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EN RELIABILITETS- OCH VALIDITETSSTUDIE AV DEN SVENSK VERSIONEN AV 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄRET INSOMNIA SEVERITY INDEX (ISI)  

Eva Trott 

 
Insomni är ett folkhälsoproblem i samhället. För att kunna 

identifiera personer med insomni fordras-bland-annat 

tillförlitliga-och-relevanta-skalor.-Insomnia-Severity-Index 

(ISI; Morin, 1993) är en frekvent använd sömnskala.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten och 

validiteten i den svenska versionen av ISI mot gold standard 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Buysse, Reynolds, 

Monk, Berman & Kupfer, 1989).  

 

I studien ingick 416 personer (78 procent kvinnor). Dessa 

rekryterades i rikstäckande medier i Sverige. Data i studien 

bearbetades med principalkomponentanalyser (PCA).  

 

För att erhålla värden för reliabilitet i studien beräknades 

Cronbach’s alfa dels för varje framtagen faktor i de båda 

extraherade faktorlösningarna, dels för de frågor som på 

grund av sin faktorladdning valts in i de framtagna 

faktorerna. Cronbach’s alfa, ett sammanfattande 

korrelationsmått, påvisar i studien en god intern konsistens. 

De i studien utvunna faktorerna mäter därför stringent vad 

som avses. För att erhålla ett värde för validitet i studien 

korrelerades ISI och PSQI. En korrelation som var positiv 

och signifikant på nivå 0,01  

 

Resultatet av studien är att ISI har en god reliabilitet och 

validitet;-ISI-är-ett-tillförlitligt-och-relevant-formulär.-En 

slutsats från resultatet är att ISI statistiskt tjänar på att 

struktureras utifrån flerfaktorlösningar, i stället för den 

ursprungliga enfaktorlösningen. Denna studie föreslår två 

flerfaktorlösningar.  

 

I diskussionsdelen förs resonemang om dels studiens 

resultat och begränsningar, dels framtida forskning. 

 

Nyckelord insomni, sömn, validitet, reliabilitet, 

självskattnigsformulär, ISI, PSQI. 
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Prevalens  

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden, ULF, är 

sömnstörningar vanliga. Var tredje svensk över 18 år anser att sömnen är 

problematisk, 15 procent av dessa uppfyller kriterierna för någon typ av  
sömnstörning (Socialstyrelsen, 2005). 

Epidemiologi---variabeln-ålder  

Personer med insomni är inte lätta att identifiera och få söker själva hjälp för sina 

besvär. I och med ökad ålder minskar förmågan att sova, men däremot inte 

sömnbehovet som under livet är tämligen oförändrat. Samtidigt som äldre sover 

färre antal timmar per dygn tillskriver de sömnen mindre bekymmer respektive 

betydelse. Här har sambandet förändrad förmåga att sova och faktorerna mindre 

andel djupsömn, flera uppvaknanden under natten och eftersatt aktivitet dagtid 

noterats. De äldre attribuerar ofta sömnstörningar till det naturliga åldrandet. 

Gruppen yngre är däremot uttalat besvärade av sin sömnstatus. Gruppen yngre 

som företrädesvis har svårt att somna vid läggdags (Sanofi-aventis, 2005).  

Epidemiologi---variabeln-kön 

Sömnstörningar är vanligare hos äldre, oavsett kön och studier visar att upplevd 

sömnstörning snarare varierar mellan yngre och äldre än mellan kvinnor och män. 

Bilden är dock mer nyanserad än så. Var femte man och drygt var tredje kvinna 

uppger att de haft akuta problem med sömnen under de senaste veckorna. 

Kvantitativt sover män och kvinnor i det närmaste lika mycket. Kvalitativt sover 

kvinnor sämre med flera uppvaknanden under natten – särskilt äldre kvinnor. 

Kronisk insomni är dock vanligare hos kvinnor än hos män, och förekommer i 

större uträckning hos äldre än hos yngre kvinnor. Kvinnor som oberoende ålder 

uttrycker mer sömnrelaterat missnöje. Hypersomnier kan bland annat orsakas av 

sömnapné som är ojämnt fördelade mellan könen, där uppskattningsvis fyra 

procent av alla vuxna män och två procent av alla vuxna kvinnor är drabbade 

(Sanofi-aventis, 2005).  

Sömnstörningar  

Idag finns cirka 70 kända typer av sömnstörningar. Dessa sömnstörningar är 

indelade i fyra olika grupper: 

Insomnier är den största och vanligaste gruppen av sömnstörningar. Insomnier, 

eller här fortsättningsvis insomni, definieras olika beroende på sammanhang och 

funktion. I korthet är insomni nedsatt sömnkvalité, svårigheter att somna, täta 

uppvaknanden och tidiga morgnar. Inom forskningen där studier jämförs 

sinsemellan används forskningskriterier som, jämfört med de kliniska kriterierna, 

är både utförligare och talrikare. Forskningskriterierna utgörs dels av de kliniska 

kriterierna, dels av kompletterande kriterier vilka bland annat lyfter fram att 

insomni föreligger trots att möjlighet till god sömn finns i miljön och att insomni 

påverkar måendet dagtid, så kallad dagsymtom (Edinger et al., 2004; APA, 

2002). I en kontrollerad randomiserad studie framkom att upplevelsen av 

välmående dagtid var lägre hos personer med insomni jämfört med personer utan 

sömnrelaterad diagnos (Varkevisser, van Dongen, van Amsterdam & Kerkhof, 

2007; Morin, 2004). Faktum att koncentrationen dagtid påverkades av insomni är 

även känt (Lichstein & Ridel, 2000).  
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Hypersomnier innebär överdriven sömnighet varför det är nästan omöjligt att hålla 

sig vaken dagtid. Detta symtom kan orsakas av för litet eller störd sömn på natten 

till följd av snarkning, sömnapné, narkolepsi eller restless legs.   

Dygnsrytmsstörningar betyder precis som namnet indikerar, att sömnen har 

kommit i otakt med gängse sovtider i samhället. Dygnsrytmsstörningar utgörs 

av antingen för tidig sömnfas eller för sen sömnfas. För tidig sömnfas innebär 

tidig insomning på kvällen och tidigt uppvaknande dagen därpå. För sen 

sömnfas innebär det motsatta, sen insomning och sen uppstigning påföljande 

dag. Orsaken till dygnsrytmstörningar kan vara kvällsarbete, osunda nattvanor 

eller skiftarbete.  

Parasomnier omfattar störningar som beror på abnorm aktivitet i centrala 

nervsystemet under natten och uppträder i form av sömngång, mardrömmar, 

nattskräck, sängvätning och sömnrelaterad astma.  

Sömnstörningar klassificeras efter längd och typ. Sömnstörningar kan vara 

akuta (kortare än tre veckor) eller kroniska (längre än tre veckor). 

Sömnstörningar beskrivs som primära (sömnstörningarna har inte en tydlig 

medicinsk eller psykologisk orsak) och sekundära (sömnstörningarna har 

orsakats av ett visst medicinskt eller psykologiskt tillstånd). Sömnstörningar 

klassificeras även komorbida (sömnstörningarna är relaterade till ett eller flera 

medicinska eller en eller flera psykiatriska diagnoser) eftersom det är svårt att 

avgöra när sömnstörningar helt och hållet är sekundära till en annan typ av 

sjukdom eller psykisk störning. 

Olika-samband-relaterade-till-insomni  

Generellt leder sömnbrist till att koncentration, inlärningsförmåga och 

minneförsämras. En funktionsnedsättning som ofta följs av nedstämdhet, oro och 

obehag. Kronisk sömnstörning påverkar bokstavligen hela systemet och tär på 

immunförsvaret, och kan leda till hjärt- och kärlproblem, fetma samt typ 2-

diabetes.  

Sambandet kroniska sömnstörningar och ohälsa är känt men oklart. Teorier talar 

om att sömnstörningar är ett resultat av komplexa och ömsesidiga samband 

mellan person, omgivning och samhälle (Sanofi-aventis, 2005). Därutöver 

kommer sömnstörningar av att sömnstörande faktorer, stress, samverkar med 

sömntolkningsfaktorer, att överdrivet attribuera dåligt fungerande under dagen 

med dålig sömn (Lundh & Broman, 2000). 

Sambandet sömnstörningar och stress är dokumenterat. Sömnstörningar 

uppstår ofta i anslutning till stressfyllda livshändelser, men kan sedan fortleva 

av egen kraft vilket antas vara fallet vid många fall av sekundära 

sömnstörningar. Ovan omtalade stress är vanligen relaterad till arbete, studier, 

familj, fritid, vänner, hälsa och sjukdom. Stress hopkopplat med sena nätter 

påverkar sömnen främst för personer, män som kvinnor, under 30 år. 

Hälsorelaterad stress som inverkar på sömnen är vanligast hos personer, 

oavsett kön, över 30 år. Stress kopplat till nära och kära och som påverkar 

sömnen följer livet igenom, pojke som flicka och man som kvinna. Inre stress 

(irritation, oro eller smärta) och yttre stress (ljus, oljud eller temperatur) 

påverkar sömnen i form av mikrostörningar, små korta hack i sömnen, som 

inte nödvändigtvis leder till ihågkomna uppvaknanden men som medverkar till 
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att den viktiga djupsömnen uteblir eller blir otillräcklig. Ett förlopp som direkt 

inverkar på immunregleringen (Sanofi-aventis, 2005).  

Sambandet stresshantering och sömn har observerats hos kvinnor vid social 

oenighet. Kategoriskt uttryckt och utifrån ett sömnperspektiv kan kontext i 

kombination av valda copingstrategier gynna eller missgynna nattsömnen. 

Kvinnor utan större socialt umgänge gynnar sin nattsömn med att gå undan och 

inte säga ifrån vid en konflikt, så kallade ”dolda stresstrategier”. Kvinnor med 

många sociala kontakter och nära vänner får en godare nattsömn genom att 

istället säga ifrån direkt och resonera vid oklarheter, ”öppna strategier. Ovan 

beskrivna samband hos kvinnor har hittills inte studerats hos män (Nordin, 

2008 & personlig kommunikation, 2009).  

Sambandet återhämtning och minskad kortisolutsöndring har noterats. Vid 

ringa återhämtning var stresshormonet kortisol högre än vid regelbunden 

återhämtning. Sambandet återhämtning, sömnstörningar och kortisolutsöndring 

är däremot inte påvisat (Gustafsson, Lindfors, Aronson & Lundberg, 2006).   

Sambandet sömnstörning och psykiatriska sjukdomar och psykologiska besvär 

är känt. Bortsett från undantaget specifik fobi är insomningsbesvär och täta 

uppvaknanden vanliga vid ångestsyndrom. Täta uppvaknanden, tidiga morgnar 

och störning av REM-sömnen är vanligt vid depression. Dygnsrytmen blir inte 

sällan störd vid demens, psykossjukdomar och under den maniska fasen vid 

bipolär sjukdom (Morin, 1993). Sambandet sömnstörningar och 

personlighetsdrag såsom uttalad noggrannhet, tendens till perfektion och 

upplevelsen av att vara otillräcklig är känt. Personer med insomni har inte 

sällan dysfunktionella tankar kring den egna sömnen (Sanofi-aventis, 2005; 

Lundh & Broman, 2000).  

Sambandet hälsa och ekonomi är inte en helt oprövad tes inom 

sömnforskningen, säger Jan Hedner, professor i sömnmedicinska sjukdomar i 

ett radioprogram 2008. Enbart sömnstörningar bland svenskar över 55 år 

beräknas årligen kosta samhället miljardbelopp i form av indirekta kostnader 

såsom produktionsbortfall, sjukskrivningar och olyckor i trafiken och på 

arbetsplatsen. Bristfällig koncentration som via trötthet kan få ödesdigra 

konsekvenser. Körförmågan försämras lika mycket vid sömnbrist som om 

personen hade druckit alkohol med motsvarande 0,9 promille alkohol i blodet. 

(Gränsen för rattonykterhet i Sverige går vid 0,2 promille.) 

Kärnkraftsolyckorna i Harrisburg 1979 och i Tjernobyl 1986, antas liksom då 

tankfartyget Star Clipper rammade Almöbron 1980, bero på sömnbrist efter 

nattarbete och långa arbetspass (Linton & Bryngelsson, 2000; Sagberg, 2006; 

Sanofi-aventis, 2005).  

Kartläggning  

Sömnstörningar kartläggs via objektiva och subjektiva mätinstrument. Generellt 

gäller här principen, ju svårare sömnstörning desto viktigare att sömnen utreds 

neurofysiologiskt via objektiva mått. Svåra fall av sömnstörningar remitteras 

därför till sömnutredningsenhet vid sömnlaboratorium där sömnen utreds via 

polysomnografi (PSG). En objektiv mätmetod som under sömn registrerar 

hjärnans elektriska aktivitet (elektroencefalografi; EEG), och kroppsfunktioner 

som hjärtaktivitet (elektrokardiogram; EKG), muskelaktivitet (elektromyografi; 

EMG), ögonrörelser, kroppsrörelser och andning. PSG är golden standard för att 

objektivt fastställa sömnstörningar men är långt ifrån rutin i dagens vårdutbud 
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varför rekommendationen att insomni ska utredas objektivt i sömnlaboratorium 

är, trots många goda intentioner, idag orealistiskt. Detta då en PSG ofta, men inte 

alltid, är dyrt och tar mycken tid i anspråk. PSG fordrar därtill gedigen kunskap 

inom området. Kunskap som inte alltid finns.  

Företrädesvis utreds sömnstörningar med hjälp av subjektiva mätinstrument och 

av husläkare inom primärvården. En sömnutredning inom primärvården utgörs 

av en ordentlig sömnanamnes som skall omfatta typ av sömnstörning, hur 

sömnstörningen påverkar aktiviteten dagtid, hur förekommande problemet är, 

rutiner före sänggående, hur sovmiljön ser ut och förekomst av somatiska och 

psykiska sjukdomar. En anamnes som bör inbegripa självskattningsformulär.  

Självskattningsformulär har olika validitet, reliabilitet, funktion och syfte. 

Självskattningsformulärets validitet är dess förmåga att mäta grad av ett specifikt 

fenomen. Självskattningsformulärets reliabilitet visar med vilken tillförlitlighet 

självskattningsformuläret mäter studerade fenomen. Funktionellt används 

självskattningsformulär inom en mängd områden och sammanhang. Inom den 

somatiska och psykiatriska sjukvården används självskattningsformulären dels 

som screeninginstrument, dels som en viktig komponent i en större utredning. 

Ytterligare funktion är att inom forskningen upptäcka potentiella skillnader 

mellan subjektiva och objektiva mätmetoder respektive ”god” och ”dålig” 

behandling. Syftet med självskattningsformulär är att mäta olika variabler av ett i 

sammanhanget intressant fenomen. Syftet varierar utifrån frågeställning och vad 

som specifikt skall undersökas. Avsikten med en del självskattningsformulär är 

exempelvis att mäta dysfunktionella föreställningar eller ångest relaterade till 

aktuellt fenomen. Andra självskattningsformulärens mäter selektiv 

uppmärksamhet och säkerhetsbeteenden kopplade till samma fenomen.  

Självskattningsformulären Sleep Disorders Questionnaire (SDQ; Violani, 

Devoto, Lucidi, Lombardo & Russo, 2004), The Minimal Insomnia Symptom 

Scale (MISS; Broman, Smedje, Mallon & Hetta, 2008) och Richards Campell 

Sleep Questionnaire (RCSQ; 2003 Frisk & Nordström) har i det närmsta samma 

funktion och syfte som Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993), att subjektivt 

skatta grad av sömn och indirekt insomni.-Faktum-att-få-valida 

självskattningsformulär skattar insomni påvisar behovet av studier som denna.  

Historia  

Redan på 1600-talet skildrades sömnstörningar i text. På 1700-talet dyker termen 

insomni upp i litteraturen då ”lagom mycket sömn, ett rent samvete, ingen 

alkohol före sänggående och en daglig dos av frisk luft” godtyckligt 

rekommenderas av dåtidens sakkunniga. Ordet insomni är kanske ett olyckligt 

ordval då insomni inte är liktydigt med ordets betydelse ”total frånvaro av 

sömn”, ett annars hittills okänt tillstånd. 

Självskattningsformulär har i varierande kvalitet använts sedan 1930-talet. Oftast 

konstaterades dock kort att sömnstörningar förelåg, varpå sömnmedicin förskrevs 

eller huskurer såsom varm mjölk med honung före sänggående ordinerades. Från 

slutet av 1800-talet och fram till 1960-talet var standardbehandlingen farmaka, 

ofta barbiturater, visserligen effektiv men gav allvarliga biverkningar där 

överdos kunde leda till döden (Dehlin, 1987). 

Efter andra världskriget studerades sömn systematiskt varpå sömnteorier 

utvecklades. År 1967 arrangerades det första internationella sömnsymposiet i 
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Bologna, Italien. I USA organiserades ett Sleep disorders center, numera känt som 

American Academy of Sleep Medicine. År 1975 gav föreningen ut den första 

sömntidskriften Sleep. Idag finns tusentals sömnlaboratorier i världen, 22 i 

Sverige. Sömnlaboratorium varierar i utbud, en del tar enbart emot patienter med 

sömnapné medan andra sållar bort denna typ av sömnstörning men tillhandahåller 

de övriga. I likhet med övriga Europa har det i Norden pågått ett 

ackrediteringsarbete som medfört att de första sömnspecilisterna har blivit 

godkända. Nästa steg i detta arbete är att laboratorierna ska motsvara den 

internationella kvalitetssystemstandardens krav på kvalitetssytem och kompetens. 

I syfte att genom forskning lyfta fram sömnens betydelse för vår hälsa och vårt 

välbefinnande etablerades Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin 

(SFSS) som regelbundet arrangerar evenemang, möten och seminarier. Den 25 

mars är den internationella sömndagen som uppmärksammas i 25 länder. 

 

På 1980-talet publicerades tredje upplagan av Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, DSM-III (APA, 1980), och under samma decennium 

utvecklades självskattningsformuläret PSQI och därefter ISI som via DSM var 

förankrade i empiriskt belagd kunskap.  

 

Forskning  

Formulären Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Buysse, Reynolds, Monk, 

Berman & Kupfer, 1989) och Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993), har 

nationellt och internationellt forskningsstöd. Båda formulären har forskningsstöd 

vad gäller prediktiv validitet. Generellt är den vetenskapliga underbyggnaden och 

arbetssättet tillräckligt lovande för att motivera båda formulärens uppgift att 

kliniskt mäta insomni (Markus Jansson-Fröjmark, personlig kommunikation, 

2009). Nedan följer forskningsstudier från huvudsakligen Kanada med känd 

validitet och reliabilitet för ISI och PSQI. 

 

Insomnia Severity Index (ISI) 

En kanadensisk studie vid en sömnklinik har visat att ISI har en god intern 

konsistens (Chronbach’s α =0,74) där den totala korrelationen mellan frågorna 

finns inom intervallet 0,36 -  0,67, i genomsnitt 0,54. Samma studie fastställde att 

11 poäng eller högre motsvarade en klinisk insomni och att ISI är känsligt för 

förändringar. ISI har en måttlig till god korrelation med sömndagböcker för 

frågorna om bevarad sömn. Studien visar att ISI har god validitet och är kliniskt 

användbart som screeninginstrument och som uppföljning efter behandling. 

Studien var randomiserad och kontrollerad med totalt 145 deltagare, 84 kvinnor 

(58 %) och 61 män (42 %). Medelåldern för båda könen var 41 år med en 

standardavvikelse på 13 (Bastien, Vallières & Morin, 2001). 

I ytterligare en kanadensisk studie konstateras att ISI psykometriskt kan urskilja 

personer med insomni från personer utan insomni. Studien presenterar i detta 

sammanhang ett cut-off värde på 14 poäng eller högre för klinisk insomni. Detta 

för att optimera formulärets sensitivitet och specificitet (Morin, 2003).   

 

Ännu en kanadensisk studie validerade ISI empiriskt med ett sample på 1670 

patienter med diagnosen cancer, en population hos vilken komorbid insomni är 

vanligt förekommande. Studien visade att ISI hade god begreppsvaliditet, intern 

validitet och sensitivitet för förändringar vid behandling (Savrad et al., 2005).  
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I en randomiserad och kontrollerad studie uppmättes signifikanta förändringar 

skattade med ISI, anteckningar i sömndagbok över insomningstid och sömnlängd 

och polysomografimätningar. Studien jämförde därtill de subjektiva måtten med 

det objektiva som signifikant korrelerade. Detta vittnar om en god validitet hos 

ISI (Bastien et al., 2001). Ovanstående har replikerats (Cervena et al., 2004; 

Edinger, Wohlgemuth, Radtke, Marsh & Quillian, 2001). 

 

I en kontrollerad randomiserad studie jämfördes fyra självskattningsformulär: 

Insomnia Severity Index (ISI), Sleep Disorders Questionnaire (SDQ), 

Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep Scale (DBAS) och Sleep-Wake 

Activity Inventory (SWAI). Studiens deltagare var till antalet 38, fördelade på två 

grupper: Personer med insomni och personer utan insomni. Studien visade att 

samtliga självskattningsformulär korrelerade med varandra. Studien påvisade 

även förväntad signifikant skillnad av totalpoängen beroende på om ifyllt 

formulär kom från insomnigruppen eller kontrollgruppen. Resultatet visade att 

formulärens tillförlitlighet varierade. ISI bedömdes vara både sensitivt och 

tillförlitligt (Smith, 2001). 

 

Svensk normering av ISI saknas, men ska vara under produktion. Per Carlbring 

har använt den svenska översättningen av ISI i en studie där den inre 

samstämmigheten mellan frågorna var hög, r=0,93 (Per Carlbring, privat 

kommunikation, 2009). Jan-Erik Broman har samlat in data på ISI i en 

normalbefolkning i Uppsala och erhöll här hög Cronbach’s alfa och goda 

korrelationer (Jan-Erik Broman, privat kommunikation, 2009). 

 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Den första studien gjord på PSQI konstaterar en diagnostisk sensitivitet på 89,6 

procent och specificitet på 86,5 procent. Samma studie identifierar de sju 

komponenterna i PSQI. Data kommer från en kontrollerad randomiserad studie 

med totalt 86 deltagare där medelåldern var 60 år för både män och kvinnor, där 

gruppen män hade en lägre medelålder jämfört med gruppen kvinnor, 47 år kontra 

55 år. Studien utgjordes av två grupper, personer med god sömn och personer med 

bristfällig sömn. Studien rekommenderade att PSQI skulle användas som ett stöd i 

diagnostisering av insomni, där poäng över fem skulle motsvara klinisk insomni 

(Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989)  

 

Studie genomförd av Backhaus och medarbetare visade att PSQI har en 

sensitivitet på 98,7 och specificitet på 84,4. Samma studie konstaterade en hög 

test-retest validitet 0,87(r=0,85 – 0,87), intern konsistens (Cronbach’s alfa (α) = 

0,72 – 0,83) och samtida validitet för klinisk och icke-klinisk population 

(Backhaus, Junghanns, Broocks, Riemann & Hohagen, 2002). 

 

En studie från Australien visade att PSQI bäst mäter sömnkvalitén utifrån två 

eller tre faktorer och inte utifrån en faktor. PSQI som utifrån flera faktorer erhöll 

högre sensitivitet för att identifiera specifika typer av sömnstörningar som annars 

obemärkt hade passerat. Studien genomfördes i Australien, vid University of 

Wollongong, New South Wales. Urvalet angavs inte men deltagarna utgjordes av 

364 personer, 234 kvinnor och 130 män, i åldrarna 18-59 år med en medelålder 

på 23 år, SD=8,39 (Magee, Caputi, Iverson & Hauang, 2008).   
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Syfte 

Testa reliabilitet och validitet för den svenska versionen av ISI.  

 
Frågor 

Beskrivs ISI bäst med en eller flera faktorer med tanke på innehåll och förklarad  

varians? 
 

Ökar Cronbach’s alfa om någon fråga stryks? 

 

Hur förhåller sig reliabiliteten i den svenska versionen av ISI jämfört med  

reliabiliteten i den ursprungliga anglosaxiska versionen?  

 

Hur ser överensstämmelsen ut mellan Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993) 

(insomni/ingen insomni) och PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index  

(PSQI; Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer), 1989) 

”dålig” eller ”bra” sömnkvalitet)? 

 

Varierar ISI-formulärets överensstämmelse, sensitivitet och specificitet i relation till 

PSQI i olika grupper såsom män-kvinnor och yngre-äldre? 
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Metod 

Studien analyserar Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993) och baseras på 

data från en behandlingsstudie utförd vid Psykologiska institutionen, Stockholms 

universitet. Deltagarna rekryterades via annons i rikstäckande medier såsom TV 

och DN. Utöver annonsen informerade Astma- och Allergiförbundet och 

hemsidorna www.studie.nu, och www.ki.se om behandlingsstudien. Instruktionen 

till samtliga var att gå till studiens hemsida 

www.forskningsprojekt.net/ki/insomni/ för information och eventuellt samtycke 

att delta (Blom & Rydh, 2008).  

 

Undersökningsdeltagare 

Av från början 439 intressenter utgörs denna studie av 416 personer, 325 kvinnor 

(78 %) och 91 män (22 %) mellan 13 och 100 år. Medelåldern var 47 år (SD=15) 

och medianåldern 48 år. Männen var i genomsnitt 45 år där den uppmätta 

medianåldern var 44 år (SD=17). Kvinnornas medelålder var 48 år och 

medianåldern 50 år (SD=14). Åldersspannet var för gruppen män mellan 13 år och 

100 år och för gruppen kvinnor mellan 14 år och 77 år.  

 

I fråga om utbildning hade 215 personer (52 %) högskola eller universitet, 162 

personer (39 %) hade gått gymnasium/folkskola, och 38 personer (9 %) 

grundskola/folkskola. Uteblivet svar var aktuellt för en person (0,2 %).  

 

Sysselsättning fördelades på 267 yrkesaktiva och studerande (64 %), 92 

sjukskrivna eller sjukpensionärer (22 %), 31 arbetssökande (7 %), 83 pensionärer 

eller förtidspensionärer (20 %), fyra hemmafruar eller hemmamän (1 %) och nio 

föräldralediga 2 (%). Ibland hade flera svarsalternativ angetts. 

 

Bortfall 

De från början 439 intressenterna reducerades med 23 personer. Av de uteslutna 

personerna hade nitton totalt negligerat att fylla i Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI; Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989). Resterande bortfall 

utgjordes av omyndiga. Utöver de omyndigas medelålder visade bortfallsanalysen 

inga skillnader mellan de exkluderade personerna och den övriga populationen.  

Mätinstrument  

Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993) är ett koncist, lättadminsitrerat 

självskattningsformulär som tar några minuter att fylla och en minut att bedöma. 

ISI finns i en självadministrerad patientversion (mest använd), en version som 

riktar sig till anhöriga och en klinisk version. (Jan-Erik Broman, privat 

kommunikation, 2009).  

 

De sju frågorna i självskattningsformuläret ISI matchar kriterierna för primär 

insomni (APA, 2002). Inledande tre frågor mäter grad av sömnproblem och skattas 

med Inga, Lätta, Måttliga, Svåra och Mycket svåra. Fråga fyra skattas med Mycket 

nöjd, Nöjd, Varken/eller, Missnöjd och Mycket missnöd. Fråga fem skattas med 

Inte alls störande, Lite störande, Något störande, Mycket störande och I högsta 

grad störande. Fråga sex skattas med Inte alls märkbart, Knappt märkbart, Något 

http://www.studie.nu/
http://www.ki.se/
http://www.forskningsprojekt.net/ki/insomni/
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märkbart, Mycket märkbart och I högsta grad märkbart. Sista frågan skattas med 

Inte alls oroad, Lite oroad, Något oroad, Mycket oroad och I högsta grad oroad.  

 
Frågorna i ISI 

1 Svårigheter att somna 

2 Svårigheter att upprätthålla sömn 

3 Problem med för tidigt uppvaknande 

4 Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 

5 I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt dagliga fungerande? 

6 Hur märkbart för andra tror du att ditt sömnproblem är i form av nedsatt livskvalitet 
7 Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande sömnproblem? 
 

Frågorna skattades på en Likertskala med intervallet 0-4. Svaren summeras till en 

totalpoäng, max 28 poäng, där höga poängvärden indikerar svår sömnstörning. 

Totalpoängen jämförs med följande skala, indelad i fyra skalsteg: 

 

Skalsteg Poängintervall Beskrivning 

1 0-7  Ingen kliniskt signifikant insomni. 

2 8-14 Subklinisk insomni, ett tröskelvärde för klinisk 

signifikant insomni.  

3 15-21 Måttlig klinisk insomni 

4 22-28 Svår klinisk insomni 

 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Buysse, Reynolds, Monk, Berman & 

Kupfer, 1989) rekommenderas av European guidlines for accreditation of Sleep 

Medicine Center och vid diagnostisering av insomni (Buysse, Reynolds, Monk, 

Berman & Kupfer, 1989). Administrativt är PSQI ganska svårhanterligt, tar tid att 

fylla i och är inte helt enkelt att bedöma (Jan-Erik Broman, privat kommunikation, 

2009). PSQI mäter sömnkvalitet och sömnstörningar under den senaste månaden.  

 

PSQI utgörs av sju komponenter och 18 frågor. Poängen för de olika 

komponenterna varierar mellan 0 (inga svårigheter) och 3 (påtagliga svårigheter). 

Frågorna i PSQI besvaras olika. De fyra inledande frågorna besvaras med specifik 

tidsangivelse. Efterföljande 10 frågor besvaras med alternativen Mindre än en 

gång i veckan, En eller två gånger i veckan eller Minst tre gånger i veckan. De 

fyra avslutande frågorna besvaras med alternativen: Mycket god, Ganska god, 

Ganska dålig eller Mycket dålig. Totalpoängen i PSQI varierar mellan 0 och 21. 

Personer med god sömn har högst 5 poäng, varje poäng därutöver tyder på sämre 

sömn. Höga poäng indikerar sämre sömnkvalitet.  

 

Komponenterna i PSQI 

1. Subjektiv sömnkvalitet (Den personliga bedömningen av sömnen.)  

2. Insomningstid (Tidsskillnad mellan sänggående och när sömnen infinner sig.) 

3. Sömnlängd (Klockslag vid sänggående och uppstigning.)  

 4. Sömneffektivitet (Faktisk sömntid uttryckt i timmer per natt.) 

 5. Sömnstörningar (Variabler som påverkar sömnen såsom ljud i sovrummet.)  

 6. Sömnmedicin (Förekommande sömnmedicin och hur frekvent medicinen tas.) 

7. Dagsymtom (Hur exempelvis engagemanget är dagtid.)   
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Fyra inledande frågorna i PSQI: 

… när har du vanligtvis gått till sängs på kvällen?  

… hur lång tid har det vanligtvis tagit innan du somnat? 

… när har du vanligtvis stigit upp ur sängen?  

… hur många timmars faktisk sömn har du per natt? 

 

Tio efterföljande frågorna i PSQI: 

Hur ofta har du haft problem med sömnen för att du… 

 … inte kan somna inom 30 minuter? 

… vaknar mitt i natten eller tidigt på morgonen? 

… har svårt att andas? 

… har hostat eller snarkat högt? 

… är frusen? 

… tycker det är för varmt? 

… har obehagliga mardrömmar? 

… har värk? 

… av annan orsak? 

 

Fyra avslutande frågorna i PSQI: 

… hur skulle du allmänt bedöma din sömnkvalitet?  

… hur ofta har du tagit medicin för att få hjälp med sömnen?  

… hur ofta har du haft svårt att hålla dig vaken när du kört bil, suttit och ätit  

     eller  

     deltagit i sociala aktiviteter?  

… hur stort problem har du haft med att bibehålla tillräcklig entusiasm för att få 

     saker gjorda?  

 

Procedur 

Personer med intresse för att deltaga i en sömnbehandlingsstudie anmälde sig på 

en i media utannonserad hemsida på internet. Anmälan gjordes genom att tio 

formulär fylldes i, varav ISI och PSQI var två av dem. Data från ISI och PSQI vid 

studiens förmätning används i denna studie . 

 

Analys 

Principalkomponentanalys (PCA) undersöker mönster och reducerar antalet 

dimensioner i data. För att hitta samband och testa vilken faktorstruktur som 

förklarar störst del av variansen utfördes en varimaxrotation som höll faktorerna 

okorrelerade. Gränsen för faktorladdningarna sattes vid 0,40 och 1,0 för 

egenvärdet. Samstämmighet och homogenitet i faktorerna undersöktes via den 

interna konsistensen, beräknat med Cronbach’s alfa. För att undersöka hur ISI-

formuläret var beskaffat jämfördes det med gold standard PSQI. I detta 

sammanhang gjordes tre saker: Ett, måtten sensitivitet och specificitet 

analyserades. Två, ISI och PSQI korrelerades. Tre, t-tester prövade om det fanns 

betydande och signifikanta skillnader mellan grupperna yngre-äldre och män-

kvinnor. Sensitivitet och specificitet är mått som tillsammans visar 

tillförlitligheten för vart och ett av formulärets skalsteg, poäng. Sensitivitet är den 

andel sant positiva som formuläret korrekt identifierar som positiva. 

Specificiteten är den andel sant negativa som formuläret korrekt anger som 

negativa.  
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Resultat 

Fördelningen av de skattade svaren i den svenska versionen av Insomnia Severity 

Index (ISI; Morin, 1993) redovisas i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Fördelning av svaren på frågorna i ISI, medelvärde och standardavvikelse. 

Frågorna i självskattningsformuläret ISI M SD 

1. Svårigheter att somna 2 1 

2. Svårigheter att upprätthålla sömn 3 1 

3. Problem med för tidigt uppvaknande. 2 1 

4. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 3 1 

I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt dagliga fungerande? 3 1 

6. Hur märkbart för andra tror du att ditt sömnproblem är i form av nedsatt livskvalitet 2 1 

7. Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande sömnproblem? 3 1 

 

Deltagarna i studien klassificerades som yngre (18-65 år) och äldre (66-100 år). 

Grupperna yngre och äldre definierades utifrån tidigare pensionsålder i Sverige 

och fakta kring sambandet sömnstörningar och ålder (Sanofi-aventis, 2005). 

 

Gruppen äldre i studien hade på ISI snittpoäng 16,98 (SD=4,65). Gruppen yngre i 

studien hade på ISI snittpoäng 18,88 (SD=3,92). 

Gruppen kvinnor i studien hade på ISI snittpoäng 18,67 (SD=4,10). Gruppen män i 

studien hade på ISI snittpoängen 18,38 (SD=4,05). 

De yngre kvinnorna i studien hade på ISI snittpoängen 18,77 (SD=4,07). De äldre 

kvinnorna i studien hade på ISI snittpoängen 17,33 (SD=4,21).  

De yngre männen i studien hade på ISI snittpoängen 18,65 (SD=3,93). De äldre 

männen hade i studien hade på ISI i snittpoäng 16,93 (SD=4,55). 

Ovanstående redovisas i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2. Indelning av samplet: Gruppen yngre (18-65 år) och gruppen äldre (66-100 år) med 

poäng på ISI och PSQI, medelvärde och standardavvikelse. 

Grupp Kvinnor (ISI) Män (ISI) Totalt (ISI) 

 N M SD N M SD N M SD 

Yngre 289 18,77 4,07 75 18,65 3,93 364 18,88 3,92 

Äldre  36 17,33 4,21 16 16,93 4,55  52 16,98 4,65 

Totalt 325 18,67 4,10 91 18,38 4,05  416  

 

Prövning av faktorlösning 

För att klargöra huruvida ISI bäst beskrivs utifrån en eller flera faktorer och hur 

enskilda frågor var beskaffade och sammanhängde i självskattningsformuläret ISI 

inleddes databearbetningen med en faktoranalys (FA). Efter att ha beaktat 

principer för faktorladdningar, Cronbach’s alfa, scree test och förklarad varians 

extraherades två alternativa faktorlösningar: Alternativ ett, en tvåfaktorlösning 

(tabell 3) och alternativ två, en trefaktorlösning (tabell 4) som var för sig 

prövades enligt nedan.  

Framtagen-tvåfaktorlösning-(ISI) 

I den för studien framtagna tvåfaktorlösningen hade varje faktor egenvärde större 

än 1,0. Dessa två faktorer tydliggjordes med en varimaxrotation. En 

principalkomponentanalys (PCA) med varimaxrotation var därmed utförd. 

Upprepade prövningar av tvåfaktorlösningen resulterade i att en tvåfaktorlösning, 

med samtliga sju frågor medräknade, statistiskt fastlades.  
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Första faktorn benämndes bevarad sömn och utgjordes av frågorna två och tre. 

Faktor 1 förklarade 34 procent av variansen med en Cronbach’s alfa på 0,72.  

Den andra faktorn kallades missnöje och utgjordes av frågorna ett, fyra, fem, sex 

och-sju. Faktor 2 förklarade 24 procent av variansen, med Cronbach’s alfa 0,65. 

Tvåfaktorlösningen-förklarade-totalt-58-procent-av-variansen. 

Prövningen av tvåfaktorlösningen redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. Tvåfaktorlösning, Cronbach’s alfa α och faktorerna bevarad sömn och missnöje.  

Fråga Faktor 1 Faktor 2 

1. Svårigheter att somna 0,46 – 0,53 

2. Svårigheter att upprätthålla sömn 0,21 0,84 

3. Problem med för tidigt uppvaknande 0,20 0,80 

4. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 0,62 0,14 

5. I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt 

dagliga fungerande? 
0,80 0,01 

6. Hur märkbart för andra tror du att ditt sömnproblem är i form av 

nedsatt livskvalitet? 
0,70 0,04 

7. Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande sömnproblem? 0,75 0,20 

Förklarad varians (procent) 34 24 

Cronbach’s alfa 0,72 0,65 

 

Framtagen-trefaktorlösning-(ISI) 

Förutom principen om egenvärde över 1,0 följde prövningen av trefaktorlösningen 

samma förlopp som vid prövningen och framtagningen av ovanstående 

tvåfaktorlösning.  

 

Den första faktorn tillkallades bevarad sömn och inkluderade frågorna två och tre. 

Faktor 1 förklarade 25 procent av variansen, Cronbach’s alfa 0,72.  

Den andra faktorn döptes dagsymtom och utgjordes av frågorna fem och sex.  

Faktor 2 förklarade 25 procent av variansen, Cronbach’s alfa 0,75.  

Den tredje faktorn kallades missnöje och utgjordes av frågorna ett, fyra och sju.  

Faktor 3 förklarade 22 procent av variansen med Cronbach’s alfa 0,48.  

Utvunna trefaktorlösning förklarade totalt 72 procent av variansen.  

Prövning av trefaktorlösningen redovisas i tabell 4 nedan.  

 
Tabell 4 Trefaktorlösning, Cronbach’s alfa α och faktorerna bevarad sömn, dagsymtom och missnöje . 

Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

1. Svårigheter att somna – 0,43 0,07 0,70 

2. Svårigheter att upprätthålla sömn 0,86 0,08 0,08 

3. Problem med för tidigt uppvaknande 0,83 0,09 0,06 

4. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande 

sömnmönster? 

0,27 0,11 0,77 

5. I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt 

dagliga fungerande? 

0,06 0,84 0,25 

6. Hur märkbart för andra tror du att ditt sömnproblem är i 

form av nedsatt livskvalitet? 

0,06 0,91 0,03 

7. Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande 

sömnproblem? 

0,30 0,43 0,60 

Förklarad varians (procent) 25 25 22 

Cronbach’s alfa 0,72 0,75 0,48 

 

Intern konsistens 

För att bringa klarhet i hur de sju frågorna förhöll sig till varandra och hur 

Cronbach’s alfa påverkas av antalet frågor och hur de sju frågorna förhöll sig till 

varandra utfördes en reliabilitettestning av frågorna.  
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I den ursprungliga versionen av ISI var den uppmätta Cronbach’s alfa 0,74. I den 

svenska versionen av ISI uppmättes Cronbach’s alfa till 0,63. Ovanstående visar 

hur reliabiliteten, tillförlitligheten, i de olika versionerna av ISI 

förhåller sig till varandra.  

 

Cronbach’s alfa höjdes när första frågan i ISI exkluderades. Cronbach’s alfa 

beräknades vid denna uteslutning till 0,70 och sjönk när de övriga frågorna en i 

sänder plockades ut och faktorlösningen åter prövades. I dessa upprepade 

granskningar varierade Cronbach’s alfa mellan 0,53 och 0,60. Cronbach’s alfa 

anger här vad alfa för de övriga frågorna skulle bli efter den, en i sänder, 

fortlöpande exkluderingen av frågorna. Om värdet överstiger det aktuella 

alfavärdet kan homogeniteten öka genom att aktuell fråga utesluts. Detta framgår 

under rubriken Cronbach’s alfa α om en fråga exkluderas, i tabell 5 nedan.  

Ovanstående uppgifter matchar data under rubriken Korrigerad fråga - Total 

korrelation som anger korrelationen mellan kvarvarande frågor när en fråga 

exkluderats. Om korrelationen i detta sammanhang är låg indikerar detta på att 

frågan inte riktigt mäter vad de övriga frågorna i självskattningsformuläret gör. 

Detta är fallet för den första frågan i ISI som korrelerar 0,05 vilket kan jämföras 

med den lägsta korrelationen bland de övriga frågorna i faktorlösningen, 0,31 som 

är aktuellt för fråga tre i ISI. Utan denna korrigering skulle korrelationen bli 

orimlig och felaktig. 

Önskvärt scenario är att frågorna i faktorlösningen inte enbart ska korrelera högt, 

de ska sinsemellan inte heller variera allt för mycket. En acceptabel variation 

mellan frågorna är 0,20. Fråga två till och med sju i ISI varierar inom denna 

acceptabla intervall där den största differensen återfinns mellan fråga 5 (0,52) och 

fråga 3 (0,31). Den första frågan i ISI återfinns inte inom denna acceptabla 

intervall för varians.  

Första frågan i ISI är problematisk då den höjer Cronbach’s alfa vid exkludering, 

korrelerar lågt med de övriga frågorna i ISI och hittas inte inom det, för 

faktorlösningens frågor, acceptabla intervallet för varians. Ovanstående om intern 

konsisten redovisas i tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Intern konsistens för ISI.  
Fråga M SD Korrigerad fråga-Total korrelation Cronbach’s alfa α om en fråga exkluderas 

1 2,42 1,27 0,05 0,70 

2 2,69 1,53 0.32 0,59 

3 2,10 1,29 0,31 0,60 

4 3,49 0,68 0,43 0,58 

5 2,91 0,86 0,52 0,54 

6 2,14 1,02 0,41 0,57 

7 2,91 0,88 0,56 0,53 
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Sensitivitet-och-specificitet 

En-sensitivitets--och-specificitetsanalys-gjordes-utifrån-två-orsaker:  

Ett, för att kunna pröva hur väl ISI identifierar personer med eller utan insomni. 

Två, för att kunna undersöka överensstämmelsen mellan ISI och PSQI.  

I denna sensitivitets- och specificitetsanalys fastställs sensitivitet och specificitet 

vardera med ett indextal. Detta indextal erhålls för sensitivitet genom att dividera 

antalet ”sant positiva” med antalet ”sant positiva och falskt negativa” (400/407). 

Beräknad sensitivitet blev för populationen 98 procent. Sensitiviteten för ISI, i 

relation till PSQI, var optimalt för studiens population. Ett resultat som visar att 

ISI väl identifierar personer med insomni. Resultatet redovisas i tabell 5 nedan. 

Indextal för specificitet erhålls genom att dividera antalet ”falskt positiva” med 

antalet ”falskt positiva med sant positiva” (6/9). Beräknad specificitet blev för 

populationen 67 procent. Resultatet redovisas i tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Sensitivitet och specificitet för ISI och PSQI.  
ISI PSQI insomni PSQI inte insomni Totalt 

Insomni 400 3  403  

 Inte insomni 7   6  13  

Totalt  407  9  416  

        

Samtidig validitet 

För att testa överensstämmelsen mellan ISI och PSQI korrelerades dessa formulär. 

En positiv och signifikant korrelation på nivå 0,01 och redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Korrelationen mellan ISI och PSQI, Cronbach’s alfa α.   
Formulär M SD Cronbach’s alfa α 

ISI 18,66 4,055 0,600** 

PSQI 13,07 3,489 

**p < 0,01 

För att testa överensstämmelsen mellan komponenterna i Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI; Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989). och frågorna i 

ISI korrelerades dessa. Detta resulterade i att en del korrelationer mellan 

komponenterna i PSQI och frågorna i ISI var positiv och signifikant på nivå 0.01. 

Komponenten Subjektiv sömnkvalitet utmärker sig här, det vill säga hur personen 

själv betraktar den egna sömnen. Några korrelationer var svaga med signifikanta 

samband mellan komponenter i PSQI och frågorna i ISI på nivå 0,05. Enstaka 

korrelationer var extremt svaga och inte signifikanta, exempelvis komponenterna 

Sömnmedicin, huruvida personen använde sömnmedicin, och Dagsymtom, hur 

personen kunde fungera på dagen. Resultatet redovisas i tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Korrelationerna mellan komponenterna (PSQI) och frågorna (ISI).  
                                                                               ISI 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

PSQI                                                Cronbach’s alfa α 

1. 0,15** 0,43** 0,35** 0,45** 0,34** 0,24** 0,50** 

2. 0,70** - 0,16** -0,18** 0,12** 0,12** 0,03 0,10** 

3. 0,15** 0,31** 0,34** 0,27** 0,13** 0,11* 0,23** 

4. 0,25** 0,27** 0,17** 0,22** 0,12** 0,10* 0,20** 

5. 0,00 0,31** 0,15** 0,05 0,17** 0,11** 0,123** 

6. 0,32** 0,07 0,04 0,15** 0,10* 0,09 0,26** 

7. 0,11* 0,07 0,01 0,12* 0,44** 0,36** 0,17** 

Siffrorna är avrundade till två decimaler. **p < 0,01; *p < 0,05 
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Åldersskillnader 

För att testa hur ålder påverkade sensitiviteten och specificiteten analyserades 

gruppen yngre (n=373) respektive gruppen äldre (n=38) ytterligare. Sensitiviteten 

skilde nio procentenheter mellan gruppen äldre (89 %) och gruppen yngre (98 %). 

Specificiteten skilde 38 % mellan gruppen äldre (0 %) och gruppen yngre (38 %).  

Gruppen äldre skattar i genomsnitt ISI (M=16,98; SD=4,65) lägre än gruppen 

yngre (M=18,88; SD=3,92), t(60) = - 2,80, p < 0,001. Skillnaden mellan hur 

gruppen äldre och gruppen yngre skattar ISI är statistisk säkerställd. Resultatet 

redovisas i tabell 9 nedan.  

       Tabell 9. Sömn och ålder – medelvärde, standardavvikelse, sensitivitet och specificitet. 

Grupp Medelålder SD - ålder Insomni Inte insomni Sensitivitet Specificitet 

Yngre  45 13 365 8 98 38 

Äldre 70 6 37 1 89 0 

Totalt 47 15 402 9 97 33 

 

Könsskillnader 

För att testa hur kön påverkade sensitiviteten och specificiteten analyserades 

gruppen kvinnor (n=325) respektive gruppen män (n=91) vidare. Sensitiviteten 

skilde fyra procentenheter mellan kvinnor (98 %) och män (94 %). Specificiteten 

skilde 30 % mellan kvinnor (50 %) och män (20 %). 

Gruppen kvinnor skattar i genomsnitt ISI (M=18,67; SD=4,10) högre än gruppen 

män (M=18,38; SD=4,05), t(436) = - 0,63 p < 0,001. Resultatet redovisas i tabell 

10 nedan.  

        Tabell 10. Sömn och kön – medelvärde, standardavvikelse, sensitivitet och specificitet. 

Grupp Medelålder SD - ålder Insomni Inte insomni Sensitivitet Specificitet 

Kvinnor 48 14 318 4 98  50 

Män 46 17 84 5 94 20 

Totalt 47 15 402 9 97 33 

 

Ålders- och könsskillnader 

För att nyansera bilden sammanfördes variablerna ålder och kön i en och samma 

analys. I denna analys framgick att sensitiviteten skilde två procentenheter mellan 

yngre kvinnor (98 %) och yngre män (96 %). Resultatet redovisas i tabell 11 

nedan.  

Tabell 11. Sambandet sömn, yngre kvinnor och yngre män – sensitivitet och specificitet. 

Grupp Medelålder SD - ålder Insomni Inte insomni Sensitivitet Specificitet 

Kvinnor 46 13 295 3 98  67  

Män 41 13 70 5 96  20  

Totalt 45 13 365 8 97  33  

        

Sensitiviteten skilde fem procentenheter mellan äldre kvinnor (91 %) och äldre 

män (86 %). Specificiteten skilde 20 procentenheter mellan äldre kvinnor (ej 

uppmätt) och äldre män (20 %). Gruppen äldre - kvinnor och män - hade ingen 

eller svag överensstämmelse. Resultatet redovisas i tabell 12.  
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Tabell 12. Sambandet sömn, äldre kvinnor och äldre män – sensitivitet och specificitet. 

Grupp Medelålder SD - ålder Insomni Inte insomni Sensitivitet Specificitet 

Kvinnor 69 3 23 1 91 0 

Män 72 9 14 0 86 20 

Totalt 70 6 37 1 89 0 

       

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens val av metod bör inte ha påverkat tolkning av data. 

Principalkomponentanalys (PCA) är tillförlitligt i sammanhanget och en frekvent 

använd metod vilket framgår i referenslitteraturen. PCA gör data överblickbar 

genom att variabler komprimeras till principalkomponenter. Valet av metod 

utesluter dock inte att andra metoder hade kunnat användas.  

 

I jämförelsen mellan ISI och PSQI erhölls en kvalitetsreferens. Alternativa 

formulär kunde varit SDQ, MISS och RCSQ som mer liknar ISI. Samtidigt är 

dessa formulär, jämfört med PSQI, inte lika etablerade och valida. PSQI som 

rekommenderas i European guidelines for accreditation of Sleep Medicine Center, 

ingick i sömnbehandlingens testbatteri och här korrelerade högt med ISI. 

 

Prövning av faktorlösning 

Eftersom denna studie avsåg fastställa om ISI bäst beskrevs med en eller flera 

faktorer fanns här utrymme för att, efter att statistiken hade favoriserat 

flerfaktorlösningar framför den från början befintliga enfaktorlösningen, 

experimentera kring olika varianter av rekommenderade flerfaktorlösningar. Flera 

faktorer i faktorlösningen höjde sensitiviteten vilket antas identifiera typer av 

sömnstörningar som annars kunnat passera obemärkt. Faktum att formulär bäst 

beskrivs med flera faktorer och får en högre intern konsistens om frågorna efter 

faktorladdning arrangeras i faktorer har påvisats tidigare (Magee et al., 2008).  

 

Framtagen-tvåfaktorlösning-(ISI) 

Tvåfaktorlösningen hade främst fördelen att egenvärdet styrkte dess existens. Ett 

egenvärde över 1,0. Egenvärdet som innehåller information om den relativa 

förklaringsförmågan. Eftersom den framtagna tvåfaktorlösningen främst bygger på 

egenvärde över 1,0 och dess förmåga att rekommendera antal faktorer i 

faktorlösningen, samtidigt som den förklarade variansen beaktas, var det oväntat 

att den förklarande variansen här blev tämligen ”ljum”, dock acceptabel. Mer 

bekymmersmat var det med faktorlösningens första fråga. En fråga vars 

faktorladdning tangerar lägsta i studien tillåtna faktorladdning, 040. En fråga som 

vid exkludering dels försämrade den förklarade variansen, dels förbättrade 

Cronbach’s alfa när den exkluderades från-trefaktorlöningen.  

 

Den i studien framtagna tvåfaktorlösningen kan utifrån dess specifika styrkor och 

tillkortakommanden därför betraktas som den mer konfirmativa eller konservativa 

lösningen i studien. En faktorlösning som förslagsvis används när säkra kort 

föredras, exempelvis i ett kliniskt sammanhang. 
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Framtagen-trefaktorlösning-(ISI) 

Trefaktorlösningen hade ett mindre fördelaktigt egenvärde, följde inte principen 

för ett egenvärde över 1,0. Denna statistiska akilleshäl parerade den framtagna 

trefaktorlösningen med en betydligt bättre förklarad varians. Faktum att 

trefaktorlösningen passade vedertagen och ny kunskap inom området insomni 

(exempelvis dagsymtom) och faktorlösningens förklarade varians var 

trefaktorlösningens styrkor (Varkevisser et al., 2007). I jämförelse med 

tvåfaktorlösnigen hade trefaktorlösnigen mer utrymme för vad American Academy 

of sleep medicine anser är utslagsgivande när diagnosen insomni ska ställas, hur 

sömn upplevs subjektivt.  

 

Den i studien framtagna trefaktorlösningen kan och bör betraktas som en mer 

explorativ eller innovativ lösning då den brister vad beträffar egenvärdet men 

likafullt har en god förklarad varians och lyfter fram nya forskningsrön inom 

insomni. Ovan göra att framtagna trefaktorlösnig troligtvis bäst hör hemma inom 

forskningen.  

 

Reliabilitet och validitet 

Sömn skattas vanligen med subjektiva mått som ofta har inbyggda felkällor. För 

att ta fram hur väl ISI mätte insomni beaktades reliabilitet och validitet.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten mättes i denna studie via intern konsistens (hur träffsäkert frågorna i 

ISI mätte den subjektiva sömnen) och samtidig validitet (korrelationen ISI och 

PSQI). Ovanstående skattades med koefficienten Cronbach’s alfa, där 

reliabilitetskoefficienten ska tangera eller överstiga 0,7. Detta var aktuellt för 

samtliga framtagna faktorer förutom faktor 3, missnöje, i trefaktorlösningen. En 

”groda” som bör ursäktas, gottgörs och eventuellt förbises på grund av att 

trefaktorlösningen främst togs fram som en innovativ och experimentell 

faktorlösning. För den som föredrar säkra kort rekommenderas därför den i studien 

framtagna tvåfaktorlösningen. Sammanfattningsvis bör och kan den interna 

konsistensen i studien, utifrån ovanstående resonemang, betraktas som tillförlitlig. 

Icke desto mindre bygger denna studie på data från ett och samma mättillfälle 

vilket omöjliggör ytterligare reliabilitetsprövning via test-retest metoden. Detta är 

en av studiens metodologiska svagheter.  

 

Validitet 

Validiteten i denna studie framkommer via innehållsvaliditet (evidens för att 

innehållet i frågorna återspeglar i sammanhanget relevanta saker), samtidig 

validitet (korrelationen mellan ISI och PSQI vid samma tidpunkt) och prediktiv 

validitet. 

Ett aber för innehållsvaliditeten var att en del artiklar enbart fanns tillgängliga på 

franska, ett språk som inte behärskas, vilket medförde att studier av Blias utgick.  

Den höga samtidiga validiteten i studien framkommer när 

självskattningsformulären ISI och PSQI korrelerades. PSQI som är gold standard 

och är en allmänt och dokumenterad referensskala, i varje fall den bästa skalan 

som finns i nuläget när närvaro eller frånvaro av insomni ska fastställas. PSQI som 

styrkt har hög sensitivitet (89,6 procent) och specificitet (86,5 procent). När 

komponenterna i PSQI korrelerades mot frågorna i ISI nyanserade bilden 
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ytterligare. I denna analys framkom att korrelationen främst gällde komponenterna 

Subjektiv sömnkvalitet, det vill säga hur personen själv upplever den egna 

sömnen. Ett väntat resultat då ISI främst mäter just detta. Ett inte heller oväntat 

resultat var att komponenterna Sömnmedicin och Dagsymtom sämst korrelerade 

med ISI. Detta då medicin inte tillhör symtombilden för insomni. Inte heller är 

komponenten Dagsymtom helt okontroversiell när de förefaller råda delade 

meningar om dess tyngd och värde vid diagnostisering av insomni. Den låga 

korrelationen för Dagsymtom styrker inte desto mindre alternativet 

tvåfaktorlösningen, den något konservativa eller konfirmativa lösningen om man 

så vill.  

 

Den samtidiga validiteten hänger ihop med den höga sensitiviteten och den mer 

otillfredsställande specificiteten. Förklaringar till detta återfinns bland annat i 

samplet som utgjordes av personer som hade uttryckt eget intresse för att delta i en 

studie om sömnstörningar. Ett sample som förväntas omfatta ett fåtal personer som 

hamnar utanför cut-off värdet för PSQI och ISI. Detta gör att sensitivitets- och 

specificitetsanalysen här kan betraktas som något överflödig. 

 

Den prediktiva validiteten är, liksom den samtidiga validiteten, inte väsenskild från 

måtten sensitivitet och specificitet. Generellt kritiseras måtten sensitivitet och 

specificitet för att de främst skildrar formuläret och inte deltagarna. Ett intressant 

inlägg, om användbarheten bedöms i ett kliniskt sammanhang där syftet var att 

undersöka hur deltagarna sover, om vederbörande har insomni eller inte. Om detta 

hade varit fallet hade ett prediktivt mått varit det funktionella valet. Samtidigt har 

ISI omvittnat god prediktiv validitet (Markus Jansson-Fröjmark, personlig 

kommunikation, 2009).  

Sensitivitet 

Måtten sensitivitets- och specificitet är en av studiens metodologiska svagheter då 

det är oklart vad analysen egentligen visar och tillför. För att med större säkerhet 

kunna uttala sig härom bör samplet dels vara större, dels vara utpräglad heterogen. 

Ett sample med lika delar diagnostiserade som icke diagnostiserade insomniker. 

Det blir annars svårt att generalisera resulterat då studien utifrån rådande design 

enbart säger något om gruppen ”personer som söker behandling för 

sömnstörningar” och inte folk generellt i Sverige. Ett faktum som accentueras då 

urvalet inte var slumpmässigt och antalet deltagare var förhållandevis litet och 

atypiskt för normalbefolkningen i Sverige vad gäller fördelning av ålder och kön. 

Enligt ULF-studien bor det i Sverige 9 256 347 personer, där hälften är kvinnor 

och hälften män med en gemensam medelålder på 41 år (2005). Faktum att 

populationen huvudsakligen bestod av kvinnor var inte helt oväntat med tanke på 

att sömnstörningar är vanligast bland kvinnor. Majoriteten kvinnor i samplet kan 

därför betraktas som acceptabelt och rentav representativt. I gengäld visar 

sömnforskningen att sömnstörningar är vanligast bland äldre oberoende av kön. I 

tabell 2 visas deltagarnas ålder, kön och skattade poäng på ISI respektive PSQI. I 

denna tabell styrks inte signifikant att kvinnor mer än män lider av insomni. Inte 

heller bekräftas statistiskt att sömnstörningar, insomni, är vanligast bland äldre. I 

denna studie skattade gruppen yngre insomni högre än gruppen äldre.  

Specificitet 

Specificiteten i studien var låg. Det är dock inte unikt att ett formulär 

psykometriskt fallerar när det gäller specificitet. Gruppen äldre kvinnor skattade 
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vidare frågorna i ISI så pass högt varför måttet specificitet för dem aldrig 

uppmättes.  

I denna studie sattes cut-offvärde för insomni i ISI vid 11 poäng. Detta då 

behandlingsstudien (Rydh & Blom, 2008) och andra studier (Bastien, Vallières & 

Morin, 2001) utgick från samma cut-off värde, dock inte unisont då cut-off värdet 

i andra studier har varit 14 poäng (Morin, 2003). En hypotes är att specificiteten 

gynnas av ett högre cut-offvärde, något som även Magee och medarbetare 

förordade (2008).  

ISI har idag ett gott renommé för att urskilja insomni. ISI har i gengäld inte samma 

goda anseende när det gäller att uppfatta annan typ eller grupp av sömnstöning. Ett 

hypotetiskt scenario är att de män som sökte sig till den i media utannonserade 

sömnbehandlingen inte hade insomni utan i stället led av en annan typ av 

sömnstörning. Män vars symtombild inte matchade kriterierna för insomni varför 

de felaktigt antogs ha insomni när de i själva verket led av exempelvis sömnapné 

som är vanligare hos män. Siffror på ovan saknas i föreliggande studie.  

 

Ytterligare orsak till den svaga specificiteten kan vara hur deltagarna arrangerades 

i grupperna yngre respektive äldre. En indelning som snarare var pragmatisk än 

statistiskt underbyggd. Hur deltagarna arrangerades var dock inte taget i luften och 

inte heller en alldeles lätt uppgift då det fanns många variabler att ta hänsyn till. 

Samtidigt som deltagarna skulle organiseras i åldersgrupper skulle spridningen av 

ålder respektive kön beaktas. 

Gränsen mellan gruppen yngre och gruppen äldre sattes slutligen vid 65 år, 

tidigare officiell pensionsålder i Sverige. Pensionen som officiellt signalerar 

”äldre” och ”sluta arbeta”. Äldre som utifrån detta sätt att se på äldre inte borde 

exponeras för den arbetsrelaterade stressen som främst påverkar sömnen.   

Ovanstående gränsdragning gör att en person på 60 år tillhör gruppen yngre.  

Denna indelning kan tyckas vara underlig då nog de flesta inte betraktar en 60 

åring som direkt purung. I gengäld är åldersspannet för gruppen yngre mellan 18 

och 65 år, ett intervall på 47 år viket kan jämföras med åldersspannet för gruppen 

äldre, 35 år (65-100 år).  

Alternativet att sätta gränsen för gruppen yngre och gruppen äldre vid 41 år, en 

ålder som både matchade medelåldern i Sverige och en eminent källa i 

referenslistan, var lockande. En brytningspunkt vid 41 år hade även varit en 

gyllene medelväg om deltagarnas totala åldersspann på 82 år beaktades; (100-

18/2=41). En sådan uppdelning av deltagarna skulle dock, utifrån gängse kunskap 

om sömn, generera svårtolkade data. Detta gjorde tillsammans med 

deltagarunderlaget att denna uppdelning förkastades.  

Alternativet att definiera gruppen yngre, som personer under 35 år, och gruppen 

äldre, som personer över 65 år, utgick även den på grund av deltagarunderlaget. 

Annars en alternativ indelning som borde ha varit ändamålsenlig då den antas ha 

fångat in hypotetiska skillnader mellan äldre-yngre och, sedermera i en fördjupad 

analys, kvinnor-män.  

Jämförelser med resultat från andra studier 
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På vissa punkter skiljer sig resultatet i studien från andra studiers resultat, 

exempelvis att gruppen äldre och gruppen kvinnor är överrepresenterade bland 

insomniker (Sanofi-aventis, 2005). Orsaken till resultatskillnaden mellan denna 

studie och andra studier återfinns sannolikt i föreliggande studies urval. 

Ytterligare förklaring kan vara att jämförelser med andra studier inte är ett helt lätt 

och okomplicerat kapitel. Detta går i linje med vad Magee och medarbetare 

förordar (2008). Ofta skiljer sig studier åt beträffande bakgrundsvariabler, urval, 

rekrytering, analysstrategier och använda metoder. Skillnader som försvårar 

jämförelser studier emellan. Det kan exempelvis räcka med att jämförda studier 

har valt bort rotationen eller använde en annan rotationstyp för att resultatet ska 

bli annorlunda. Slutligen kan det även spela roll att refererade studier främst har 

rört sömnstörningar och inte alltid specifikt gruppen insomnier. Ytterligare 

försvårande aspekter vid jämförelser av studier är att sömnstörningar utgörs av 

fyra grupper där tre grupper idag inte är lika studerade som gruppen insomni. 

Faktum att sömnapné är vanligare hos män än hos kvinnor och att det idag inte 

finns valida skalor som screenar för hypersomnier och sömnapné är i detta 

sammanhang inte helt oproblematiskt. Vidare att sömnstörningar av äldre 

vanligen tonas ner, då de tillskrivs det naturliga åldrandet, utgör eventuellt en 

vidare felkälla.  

 

Bortfall  

Studiens totala bortfall var till antalet personer ringa och utifrån bortfallsanalysen 

försumbart. Detta när bortfallsanalysen visar att de exkluderade personerna som 

utgör borfallet inte skiljer sig från de övriga som deltog i studien vad anbelangar 

bakgrundsvariabler och i studien skattad insomni. Undantaget som här bekräftar 

regeln är de omyndigas medelålder. Ett undantag som inte torde påverka 

slutresultatet. Ovanstående gör att bortfallet inte betraktas som ett statistiskt 

bekymmer vid tolkning av data.   

Framtida forskning 
Ytterligare forskning kring sömn och insomni för att kunna avgöra vilka mått som 

är relevanta och vilka dimensioner, än just mängden sömn, som kan förbättras. 

 

För att ytterligare pröva självskattningsformulär vore det intressant att pröva 

extremt korta självskattningsformulär och se hur långt dessa når, förslagsvis pröva 

frågorna 1, 2 och 4 i ISI, frågor som är synonyma med MISS (Broman, 2008). En 

hypotes är att detta miniformulär, förslagsvis kallat MISS ISI, kunde vara en första 

åtgärd vid blotta misstanken eller indikationen på att insomni förelåg. Sedan, om 

befogat är, gå vidare i en framtida skräddarsydd diagnostrappa för insomni.   

 

Metodologiskt vore det intressant att prova Receiver Operating Characteristic-

analys (ROC-analyser) som möjliggör prövning av sensitivitet och specificitet i 

direktförbindelse till cut-off värdet. Detta kan inte göras med PCA. ROC-analyser 

användes när MISS evaluerade MISS (Broman, Smedje, Mallon & Hetta 2008).  
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Slutsats 

Den svenska versionen av ISI är liksom originalet reliabelt och valitt, identifierar 

tillförlitligt personer med insomni. Trots detta kan ISI inte ensamt diagnostisera 

insomni. ISI som bäst, utifrån innehåll och förklarad varians, systematiseras 

flerfaktoriellt.  

Resultatet visar att det inte i denna studie finns några enkla samband mellan kön, 

ålder och insomni. På grund av tidigare omnämnda svagheter i studien avböjs 

slutsatser relaterad till specificiteten. Av samma orsak uttrycks slutsatser 

relaterade till sensitiviteten som hypoteser. Med ISI är … 

… gruppen yngre kvinnor lättast att identifiera med insomni.  

… de äldre kvinnorna med insomni lättare att identifiera. 

… äldre män med insomni svårare att identifiera.  

Slutord 

Fortsatt forskning och praktiska erfarenheter av ISI kan enbart ge ytterligare 

information om vilken funktion ISI kommer ha i framtiden. En förhoppning är att 

resultatet av denna studie ska utgöra en liten pusselbit inför den snart förestående 

svenska normeringen av ISI. Styrkan hos ISI är dess administrativa 

lättillgänglighet och förmåga att identifiera personer med insomni. Ackumulerad 

kunskap och prognosen pekar på att ISI fortsättningsvis även kommer utgöra en 

viktig del vid utredning av insomni. 
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