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KVÄLLSMÄNNISKOR MER INTELLIGENTA ÄN MORGONMÄNNISKOR 
Pola Salih 

Sammanfattning 

Intelligens handlar om förmågan att förstå, lösa problem, planera, 
tänka abstrakt, bearbeta information, tillgodogöra sig ny kunskap, 
samt förmågan att anpassa sig till sin miljö. Tidigare studier visar att 
kvällsmänniskor har högre IQ än morgonmänniskor. En orsak är att 
intelligenta personer är mer progressiva. Studier visar också att det 
inte finns könsskillnader i IQ. I denna studie undersöks om det finns 
ett samband mellan intelligens och dygnsrytm, samt mellan intelli-
gens och faktiska sovtider. Ett annat syfte med denna undersökning 
var att undersöka om det finns skillnader i intelligens mellan män och 
kvinnor. Experimentet bistod av 250 deltagare, varav 151 kvinnor och 
99 män i åldrarna 15-60. Ravens Standard Progressive Matrices an-
vändes för att mäta deltagarnas IQ. Morningness-Eveningness Ques-
tionnaire (MEQ) användes för att ta reda på deltagarnas dygnsrytm, 
och deltagarnas faktiska sovtider skrevs i timme och minut. Resulta-
ten visade att kvällsmänniskor har i genomsnitt högre IQ än morgon-
människor. Ett samband mellan deltagarnas faktiska sovtider och IQ 
fanns inte. Vidare visade resultaten att det inte finns någon skillnad i 
IQ mellan män och kvinnor. 

Nyckelord: Intelligens, IQ, Progressive Matrices, könsskillnader, sömnvanor, dygnsrytm, MEQ 

Vad är intelligens? 
Ordet intelligens härstammar av det latinska intellege’ntia, vilket innebär begripa, fatta, förstå eller 
varsebli (Gustafsson, 2016). Definitionen av ordet intelligens är väldigt kontroversiell. I vardags-
språk är betydelsen av intelligens väldigt bred, vissa menar att intelligens handlar om att ha förmå-
gan till att använda sig av tidigare inlärda kunskaper för att uppnå ett specifikt mål, medan andra 
menar att det handlar om att förändra en situation till sin egen fördel med hjälp av tidigare inlärda 
kunskaper, ytterligare några menar att någon som är skarpsinnig och snabbtänkt är en intelligent 
person (Bohman, 1980). Definitionen av intelligens varierar också beroende på i vilken kontext den 
diskuteras, med andra ord är det kombinationen av arv och miljö som bestämmer definitionen av 
intelligens. I mer kollektivistiska samhällen definieras en intelligent person som en som har sociala 
färdigheter och förmågan att hålla ihop gruppen, medan i mer individualistiska samhällen är en in-
telligent person en som kan memorera väl och ha god logisk-analytisk förmåga (Gregory, 2004). 

Charles Spearman definierade intelligens som förmågan att förstå sambandet mellan olika företeel-
ser. Psykologen David Wechler definierade intelligens som förmågan att agera målmedvetet, tänka 
rationellt, samt att ha ett effektivt samspel med sin omgivning. Eysenck menade att definitionen av 
intelligens är att felfritt överföra information genom hjärnbarken (cortex). Det gemensamma de 
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ovanstående definitionerna har är att de är västerländska, samt att intelligens handlar om miljöan-
passning och förmågan att tillgodogöra sig ny kunskap (Gregory, 2004). 

Spearman och g-faktorn 
Charles Spearman studerade korrelationsmönster bland diverse intelligenstester och kom fram till 
att intelligens ska delas in i två faktorer, där den ena är den generella faktorn (g-faktorn) och den 
andra är specifika faktorer. G-faktorn, som också kallas generell intelligens, är ett mått på en per-
sons intellektuella funktion. Om måttet på g-faktorn är hög hos en person, så är personen bra på 
väldigt många områden som omfattar den kognitiva funktionen, såsom matematik,  språk, minne, 
spatial förmåga etc. Med ”specifika faktorer” menas en individs individuella förmåga att lösa en 
specifik kognitiv uppgift. Sedan utvecklade han faktoranalysen, som ett statistisk mätmetod, och 
nödvändig för hans nya teori (Mabon & Lindström, 2002). Ravens Progressiva Matriser är ett intel-
ligenstest som nästan enbart mäter g-faktorn (Raven, Raven & Court, 2000). 

     Thurstons sju primära faktorer. Louis Thurston kritiserade Spearmans g-faktor och menade 
att teorin utvecklades med hjälp av primitiva mätmetoder och att mätdatan bearbetades med hjälp 
av matematiska procedurer. För att ersätta g-faktorn utvecklade Thurstone år 1937 med hjälp av sin 
nya multipla faktoranalys en ny metod som skulle bestämma begreppet intelligens. Istället för att se 
intelligent beteende komma ur en generell faktor, så menade han att det kommer från sju olika be-
gåvningsfaktorer, som kom att kallas för primära faktorer (primary mental abilities) (Mabon & 
Lindström, 2002). 

1. (W-faktorn) Verbal rörlighet - Att snabbt kunna plocka fram ord och uttryck ur minnet, och an-
vända i olika situationer 
2.  (V-faktorn) Verbal förståelse - Att kunna begripa ord, ta emot och sända meddelanden verbalt 
3.  (S-faktorn) Spatial förmåga/rumsuppfattning - Att kunna föreställa sig längder, ytor och former 
4.  (N-faktorn) Numerisk förmåga - Att kunna utföra olika räkneuppgifter  
5.  (P-faktorn) Perceptuell snabbhet - Att snabbt och korrekt kunna uppfatta detaljer, se likheter och 
skillnader i olika mönster 
6.  (M-faktorn) Minnesfaktorn - Kunna memorera och återge information 
7. (R-faktorn) Logiskt tänkande - Att kunna tänka och resonera konsekvent och på ett sammanhäng-
ande sätt (Mabon & Lindström, 2002).  

     Sternbergs triarkiska modell. Robert Sternberg utvecklade år 1986 en ny teori om intelligens. 
Han menade att intelligens utgörs av en balans mellan kreativ förmåga, analytisk förmåga och prak-
tisk förmåga. Den kreativa intelligensen handlar om att kunna anpassa sig till nya situationer och ha 
förmågan till divergent tänkande. Den analytiska intelligensen förutsätter akademisk problemlös-
ningsförmåga. Den praktiska intelligensen handlar om att hantera vardagsproblem (mabon & Lind-
ström, 2002) 

     Cattell-Horn teorin. Raymond Cattel och Johan Horn kom 1941 med en ny teori och delade 
upp intelligens i två faktorer. Den ena faktorn var flytande intelligens (gF) som är förmågan att lösa 
nya problem, förstå förhållanden mellan diverse problem och kunna dra slutsatser, oberoende av 
tidigare erfarenheter (Passer & Smith, 2001). Mätningar av g-faktorn analyserar den flytande intel-
ligensen, det innebär att båda förklarar samma förmåga (Gustafsson, 1984; Gustafsson, 1998). Den 
andra faktorn är kristalliserad intelligens (gC) och är förmågan att lösa problem med hjälp av fär-
digheter, erfarenheter och tidigare inlärda kunskaper (Passer & Smith, 2001). 
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     Howard Garners multipla intelligenser. 1993 tyckte Howard Garner att traditionella intelli-
genstester var alltför befängt. Han menade att dessa tester endast mäter en viss del av människans 
mentala förmåga, och att intelligens egentligen kan uttryckas på flera olika sätt. Därför utvecklade 
han en teori baserad på sju olika aspekter av intelligens. Senare utökade han antalet, och lade till 
ytterligare tre intelligenser, existentiell intelligens, naturintelligens och spirituell intelligens (Passer 
& Smith, 2001). 

1. Språklig - Är förmågan att lära sig språk och använda det i både tal och skrift 
2. Logisk- matematisk - Förmågan att dra logiska slutsatser 
3. Spatial - Förmågan att föreställa sig avstånd 
4. Musikalisk - Förmågan att uppfatta ljud och musik, och känsla för melodi 
5. Kroppslig eller kinestetisk - Fysiska färdigheter såsom balans, motorik och koordination 
6. Intrapersonlig - Förmågan att reflektera över egna beteenden, tankar känslor 
7. Interpersonell - Förmågan att uppfatta andra människors känslor och intentioner  
8. Naturintelligens, Förmågan att begripa och se samband i naturen 
9. Spirituell intelligens- Förmågan att förstå det andliga och dess inverkan på människan. 
10. Existentiell intelligens - Förmågan att fundera över existentiella frågor och förstå meningen med 
livet (Passer & Smith, 2001). 

IQ-testet Ravens Progressiva Matriser 
Det finns olika sätt att mäta IQ, de allra flesta IQ-tester mäter matematiska förmåga, verbal förmå-
ga, spatial förmåga eller minnesförmåga. Det dessa tester har gemensamt är att de alla mer eller 
mindre mäter den generella intelligensen, g-faktorn (Lynn & Irwing (2004).  

Ravens Progressiva Matriser är ett icke-verbalt intelligenstest som mäter den spatiala förmågan och 
förmågan att logiskt förklara nya mönster och relationer (Raven et al., 2000). Ravens Matriser är ett 
välanvänd och internationellt accepterad metod, och anses vara det bästa psykometriska testet för 
att mäta Spearmans g-faktor (Lynn & Irwing (2004). Jensen (1998) menar att när Raven’s IQ-test 
jämförts med andra IQ-test så har det visat sig mäta g-faktorn bäst. Den används både inom kliniska 
och arbetspsykologiska sammanhang (Bilker et al., 2012). Testet är ursprungligen utformad av John 
C. Raven 1936 och finns i tre olika versioner (Raven et al., 2000).  

Den ena är Coloured Progressive Matrices (RCPM) och är främst avsedd för att mäta begåvning av 
yngre barn, men också begåvning av funktionshindrade personer. Testet består av tre set (A, B och 
Ab). De första två seten är identiska med standardmatrisernas första två set, men avviker genom att 
uppgifterna presenteras på en färgad bakgrund (Van Herwegen, Farran & Annaz, 2011).  

Den andra versionen är Advanced Progressive Matrices (RAPM) och är främst avsedd för arbets-
psykologiska urvalssammanhang och innefattar den mest komplicerade uppsättningen uppgifter. 
Testet består av totalt 48 uppgifter uppdelade på två uppsättningar och presenteras på en vit bak-
grund i svart bläck. I början av varje set är uppgifterna enkla och blir progressivt svårare (Raven et 
al., 2000).  

Den tredje versionen är Standard Progressive Matrices (RSPM). RSPM är den ursprungliga matri-
serna och avsedd främst för normalbegåvade barn från sex år och vuxna. Testet består av totalt 60 
frågor, ordnade i fem set (A, B, C, D och E), med 12 uppgifter vardera. Även här börjar varje set 
med enklare uppgifter och blir progressivt svårare. Uppsättning D och E innehåller de allra svåraste 
uppgifterna (Lynn, Allik & Irwing, 2004). 
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Ravens Standard Progressiva matriser utformades på bästa sätt för att mäta människans kognitiva 
funktioner, oberoende av ålder, nationalitet eller utbildning. År 1998 publicerades parallella versio-
ner av både RCPM och RSPM, detta på grund av att uppgifterna var alltför väl igenkända bland be-
folkningen, samt på grund av att den deduktiva förmågan hos unga människor förbättrades med ti-
den, vilket ledde till att testets validitet sjönk, och efterfrågan på ett nytt test ökade. Därför utveck-
lades den parallella versionen av Ravens Standard Progressiva Matriser år 1998 och kom att kallas 
Ravens Standard Progressive Matrices Plus (Raven et al., 2000). 

Flynn-effekten 
Intelligens ansågs länge vara något konstant, men när James Flynn år 1984 sammanställde resultat 
från tidigare intelligenstester, upptäckte han att poängen på IQ-testen (IQ står för intelligenskvot, 
eng. intelligence quotient, en generell beteckning på en persons förmåga att tänka, samtala och lösa 
problem oberoende av tidigare kunskaper) hade ökat för varje år. Ökningen var ungefär 3 IQ-poäng 
för var tionde år, det innebär att den bara på 50 år hade ökat med ungefär 15 poäng. Denna föränd-
ring verkar förekomma över hela världen. Fenomenet kom att kallas Flynn-effekten. Orsakerna till 
detta fenomen kan förklaras av det informationsflöde och stimulans människor i det moderna sam-
hället utsätts för, samt samhällets krav på mental snabbhet och ett abstrakt sätt att tänka (Klingberg, 
2007). 

Könsskillnader i kognitiv prestation 
Det har gjorts en hel del forskning om skillnaden i kognitiv funktion mellan män och kvinnor 
(Astor et al., 1998; Collins & Kimura, 1997; Delgado & Prieto, 1996). Skillnader och likheter i 
kognitiv funktion mellan könen förklaras oftast av antingen biologiska eller sociala faktorer. Debat-
ten har stegrat allteftersom nya avbildningstekniker, såsom bland annat magnetresonanstomografi 
har utvecklats (Goldberg, Gold, Torrey & Weinberger, 1995). När forskning kring könsskillnader i 
kognitiv förmåga görs, bör det göras noggrant, eftersom många antaganden görs grundad på under-
sökningar som missat en hel del variabler, som kön, kultur, hormoner etc, som påverkar resultaten. 
Skillnader i kognitiv förmåga mellan könen omfattar oftast vissa delar av den kognitiva förmågan, 
och inte intelligens överlag (Collins & Kimura, 1997; Kolb & Whishaw, 1990). De flesta studier på 
området visar att män presterar bättre än kvinnor i spatiala och matematiska förmågor. Däremot har 
kvinnor visat sig ha bättre språklig förmåga, såsom grammatik, verbal flyt och förmågan att använ-
da sig av mer komplexa och längre meningar, samt en bättre och snabbare perceptuell och preci-
sionsförmåga (Linn & Petersen, 1985). När det gäller icke-verbal förmåga, till exempel minne, så 
verkar kvinnor prestera bättre än män i minnestester, enligt Kampson & Kimura (1992). En del me-
nar att könsskillnaderna endast beror på utbildning och sociala faktorer (Hamilton, 1995). Vissa 
hävdar att det finns en skillnad i intelligens mellan könen, men att dessa skillnader har minskat de 
senaste decenierna. De menar också att skillnaderna snarare berott på sociokulturella faktorer, än 
biologiska (Feingold, 1988). Medan vissa hävdar det motsatta och säger att det finns biologiska 
könsskillnader i intelligens och att dessa grundar sig på hormonella faktorer. Dessa skillnader har 
under evolutionen utvecklats för anpassning till  lokala miljöer och har därför en biologisk grund 
(Kimura, 2000). 

Lynn & Irwing (2004) gjorde en metastudie, totalt 57 studier (n = 80.928) med resultat från Raven’s 
Standard Progressive Matrices (RSPM) och Raven’s Advanced Progressive Matrices (RAPM). Det 
fanns ingen signifikant skillnad i IQ-poäng mellan pojkar och flickor i åldrarna 6-14 år. Från 15 års 
ålder och uppåt uppvisar pojkar ett högre medelvärde i IQ än flickor. Skillnaden mellan kvinnor och 
män var i genomsnitt 5 IQ-poäng. Metastudien omfattade även resultat från 15 studier, där Raven’s 
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Coloured Progressive Matrices (RCPM) använts. Även här fanns en signifikant skillnad, pojkar 
mellan 5-11 år hade i genomsnutt 3,2 IQ-poäng mer än flickor. Van der Ven och Ellis (2000) menar 
att RCPM till skillnad från RSPM och RAPM inte endast mäter generell intelligens, utan till stor 
del också specifikt spatial förmåga. Linn och Peterson (1985) har visat att pojkar/män har en bättre 
spatial förmåga än flickor/kvinnor. Detta kan vara förklaringen till varför flickor fått sämre IQ än 
pojkar i åldrarna 5-11 med RCPM-testet. Alla dessa studier som metastudien baseras på är under-
sökningar som gjorts i västvärlden, därför kan utfallet i andra delar av världen bli annorlunda. Detta 
påstående kan bekräftas av en studie gjord i Kuwait som visar det motsatta. Här visade det sig att 
kvinnor i åldrarna 5-15 hade i genomsnitt en högre IQ än pojkar i samma ålder (Abdel-Khalek & 
Lynn, 2006). 

Dygnsrytm 
Hos de flesta levande organismer finns en inre biologisk klocka som är cyklisk med ett tidsavstånd 
på cirka 24 timmar, vilket i första hand styrs av växlingen mellan ljus och mörker. Den biologiska 
klockan som styr dygnsrytmen finns inbyggd i alltifrån den lägsta organismen i näringskedjan 
såsom encelliga organismer, till växter, djur och ända upp till människan som står högst upp i nä-
ringskedjan (Williams, 2006; Barak, Tobin, Green, Andronis & Sugano 2000; Mistlberger & Skene, 
2004; Ronneberg, 2012). Hos människan förändras dygnsrytmen under ens livstid. Ett nyfött barn 
har en instabil dygnsrytm och sover under mer än hälften av dygnets timmar. Tiden under förskoleå-
ren får barn en mer stabil dygnsrytm och sover under dygnets mörkare timmar. Under puberteten 
har de flesta ungdomar svårt att lägga sig tidigt och gå upp tidigt på morgonen, till följd av det har 
de en tendens att bli mer kvällsmänniskor. I vuxen ålder föredras ofta regelbundna vanor och det 
finns en benägenhet att de flesta vuxna blir morgonmänniskor (Nordlund, Norberg, Lennernäs, 
Gillberg, & Pernler 2004).  

Genernas roll för val av dygnsrytm 
Det finns flertal klockgener hos människan som styr dygnsrytmen, bland annat Period (PER), 
Chryptocrome (CRY), REV-ERBα (NR1D1), REV-ERBβ (NR1D2) och Glykogensyntaskinas 3 
beta (GSK3β) (Buhr & Takahashi, 2013).  En av dessa är Per3-genen. Genen finns i den suprachi-
asmatiska kärnan (SCN) som befinner sig i främre hypotalamus precis ovanför synnerven chiasm. 
Per3-genen är ansvarig för dygnsrytmen och finns i två storlekar, en lång och en kort. Den kortare 
Per3-genen finns oftare hos kvällsmänniskor och den längre oftare hos morgonmänniskor (Viola et 
al., 2007).  

Människors dygnsrytm är individuella och delas upp i kronotyper. Ordet kronotyp kännetecknar en 
individs dygnsrytm. Det finns tre typer av kronotyper, morgonmänniskor, kvällsmänniskor och var-
ken eller. De individer som föredrar att lägga sig tidigt på kvällen och vakna tidigt, det vill säga 
morgonmänniskor, kallas för kronotyp A. De individer som lägger sig sent på kvällen och vaknar 
sent på morgonen kallas för kronotyp B (Nováková, Sládek & Sumová, 2013). Denna indelning ba-
seras bland annat på hur kroppstemperatur, hormonnivå och kognitiva förmågor skiftar under dyg-
net. En morgonmänniska vaknar oftast mellan 06.00 och 10.00 och presterar som bäst under 
morgontimmarna och på förmiddagen. Medan en kvällsmänniska presterar bäst på eftermiddagen 
och kvällen (Nordlund et al., 2004).  

Naturligtvis har den genetiska anlagen en inverkan på vilken tid en individ väljer att sova och vak-
na, men det finns också andra faktorer utöver generna som inverkar på människors val (Kanazawa 
& Perina, 2009). En tvärsnittsstudie på 977 tvillingpar i åldern 9-23 visar att generna förklarar 45% 
av variansen, medan miljön förklarar 55% av variansen individuell dygnsrytm. Med andra ord inne-
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bär det att miljöfaktorer har en större inverkan på människans dygnsrytm, än genernas inverkan 
(Hur, 2007). 

     Yttre stimuli som Zeitgebers. Förutom de inbyggda biologiska generna som ansvarar för den 
individuella dygnsrytmen, finns även externa stimuli, vilket kallas för Zeitgebers (zeit, tyska. tid, 
geber, givare. zeitgebers= tidsgivare; synkronisering) som indirekt påverkar organismers dygns-
rytm. För olika organismer fungerar externa stimuli på olika sätt, men Cermakian och Sassone-Cor-
si (2002) menar att ljus är en zeitgebers som har mest verkan och fungerar nästan likadant på de 
flesta arter, och Koilraj, Sharma,  Marimuthu & Chandrashekaran (2000) menar att ljuset fungerar 
som en zeitgebers även för organismer som konstant lever i mörker. Hos däggdjur, vilket även inne-
fattar människan, kommer ljuset in via ögat och tas upp av näthinnans ljuskänsliga celler, som i sin 
tur vidaresänder informationen till den inre klockan som reglerar dygnsrytmen (Provencio et al., 
2000).  

Social stimuli fungerar också som en zeitgebers, det innebär att interaktionen med andra människor 
eller djur också kan påverka dygnsrytmen. En studie av Grandin, Alloy & Abramson. (2006) visade 
att nygifta par eller sambor som flyttar ihop, ofta får till en början sömnstörningar, detta till följd av 
att de måste anpassa sin dygnsrytm till sin partner.  

Van Reeth et al. (1994) menar att fysisk aktivitet senare på kvällen, men inte tidigt på dagen, är as-
socierad med fasförskjutning av både tyreotropin (TSH) och melatonin med upp till två timmar. Ty-
reotropin tillverkas i hypofysen och har hand om hormonproduktion i sköldkörteln. När hormon-
produktionen är aktiv, då ökar också vakenhetsgraden. I denna studie visade det sig att produktio-
nen ökade med ytterligare en till två timmar till följd av träning och därför påverkade det också 
dygnsrytmen. Melatonin är ett hormon som produceras i tallkottkörteln och dess uppgift är att upp-
rätthålla dygnsrytmen. När det är ljust sjunker melatoninproduktionen och vakenhetsgraden ökar, 
och när det är mörkt så ökar melatonininproduktionen och vakenhetsgraden sjunker. I detta fall vi-
sade det sig att träning senare på kvällen förskjuter produktionen upp till två timmar (Van Reeth et 
al., 1994).  

Förändringar i omgivningstemperatur fungerar hos de flesta arter som en Zeitgeber. Temperaturför-
ändringar påverkar olika arters dygnsrytm på olika sätt, men mekanismen för ett flertal organismer 
är ännu inte känd. För vissa arter sker det genom att temperaturen transkriberar och bryter ner 
klockgenen (PER) som är engagerade i klockmekanismen. Hos andra arter sker det genom att direkt 
påverka klockmekanismens alla processer. I viss mån har temperaturens påverkan på dygnsrytmen 
samma effekt som ljuset, det vill säga ökar produktionen av melatonin. Speciellt hos växelvarma 
ryggradsdjur leder temperaturförändringar till en enorm insöndring av melatonin (Rensing & Ruoff, 
2002). 

Ytterligare en yttre stimuli som fungerar som zeitgeber är födointag, det innebär att tiden för när de 
olika måltiderna äger rum blir en tidgivare för den inre klockan. Men födointag som zeitgeber fun-
gerar inte på samma sätt som andra zeitgebers (Mistlberger & Skene, 2004). Mistlberger och Skene 
(2004) menar att om det uppstår lesioner i suprachiasmatiska kärnan, som är en del av hjärnan, vil-
ket reglerar dygnsrytmen hos däggdjur, så har de ingen dygnsrytm kvar. Men det märkliga är att de-
ras regelbundna måltider fortfarande kvarstår. Det innebär att mekanismen för magtarmskanalens 
dygnsrytm fungerar delvis annorlunda än hjärnans dygnsrytm. 

Samband mellan IQ och dygnsrytm 
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I endast tre tidigare studier har sambandet mellan IQ och dygnsrytm eller sömnvanor undersökts. 
Roberts och Kyllönen (1999) var först med att undersöka sambandet. Undersökningen gjordes i 
USA och bestod av soldater (n = 420) tillhörande United States Air Force, med en medelålder på 
20,2 år. Deltagarna fick i en frågeformulär (MEQ) skatta sig som antingen morgonmänniska eller 
kvällsmänniska. Deltagarnas IQ mättes med hjälp av två tester, ena testet var ASVAB (Armed Ser-
vices Vocational Aptitude Battery) och andra var Cognitive Abilities Measurement (CAM-IV). Re-
sultatet visade en signifikant skillnad i IQ mellan de som skattat sig som kvällsmänniskor och de 
som skattat sig som morgonmänniskor. Kvällsmänniskorna uppvisade bättre resultat  på båda testen. 

Den andra studien gjordes av Killgore och Killgore (2007) och bestod av 54 deltagare, varav 29 
män och 25 kvinnor, vars medelålder var 23,5 år. En enkätundersökning gjordes för att ta reda på 
deltagarnas dygnsrytm. För att mäta deltagarnas IQ användes Wechsler Abbreviated Scale of Intel-
ligence (WASI). Resultatet visade inte någon signifikant skillnad i IQ mellan morgon-och kvälls-
människor, varken för kvinnor eller män. Däremot fann de en signifikant skillnad mellan morgon 
och kvällsmänniskorna i språklig förmåga, men endast hos de kvinnliga deltagarna. Kvinnorna som 
föredrog att sova senare på kvällen, presterade bättre på de delar som mäter den språkliga förmågan. 

Den tredje och senaste studien gjordes av Kanazawa och Perina (2009). De gjorde en longitudinell 
studie med ett års intervall mellan varje test. Ett systematisk slumpmässigt urval gjordes, där delta-
garna var elever (n = 11187) och plockades ut från gymnasieskolor och mellanstadieskolor från 
USA. Med en enkätundersökning tog de reda på deltagarnas faktiska sovvanor på vardagar och hel-
ger. Med hjälp av Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) mätte de deltagarnas IQ. Sedan delades 
de in i fem olika grupper, baserad på kognitiv förmåga. Den ”mest obegåvade” gruppen (IQ < 75) 
vaknade 07:20 och gick till sängs i genomsnitt 23:41, medan den ”mest begåvade” gruppen (IQ > 
125) vaknade 07:52 och gick till sängs 00:21 på vardagar. De med högre IQ vaknade och lade sig 
senare även på helger. Författaren menar att detta kan förklaras av Savann-IQ-interaktionshypote-
sen, som innebär att mer intelligenta personer är mer progressiva än mindre intelligenta personer 
(Kanazawa och Perina, 2009). 

Syfte 
Syftet med denna studie är att i ett stickprov någorlunda representativ för den svenska befolkningen, 
undersöka sambandet mellan generell intelligens och dygnsrytm, det vill säga när på dygnet en per-
son föredrar att sova och vakna. Även sambandet mellan generell intelligens och faktiska sovtider 
ska undersökas. Med ”faktiska sovtider” menas när en person egentligen sover och vaknar oberoen-
de av ”när” personen föredrar att sova och vakna. Ett annat syfte med studien är att med hjälp av 
samma stickprov undersöka sambandet mellan kön (man, kvinna) och generell intelligens, det vill 
säga se om generell intelligens är beroende av kön. Intentionen med denna studie är att validera, 
samt replikera tidigare studier, men med vissa metodologiska korrigeringar, vilka är IQ-testet och 
urvalet. 
Eftersom RSPM är det bästa psykometriska mätinstrumentet för att mäta den generella intelligensen 
(Lynn & Irwing, 2004), och nästan enbart mäter g-faktorn (Raven, 2000), så kommer hädanefter 
förkortningen IQ betyda samma sak som den generella intelligensen (g-faktorn). 

Studien består av följande hypoteser: 
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1. Det finns ett samband mellan generell intelligens och dygnsrytm, kvällsmänniskor har högre 
generell intelligens än morgonmänniskor (Roberts & Kyllönen, 1999; Kanazawa & Perina, 
2009) 

2. Det finns ett samband mellan kön och generell intelligens, män har högre generell intelligens än 
kvinnor (Lynn & Irwing, 2004) 

Metod 

Deltagare 
Ett bekvämlighetsurval gjordes då experimentledaren initialt rekryterade deltagare via bekantskaps-
kretsen. Totalt åtta bekanta instruerades om vad de behöver göra vid utförandet av experimentet och 
agerade som medhjälpare och experimentledare för att värva frivilliga deltagare. Flera gymnasie-
skolor kontaktades via mail, däribland rektorer och lärare. Experimentledaren presenterade sig själv, 
syftet med studien och sedan tillfrågades eleverna om de ville delta i experimentet. Sammanlagt 
fem gymnasieklasser deltog, varav fyra av klasserna gick sista året på gymnasiet och en klass som 
gick andra året på gymnasiet. 
Flera universitetslärare från Södertörns högskola och Stockholms universitet kontaktades via mail 
och tillfrågades om det fanns möjlighets att komma på respektives föreläsning och presentera studi-
en och på så sätt rekrytera deltagare. Fem av de tillfrågade universitetslärarna välkomnade förslaget, 
och detta ledde till rekrytering av ytterligare deltagare. Deltagare rekryterades även via flygblad 
som sattes upp på anslagstavlorna på Södertörns högskola. För att uppnå önskat stickprov tillfråga-
des även studenter på Södertörns högskolas och Stockholms universitets campusområde delta. Även 
ungdomar från tre fritidsgårdar i Stockholmslän rekryterades via fritidsledarna. Deltagarnas syssel-
sättning varierade, vissa var arbetande, men de flesta var studenter. Deltagarna erhöll ingen ersätt-
ning, däremot fick de resultat på sitt IQ-test, om de så önskade. 

Totalt deltog 255 personer i experimentet, som skedde i närvaro av experimentledarna. Bortfallet 
uppgick till 2%, det vill säga fem personer, fyra män och en kvinna. Bortfallet kan dels förklaras av 
avbrott i medverkan på grund av ospecifika skäl, och dels av oseriöst deltagande, som ledde till att 
material inte gick att analysera. Totalt återstod 250 deltagare. Deltagarnas ålder var 15 till 60 år (M 
= 23,3,  SD = 7,8). Deltagarna fördelade sig på 60,4% (151) kvinnor  och 39,6% (99) män. 

Material och apparatur 
Experimentet bestod av två delmoment. Den första delen är ett IQ-test Ravens Progressiva Matriser 
Plus, som mäter deltagarnas generella intelligens (Raven et al., 2000). Den andra delen bestod av ett 
frågeformulär som rör frågor om ålder, kön, sovvanor och dygnsrytm. 

IQ-test 
Det nya testet Ravens Standard Progressiva Matriser Plus används i denna undersökning och består 
av lika många frågor som RSPM och är begränsad till lika långt tid (d.v.s. max 38 minuter), men 
den består av svårare uppgifter i syfte att korrigera och återställa testet. Detta för att den ska ha 
samma diskriminering och lika hög validitet som när den för första gången publicerades. Testet är 
inhäftad och består av totalt 60 uppgifter, uppdelade i fem set (A, B, C, D och E), och varje set be-
står av 12 uppgifter. Uppgifterna blir progressivt svårare i varje set. Uppgifterna i set A och B består 
vardera av antingen tre olika figurer eller en bild inramad i en rektangel. I varje rektangel saknas en 
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lucka och luckan ska fyllas med antingen en fjärde figur som identifierar de samlande mönstren, 
eller med ett mönster som identifierar resten av bilden. I varje uppgift har deltagarna sex alternativ 
att välja mellan. Uppgifterna i set C, D och E består av åtta figurer som är inramat i en rektangel. 
Här saknas den nionde figuren som kompletterar hela mönstret. Deltagarna har här totalt åtta svars-
alternativ att välja mellan. Deltagarna svarar inte på häftet, utan på en svarsblankett (Raven et al., 
2000).  

Överst i svarsblanketten ska deltagarna först fylla i namn, när de är födda, man/kvinna, utbildning/
yrke och dagens datum. Alla fem seten är uppradade i fem led bredvid varandra. Svarsalternativen i 
varje set är lodrät radade. Deltagarna markerar sitt svar genom att kryssa i svarsrutorna. Om de väl-
jer att ändra svar så stryker de över det gamla svaret med flera streck. Deltagarna ha totalt 38 minu-
ter på sig att svara på alla frågor. Varje fråga ger en råpoäng. Missar de att markera ett eller flera 
svar, räknas de som noll poäng för varje missad fråga. Det innebär att de totalt kan få 60 råpoäng 
(Raven et al., 2000).  

I Ravens manual finns flertalet normeringstabeller från flera olika länder. Två av dessa tabeller an-
vändes i denna undersökning. Ena tabellen är normerad för barn och ungdomar från 6 till 19 1/2-års 
ålder. Testerna gjordes och samlades in i USA mellan åren 1984 och 1987, och publicerades i en ny 
utgåva år 2000. Den andra normeringstabellen är tester som är gjorda på vuxna från 18 år till 60+. 
Den är baseras på tester gjorda i USA år 1993. För att räkna ut IQ på deltagarnas test, så omvandlas 
råpoängen till percentiler med hjälp av de ovannämnda normeringstabellerna. Percentiler omvand-
las sedan till IQ (Raven et al., 2000). Vilken percentil deltagarna hamnar inom skiljer sig beroende 
på hur gamla de är. Ponera att en deltagare får 40 råpoäng av totalt 60. Är deltagaren 12 1/2 år 
gammal, då hamnar hen inom 50:e percentilen, det innebär att deltagaren får 100 i IQ. Är deltagaren 
20 år, då hamnar hen inom 9:e percentilen, det vill säga får en IQ på 80. Är deltagaren 68 år, då 
hamnar hen inom 39:e percentilen, det vill säga får en IQ på 96 o.s.v. (Raven et al., 2000).  

     Reliabilitet för Ravens Progressiva Matriser. Ett flertal studier har undersökt RSPM-testets 
reliabilitet. Studierna har mätt tester gjorda av så gott som alla åldrar, väldigt många etniska grup-
per, samt olika former av kliniska tillstånd. De flesta studier visar att RSPM-testet har en väldigt 
hög reliabilitet (Raven et al., 2000). 

Ett RSPM-test utförd år 1979 av ungdomar från åtta olika socioekonomiska grupper i England visar 
att den interna konsistensen av de olika delarna av testet mätt med Chronbach’s alpha varierar från r 
= 0.97 till r = 0.99, vilket bedöms som väldigt hög reliabilitet. En annan studie på fem olika etniska 
grupper, däribland afroamerikaner, asiater, spanjorer, vita amerikaner och indianer från USA, visar 
att korrelationen mellan de olika delarna i testet är väldigt hög (r = 0.97 och r = 1.00).  
En studie på mellanstadieelever från Kongo visade att test-retest-reliabiliteten av RSPM, med en 
veckas intervall  hade en korrelation på r = 0.85 och med flera veckors intervall, med en korrelation 
på r =.88. Ytterligare en mätning gjordes ett år senare och visade en korrelationen så lite som r = 
0.55, vilket bedöms som det lägst uppmätta korrelationen av alla studier som gjorts med RSPM. 
Tyvärr finns inte någon information om hur stor stickprovet var. 
En undersökning på test-retest-reliabiliteten från Belgien visar att resultat från RSPM efter en vecka 
korrelerar med r = 0.98, efter en månad med r = 0.81 och efter tre månader korrelerar resultaten 
med r = 0.78. (Raven et al., 2000). 

     Validitet för Ravens Progressiva Matriser. Flera studier har undersökt validiteten av RSPM-
testet. Detta har gjorts genom att undersöka hur stor sambandet är mellan resultat från andra Ravens 
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Matriser (RAPM och RCPM), samt andra IQ-tester såsom Wechsler Intelligence Scale for Children 
(WISC-R) och Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Validiteten varierar beroende på ålder, 
kön, urval och vilket test som den jämförs med (Raven et al., 2000). 

En undersökning gjordes på barn och ungdomar och visade en korrelation på r = 0.54 och r = 0.86 
från resultat på RSPM och WAIS. En annan studie på patienter (n = 3000) från en psykiatrisk av-
delning vid Veterans Health Administration hospital visade att resultat på RSPM och WAIS uppmät-
tes till en korrelation på r = 0.66. Korrelationen mellan Ravens Progressiva Matriser och WAIS 
verbala del (r = 0.79, och r = 0.76). Resultat av barn mellan 7-11 år, från RSPM och WISC-R upp-
mätte en korrelation på mellan r = 0.83 och upp till r = 0.92. Resultat på test som mäter den språk-
liga intelligensen korrelerar vanligtvis inte så bra med resultat från RSPM, oftast uppmäts korrela-
tionen till under r = 0.70. En studie i Kina visar att resultat från RSPM och (WISC-R), vilket mäter 
den verbala förmågan, korrelerar med r = 0.54. (Raven et al., 2000). 

     Frågeformulär. För att ta reda på om deltagarna var morgon-eller kvällsmänniskor, användes 
två självskattningsformulär. Den ena tog reda på deltagarnas dygnsrytm och är ett etablerat fråge-
formulär som är allmänt känt som MEQ (Morningness-Eveningness Questionnaire) (Andersson, 
2001). Och den andra behandlar frågor som rör deltagarnas faktiska sovvanor (Kanazawa och Peri-
na, 2009).  

     Morningness-Eveningness Questionnaire. Den första versionen framställdes av Oscar Öquvist 
i Sverige år 1970. Jim Horne och Olov Östberg utarbetade en engelsk version år 1976. Detta fråge-
formulär har flitigt använts av forskare inom ämnet (Andersson, 2001). I denna studie används 
Horne & Östebergs version, men reviderat från engelska till svenska av experimentledaren, detta för 
att försäkra att deltagarna, som antingen hade svenska som modersmål eller som andraspråk, förstår 
frågornas innebörd.  
Frågeformuläret består av totalt 19 flervalsfrågor, vardera fråga har antingen fyra eller fem svarsal-
ternativ. Bredvid varje svarsalternativ finns en ruta, den rutan som bäst beskriver respondenten ska 
markeras med en kryss (Horne & Ostberg, 1975). Nedan redovisas två första frågorna och svarsal-
ternativen i formuläret: 

1. Vilken tid skulle du gå upp om du fick planera din dag? 
 [5]     05:00 - 06:30                          
 [4]     06:30 - 07:45  
 [3]     07:45 - 09:45  
 [2]     09:45 - 11:00 
 [1]     11:00 - 12:00 

2. Vilken tid skulle du gå till sängs om du fick friheten att planera din kväll? 
 [5]     20:00 - 21:00 
 [4]     21:00 - 22:15 
 [3]     22:15 - 00:30 
 [2]     00:30 - 01:45 
 [1]     01:45 - 03:00 

Respondenterna får endast fylla i ett svarsalternativ, och varje svarsalternativ ger ett visst poäng. 
Poängen adderas och den sammansatta poängen anger i vilken utsträckning respondenten är mor-
gonmänniska eller kvällsmänniska. Får respondenten mellan 16-30 poäng, då är hen utpräglad 
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kvällsmänniska. Mellan 31-41 poäng definieras som lite kvällsmänniska. Mellan 42-58 poäng defi-
nieras som varken eller. Mellan 59-69 poäng definieras som lite morgonmänniska och mellan 70-86 
poäng definieras som utpräglad morgonmänniska (Horne & Ostberg, 1975). Men på grund av att 
experimentet bestod av för få respondenter, så uppdelades inte dem i de olika grupperna (utpräglad 
morgonmänniska, utpräglad kvällsmänniska etc.). Respondenternas poäng användes för att ta reda 
på till vilken grad de är morgon-eller kvällsmänniskor (d.v.s. ju mer poäng de får, desto mer mor-
gonmänniskor, och ju färre poäng, desto mer kvällsmänniskor). 
Reliabiliteten av den interna konsistensen i föreliggande studie för MEQ-skalan, mätt med Cron-
bach’s alfa = 0.85, vilket bedöms som relativt tillfredställande. 

     Faktiska sovtider. För att ta reda på om när respondenterna faktiskt sover och vaknar omfattade 
frågeformuläret även frågor som: När de går upp på morgonen och lägger sig på kvällen, på de da-
gar de går till jobbet/skolan, och när de går upp på morgonen och lägger sig på kvällen, de dagar de 
inte måste gå upp eller lägga sig en specifik tid. Det var totalt fyra frågor, efter varje fråga lämnades 
en tom ruta som respondenterna själva fick fylla i med timme och minut (Kanazawa och Perina, 
2009). 

På samma formulär som inrymde frågorna (MEQ) och frågorna om när de faktiskt sover och vak-
nar, fanns även frågor om vilket kön (man, kvinna) och ålder. Respondenterna fick också varsin kod 
med frågeformuläret, koden skulle de använda istället för namn, detta för at skydda deras integritet. 
De ombads även att fylla i sin mailadress, endast då de var intresserade av resultatet på IQ-testet 
eller om de ville ta del av studien. 

Procedur 
Undersökningsdeltagarna fick initialt en muntlig presentation av syftet med studien och även tidiga-
re studier som rör ämnet. Därefter introducerades experimentets procedur och ungefär hur långt tid 
de två delmomenten skulle ta. De fick totalt 38 minuter på sig att göra IQ-testet och frågeformuläret 
kunde ta mellan 5-10 minuter. Deltagarna fick även information om att deltagandet var frivilligt och 
att de när som helst under experimentets gång kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna blev även 
informerade om att deltagandet var anonymt, därför ombads de att istället för att skriva namn på IQ-
testets svarsblankett, så skulle de skriva det id-nummer som de får med frågeformuläret. Efter in-
troduktionen tilldelades varje deltagare två häften och ett löst blad. I ena häftet fanns IQ-testet 
(RSPM plus) och i det andra frågeformuläret (MEQ). Det lösa bladet var svarsblanketten till IQ-
testet. Deltagarna fick först börja med IQ-testet, detta eftersom IQ-testet klockades, och när tiden 
var slut var de tvungna att omedelbart lägga ner pennan. Avslutningsvis fick deltagarna fylla i fråge-
formuläret. Alla deltagare som ville ha resultat från sitt IQ-test fick inom några dagar resultatet via 
mail. De deltagare som även ville ta del av studien, kommer att få den via mail, när den är färdig. 

Statistiska metoder 
Data analyserades med hjälp av SPSS 24. Deskriptiv analys användes för att få perspektiv över 
data. För att undersöka samband mellan IQ och dygnsrytm gjordes en linjär regressionsanalys. Mul-
tipel regressionsanalys användes för att undersöka sambandet mellan IQ som beroende variabel, 
och, dygnsrytm, faktiska sovtider, samt kön som oberoende variabel. En Pearsons korrelationsana-
lys utfördes för att undersöka sambandet mellan samtliga variabler. 

Etiska överväganden 
Denna studie är befriad från etikprövningen enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor. Men vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer har tagits i beaktande i 
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denna studie. De av forskningen berörda deltagare blev i förväg skriftligt och muntligt informerade 
om forskningens syfte. Informationen omfattade alla inslag i undersökningen. De blev upplysta om 
att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna i den 
aktuella undersökningen fick friheten att välja om de ville medverka, deras samtycke inhämtades 
muntligt och via mail. Uppgifter om alla i undersökningen har givits största möjliga konfidentialitet, 
samt så har personuppgifter förvarats så att obehöriga ej kan ta del av dem. Alla berörda deltagare 
har blivit informerade om att deras uppgifter endast används för forskningsändamål.  

Resultat 

Medelvärdet på IQ i föreliggande studie ligger under tidigare normeringstabeller för populationen 
(Templer & Arikawa, 2006). Endast en av deltagarna fick 125 i IQ, vilket var det högsta resultatet i 
denna studie. Fyra av deltagarna fick 72 i IQ, och det var det lägsta resultatet.  Frågeformuläret 
(MEQ) visar enligt Horne och Östberg (1975) att de flesta deltagare i föreliggande studie är varken 
kvälls- eller morgonmänniskor (se Tabell 1).  

Not. * klockslag. ** MEQ-skalan går från 16 (utpräglad kvällsmänniska)- 80 (utpräglad morgonmänniska).

En Pearsons korrelationsanalys utfördes mellan variablerna IQ, MEQ, sover skol/arbetsdagar, vak-
nar skol/arbetsdagar, sover helger, vaknar helger, samt kön. Det fanns ett signifikant negativt sam-
band mellan IQ och MEQ (p = .012), men det fanns inget signifikant samband mellan IQ och sover 
skol/arbetsdagar (p = .205), inte heller mellan IQ och vaknar skol/arbetsdagar (p = .729), IQ och 
sover helger (p = .676), IQ och vaknar helger (p = .567), IQ och kön (p = .626). Det fanns ett signi-
fikant negativt samband mellan MEQ och sover skol/arbetsdagar (p < .001), även mellan MEQ och 
vaknar skol/arbetsdagar (p < .001), MEQ och vaknar helger (p < .001), samt mellan MEQ och so-
ver helger (p < .001). Det fanns ett signifikant samband mellan sover skol/arbetsdagar och vaknar 
skol/arbetsdagar (p < .001), sover skol/arbetsdagar och sover helger (p < .001), samt mellan sover 
skol/arbetsdagar och vaknar helger (p < .001). Det fanns också ett signifikant samband mellan so-
ver helger och vaknar helger (p < .001) (se Tabell 2). 

Tabell 1. Antal deltagare (N), medelvärde och standar-
davvikelse, samt min och max värde för samtliga variab-
ler

N = 250 Mean Std. Deviation Min Max

Intelligens (IQ) 91,7 11,2 72 125

Frågeformulär MEQ 46,65** 10,3 22 80

Sover skol/arbetsdagar 00.29* 1,4 21.00* 06.00*

Vaknar skol/arbetsdagar 07.35* 1,5 04.00* 12.00*

Sover helger 01.35* 1,7 21.30* 10.00*

Vaknar helger 10.00* 2,2 05.00* 14.00*
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För att besvara frågeställningen om kvällsmänniskor har högre IQ än morgonmänniskor, utfördes en 
multipel regressionsanalys med IQ som beroende variabel och alla sex oberoende variabler (MEQ-
poäng, kön, Sover skol/arbetsdagar, vaknar skol/arbetsdagar, sover helger, vaknar helger). Resulta-
tet visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan dygnsrytm och IQ; (R2 = ,050) F6,243 

= 2,140, p = 0,05. De individer som fick minst poäng på frågorna, det vill säga var mer kvällsmän-
niskor, hade i genomsnitt högre IQ än de som fick fler poäng på MEQ-frågorna, det vill säga de 
som var mer morgonmänniskor. Det fanns inget samband mellan IQ och faktiska sovtider, det vill 
säga vilken tid en faktisk lägger sig och vaknar på helger och vardagar korrelerar inte med IQ. Det 
fanns inte heller något samband mellan IQ och kön. (se Tabell 3).           
             

Medelvärdet på kvinnornas IQ var något högre än männens (se Tabell 4), men det fanns ingen signi-
fikant skillnad i IQ mellan kvinnor och män (se Tabell 3). 

Tabell 2. Korrelation mellan variablerna

IQ  MEQ SSA VSA SH  VH Kön

Intelligens (IQ)

Frågeformulär dygnsrytm (MEQ) -,158*

Sover skol/arbetsdagar (SSA) ,081 -,373**

Vaknar skol/arbetsdagar (VSA) ,022 -,254** ,375**

Sover helger (SH) ,027 -,558** ,667**  ,298**  

Vaknar helger (VH) -,036 -,476** ,347** ,340** ,519**

Kön ,031 ,037 -,098 -,107 -,117 -,069

* Korrelationen är signifikant vid p <0.05 
** Korrelationen är signifikant vid p <0.01

Tabell 3. Regressionsanalys med IQ som beroendevariabel

Oberoende variabler  Beta  t  p  

MEQ-poäng -0,242 -3,098 0,002

Kön 0,029 0,452 0,651

Sover skol/arbetsdagar 0,114 1,314 0,190

Vaknar skol/arbetsdagar -0,001 -0,017 0,986

Sover helger   -0,113  -1,154  0,250  

Vaknar helger -0,130 -1,678 0,095
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det finns ett samband mellan intelligens och dygns-
rytm, samt mellan faktiska sovtider och intelligens. Ett annat syfte med studien var att undersöka 
sambandet mellan kön och intelligens. Resultatet visade att det fanns ett signifikant negativt sam-
band mellan dygnsrytm (Ju färre poäng deltagarna fick på MEQ-formuläret, desto mer kvällsmänni-
skor, och ju fler poäng desto mer morgonmänniskor) och intelligens. De individer som föredrog att 
gå till sängs senare och vakna senare, fick i genomsnitt högre IQ-poäng på testet än de individer 
som föredrog att lägga sig tidigare på kvällen och vakna tidigare på morgonen. Däremot fanns det 
inget signifikant samband mellan intelligens och faktiska sovtider, det vill säga när en individ 
egentligen går till sängs och vaknar, både på vardagar och på helger. Det fanns inte heller någon 
signifikant skillnad mellan könen i intelligens. Kvinnor och män hade ett medelvärde i poäng på 
IQ-testet som var nästan identiska.  

Resultatet att kvällsmänniskor är mer intelligenta än morgonmänniskor bekräftar Savann-IQ-inter-
aktionshypotesen (Kanzawa & Perina, 2009). Savann-IQ-interaktionshypotesen innebär att mer in-
telligenta personer har lättare att anpassa sig till nya miljöer och förvärva förmågan att lösa evolu-
tionärt nya problem. Sternberg (1985) menar att förmågan att anpassa sig till omgivningen är ett 
kännetecken på hög intelligens. Enligt Savann-IQ-hypotesen av Kanzawa och Perina, (2009) så är 
människans hjärna anpassad till förfädernas miljö, och inte till den moderna miljön, detta eftersom 
människan ägnat lång tid i savannen (Cosmides, 1989; Cosmides & Tooby, 1989; Crawford, 1993; 
Tooby, Cosmides & Pris, 2006). Därför har den mänskliga hjärnan svårt att anpassa sig till och han-
tera stimuli som inte påminner om förfädernas miljö (Kanzawa, 2010). Ett IQ-test är ett sådant sti-
muli som inte fanns i förfädernas miljö, utan mer anpassad till den moderna miljön. Människor för-
litar sig otroligt mycket på synen för att kunna navigera. I savannen hade de inte någon tillgång till 
artificiell ljus, så förfäderna som levde då hade en dygnsrytm anpassade efter solen, det vill säga 
gick upp vid gryningen och sov strax efter skymningen (Kanzawa & Perina, 2009). Det innebär att 
de personer som föredrar att lägga sig och vakna tidigt, liksom förfäderna, har en dygnsrytm som är 
anpassade efter solen, har svårt att hantera evolutionärt nya stimuli och förvärva livsstil som är evo-
lutionärt nya. Medan de personer som föredrar att lägga sig och vakna sent har utvecklat förmågan 
att hantera evolutionärt nya stimuli och lösa nya problem som livet i savannen inte medförde. De är 
mer progressiva och skapar beteendemönster som är evolutionärt nya. Kanazawa & Perina (2009) 
menar att g-faktor utvecklades för att lösa evolutionärt nya problem som det moderna samhället 

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse hos män och kvinnor

Kön N Mean Std. Deviation

Man 99 91,283 11,1447

Kvinna 151 91,993 11,3228
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förde med sig. Därför har också kvällsmänniskor lättare att klara av nya utmaningar, som dels om-
fattar förmågan att få bättre poäng på IQ-tester. 

Ravens Progressiva Matrisers IQ-test korrelerar högt med den generella intelligensen (Lynn & Ir-
wing, 2004). Den generella intelligensen är ett mått på samma kognitiva egenskaper som den fly-
tande intelligensen (Passer & Smith, 2001). Passer och Smith (2001) menar att individer som har en 
bra flytande intelligens, har en bra förmåga att lösa nya problem. Gregory (2004) menar att psyko-
logen Hans Eysenck har definierat en intelligent person som en som har förmågan att anpassa sig 
till sin miljö och tillgodogöra sig ny kunskap. Båda dessa teorier av Passer och Smith (2001) och 
Gregory (2004) bekräftar Savann-IQ-interaktionshypotesen, vilket menar att mer intelligenta män-
niskor lättare anpassar sig till sin miljö, är mer positiva till utveckling och har förmågan att lösa nya 
problem. Medan mindre intelligenta människor har en livsstil som mer liknar den som människorna 
i savannen hade, vilket innebär mindre preferenser för utveckling, samt sämre förmåga till att lösa 
nya problem (Kanzawa & Perina, 2009).   

Diskussion av resultat i förhållande till tidigare studier 
Syftet med föreliggande studie var att validera, samt replikera tidigare studier men med vissa korri-
geringar. Tidigare studier hade undersökt sambandet mellan antingen dygnsrytm och IQ eller sömn-
vanor och IQ (Kanazawa & Perina, 2009; Killgore & Killgore, 2007; Roberts & Kyllönen, 1999). 
Målet med föreliggande studie var att förbättra den metodologiska delen, bland annat genom att an-
vända ett IQ-test (RSPM) som är bäst lämpad för mätning av den generella intelligensen (Lynn & 
Irwing, 2004). Det finns därmed möjlighet att validiteten av den generella intelligensens mätmetod 
påverkas positivt (Raven et al., 2000). I denna studie undersöks inte enbart dygnsrytm eller sömn-
vanor i relation till IQ, utan båda variablerna undersöks i relation till IQ samtidigt. Detta underlättar 
för en att se om korrelationen mellan sömnvanor och dygnsrytm är hög eller låg, vilket enligt före-
liggande underökning var låg. Resultat från föreliggande studie bekräftar Roberts och Kyllönens 
(1999) studie, som visade att det fanns ett signifikant samband mellan IQ och dygnsrytm. Den mot-
säger Kanazawa och Perinas (2009) studie som menar att det finns ett samband mellan IQ och 
sömnvanor. Varför det fanns ett samband mellan IQ och sömnvanor i Kanazawas och Perinas 
(2009) studie, kan dels bero på stickprovets storlek. De hade ett väldigt stort stickprov som gör det 
lättare att få ett signifikant samband. Varför det i föreliggande studie inte fanns något signifikant 
samband mellan sömnvanor och IQ, kan dels bero på att stickprovet var relativt liten, och dels på att 
sömnvanor och dygnsrytm inte korrelerar med varandra. Vissa personer är tvungna att lägga sig och 
vakna en viss tid på dygnet oberoende av vilken tid de föredrar att sova och vakna. Vidare korrige-
ring som skiljer sig från tidigare studier, är att urvalet i denna studie är mer heterogen än homogen, 
den omfattar yngre, äldre, studenter och arbetande. Olika bakomliggande variabler kan ha påverkat 
reliabiliteten och validiteten för de tre tidigare studierna (Kanazawa & Perina, 2009; Killgore & 
Killgore, 2007; Roberts & Kyllönen, 1999). Tyvärr har bakomliggande-variabel-problemet inte ta-
gits i beaktande när slutsatsen om samband mellan dygnsrytm, sömnvanor och IQ dragits. 

Diskussion av resultat om sambandet mellan kön och IQ 
Föreliggande studie undersökte könsskillnaderna i IQ, åldrarna var mellan 15 och 60, resultatet vi-
sade att kvinnor i genomsnitt hade lite högre IQ än män, men eftersom skillnaderna var otroligt 
små, kunde inte en signifikant skillnad hittas i IQ mellan könen. Resultatet i föreliggande studie vi-
sar det motsatta i jämförelse med tidigare studier som visar att könsskillnaderna i IQ, mätt med Ra-
vens Progressiva Matriser, är tillräckligt stora för att dra slutsatsen att män från 15 år och uppåt har 
högre IQ än kvinnor (Lynn och Irwings, 2004). Anledningen till att ingen könsskillnad fanns i den-
na studie kan bero på att skillnaderna handlar om en generationsfråga, det vill säga att kvinnor i ti-
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digare generationer inte hade möjligheten att utbilda sig, eller jobba utanför hemmet i så stor ut-
sträckning. I takt med samhällsutvecklingen, ökade kvinnor möjligheter vilket också resulterade att 
skillnaderna i IQ mellan könen minskade. Lynn och Irwing (2004) menar att förklaringen till att 
män i genomsnitt får högre IQ än kvinnor, i stor utsträckning beror på sociala faktorer. I allmänhet 
har kvinnor i alla samhällen mer ansvar över hushållsarbete och barn än vad män har (Whiting & 
Whiting, 1975). Även professionella yrkeskvinnor verkar ägna mer tid åt vård av barnen än vad 
männen gör (Yogev, 1982). Nu när fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet och ansvar över barn 
är mer jämnt fördelade mellan män och kvinnor i mer utvecklade länder, så minskar också skillna-
derna i IQ så mycket att det är obefintligt (Feingold, 1988), vilket föreliggande studie kan bekräfta. 
Carroll (1993) påstår att de personer som i större utsträckning gillar och är i behov av att vara social 
och umgås med andra, också presterar sämre på IQ-tester, det vill säga har en sämre flytande intel-
ligens, än de mindre socialt orienterade personerna. Och eftersom kvinnor tillhör den gruppen, som 
är socialt orienterade, så presterar de också sämre på intelligenstester. En möjlig förklaring till detta 
är att personer som är mer socialt orienterade förbrukar sina kognitiva resurser annorlunda än de 
mindre socialt orienterade personerna (Carroll, 1993). Resultatet från föreliggande studie däremot, 
motsäger Carrolls (1993) studie, att kvinnor är mer socialt orienterade och därför har lägre generell 
intelligens än män. 

Strax efter att Ravens Progressiva Matriser publicerats av Raven (1939), hävdade han att det enligt 
normeringstabeller på tester gjorda av pojkar och flickor i 14-års åldern, inte fanns någon könsskill-
nad i IQ, tyvärr kunde ingen slutsats dras om könsskillnader över 14-års åldern. Court (1983) gick 
genom totalt 118 studier om könsskillnader i IQ med Ravens Progressiva Matriser, han rapporterade 
alla möjliga utfall. Vissa studier visade att män hade högre genomsnittlig IQ, medan andra visade 
att kvinnor hade högre genomsnittlig IQ, ytterligare andra studier visade att det inte fanns någon 
skillnad i IQ mellan könen. Den slutsats som kan dras utifrån dessa inkonsekventa studier är att det 
inte finns någon biologisk könsskillnad i kognitiva funktioner, med andra ord, finns ingen köns-
skillnad gällande den generella intelligensen (g-faktorn) (Raven et al., 2000). 

Diskussion om tänkbara svagheter 
Tänkbara svagheter i föreliggande studie är blanda annat att den består av ett icke-experiment, vil-
ket innebär att varken kontroll av den oberoende variabeln eller randomisering av deltagare har 
gjorts. Dels försvårar det att se om orsakssambandet verkligen går från den oberoende variabeln till 
den beroende variabeln, och dels försvårar det att randomisera deltagare till olika genetiska arvsan-
lag, uppväxtförhållanden, bakgrund etc., för att på så sätt försöka se vilka faktorer som påverkar IQ, 
samt dygnsrytm och sömnvanor. Det går inte heller att randomisera deltagarna till två grupper, där 
den ena gruppen är morgonmänniskor och andra kvällsmänniskor, och se om det är dygnsrytm som 
påverkar IQ eller om IQ påverkar dygnsrytm. Eftersom den oberoende variabeln inte kontrollerats 
så finns det en riktningsproblem. Var det den oberoende variabel som påverkade den beroende vari-
abeln eller var det den beroende variabeln som påverkande den oberoende variabeln. Det finns en 
risk att detta kan påverka den interna validiteten negativt (Borg & Westerlund, 2006). 

Diskussion om bakomliggande variabler som påverkar sömnvanor och dygnsrytm 
Utöver riktningsproblemet och den interna validiteten finns det ytterligare ett hot mot mot studien, 
och det är den bakomliggande-variabelproblemet (Borg & Westerlund, 2006). Den bakomliggande 
variabeln kan vara i princip allt som påverkar sambandet mellan en oberoende och en beroende va-
riabel. De variabler som påverkar hur deltagarna svarar på frågeformulärs MEQ, som mäter dygns-
rytm och de frågor som undersöker när deltagarna faktisk lägger sig, påverkas av bland annat ålder, 
kön, relationsstatus, föräldrastatus, utbildning, sysselsättning (arbetande/studerande), samt antal 
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timmar en person jobbar per dag/vecka (Kanazawa och Perinas, 2009). Ju äldre en person är desto 
tidigare går hen till sängs, därför kommer de att skatta sig mer som morgonmänniska oberoende av 
IQ (Åkerstedt & Torsvall, 1981; Ishihara, Miyake, Miyasita & Miyata, 1991). Enligt Mecacci och 
Zani (1983) sover män senare än kvinnor, gifta par och föräldrar sover tidigare än sambor och sing-
lar. Personer med högre utbildning vaknar tidigare på vardagar, studenter går till sängs senare än 
arbetande. Ju fler arbetstimmars per dag/vecka en person jobbar desto tidigare går hen till säng. Alla 
dessa variabler borde ha kontrollerats för att kunna dra slutsatsen att dygnsrytm faktisk har delats 
upp korrekt (Mecacci & Zani, 1983). Fysisk och psykisk ohälsa kan också vara en faktor som på-
verkar huruvida deltagarna följer sin faktiska dygnsrytm (Wirz-Justice, Bromundt & Cajochen, 
2009). En annan variabler som kan ha påverkat deltagarnas skattning på MEQ-formuläret, kan vara 
vilka svar på formuläret deltagarna tror att experimentledaren förväntar sig. Eftersom MEQ-formu-
läret byggde på färdiga svarsalternativ, fanns ingen möjlighet att utveckla svaren, därför kunde 
många av deltagarna inte svara riktigt helt ärligt. Denna problematik är dessvärre alltid närvarande 
när det handlar om frågeformulär med få svarsalternativ eller fasta svarsalternativ. Ytterligare något 
som kan ha  påverkat respondenternas svar på det psykometriska instrumentet för mätning av 
dygnsrytm är den hypotetiska variablen, det vill säga bland annat fördomsfullhet, flexibilitet, kon-
servatism. Hade dessa variabel kontrollerats då skulle också deltagarnas omedvetna och psykolo-
giska responser på en viss stimuli (i detta fall, experimentledaren, yttre stimuli, frågeformuläret etc.) 
varit annorlunda. Ponera att hälften av deltagarna med högre IQ är äldre än genomsnittet, hade hän-
syn tagits till ålder, då hade i föreliggande fall, signifikantvärdet mellan morgon-och kvällsmänni-
skors IQ-poäng också varit annorlunda. Detta eftersom åldern påverkar hur en person skattar sig 
(som kvälls-eller morgonmänniska). I detta fall skulle de deltagare som var äldre och hade högre 
IQ, vara mer morgonmänniskor, men möjligtvis skulle de vara mer kvällsmänniskor om de var yng-
re (Taillard, Philip, Chastang & Bioulac, 2004). Hade deltagarna haft samma ålder, skulle mätmeto-
dens resultat möjligtvis vara mer reliabel. Samma sak gäller resterande variabler som inte kontrolle-
rats, dessa och andra som inte nämnts här kan vara bakomliggande variabler som påverkat experi-
mentets externa validitet, därför är det omöjligt att anse mätningen som autentisk.  

Diskussion om bakomliggande variabler som påverkar IQ 
Enligt standardiserade IQ-fördelningar har Sveriges befolkning en medel-IQ på omkring 100 
(Templer & Arikawa, 2006). Föreliggande studie visar däremot att medelvärdet på deltagarnas IQ 
var lägre. Resultatet kan därmed inte bekräfta flynn-effekten, som menar att IQ-poängen över hela 
världen ökar för varje år (Klingberg, 2007). Istället visar resultaten på en motsatt effekt. Det kan 
finnas flera förklaringar till det låga genomsnittspoäng som blev utfallet i denna studie. En förkla-
ring kan vara stickprovet, då det ej går att veta hur väl det går att generalisera resultaten från detta 
stickprov till ett annat stickprov (Borg & Westerlund, 2006). 

En annan förklaring kan vara situationsvariabelns effekt. Situationsvariabeln innebär yttre stimuli, 
som bland annat inkluderar yttre stress, belysning, buller och tid på dygnet. Dessa faktorer kan ha 
påverkat deltagarnas prestation på IQ-testet (Raven et al., 2000). På grund av bristande tid och re-
surser fick ungefär hälften av deltagarna göra IQ-testet i en klinisk miljö och andra hälft i en icke-
klinisk miljö, detta kan ha medfört störande omgivningsfaktorer, vilket anses försämra deltagarnas 
prestationsförmåga (Raven et al., 2000). Hade alla deltagare fått göra testet i samma miljö, skulle 
troligtvis den externa validiteten påverkats positivt (Borg & Westerlund, 2006). 

Vilken tid på dygnet IQ-testet genomförs är av ytterst vikt, speciellt när IQ-nivå undersöks i sam-
band med dygnsrytm och sömnvanor. Nordlund et al. (2004) menar att kvällsmänniskor presterar 
bäst på eftermiddagen och kvällen, medan morgonmänniskor presterar bäst tidigt på morgonen och 
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på förmiddagen. Det optimala vore förstås om hälften av morgonmänniskorna gjorde testet på mor-
gonen och hälften på kvällen, och samma sak med kvällsmänniskorna, alternativt att alla gjorde 
testet tillexempel tre timmar efter att de vaknat. Men då hade deltagarna först fått fylla i frågefor-
muläret (MEQ), och sedan göra IQ-testet. Men detta kunde inte göras på grund av tidsmässiga skäl. 

Flera studier har studerat IQ-nivån bland olika etniska grupper från olika länder och socioekono-
miska klasser och resultaten visar på en viss variation (Templer & Arikawa, 2006; Raven et al., 
2000). De flesta resultat påvisar att folkgrupper tillhörande industrialiserade länder får högre poäng 
än de som lever i utvecklingsländer, samt att de personer som kommer från en låg socioekonomisk 
klass uppvisar lägre IQ än mer välbärgade personer som tillhör en hög socioekonomisk klass 
(Templer & Arikawa, 2006). Förklaringarna till skillnaderna är många, bland annat beror det på att 
olika samhällen värderar och utvecklar olika förmågor, som är nödvändiga och anpassade till re-
spektives lokala levnadsmönster (Gregory, 2004; Raven et al., 2000). Vidare förklaringar är att en 
persons prestation på IQ-tester förbättras av tillgång till tv-apparater, datorer, näringstillförsel under 
uppväxten, tillgång till god vård, sanitet och hygien, därför blir det ett problem att utifrån resultaten 
dra slutsatsen att skillnaderna beror på etnicitet (Raven et al., 2000). Snarare kan det bero på sociala 
faktorer, som antingen begränsar eller gynnar utveckling av förmågan att prestera på IQ-tester.  

Studier visar att det finns en rätt så hög korrelation (r = 0.55-0.90) mellan antal studieår och IQ 
(Ceci, 1991; Neisser et al., 1996). Då är frågan om det är en persons höga IQ som får personen att 
studera under lång tid eller om den långa studietiden höjer en persons IQ? Cecil och William (1997) 
menar att det går åt båda hållen, det vill säga att personer som har en hög IQ studerar under längre 
tid, och studierna i sig höjer en persons IQ. Men denna effekt som innebär högre IQ på grund av 
studier är dessvärre kortvarig, och håller under endast ett par år efter studierna (Perkins & Grotzer, 
1997). Det är ändå viktigt att poängtera att IQ skiljer sig tydligt mellan studenter och icke-studenter, 
vilket är en variabel som i denna studie inte kontrollerats. Ytterligare en oberoende variabel som 
exempelvis näringsintag under dagen, blodsocker, humör, hormonnivå, hunger, mättnad, koffein, 
nikotin etc. kan vara faktorer som kan ha påverkat deltagarnas prestation på IQ-testet (Collins & 
Kimura, 1997; Kolb & Whishaw, 1990).  

Under senaste tiden har flertalet läkemedel använts för att höjda och förbättra hjärnans funktion och 
kognitiva prestanda, såsom minne, koncentration och andra aspekter av den kognitiva kapaciteten, 
ett exempel på dessa läkemedel är ADHD-medicinen methylphenidate (Ritalin) (Elliot et al., 1997). 
En annan liknande drog är modafinil, som är en dopaminåterupptagshämmare och har visat kunna 
förbättra arbetsminnet och planeringsförmågan (Turner et al., 2003). Dessa och liknande droger blir 
allt vanligare bland befolkningen, speciellt bland studenter (Elliot et al., 1997), och prestationshö-
jande droger är något som i denna studie inte kontrollerats. På grund av ovannämnda variabler går 
det dessvärre inte anse resultaten som trovärdiga. Hänsyn till dessa variabler har inte tagits på grund 
av etiska, ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Studier har visat att det går att bli bättre på att göra intelligenstester som RSPM genom övning, Ra-
ven et al. (2000) menar att om en person övar lite grann på liknande tester som Ravens Progressiva 
Matriser, kommer hen troligtvis att bli skickligare på att göra testet och få fler poäng än om hen 
hade gjort testet utan att öva innan. Övar en person mycket på liknande tester, kommer också po-
ängen på IQ-testet öka markant. Vissa av deltagarna hade möjligtvis aldrig sett eller gjort liknande 
tester, därför blev det svårare för dessa att förstå sig på testet, medan andra som gjort liknande tester 
tidigare, hade mer förståelse för vad testet gick ut på, och hade utvecklat färdigheter som underlät-
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tade att svara rätt på frågorna. Effekten av träning är därför en variabel som i denna studie inte kon-
trollerats, vilket också kan ha påverkat deltagarnas resultat och testets reliabilitet och validitet.   

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet i föreliggande studie att det finns en signifikant skillnad i gene-
rell intelligens mellan kvälls-och morgonmänniskor. Kvällsmänniskor fick i genomsnitt högre IQ är 
morgonmänniskor, mätt med Ravens Progressiva Matriser. Det innebär att de personer som föredrar 
att sova senare på kvällen/natten och vakna senare på morgonen/förmiddagen, i oberoende av vilken 
tid de måste sova och vakna, har i genomsnitt högre IQ än de personer som föredrar att sova och 
vakna tidigare. Dock kunde inget samband mellan IQ och faktiska sovtider påträffas, detta kan för-
klaras av att en persons faktiska sovtider inte är helt frivilligt, utan mer anpassad efter den enskildes 
arbetstider eller skoltider. Inte heller kunde någon könsskillnad i IQ hittas, män och kvinnor hade i 
genomsnitt lika hög IQ. De skillnader som tidigare studier kunnat påvisa kan möjligtvis förklaras av 
sociala och kulturella faktorer, och inte av biologiska. 

Det som bör tas i beaktande är att trots det resultat denna och tidigare studier kommit fram till, går 
det inte med största säkerhet dra några slutsatser om huruvida det finns ett samband mellan IQ och 
dygnsrytm, IQ och sovvanor, eller IQ och kön. Detta beror bland annat på att tidigare studier som 
inte påvisat ett signifikant resultat mycket sällan får möjligheten att publiceras, samt beror det på att 
dessa samband i verkligheten är mycket mer komplexa, och kräver att många variabler kontrolleras 
för att med största säkerhet kunna dra en slutsats utan att vilseleda både forskare och allmänheten.  

På samhällsnivå är föreliggande studie av värde, då den visar att kvällsmänniskor har högre IQ än 
morgonmänniskor, och därför bör institutionernas starttider anpassas mer efter den enskildes dygns-
rytm. Denna potential som kvällsmänniskor har skulle mycket bättre kunna utnyttjas om starttiderna 
på arbete och skola var mer anpassade efter dem. Denna studie bidrar även till en större förståelse 
för olika sociala faktorer som skapar skillnader i IQ mellan könen, och att skillnaderna troligtvis 
inte är biologiska. 

Framtida studier 
Föreliggande resultat är uppenbarligen i behov av replikering, då flera brister upptäckets under pro-
cessens gång. För att få en tillförlitlig resultat bör flera variabler kontrolleras, däribland situations-
variabeln, bakgrundsvariabeln, individvariabeln samt kriterievariabeln. Det psykometriska mätin-
strumentet för mätning av intelligens är bortom kritik, men det skulle vara av värde att komplettera 
det med ett annat intelligenstest, och ha en viss tidsintervall mellan testen. Däremot bör metoden för 
att mäta deltagarnas dygnsrytm ändras, då innebär det att inte använda ett frågeformulär, utan mer 
avancerade psykometriska instrument som bland annat Aktigrafi (Sadeh, Hauri, Kripke & Lavie, 
1995), eller Polysomnografi (Kushida et al., 2005), eftersom dessa ger ett mer exakt mått på delta-
garnas dygnsrytm. Mer empirisk arbete vore nödvändigt, dels för att testa hypotesen mer noggrant 
och dels för att få mer förståelse om vilka faktorer som ligger bakom skillnaderna.  

Tack 
Ett stort tack till alla lärare, medverkande elever och deltagare som gjort denna studie möjlig. Ett 
varmt tack till Maria Sandgren, Tina Sundelin, Petri Laukka och Jesper Alvarsson för er hjälp och 
goda råd under arbetets gång. Ett speciellt tack till min handledare William Montgomery som stöttat 
mig hela vägen. Till sist, ett mycket varmt tack till min familj och mina vänner för ert  stöd. 
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