, at 
han lægger sig til at sove sidst. Og – den 
efterfølgende morgen – at han tillige er 
den første, der står op.

Små børn tager fars søvn
Der er også undersøgt, hvordan det påvir-
ker mor og far at have små børn. Det viser 
sig – måske overraskende – at det især går 
ud over fædrenes søvn at have helt små 
børn. Fædre til 0-2-årige børn får i gen-
nemsnit 36 færre minutters søvn i døgnet i 
forhold til mænd uden børn. 

Figur 5

Så meget sover hun i forhold til ham. Gns. ugedag. 2008/09.

 

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Kvinder sover mest i 42 pct. af alle parforhold, mens det modsatte – at man-

den sover mest – kun gør sig gældende i 27 pct. af forholdene. I 31 pct. af for-

holdene er antallet af timer under dynerne lige stort.

Figur 6

Søvnlængde hos småbørnsfædre og andre mænd. Gns. ugedag. 2008/09. 

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

For mænd koster det på søvnen at blive småbørnsfædre. Blandt disse sover 

hele 53 pct. mindre end 8 timer. 
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Figur 7

Søvnlængde hos småbørnsmødre og andre kvinder. Gns. ugedag. 2008/09.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

42 pct. af kvinderne uden børn sover over 8 timer, mens det samme kun gør 

sig gældende for 28 pct. af småbørnsmødrene.
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TAbeL 3

Fordeling af personer efter om de er A-, B-, C-, eller 

D-mennesker

Tidligt i seng Sent i seng

Tidligt op
A 

39 pct.
c

29 pct.

Sent op
d 

14 pct.
b

18 pct.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

A-, B-, C- og D-mennesker

Mens begreberne A- eller B-mennesker nok er 
kendt for de fleste, så er betegnelserne C- og D-
mennesker givet mindre kendt.

Et A-menneske er en, der både går tidligt i 
seng og står tidligt op. Et B-menneske er en, der 
både går sent i seng og står sent op. Et C-men-
neske er en short sleeper – der går sent i seng og 
står tidligt op. Et D-menneske er en long sleeper 
– der går tidligt i seng og står sent op. 

I denne undersøgelse er de fire typer fundet 
på følgende måde: Man starter med at dele un-
dersøgelsesgruppen op i halvdele. Nemlig den 
halvdel, der går tidligst i seng, og den halvdel, 
der går senest i seng. På samme måde deles mor-
genen op i en tidlig og sen halvdel. Alt efter, om 
man om aftenen og om morgenen hører til i den 
ene eller anden gruppe, får man benævnelsen A, 
B, C eller D.

knap så markant som den tilsvarende for-
skel mellem fædre og andre mænd. 

Børn og voksnes søvn hænger 
sammen
Ved siden af at afdække de voksnes søvn-
mønstre, så fokuseres der i undersøgelsen 
også på, hvor meget børn sover. De under-
søgte børn er i alderen 7-17 år

Det viser sig, ikke overraskende, at 
yngre børn sover mere end ældre. 7-11-åri-
ge sover ca. 10 timer både i hverdagen og 
i weekenden, mens 12-17-årige sover mel-
lem 8 og 9 timer i hverdagen, og omkring 
10 timer i weekenden.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at der er 
en klar sammenhæng mellem forældre og 
børns søvnmønstre. Hvis forældrenes søvn 
er lang, er børnenes søvn det også. Til gen-
gæld sover børn med beskæftigede mødre 
mindre både til hverdag og i weekenden 
end børn af ikke-beskæftigede mødre.

Resultatet ses i tabel 3. Opgørelsen stammer 
fra weekenddage i undersøgelsen, da forventnin-
gen er, at det især er i weekenden, at mennesker 
har størst frihed til at følge deres indre ur.
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Han skal stå tidligt op

TAbeL 4

Pardannelse blandt A- og B-mennesker. 2008/09.

Han er A Han er b

Hun er A 65 pct. 8 pct.

Hun er b 9 pct. 18 pct.

Anm.: i denne tabel er der alene er set på kombinationer af A og b, mens kombinationer, hvor c- og d-mennesker 
indgår, ikke er medtaget.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Tabellen viser kombinationen af A- og B-mennesker i de parforhold, hvor der 

alene er A- eller B-partnere. Det fremgår, at kombinationen AA gælder for to 

ud af tre af disse parforhold.

Mænd, som er vakse om morgenen, har 
større sandsynlighed for at leve i et lang-
tidsholdbart parforhold end andre.

Det viser en undersøgelse af sammen-
hængen mellem søvnmønstre og parfor-
holds holdbarhed.

Fx er parforhold, hvor både han og hun 
er A-mennesker mere stabile end forhold, 
hvor de begge er B-mennesker. I undersø-
gelsen har AA-parforhold i gennemsnit va-
ret 21,2 år. BB-parrenes forhold, derimod, 
har en varighed på 18,8 år. 

At han skal stå tidligt op, ses også i 
parforhold, hvor A og B er blandet. For 
kombinationen AB – hvor det er ham, der 
er morgenmanden – er parforholdslæng-
den 21,5 år. For den modsatte kombina-
tion, BA – hvor hun sætter morgenkaffen 
på bordet – er varigheden 15,5 år.

Samme billede ses, hvor et C-menneske 
(der går sent i seng og står tidligt op) lever 
sammen med et D-menneske (der går tid-
ligt i seng og står sent op). Med kombina-
tionen CD (han er vågen aften og morgen) 
er den gennemsnitlige parforholdslængde 
23,4 år. Hvorimod den modsatte kombina-
tion, DC (han ligger under dynen, mens 
hun er vågen aften og morgen) har en gen-
nemsnitlig varighed på 18,1 år.

Krage søger – eller får – mage 
Undersøgelsen viser samtidig, at rigtig 
mange har en partner, der ligner dem selv 
med hensyn til søvn.

Et A-menneske – der går tidligt i seng 
og står tidligt op – danner ofte par med et 
andet A-menneske. 

Som det fremgår af tabel 4, danner A 
og A par i 65 pct. af alle de tilfælde, hvor 
der er A- eller B-mennesker i et parforhold 
(C og D indgår ikke i denne opgørelse). 
Samme tendens, om end ikke så domine-
rende, ses for kombinationen B og B, som 
udgør 18 pct. af disse parforhold. Ens ty-
per, altså AA eller BB udgør altså 83 pct. af 
parforholdene, mens AB og BA tilsammen 
kun udgør 17 pct.

Det er ud fra denne undersøgelse ikke 
muligt at afgøre, hvorfor det forholder sig 
sådan. Det kan være et udtryk for, at krage 
søger mage. At A-mennesker danner par 
med A-mennesker. Men der kan modsat 
også være tale om, at par præger hinanden 
– at et par, der i sin tid var AB eller BA, 
efterhånden har rettet sig ind, så de nu føl-
ger nogenlunde samme døgnrytme. Altså, 
at krage – med tiden – får mage. 
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Danske forældre får mindst søvn

Danske fædre, der lever i parforhold og 
har hjemmeboende børn, har en gennem-
snitlig nattesøvn, der er kortere end nogen 
anden gruppe i Europa.

Det viser en sammenligning af en ræk-
ke søvnstudier fra forskellige europæiske 
lande. De danske fædre sover i gennemsnit 
7 timer og 40 minutter om natten. Så kort 
en søvn har ingen anden gruppe i de euro-
pæiske lande, hvor der er foretaget søvn-
studier.

Som det fremgår af tabel 5, ligner de 
danske fædre i forhold til søvn mest af alt 
de norske og svenske fædre. Disse sover 
henholdsvis to og otte minutter mere end 
danskerne.

Samme billede gør sig gældende for 
danske mødre med hjemmeboende børn. 
Med 7 timer og 58 minutter sover de mere 
end deres mænd, men mindre end nogen 
anden gruppe kvinder i Europa. 

Blandt europæiske forældre er det bul-
garske fædre og franske mødre, som har 
den længste søvn. De bulgarske fædre so-
ver 8 timer og 40 minutter, mens de fran-
ske mødre sover 8 timer og 44 minutter.

For par uden børn er tendenserne de 
samme. Nemlig, at danske mænd og kvin-
der – sammen med norske og svenske – 
hører til blandt dem, der sover kortest tid 
sammenlignet med andre. 

I den modsatte ende har de bulgarske 
mænd uden børn den absolutte førerposi-

tion, når det kommer til lang søvn: 9 ti-
mer og 5 minutter. Ingen anden gruppe 
sover mere end det. Tilsvarende for kvin-
der, hvor franske kvinder uden børn sover 
mere end nogen anden gruppe kvinder, 
nemlig 8 timer og 51 minutter.

Jo rigere, jo mindre søvn
Sammenligningen på tværs af lande viser, 
at der er en sammenhæng mellem den rig-
dom, der er i et samfund, og den mængde 
af søvn, befolkningen får.

Sammenhængen er negativ – forstå-
et på den måde, at jo rigere et land er, jo 
mindre søvn får befolkningen. Som fx i 
Danmark, Norge og Sverige. 

Det omvendte gør sig ligeledes gælden-
de, nemlig at de fattigste sover mere end 
andre. Det gælder fx mennesker fra Bulga-
rien, Polen, Estland, Letland og Litauen.

Ud fra en umiddelbar betragtning vil 
en nærliggende konklusion være, at man 
bliver rig af at stå tidligt op og være ef-
fektiv. Og modsat: At de, der sover rigtig 
meget, ikke bliver rige. Man kan jo som 
bekendt ikke dovne og sove sig til rigdom.

Men sådan forholder det sig ikke. 
Kigger man på arbejdstid i stedet for 

rigdom, tegner der sig et ganske andet bil-
lede. Det viser sig, at befolkningens gen-
nemsnitlige arbejdstid og deres gennem-
snitlige søvn hænger sammen. I Norden 
har vi relativ kort arbejdstid og sover lidt. 
I lande som Bulgarien, Letland og Litauen 
arbejder man længe, og sover også længe.

Det tyder altså på, at den negative sam-
menhæng mellem rigdom og søvn ikke 
hænger sammen med, om man er doven 
eller ej, men derimod med produktivitets-
niveauet i landet. Jo mere produktiv, jo 
færre timer er det nødvendigt at sove for 
at hvile ud efter en arbejdsdag.

TAbeL 5

Europæiske forældres daglige søvn. 1998-2005.

Fædre Mødre

danmark 7:40 7:58

norge 7:42 8:02

Sverige 7:48 8:07

Finland 8:09 8:23

Tyskland 7:52 8:10

Frankrig 8:28 8:44

bulgarien 8:40 8:41

note: udsnit af tabel fra bogen Søvn – ægteskab, indkomst og helbred, hvor der tillige er tal for par uden børn og for 
landene estland, Letland, Litauen, belgien, Polen, Slovenien, england, italien og Spanien.

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

RFF april 2011 SOEVN.indd   10 24/03/11   18.14



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · April 2011 11

Helbredsproblemer og kort eller 
lang søvn hænger sammen 

Mennesker, der selv mener, at de har et 
meget dårligt helbred, sover mere end 
dem, der mener, de har et rimeligt hel-
bred. For mænd er der tale om tre kvarter 
mere, mens kvinder med dårligt helbred 
sover en halv time ekstra.

Modsat forholder det sig med kvinder, 
der mener, de har et meget godt helbred: 
De sover ca. tyve minutter mindre end 
dem, der mener, de har et rimeligt hel-
bred. Dette billede ses dog ikke for mænd.

Det viser en analyse af sammenhæn-
gen mellem søvn, helbred og levevaner.

Mens analysen dokumenterer, at der er 
sammenhæng mellem generel sundheds-
tilstand og søvn, gør det samme sig fx ikke 
gældende for rygning og alkohol. De, der 
ryger, sover lige så meget som de, der ikke 
gør. Det samme gør sig gældende, uanset 
om man har et lille, normalt eller stort al-
koholforbrug. Uanset om man drikker me-
get eller lidt, er der ikke noget i denne un-
dersøgelse, der tyder på, at det påvirker 
længden af søvnen.

Overvægtige sover mere
Det viser sig, at overvægt og søvnlængde 
hænger sammen. Såvel moderat som svært 
overvægtige mænd sover mindre end nor-
malvægtige mænd. Modsat forholder det 
sig for kvinder: Svært overvægtige kvinder 
sover mere end normalvægtige kvinder. 
For alle disse overvægtige grupper gælder 
det, at der er tale om 12 minutters ekstra 
søvn.

Undervægt hænger også sammen med 
søvnlængden. Undervægtige kvinder so-
ver knap en halv time mere om dagen end 
normalvægtige kvinder.

Mængden af motion er en faktor, der 
kan påvirke søvnen. Men den påvirker for-

skelligt for mænd og kvinder. Sundheds-
styrelsen anbefaler, at man motionerer 
mindst en halv time om dagen, svarende 
til 3,5 timer om ugen. For mænd, der føl-
ger anbefalingen, gælder, at de sover væ-
sentligt mere end mænd, der ikke motio-
nerer. Det modsatte ses for kvinder: De, 
der følger anbefalingen, får markant min-
dre søvn end ikke-motionerende kvinder.

Også stress og søvn hænger sammen. 
Både mænd og kvinder, der ofte føler sig 
stressede, sover anderledes end andre. Men 
også her er der forskel på kønnene: Mænd, 
der ofte er stressede, sover mindre end an-
dre mænd, mens kvinder, der ofte er stres-
sede, sover mere end andre kvinder. 

TAbeL  6

Sammenhæng mellem helbred og søvn.

Mænd Kvinder

Meget godt helbred – Sover mindre

Meget dårligt helbred Sover mere Sover mere

ryger – –

drikker, lidt, normalt eller 
meget

– –

Moderat overvægt Sover mindre –

Svær overvægt Sover mindre Sover mere

undervægt – Sover mere

Motionerer mindst 3,5 time 
om ugen

Sover mere Sover mindre

er ofte stresset Sover mindre Sover mere

KiLde: rocKwooL FondenS ForSKningSenHed

Sammenhæng mellem helbred og søvn er forskellig for mænd og kvinder. Fx 

sover svært overvægtige mænd mindre og tilsvarende kvinder mere end andre 

mænd og kvinder.
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