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En psykometrisk utvärdering av frågeformulären PSAS-C och APSQ  
som mått på sömnrelaterad oro. 

 
 
 

 
 
 

 
Sammanfattning 

 
 

 Vårt syfte med denna studie var att göra en psykometrisk utvärdering 
av frågeformulären PSAS-C (Pre sleep arousal scale) och APSQ 
(Anxiety and preoccupation about sleep questionnaire). Teoretiska 
modeller har kommit fram till att kognitiv uppvarvning och förvrängd 
subjektiv perception av sömn skapar oro som kan bidra till utveckling 
av insomni. För att fånga upp oro vid insomni används idag två 
frågeformulär, PSAS-C och APSQ. Deltagare från en svensk 
longitudinell studie (n = 2333) ombads att svara på de två formulären. 
Båda skalorna visade på en god begreppsvaliditet och intern 
samstämmighet. Faktoranalyser, korrelationer och jämförelser av 
medelvärden visar att båda frågeformulären har goda psykometriska 
egenskaper och kan vara till stor nytta som mätinstrument för att 
fånga upp oro vid insomni. 

 
Nyckelord. Pre Sleep Arousal Scale, Anxiety and 
Preoccupation About Sleep Questionnaire, insomni, oro, 
psykometrisk utvärdering, sömn. 
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Abstract 
 
The aim of this study was to make a psychometric evaluation of the 
two questionnaires PSAS-C (Pre sleep arousal scale) and APSQ 
(Anxiety and preoccupation about sleep questionnaire). Theoretical 
models has found that cognitive arousal and distorted subjective 
perception about sleep causes worry which can contribute to the 
development of insomnia. Two questionnaires, PSAS-C and APSQ, 
are frequently used to assess sleeprelated worry in combination with 
insomnia. Participants from a Swedish longitudinal study (n = 2333) 
were asked to complete the two questionnaires. Both scales showed a 
good construct validity and internal consistency. Factor analyses, 
correlations and mean comparisons shows that both questionnaires 
have good psychometric properties and can be helpful instruments to 
assess sleeprelated worry in insomnia. 
 
Keywords: Pre Sleep Arousal Scale, Anxiety and 
Preoccupation About Sleep Questionnaire, insomnia, 
worry, psychometric evaluation, sleep. 
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En psykometrisk utvärdering av frågeformulären PSAS-C och APSQ som mått på 
sömnrelaterad oro. 

 
Insomni 

 God sömn är en förutsättning för hälsa och välmående men det är inte en självklarhet för 

alla. Att inte kunna sova sätter fysiska och psykiska spår hos de drabbade och påverkar livet, 

både privat och yrkesmässigt. Insomni drabbar cirka 30% av den generella befolkningen i 

vuxen ålder (Ohayon, 2002) och är ett vanligt förekommande och växande problem i 

samhället. Insomni samvarierar med många faktorer som ålder, kön, dygnsrytm och basala 

funktioner som till exempel kroppstemperatur och hormonfunktioner, medicinering, 

psykosociala-, livstils- och miljöfaktorer (Morin & Espie, 2003; Ohayon, 2002). Andra 

funktioner som påverkas är minnet och koncentrationsförmågan (Harvey, 2002). Insomni 

delas huvudsakligen upp i två grupper, primär insomni och sekundär insomni. DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994), den mest använda diagnosmanualen för psykiska 

störningar, beskriver primär insomni enligt följande: 

A. Svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd 
under minst en månad. 

B. Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) orsakar kliniskt 
signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 
avseenden. 

C. Sömnstörningen förekommer inte enbart i samband med narkolepsi, 
andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm eller någon parasomni. 

D. Störningen förekommer inte enbart i samband med någon annan psykisk 
störning (t ex egentlig depression, generaliserat ångestsyndrom, konfusion). 

E. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex 
missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada. 

 
Sekundär insomni är sömnstörningar som orsakas eller försämras av någon annan psykisk 

störning eller somatisk skada (DSM-VI).  

 Det senaste decenniet har flertalet studier gjorts för att förstå bakomliggande orsaker till 

insomni och dess påverkan på människan. Tidigare forskning fokuserade framförallt på 

fysiska orsaker, idag uppmärksammas även den kognitiva aktiviteten som en viktig del vid 

insomni. Insomi är ett omfattande begrepp med flera olika underliggande faktorer som 



En psykometrisk utvärdering 4 

behöver fångas upp för att förstå och kunna åtgärda sömnrelaterade problem. Det finns tre 

modeller som vidhåller att oro är en central komponent (Lundh & Broman, 2000, Espie, 2002 

och Harvey, 2002), då det handlar om de kognitiva processerna vid insomni. För att mäta oro 

och kognitiv uppvarvning vid insomni har i huvudsak två frågeformulär använts: Pre Sleep 

Arousal Scale (den delskalan som benämns PSAS-C som mäter kognitiv aktivitet) (PSAS: 

Nicassio et al., 1985) och Anxiety and Preoccupation About Sleep Questionnaire (APSQ; 

Tang & Harvey, 2004). I kliniska sammanhang och i empiriska studier är det av stor vikt att 

mätinstrumenten är psykometriskt utvärderade. Syftet med vår studie är att göra en 

psykometrisk utvärdering av dessa två skalor. 

Oro 

 Oro är ett normalt förekommande tillstånd. Borkovec (1983) definierar oro enligt 

följande:  

Worry is a chain of thoughts and images, negatively affect-laden and relatively 
uncontrollable. The worry process represents an attempt to engage in mental 
problem-solving on an issue whose outcome is uncertain but contains the 
possibility of one or more negative outcomes. Consequently, worry relates closely 
to fear process. (Borkovec, 1983, s. 10) 

 

Borkovecs definition av oro innebär i korta ordalag att oro är en kedja av tankar och inre 

bilder som är negativt känsloladdade och relativt okontrollerade. Det är en process i negativ 

mental problemlösning som ligger nära rädsla. Det är viktigt att se till helheten i varje individ 

och att allt hänger samman i ett dynamiskt system. Den ena responsen triggar den andra som 

reaktionskedjor, Borkovec (1998) uttrycker det ”vad vi tänker påverkar hur vi känner oss, hur 

vi känner oss påverkar vad vi tänker, vad vi tänker och känner påverkar hur vi beter oss, hur 

vi beter oss påverkar hur vi känner oss, etc” (s. 562). Oro karaktäriseras av ångest, spänning, 

ängslan, bekymmer över framtiden och medvetenhet om kroppsliga effekter som till exempel 

muskelspänning och hjärtklappning.  
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 Människor med stor oro har signifikant högre ångest, är mer deprimerade och fientliga, 

har svårare att fokusera och har fler negativa tankegångar än människor med normal oro. Att 

utsättas för oro under en längre tid, exempelvis innan ett utförande av en svår uppgift, leder 

till negativa följder för det kognitiva systemet både hos människor med stor oro och hos 

människor med normal oro. När väl oron börjat är det svårt att få kontroll över den kognitiva 

aktiviteten och att ignorera påträngande tankar. Olika studier visar att oro är den kognitiva 

aspekten av ångest, den inåtvända processen (Borkovec et al., 1983; 1998). Oro tenderar 

också att vara ett periodiskt fenomen vilket betyder att vi oroar oss i korta perioder åt gången. 

Graden av oro stiger ju mer frekventa dessa perioder är. Överdriven oro kan leda till ångest 

och depression med risk för utveckling av generaliserad ångeststörning (Borkovec et al., 

1983; 1998). På senare år har forskare uppmärksammat hur kognitiv aktivitet, som 

exempelvis oro, samverkar med insomni. 

Oro vid insomni 

 För att förstå oros inverkan på insomni patienter har modeller, som i grund och botten 

handlar om kognitiv aktivitet, undersökts. Det finns tre modeller som studerat kognitiv 

uppvarvning ur olika perspektiv. I dessa modeller är oro en viktig mekanism. Lundh och 

Broman (2000) har utvecklat en integrativ modell, där kognitiv uppvarvning är en viktig 

faktor och spelar större roll än den somatiska och emotionella uppvarvningen. Modellens 

huvudsyfte är att belysa skillnaderna mellan de processer som förhindrar sömnen, till exempel 

psykologisk sårbarhet som kan bidra till en ökad känslighet för stress, och de processer som 

tolkar sömnen, till exempel hur människan upplever attityder och hanterar konflikter, vid 

sömnstörning. Dessa två processer kan kombineras och integreras på olika sätt vid olika 

stadier av insomni. Viktiga faktorer att ta hänsyn till, med tanke på den kognitiva 

uppvarvningen, är hur människan själv skapar hinder för att somna och människans egen syn 

på sin sömn. Den förstnämnda faktorn, hur människan själv skapar hinder för att somna, leder 
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bland annat till uppvarvning, långsam återhämtning efter stress, känslomässiga konflikter till 

närstående samt oro (Lundh & Broman, 2000). Espie (2002)  har utvecklat en psykobiologisk 

modell för att fånga upp brister i den naturliga sömnprocessen hos människor med 

sömnbesvär. Det centrala budskapet i denna modell är att den normala sömnprocessen, som 

sker automatiskt hos människor med god sömn, är skadad hos människor med insomni. Då 

det gäller de kognitiva processerna anser denna modell att uppvarvning är en av orsakerna till 

sömnlöshet. Espie använder sig av termen kognitiv hyper uppvarvning (cognitiv hyper 

arousal), vilket betyder att människor med problem med insomning har svårt att stänga av sina 

tankar och upplever att tankarna är okontrollerade och rusar fram. Tankarna handlar om att 

inte kunna sova, de oroar sig över morgondagen eller föregående dag eller natt, så kallad 

ruminering. Dessa tankar kan leda till ångest och oro (Espie, 2002). Lundh och Bromans 

modell gällande kognitiv uppvarvning och Espies modell gällande hyper uppvarvning är nära 

relaterad till den kognitiva modell som utvecklats av Harvey (2002). Harvey menar att 

kognitiva processer som är negativt färgade kan vara involverade för att underhålla redan 

utvecklad insomni. Det är vanligt att individer med insomni bär på en överdriven oro för sin 

sömn och de dagliga konsekvenser det kan medföra att inte få tillräckligt med sömn. Denna 

oro kan i sig leda till sömnbrist och det kan bli en rundgång i problematiken (Harvey, 2002). 

Forskningen visar att insomni är ett komplext problem där de kognitiva processerna spelar en 

stor roll och oro är en av de viktiga mekanismerna. 

 Den vetenskapliga litteraturen visar på sex centrala empiriska studier som har undersökt 

kognitiva modeller av oro vid insomni. Tre studier har undersökt den kognitiva aktiviteten 

före insomning (Harvey, 2000; Harvey, Gregory & Bird, 2002; Harvey & Payne, 2002). En 

studie har undersökt mental aktivitet och kognitiv uppvarvning i samband med oro (Watts, 

1994). En annan studie har undersökt relationen mellan sömnrelaterad oro och subjektiv 

perception av tillståndet vid insomning (Jansson & Linton, 2006) och ytterligare en studie har 
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gjort en jämförelse mellan den subjektiva uppfattningen av den egna sömnen och den faktiska 

sömnen som mätts av en aktigraf (Tang & Harvey, 2004). En aktigraf är ett mätinstrument 

som sätts fast på handleden för att mäta aktivitet under sömnen.  

 En tvärsnittsstudie (n = 79) med fokus på mental aktivitet och kognitiv uppvarvning 

genomfördes av Watts (1994). Insomni patienter jämfördes med icke insomni patienter där 

även en uppdelning av dessa grupper gjordes på icke oroade och oroade. Studien visade att 

oro och insomni korrelerar. Watts var bland annat intresserad av vad tankarna vid insomning 

innehöll hos icke oroade insomni patienter och hos oroade insomni patienter. Studien visade 

att den första gruppen, fokuserade på tankar om oro över sin sömn, att inte kunna somna, 

medan den senare gruppen täckte ett brett spektrum med varierande tankar. Båda grupperna 

med oro (insomni med oro och icke insomni med oro) hade tankar vid insomning som 

fokuserade på den mentala aktiviteten och uppvarvning, somatiska bekymmer, arbete och 

nutida bekymmer (Watts, 1994). 

 Harvey genomför en tvärsnittstudie (n = 60) med fokus på den kognitiva aktiviteten vid 

insomning och gör en jämförelse mellan insomni patienter och personer med god sömn 

(Harvey, 2000). Det var 77% av insomni patienterna som förklarade att det mest relevanta, då 

de skulle beskriva sitt sömnmönster, var inblandningen av den kognitiva aktiviteten. Personer 

med god sömn upplevde mindre kognitiv aktivitet. Personer med dålig sömn rapporterade att 

de oroade sig mer tiden innan sömn och hade därför mer svårighet att somna på grund av oro. 

Den kognitiva aktiviteten höll dem oftare vakna, jämfört med personer med god sömn. 

Personer med god sömn upplevde att deras tankar före sömn var medvetna medan insomni 

patienter upplevde att tankarna bara kom, att de inte hade kontroll. En kulturell tvärsnittstudie 

(n = 60) utförd också den av Harvey med flera, styrker att den kognitiva aktiviteten dominerar 

innan sömn hos personer med sömnstörning. Personer med dålig sömn rapporterade stor 

okontrollerad kognitiv aktivitet innan sömn (Harvey, Gregory & Bird, 2002). 
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 En experimentell studie (n = 41) genomfördes av Harvey och Payne (2002) där tre 

grupper med sömnproblem fick olika instruktioner om hur de skulle hantera sina tankar vid 

insomning. Första gruppen fick tydliga instruktioner för att skapa positiva inre bilder. Andra 

gruppen fick generella instruktioner att distrahera sina tankar med vad som helst som kom 

upp. Den tredje gruppen fick inga instruktioner alls. Resultatet visade att den första gruppen 

rapporterade en kortare insomningstid jämfört med en normal natt. Gruppen som inte fick 

några instruktioner uppskattade att insomningstiden var längre än en normal natt.  

 Jansson och Linton (2006) undersökte i en tvärsnittsstudie (n = 136) sambandet mellan 

sömnrelaterad oro och subjektiv perception av sömn hos insomni patienter, för att se om 

sambandet mellan dessa faktorer förändras över tid. Det visade sig att sambandet var olika 

beroende på om personen har haft en kort (3-7 månader) eller lång (7-12 månader) tid av 

insomni symtom. Vid längre tid av insomni symtom var oro för sömnlöshet en starkt 

påverkande faktor, framförallt för insomningstid, men även för vaken tid efter insomning och 

den totala sömntiden. För gruppen med kortare tid av insomni symtom var inte detta samband 

signifikant. Resultaten av denna studie visade att det fanns samband mellan oro och subjektiv 

sömn perception som förändras över tid (Jansson & Linton, 2006). 

 Tang och Harvey (2004) utförde en experimentell studie (n = 40) på två grupper, för att 

studera om insomni patienter överdriver sin oro vid insomning och underskattar sin totala 

sömntid. Syftet med studien var att testa nyttan med ett nytt beteende experiment designat att 

rätta till förvrängd perception av sömn hos patienter med diagnosen primär insomni. I 

samband med denna studie utformade de ett frågeformulär, APSQ, för att kunna mäta den 

subjektiva perceptionen och oro. Deltagarna i båda grupperna ombads att bära en aktigraf som 

registrerade deras sömnmönster och att samtidigt föra sömndagbok i tre dagar. Resultatet 

visade en skillnad mellan aktigrafens mätning och det upplevda sömntillståndet som skrivits 

ner i dagboken. För ena gruppen presenterades resultatet och de blev medvetna om att deras 
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subjektiva upplevelse skiljde sig från det som aktigrafen faktiskt mätt upp. Detta innebar att 

det subjektiva, upplevda sömntillståndet var sämre än det objektiva som uppmätts. Deltagarna 

fick utföra samma procedur i ytterligare tre nätter. Resultatet av studien visade att deltagarna 

som fått veta avvikelsen av sitt upplevda sömntillstånd, hade en mer korrekt upplevelse av sitt 

sömntillstånd i andra försöket med mindre ångest och färre tankar om sin sömn än den andra 

gruppen (Tang & Harvey, 2004). Studien kommer fram till att förvrängd perception av sömn 

bidrar till att öka ångest och oro vilket i sin tur leder till att sömnproblemen kvarstår.  

Mätaspekter 

 För att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma graden av oro vid insomni innan 

behandling/experiment och för att undersöka förändringar över tid, är det av stor vikt att de 

mätinstrument som används är psykometriskt utvärderade. Trots att psykometrisk utvärdering 

i princip saknas så används PSAS-C och APSQ regelbundet idag. Vi har funnit en 

psykometrisk utvärdering som är gjord på PSAS (Nicassio, 1985) och en enkel utvärdering på 

APSQ (Tang & Harvey, 2004).  

        Nicassios mål var att utveckla ett instrument som kunde användas för att beskriva 

människors stadie av oro och uppvarvning vid insomning. Frågeformuläret som arbetades 

fram bestod av 16 frågor gällande både kognitiv och somatisk uppvarvning. Frågorna erhölls 

från kliniska observationer och intervjuer med patienter med sömnstörning. Formuläret 

innehåller två delskalor med åtta påståenden vardera, en som fångar upp somatisk 

uppvarvning (PSAS-S) och den andra som fångar upp kognitiv uppvarvning vid insomni 

(PSAS-C). Påståendena i formuläret besvaras genom att markera en siffra från 1 till 5 för att 

bedöma hur intensivt man upplever varje symtom då man försöker att somna (1 = ”inte alls” 

och 5 = ”väldigt mycket”). Samplet bestod av tre undergrupper, 147 studenter (medelålder: 

19,33), 30 personer med normal sömn (medelålder 35,27) och 30 insomni patienter 

(medelålder 39,27). Dessa fick göra en självskattning med frågeformuläret. Dessutom deltog 
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31 studenter (medelålder 18,45) i ett separat projekt för att undersöka relationen mellan PSAS 

och sömnmått vid nattetid. Under en 10-dagars period undersöktes deltagarnas subjektiva 

erfarenheter av vaken tid innan sömn samt sömnvanor. PSAS visade sig innehålla både intern 

samstämmighet och stabilitet över tid. Cronbach´s alpha på de kognitiva och somatiska 

delskalorna var, respektive, .88 och .79 för studenterna, .67 och .84 för personer med normal 

sömn och .76 och .81 för insomni patienter. En test-retest utfördes med tre veckors mellanrum 

på ett sample med 30 studenter. En korrelation av detta visade en samstämmighet på .76 för 

PSAS-S och .72 för PSAS-C. Som bedömning av skalans validitet utfördes korrelationer 

mellan de kognitiva och somatiska delskalorna och mått för ångest, depression och andra 

sömnbesvär. Den kognitiva delskalan var mer starkt associerad med alla sömnmåtten än den 

somatiska delskalan. Skillnaden var särskilt framträdande på tillståndet vid insomning (Sleep-

onset latency, SOL). Båda delskalorna hade starkare korrelation med mått för andra typer av 

sömnstörningar än för mått av ångest och depression. Personer med insomni diagnos hade 

avsevärt högre poäng på skalan än det med normalsömn, särskilt då det gäller kognitiv 

uppvarvning (Nicassio, 1985). 

 Tang och Harvey (2004) menar att det idag är ont om behandlingar utifrån kognitiv 

beteendeterapi som riktar in sig på förvrängd perception av sömn och dess medföljande tankar 

och känslor av ångest och oro. De säger att själva kärnan finns i den kognitiva modell av 

Harvey (2002) där en central process är förvrängd perception som ger näring till 

upprätthållandet av insomni. Med experimentet de utför i sin studie vill de fylla det tomrum 

av kunskap som finns inom detta område. Eftersom det saknades ett frågeformulär för att 

mäta oro och tankeverksamhet relaterad till sömn så utvecklade de APSQ. I rapporten finns en 

enkel utvärdering av APSQ-skalan beskrivet. De 10 påståendena som omfattar APSQ är 

hämtade från patienter med diagnosen insomni som dokumenterats genom tidigare forskning. 

Skalan med påståendena graderades från 1 ”inte sant” till 10 ”mycket sant”. Ett sampel på 110 
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universitetsstudenter, varav 41 stycken med kliniska sömnstörningar, användes vid 

utvärderingen av formuläret. Den interna samstämmigheten, Cronbach´s alpha, på den totala 

skalan hade värdet .92. Korrelationerna med PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) som mått 

på sömnkvalité och BAI (Back Anxiety Inventory) som mått för ångest, indikerade att högre 

resultat på APSQ visade även högre resultat på PSQI och BAI (Tang & Harvey, 2004).  

 Både Nicassios (1985) utvärdering av PSAS och Tang och Harveys (2004) utvärdering 

av APSQ bygger på sampel som huvudsakligen består av universitetsstudenter. Detta innebär 

att medelåldern är väldigt låg och resultaten kan vara svåra att generalisera till den allmänna 

populationen. Slumpmässigt urval har inte använts i någon av studierna och båda samplena är 

relativt små. Båda utvärderingarna saknar faktoranalyser, vilket innebär att de ej har gjort en 

analys av underliggande faktorer för att kunna bedöma formulärens begreppsvaliditet. Analys 

av intern samstämmighet är utförd på båda formulären. Ett antal korrelationer finns med i 

båda utvärderingarna. PSAS har jämförts med mått för ångest, depression och andra typer av 

sömnstörningar. APSQ har jämförts med ångest och sömnkvalitet. Detta innebär att 

formulären har kontrollerats mot vissa närliggande områden, däremot saknas jämförelser med 

annat jämförbart formulär för oro vid insomni.  

 Syftet med vår studie är att göra en psykometrisk utvärdering av PSAS-C (den kognitiva 

delen av PSAS formuläret) och APSQ som mått på sömnrelaterad oro vid insomni. Vi 

kommer att utföra faktoranalyser för de två skalorna, bedöma den interna samstämmigheten 

samt utföra korrelationer mellan de två formulären. Vi kommer även att jämföra skalorna med 

andra frågeformulär för ångest, depression, sömnattityder, uppmärksamhet relaterad till sömn, 

sömnrelaterat beteende och sömnmönster samt att jämföra medelvärden för skalorna mellan 

tre distinkta sömngrupper. Eftersom detta är en explorativ studie har vi inte specificerat 

hypoteser kring tänkta resultat. 
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Metod 

Översikt över studien 

        Den data vi använt oss av i denna studie är hämtad ur en databank från en pågående 

longitudinell studie vid Örebro universitet som är utförd i en allmän population (Jansson-

Fröjmark, Linton, Harvey, Lundh, & Norell, 2008). Ett slumpmässigt urval av 5,000 deltagare 

fick ett frågeformulär med posten. Undersökningen omfattar följande områden: demografiska 

faktorer, sömn, sömnbesvär, dagtidsbesvär, hälsa, kroppsligt tillstånd, medicinering, 

psykiatriska symtom samt sex instrument som fokuserar på psykologiska, sömnrelaterade 

processer. Studien var godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Deltagare 

        Studien är en del av Prospective Investigation on Psychological Processes for Insomnia 

(PIPPI). Undersökningen är en populationsbaserad studie från ett slumpmässigt urval av 5,000 

invånare, 18-70 år gamla, från två län i Sverige (Örebro och Värmland). Den randomiserade 

urvalsgruppen hämtades från det nationella registret där alla invånare finns registrerade. Av 

de 5000 personerna var 58 (1,2%) ej nåbara (felaktig adress: n = 38, vägran att delta: n = 20). 

Av de resterande 4942 personerna fyllde 2333 (47,2%) i och returnerade frågeformuläret. 

        Bortfallsanalys. För att avgöra om det fanns någon skillnad mellan de som svarade på 

formuläret och de som inte svarade genomfördes en bortfallsanalys i två steg. Först jämfördes 

ålder och kön mellan de som svarat och de som inte svarat. Analysen visade att det fanns en 

signifikant gruppskillnad (p < .001) som visade att medelåldern för de som svarat var 47 år 

och för de som inte svarat 41 år. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller 

könsfördelning mellan de som svarat (55% kvinnor) och de som inte svarat (47% kvinnor). 

Som steg två skickades ett frågeformulär på en sida ut till ett slupmässigt urval av de 

deltagare som inte svarat (n = 522; 20%). Detta kortare formulär innehöll följande frågor: 

ålder, kön, sömnbesvär den senaste månaden samt sju påståenden från Insomnia Severity 
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Index (ISI). Totalt returnerade 130 personer detta formulär. En jämförelse gjordes mellan de 

2,333 personer som svarade vid första tillfället och de 130 personer som inte svarat vid första 

tillfället. Analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gäller ålder (p = .33; 47 år visavi 48 år), kön (p = .18 ; 55% kvinnor visavi 48% kvinnor), 

sömnbesvär den senaste månaden (p = .65 ; 38% visavi 40%), och medelvärdespoäng på ISI 

för de deltagare som rapporterat sömnbesvär den senaste månaden (p = .63 ; 12.1 visavi 11.7). 

Som helhet visar denna analys i två steg att de som svarat tenderade att vara äldre än de som 

inte svarat, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller kön, 

sömnbesvär och graden av insomni.  

Procedur 

        Frågeformuläret skickades ut med post till 5,000 invånare. I försändelsen bifogades ett 

introduktionsbrev och inbjudan att delta i undersökningen samt ett frankerat returkuvert. De 

som inte svarade inom två veckor fick en påminnelse per post. Efter ytterligare två veckor 

utan svar så skickades ett nytt formulär ut. För att öka svarsfrekvensen vidtogs ett antal 

åtgärder i linje med Cochrane översikt (Roberts et al., 2007): ett brev med 

förhandsinformation, en liten gåva skickades med frågeformuläret (till exempel en penna), ett 

informationsbrev som beskriver projektet och dess mål och betydelse, en hemsida om 

projektet som kontinuerligt uppdaterades, ett flerfärgat frågeformulär, ett användarvänligt 

frågeformulär, slutna frågor, placering av relevanta och lätta frågor först, ett frankerat 

svarskuvert, en påminnelse till de som inte svarat, upprepat utskick av frågeformuläret till de 

som inte svarat första gången samt en försäkran om att allt material behandlas konfidentiellt. 

Material 

         Demografiska variabler. Följande faktorer omfattades: ålder, kön, civilstatus, 

utbildningsnivå, sysselsättning och etnisk bakgrund som redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1 

Demografiska variabler för deltagarna i studien (n = 2333). 

Variabel Antal (n = 2333) 
Ålder 

18-35 år 
36-52 år 
53-70 år 

 
560 
784 
976 

Kön 
Kvinna 
Man 

 
1280 
1053 

Civilstånd 
Ensamstående 
Sambo/gift 
Partner/särbo 
Skild 
Änka/änkling 

 
343 

1680 
145 
97 
33 

Sysselsättning 
Yrkesarbetande 
Studerande 
Arbetslös 
Förtidspensionär, sjukskriven eller sjukbidrag 
Annat 

 
1562 
166 
92 

228 
276 

Avslutad utbildning 
Grundskola 
Gymnasium 
Universitet eller högskola 

 
591 

1051 
654 

Född i Sverige 
Ja 
Nej 
 

 
2113 
185 

  
 

         Sömnstörning. 

För att fånga upp sömnsvårigheter så ombads deltagarna att fylla i ett antal kategoriska frågor 

som baserade sig på den senaste månaden: försenad insomning (sleep onset latency, SOL), 

vaken tid efter insomning: natt (WASO natt), vaken tid efter insomning: morgon (WASO 

morgon), antalet timmar i sängen, total sömntid (total sleep time, TST), sömnkvalitet (sleep 

quality, SQ), sömn återhämtning och tupplur under dagen. Svarsalternativen var graderade 

enligt följande: fråga ett till tre gick från "mindre än 15 minuter (1)” till ”mer än 61 minuter 
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(4)", fråga fyra och fem gick från "mindre än 4 timmar (1)” till ”mer än 10 timmar (8)", fråga 

sex gick från "mycket dålig (1)” till ”mycket bra (5)", fråga sju gick från ”inte alls (1)” till 

”helt och hållet (5)” och fråga åtta gick från ”alltid (1)” till aldrig (6)”. Vi ansåg att påstående 

nummer fyra och åtta inte var relevanta för denna utvärdering så de uteslöts i kommande 

analyser (se Bilaga1, sid 1 ” Din sömn”).  För att avgöra om det fanns sömnstörning ombads 

deltagarna att fylla i frågor baserade på den senaste månaden: har du haft sömnsvårigheter? 

Svarsalternativen ja/nej; om svaret är nej ombads deltagaren att fortsätt till formulär SLEEP 

50, om deltagaren svarar ja ombads han/hon att fortsätta med ytterligare 12 frågor om 

sömnbesvären som utgörs av formuläret Insomnia Severity Index (ISI; Bastien, Vallières & 

Morin, 2001) (se Bilaga 1, sid 2 ”Sömnsvårigheter”).  

        Dagtidsbesvär. De deltagare som bekräftat att de haft sömnbesvär den senaste månaden 

blev instruerade att rapportera om de haft sömnrelaterade dagtidsbesvär (Edinger et al., 2004). 

För att fånga upp graden av dagtidsbesvär så ombads deltagarna att uppskatta till vilken grad 

följande symtom och dysfunktionella områden som de upplevt på dagtid under den senaste 

månaden: försämrad koncentration/minne/uppmärksamhet, trötthet, nedstämdhet, irritation, 

sömnighet under dagtid, minskning av motivation/energi/initiativ, misstag/olyckor på arbetet 

eller vid bilkörning, oro över sömn (se Bilaga 1, sid 3 ”Din dag”).  

        Sömnbesvär. Formuläret SLEEP-50 användes för att fånga upp sju besvär från DSM-IV: 

apné, narkolepsi, restless legs/periodiska benrörelser, störningar i dygnsrytmen, sömngång, 

mardrömmar och hypersomnia (Spoormarker et al., 2005). Frågeformuläret har hög intern 

konsistens, test-retest korrelationer som ligger mellan ,65 och ,89 och en faktorstruktur som 

matchar sömnbesvär enligt DSM-IV. Deltagarna ombads uppskatta i vilken grad påståendena 

stämmer för den senaste månaden (se Bilaga1, sid 3-4 ”Sömnsvårigheter”).  

        Sömnstatus: indelning i tre grupper. Deltagarna klassificerades i tre grupper enligt deras 

sömnmönster. För klassifikationen användes en algoritm baserad på en kombination av 



En psykometrisk utvärdering 16 

diagnostiska kriterier för insomni enligt Research Diagnostic Criteria för insomni och 

etablerade kvantitativa kriterier för insomni (Lichstein et al., 2003). Frågeformuläret SLEEP-

50 användes för att screena för andra typer av sömnbesvär än insomni: 7,3% av hela samplet 

uppnådde kriterierna för apné, 0,5% för narkolepsi, 7,8% för restless legs/periodiska 

benrörelser, 3,9% för störningar av dygnsrytmen, 0% (1 deltagare) för sömngång, 3,5% för 

mardrömmar och 2,7% för hypersomni. Deltagare med dessa besvär ingår inte i de tre 

grupperna med benämningen sömnstatus. De tre grupperna definierades enligt nedanstående 

beskrivning. 

        Insomni diagnos: Fyra diagnostiska kriterier skulle uppnås för att tillhöra denna grupp. 

(1) Deltagaren ska ha bekräftat att han/hon haft sömnbesvär den senaste månaden. (2) 

Deltagaren ska ha rapporterat försenad insomning, vakenhet under natten eller för tidigt 

uppvaknande (31 minuter eller mer per natt) eller dålig återhämtning efter sömn (”ganska lite” 

eller ”inte alls”) eller dålig sömnkvalitet (”ganska dålig” eller ”väldigt dålig”). Detta 

sömnmönster ska ha varit närvarande minst tre nätter per vecka. (3) Deltagaren ska ha 

rapporterat dagtidsbesvär (för symtom: ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket”, för funktion: 

”något störande”, ”klart störande” eller ”mycket störande”). (4) Deltagaren ska inte ha 

uppfyllt kriterier för någon annan sömnstörning i fomuläret SLEEP-50. 

        Insomni symtom: Tre diagnostiska kriterier skulle uppnås för att tillhöra denna grupp. (1) 

Deltagaren ska ha bekräftat att han/hon haft sömnbesvär den senaste månaden. (2) Deltagaren 

ska ha rapporterat försenad insomning, vakenhet under natten eller för tidigt uppvaknande (31 

minuter eller mer per natt) eller dålig återhämtning efter sömn (”ganska lite” eller ”inte alls”) 

eller dålig sömnkvalitet (”ganska dålig” eller ”väldigt dålig”). (3) Deltagaren ska inte ha 

uppfyllt kriterier för någon annan sömnstörning i fomuläret SLEEP-50. 

        Normal sömn: Fyra kriterier skulle uppnås för att tillhöra denna grupp. (1) Deltagaren 

ska inte ha rapporterat några sömnstörningar den senaste månaden. (2) Deltagaren ska inte ha 
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rapporterat försenad insomning, vakenhet under natten eller för tidigt uppvaknande (mindre 

än 31 minuter per natt) eller dålig återhämtning efter sömn (”något” eller lägre värde) eller 

dålig sömnkvalitet (”varken bra eller dålig” eller lägre värde). (3) Deltagaren ska inte ha 

uppfyllt kriterier för någon annan sömnstörning i fomuläret SLEEP-50. 

        Hospital Anxiety and Depression Scale. Frågeformuläret Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS: Zigmond & Snaith, 1983) är ett mätinstrument med 14 påståenden 

uppdelade i två delskalor med vardera 7 påståenden som fångar upp ångest respektive 

depression. Den interna samstämmigheten för HADS var hög (HADS ångest: ,85, HADS 

depression: ,84). Påstående nummer 1, 4, 5, 8, 9, 12 och 13 fångar upp ångest, de övriga 

frågorna fångar upp depression. Svarsalternativen var graderade från 0-3 med lite varierande 

formuleringar. Påståenden som till exempel ”inte alls”, ”mycket sällan” och ”någon enstaka 

gång” värderas som 0 och påståenden som ”för det mesta”, ”ofta”, ”helt och hållet”, ”nästan 

jämt”, ”lika mycket som jag alltid gjort” och ”väldigt mycket” värderas som 3. (se Bilaga 1, 

sid 7, ”Ditt hälsotillstånd 2”). 

        Sleep-Related Behaviors Questionnaire. Frågeformuläret Sleep-Related Behaviors 

Questionnaire (SRBQ; Ree & Harvey, 2004) är ett mått för att fånga upp sömnrelaterade 

beteenden. SRBQ har en god intern samstämmighet (Cronbach´s Alpha = ,87). Antalet 

påståenden reducerades från 32 till 16 för att minska risken för uttröttning och låg 

svarsfrekvens. Reduceringen baserades originalrapporten  och genomfördes enligt följande: 

16 påståenden valdes ut baserat på korrelationer med Insomnia Severity Index eller dess 

delskalor (sömnsvårigheter och dagtidsbesvär) med ett värde ,40 eller högre. 

Svarsalternativen graderades från "nästan aldrig (1)” till ”nästan alltid (5)" (se Bilaga 1, sid 8, 

”Sömn 1”). 
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        Sleep Associated Monitoring Index. 

Frågeformuläret Sleep Associated Monitoring Index (SAMI; Harvey & Neitzert-Semler, 

2004) är ett instrument som fångar upp upplevda sömnrelaterade hot. SAMI har en hög intern 

samstämmighet (Cronbach´s Alpha = ,80) och reliabilitet. Antalet påståenden reducerades 

från 30 till 8 för att minska risken för uttröttning och låg svarsfrekvens. Reduceringen gjordes 

enligt följande: de påståenden som bildar varje delskala (finns 8 delskalor) kombinerades till 

åtta sammansatta påståenden. Svarsalternativen graderades från "aldrig (1)” till ”alltid (5)" (se 

Bilaga 1, sid 9, ”Sömn 2”) 

         Dysfuctional Beliefs and Attitudes about Sleep 10. Frågeformuläret Dysfuctional Beliefs 

and Attitudes about Sleep-10  (DBAS-10; Espie, Inglis, Harvey & Tessier, 2000; Morin, 

1993) användes för att fånga upp sömnrelaterade dysfunktionella tankar och attityder. DBAS-

10 har en hög intern samstämmighet (Cronbach´s Alpha = ,84) och reliabilitet. Formuläret 

består av tre delskalor: ”tankar om de omedelbart negativa konsekvenserna av sömnproblem” 

(fem påståenden), ”tankar om de långvariga negativa konsekvenserna av sömnproblem” (tre 

påståenden), och ”tankar om behov av att kontrollera sömnproblem” (två påståenden). Denna 

korta form av DBAS med 10 påståenden användes för att begränsa antalet påståenden men 

ändå använda ett mått som har god reliabilitet och validitet. Svarsalternativen graderades från 

"stämmer inte alls (1)” till ”stämmer helt (5)" (se Bilaga 1, sid 11, ”Sömn 3”). 

        Pre-Sleep Arousal Scale. Frågeformuläret Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS: Nicassio et 

al., 1985) mäter oro och uppvarvning vid insomning. Det består av två delskalor med åtta 

frågor vardera, en för kognitiv uppvarvning, PSAS-C och en för somatisk uppvarvning, 

PSAS-S. De statistiska analyser som utfördes i Nicassios utvärdering var Cronbach´s alpha, 

korrelationer samt en ANOVA. I vår psykometriska utvärdering har vi endast använt PSAS-C 

som mått för kognitiv uppvarvning vid insomning. PSAS-C har en hög intern samstämmighet 

(Cronbach´s Alpha = ,92). Deltagarna ombads att beskriva hur starkt de upplevt de påstådda 
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symtomen vid insomning under den senaste månaden. Svarsalternativen graderades från "inte 

alls (1)” till ”väldigt mycket (5)" (se Bilaga1, sid 10 ”Symtom”). 

        Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire. Frågeformuläret Anxiety and 

Preoccupation about Sleep Questionnaire används för att fånga upp oro och tankeverksamhet 

relaterad till sömn (APSQ; Tang & Harvey, 2004). APSQ har en hög intern samstämmighet 

(Cronbach´s Alpha = ,95) och validitet har etablerats med Pittsburgh Sleep Quality Index som 

mått på sömnkvalitet (r = ,44) och Beck Anxiety Inventory som mått  för ångest (r = ,37). 

Svarsalternativen är något förändrade i denna studie för att begränsa längden på hela enkäten. 

I originalformuläret används en skala från 1-10, i denna studie är skalan graderad från 1-5. 

Deltagarna ombads att gradera hur väl varje påstående stämt överens med deras uppfattning 

under den senaste månaden. Svarsalternativen graderades från "stämmer inte alls (1)” till 

”stämmer helt (5)" (se Bilaga 1, sid 12 ”Sömn 4”). 

Statistiska analyser 

        För att göra en psykometrisk utvärdering av skalorna PSAS-C och APSQ som mått på 

sömnrelaterad oro har ett antal statistiska test utförts. Två explorativa faktoranalyser 

genomfördes för att extrahera faktorer för båda måtten. Vi använde maximum likelihood som 

metod för faktor extraktion. En scree plot användes för att avgöra antalet faktorer som skulle 

behållas. Rotationen var oblique men, eftersom bara en faktor utvanns för båda måtten, så 

behövdes ingen rotation. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) och 

Bartlett Test of Sphericity användes för att försäkra att variablerna lämpade sig för en 

faktoranalys. För att bedöma om spridingen av poängen i skalorna var normalfördelade 

gjordes ett Kolmogorov Smirnov test. Cronbachs alfa beräknades för alla skalor som använts i 

analyserna för att bedöma skalornas interna samstämmighet och reliabilitet. Vidare utfördes 

ett antal korrelationer för att bedöma den diskriminanta validiteten mellan skalorna PSAS-C 

och APSQ som mätinstrument för sömnrelaterad oro och andra etablerade mätinstrument för 
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närliggande områden (DIN SÖMN som mått för sömnbesvär, SRBQ som mått för 

sömnrelaterade beteenden, SAMI som mått för upplevda sömnrelaterade hot, DBAS som mått 

för sömnrelaterade dysfunktionella tankar och attityder och HADS som mätinstrument för 

ångest och depression). Då vi arbetat med ett stort sampel som inte är normalfördelat, 

använde vi oss av Spearman Rho som metod för korrelationerna. Vid korrelationer mellan 

kategoriska och kontinuerliga variabler användes Eta. För att bedöma om mätinstrumenten 

kunde särskilja de tre grupperna med olika sömnmönster, så utfördes ett antal ANOVOR. 

Eftersom Levenes test visade att det inte var homogen varians mellan grupperna så användes 

Games Howell som post-hoc test. Vi gjorde 20 medlevärdesjämförelser för PSAS-C 

respektive APSQ på skalnivå och specifika påståenden. För att minska risken för typ I fel har 

vi korrigerat signifikansnivån till en mer konservativ nivå. Den ursprungliga nivån var p < 

.05. Efter korrigering blev p < .0025 ( .05/20 = .0025). 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

        I Tabell 2 presenteras deskriptiv statistik (medelvärden, standardavvikelser, minimum 

respektive maximum, kurtosis samt skevhet) för PSAS-C och APSQ som skalor och för 

specifika påståenden. Ett Kolmogorov Smirnov test visar att resultaten för de båda skalorna 

inte är normalfördelad, PSAS-C (F (1321) = ,15, p < .001), APSQ (F (1336) = ,29, p < .001). 

Vissa påståenden i båda skalorna har höga värden vad gäller framförallt kurtosis men även 

skevhet. Då detta är statistik som täcker hela samplet så kan detta anses normalt, endast en 

liten del av befolkningen lider av sömnrelaterad oro. I tabellen visar minimum och maximum 

att hela skalan används. 
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Tabell 2 

Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), minimum (min) respektive maximum (max), 
kurtosis samt skevhet för PSAS-C (n = 2,284) och APSQ (n = 2,306) som skalor och specifika 
påståenden. 

 

Skalor/påståenden 

 

M 

 

SD 

 

min 

 

max 

 

kurtosis 

 

skevhet 

PSAS-C: hela skalan 1,98 ,88 1  5 ,60 1,09 

PSAS-C: oroar mig för insomningen 1,51 ,94 1 5 3,08 1,95 

PSAS-C: går igenom eller funderar på dagens 
händelser 
 

2,27 1,12 1 5 -,22 ,73 

PSAS-C: nedstämda eller oroliga tankar 1,74 1,04 1 5 1,50 1,48 

PSAS-C: oroar mig för andra problem än 
sömnen 

2,08 1,14 1 5 ,17 1,00 

PSAS-C: tankemässigt alert och aktiv 2,01 1,11 1 5 ,18 ,99 

PSAS-C: kan inte stänga av tankarna 2,14 1,20 1 5 -,14 ,91 

PSAS-C: tankar far igenom huvudet 2,29 1,16 1 5 -,15 ,83 

PSAS-C: distraherad av ljud i min närhet 1,83 1,07 1 5 1,02 1,32 
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Fortsättning på Tabell 2 
 

Skalor/påståenden 

 

M 

 

SD 

 

min 

 

max 

 

kurtosis 

 

skevhet 

APSQ: hela skalan 1,58 ,85 1 5 2,51 1,76 

APSQ: oroar mig över den mängd sömn jag 
kommer få varje natt 
 

1,68 1,10 1 5 1,70 1,62 

APSQ: oro över hur sömn kommer påverka 
prestation under dagen 
 

1,74 1,09 1 5 1,35 1,48 

APSQ: oro över om sömn kommer drabba hälsa 1,65 1,09 1 5 1,86 1,68 

APSQ: oro över sömn försämra social förmåga 1,63 1,04 1 5 1,93 1,67 

APSQ: oro över sömn försämra humör 1,74 1,10 1 5 1,22 1,46 

APSQ: oro över tappat kontrollen över min 
sömn 
 

1,41 ,95 1 5 5,61 2,53 

APSQ: oro över förmåga att hålla vaken och 
pigg 
 

1,56 ,99 1 5 3,12 1,92 

APSQ: lägger ner stor ansträngning på att rätta 
till sömnproblem 
 

1,52 1,00 1 5 3,30 2,02 

APSQ: misslyckande att rätta till sömn 
bekymrar 
 

1,41 1,41 1 5 5,16 2,43 

APSQ: oro över sömn är ihållande 1,46 1,46 1 5 4,47 2,30 

       

Not. PSAS-C = Pre-Sleep Arousal Scale-Cognitive med en värderingsskala som går från 1-5 
där 1 = inte alls och 5 = väldigt mycket, APSQ = Anxiety and Preoccupation about Sleep 
Questionnaire med en värderingsskala som går från 1-5, där 1 = stämmer inte alls och 5 = 
stämmer helt.  
  
 
Begreppsvaliditet 

        Två explorativa faktoranalyser utfördes på de åtta påståendena i formuläret PSAS-C och 

de tio påståendena i formuläret APSQ. För PSAS-C (n = 2,284) var KMO = ,91 och BTS: (x² 

(df=28) = 12769.68, p< .001). För APSQ (n = 2,306) var KMO = ,95 och BTS: (x² (df = 45) = 

19936.19, p < .001). BTS och KMO visar att en faktoranalys kan utföras. Samstämmigheten 



En psykometrisk utvärdering 23 

mellan påståendena i PSAS-C var över ,40 för alla påståenden utom det sista som hade ett 

värde på ,30, och för APSQ var den ,50 för alla påståenden. Den totala variansen som 

förklaras av den extraherade faktorn för PSAS-C var 63.9% och faktorn för APSQ förklarade 

69,2%. Se Tabell 3 för PSAS-C och Tabell 4 för APSQ för påståendenas faktor laddning. 

 

Tabell 3 

Faktormatris för PSAS-C, faktor 1. 
 Faktorladdning 
PSAS-C: oroar mig för insomningen ,655 

PSAS-C: går igenom eller funderar på dagens händelser ,789 

PSAS-C: nedstämda eller oroliga tankar ,812 

PSAS-C: oroar mig för andra problem än sömnen ,838 

PSAS-C: tankemässigt alert och aktiv ,636 

PSAS-C: kan inte stänga av tankarna ,878 

PSAS-C: tankar far igenom huvudet ,920 

PSAS-C: distraherad av ljud i min närhet ,550 

 
Not. PSAS-C = Pre-Sleep Arousal Scale-Cognitive. 
 
 
Vi gjorde alla analyser i denna studie med två varianter av PSAS-C, dels den ursprungliga 

med åtta påståenden, men även med en variant med sju påståenden där vi tagit bort det sista 

påståendet ”distraherad av ljud i min närhet” som laddade avsevärt lägre än de övriga 

påståendena. Då ingen större skillnad uppstod i resultaten så valde vi att använda den 

ursprungliga skalan med åtta påståenden i de analyser som redovisas nedan. 
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Tabell 4 
 

Faktormatris för APSQ, faktor 1. 
 Faktorladdning 
APSQ: oroar mig över den mängd sömn jag kommer få 
varje natt 
 

,818 

APSQ: oro över hur sömn kommer påverka prestation 
under dagen 
 

,807 

APSQ: oro över om sömn kommer drabba hälsa ,857 

APSQ: oro över sömn försämra social förmåga ,861 

APSQ: oro över sömn försämra humör ,827 

APSQ: oro över tappat kontrollen över min sömn ,815 

APSQ: oro över förmåga att hålla vaken och pigg ,761 

APSQ: lägger ner stor ansträngning på att rätta till 
sömnproblem 
 

,712 

APSQ: misslyckande att rätta till sömn bekymrar ,814 

APSQ: oro över sömn är ihållande ,829 

   
Not. APSQ = Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire. 
 
 
Intern samstämmighet 

        För att göra en bedömning av reliabiliteten så är Cronbach´s alpha beräknat för de två 

skalor som är använda i denna studie (PSAS-C = ,92, APSQ = ,95). Resultaten visar att den 

interna samstämmigheten är mycket god för båda skalorna. 

Samband mellan oro och andra psykologiska mekanismer 

        För att bedöma den diskriminanta validiteten har vi jämfört skalorna PSAS-C och APSQ 

som mätinstrument för sömnrelaterad oro med andra etablerade mätinstrument för 

närliggande områden. Jämförelser har gjorts med SRBQ som mått för sömnrelaterade 

beteenden, SAMI som mått för upplevda sömnrelaterade hot, DBAS-10 som mått för 

sömnrelaterade dysfunktionella tankar och attityder och HADS som mätinstrument för ångest 



En psykometrisk utvärdering 25 

och depression. Tabell 5 visar att samtliga närliggande skalor korrelerar högt med PSAS-C 

och APSQ, över eller nära ,70. De skalor som mäter sömnrelaterade mekanismer korrelerar 

något högre än den som mäter ångest och lägst ligger korrelationen med skalan som mäter 

depression. Trots den höga korrelationsnivån kan skalorna anses mäta olika, men närliggande 

fenomen. PSAS och APSQ korrelerar inte så högt för att vara mätinstrument för samma 

underliggande fenomen. 

 
Tabell 5 

 
Spearmankorrelationer mellan skalorna PSAS-C och APSQ som mätinstrument för 
sömnrelaterad oro, SRBQ, SAMI och DBAS-10 som mätinstrument för sömn och HADS som 
mätinstrument för ångest och depression. 
 PSAS-C APSQ SRBQ SAMI DBAS

-10 
HADS 
ångest 

HADS 
depression 

PSAS-C  ,63** ,65** ,67** ,55** ,64** ,53** 

APSQ   ,72** ,69** ,72** ,59** ,52** 

        
Not. PSAS-C = Pre-Sleep Arousal Scale-Cognitive, APSQ = Anxiety and Preoccupation 
about Sleep Questionnaire, SRBQ =  Sleep-Related Behaviors Questionnaire , SAMI = Sleep 
Associated Monitoring Index, DBAS-10 =  Dysfuctional Beliefs and Attitudes about Sleep-
10, HADS =  Hospital Anxiety and Depression Scale.  
**p < .001 
 

Samband mellan oro och sömnbesvär/sömnkvalitet 

Korrelationer gjordes mellan skalorna PSAS-C och APSQ som mått för sömnrelaterad oro 

och sex frågor som mått för sömn den senaste månaden. Resultatet visar på medelstarka 

positiva korrelationer som sträcker sig från ,31 som lägst till ,55 som högst (”känner mig inte 

utvilad när jag vaknar” korrelerar med hög sömnrelaterad oro). Värdena för de båda oros-

skalorna skiljer något, men kan i stort sett bedömas vara likvärdiga. Se Tabell 6 för detaljerad 

information. 
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Tabell 6 
 
Korrelationer mellan skalorna PSAS-C och APSQ som mått för oro och sex frågor som mått 
för sömn den senaste månaden. 
Frågeformulär SÖMN under den senaste månaden PSAS-C APSQ 

SOL ,50ª ,43ª 

WASO-natt ,44ª ,46ª 

WASO-morgon ,31ª ,34ª 

TST ,37ª ,44ª 

SQ ,51b ** ,48b ** 

Utvilad när du vaknar ,54b ** ,55b ** 

   

Not. SOL = minuter vaken i sängen innan du somnar,  WASO-natt = minuter vaken under en 
natt, WASO-morgon = minuter vakna för tidigt, TST = timmar sömn per natt, SQ = 
sömnkvalitet.   
**p < .001, ª = ETA korrelation, b = Spearmankorrelation 
 

Jämförelse av medelvärden för skalor och påståenden mellan tre distinkta sömngrupper 

        Ett antal envägs ANOVOR utfördes för att säkra att båda skalorna kan urskilja de tre 

grupperna: insomni diagnos, insomni symtom och normal sömn. Medelvärdesjämförelserna 

gjordes för både PSAS-C och APSQ som skalor och för samtliga specifika påståenden. Dessa 

ANOVOR visade att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan grupperna och att 

både PSAS-C och APSQ kunde diskriminera de tre grupperna på skal nivå och för varje 

enskilt påstående. Separata post-hoc test (Games-Howell) för båda skalorna och alla 

påståenden i de båda formulären har utförts. Samtliga post-hoc analyser visar att gruppen 

insomni diagnos har en högre nivå av oro än grupperna insomni symtom och normal sömn, 

samt att gruppen insomni symtom har en högre nivå av oro än gruppen normal sömn (se 

Tabell 7 och 8). 
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Tabell 7 
 
Envägs ANOVA som visar medelvärden och standardavvikelser för frågeformuläret  PSAS-C 
som skala och specifika påståenden. 

PSAS-C 
 

Normal 
sömn 

(n=982) 

Insomni 
symtom 
(n=219) 

Insomni 
diagnos 
(n=120) 

df F 

 M SD M SD M SD   
PSAS-C 
hela skalan 
 

1,52 ,47 2,26 ,76 2,80 ,94 2,1318 194,49** 

Oroar mig för 
insomningen 
 

1,09 ,34 1,80 ,90 2,40 1,28 2,1319 126,23** 
 

Går igenom eller 
funderar på dagens 
händelser 
 

1,83 ,81 2,55 1,08 3,02 1,28 2,1320 85,54** 
 

Nedstämda eller 
oroliga tankar 
 

1,27 ,55 1,92 ,10 2,50 1,23 2,1318 97,34** 
 

Oroar mig för andra 
problem än sömnen 
 

1,56 ,70 2,33 1,03 2,87 1,28 2,1318 109,97** 
 

Tankemässigt alert 
och aktiv 
 

1,63 ,91 2,24 1,04 2,87 1,27 2,1319 66,55** 
 

Kan inte stänga av 
tankarna 
 

1,57 ,80 2,50 1,12 3,11 1,32 2,1319 137,19** 
 

Tankar far igenom 
huvudet 
 

1,73 ,76 2,65 1,09 3,21 1,25 2,1320 140,48** 
 

Distraherad av ljud i 
min närhet 
 

1,46 ,69 2,07 1,10 2,59 1,44 2,1319 64,450** 
 

         
Not. PSAS-C = Pre-Sleep Arousal Scale-Cognitive. Värderingsskalan går från 1-5 där 1 = inte 
alls och 5 = väldigt mycket. 
**p < .001 
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Tabell 8 
 
Envägs ANOVA som visar medelvärden och standardavvikelser för frågeformuläret  APSQ 
som skala och specifika påståenden.. 

APSQ 
 

Normal 
sömn 

(n=997) 

Inomni 
symtom 
(n=218) 

Insomni 
diagnos 
(n=121) 

df F 

 M SD M SD M SD   
APSQ 
hela skalan 
 

1,15 ,31 1,73 ,74 2,44 1,00  2,1333 163,51** 

Oroar mig över den 
mängd sömn jag 
kommer få varje natt 
 

1,19 ,54 1,90 1,06 2,60 1,33  2,1335 109,82** 
 

Oro över hur sömn 
kommer påverka 
prestation under dagen 
 

1,27 ,60 1,97 1,08 2,50 1,27  2,1334 93,58** 

Oro över om sömn 
kommer drabba hälsa 
 

1,17 ,49 1,88 1,11 2,65 1,35  2,1334 111,22** 
 

Oro över sömn 
försämra social förmåga 
 

1,16 ,46 1,77 1,00 2,45 1,23  2,1333 101,37** 
 

Oro över sömn 
försämra humör 
 

1,28 ,63 1,89 1,07 2,45 1,27  2,1334 79,96** 
 

Oro över tappat 
kontrollen över min 
sömn 
 

1,04 ,23 1,46 ,87 2,34 1,35  2,1334 80,74** 
 

Oro över förmåga att 
hålla vaken och pigg 
 

1,16 ,46 1,58 ,87 2,16 1,24  2,1334 59,74** 
 

Lägger ner stor 
ansträngning på att rätta 
till sömnproblem 
 

1,11 ,45 1,81 1,11 2,45 1,28  2,1334 104,95** 
 

Misslyckande att rätta 
till sömn bekymrar 
 

1,05 ,28 1,48 ,83 2,28 1,29  2,1334 84,01** 
 

Oro över sömn är 
ihållande 
 

1,04 ,26 1,61 ,95 2,47 1,29  2,1334 110,76** 
 

         
Not. APSQ = Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire. Värderingsskalan går 
från 1-5, där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. 
**p < .001 
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Diskussion 

 
        Syftet med denna studie var att göra en psykometrisk utvärdering av frågeformulären  

Pre sleep arousal scale (PSAS-C) och Anxiety and preoccupation about sleep questionnaire 

(APSQ) som mått för oro vid insomni. Sammantaget tyder resultatet på att båda 

frågeformulären har goda psykometriska egenskaper och är användbara som mätinstrument 

för att fånga upp oro relaterad till insomni. Den interna samstämmigheten kan anses vara 

acceptabel för båda skalorna och resultaten från faktoranalyserna visar att båda formulären 

har en god begreppsvaliditet. Faktorladdningen visar att PSAS-C är något mindre stabil än 

APSQ som har högre och jämnare värden. Korrelationen mellan PSAS-C och APSQ visar att 

skalorna har ett signifikant samband men tyder på en viss diskriminans. Detta visar på att oro 

är ett brett område att fånga upp. Vid en jämförelse med HADS framkommer att båda 

skalorna korrelerar lägre med HADS delskala för depression än den för ångest, något som 

skulle kunna förklaras med att ångest och oro är närliggande fenomen. PSAS-C korrelerar 

högre med SOL än APSQ vilket visar att PSAS-C är bättre på att fånga upp tillståndet vid 

insomning. Det faktum att APSQ korrelerar högre med SRBQ och DBAS än vad PSAS-C gör 

tyder på att APSQ har en bättre förmåga att fånga upp sömnrelaterad oro både dagtid och 

under natten. Jämförelsen av medelvärden mellan de tre distinkta sömngrupperna visar att 

båda skalorna, även på påståendenivå, har en god förmåga att differentiera grupper med olika 

grad av sömnbesvär, vilket visar på en god intern validitet. Resultaten i denna studie visar att 

båda formulären är fungerande instrument för att mäta sömnrelaterad oro, vilket även 

bekräftats i tidigare forskning (Nicassion, 1985; Tang & Harvey, 2004).  

        Vår studie är en betydligt bredare och mer omfattande psykometrisk utvärdering än vad 

som tidigare gjorts. Fler statistiska analyser är utförda på ett större sampel, vilket ger en 

säkrare utvärdering vad gäller mätinstrumentens reliabilitet och validitet. Som framkommit i 

inledningen finns ett antal brister med både Nicassios och Tang & Harveys utvärderingar. De 
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har använt relativt små sampel utan randomisering och med dålig åldersspridning, vilket 

påverkar den externa validiteten. Båda studierna saknar faktoranalyser som kan säkra 

begreppsvaliditeten. De har gjort jämförelser med andra närliggande mått, men i relativt liten 

omfattning. Det är tydligt att en mer omfattande psykometrisk utvärdering som denna kan 

fylla en viktig funktion för fortsatt forskning. 

        Vi har tidigare belyst att det finns tre modeller som handlar om kognitiv aktivitet där oro 

är en viktig mekanism (Espie, 2002; Harvey, 2002; Lundh & Broman, 2000). De påståenden 

som används i PSAS-C och APSQ har en tydlig koppling till dessa teorier. I de kognitiva 

modellerna är det processer i den mentala uppvarvningen i kombination med ruminering och 

människans subjektiva syn på sin sömn, som verkar vara kärnan i oro vid insomni (Tang & 

Harvey, 2004). Påståendena i PSAS-C fångar vad tankarna av oro vid insomning innehåller 

och vilken grad av oro som upplevs, medan påståendena i APSQ fångar oro och subjektiv 

perception av sömn. APSQ har dessutom en inriktning mot sömnrelaterad oro under både 

dagtid och nattetid. Tidigare forskning har efterfrågat mätinstrument för hur den kognitiva 

aktiviteten under dagtid påverkar sömnen (Espie, 2002; Harvey, 2002; Lundh & Broman, 

2000). Innan APSQ togs fram 2002 fanns inget formulär som täckte detta område. En annan 

påtaglig skillnad som vi vill lyfta fram är hur påståendena i de båda formulären är 

formulerade. PSAS-C använder ett väldigt enkelt språk med korta påståenden som lämnar 

utrymme för olika tolkningar. Detta innebär att deltagarna i vissa fall kan ha svårt att veta hur 

de ska förhålla sig till ett påstående. Ett exempel är påståendena ”tankar far genom huvudet” 

och ”går igenom eller funderar på dagens händelser” som båda har ett högt medelvärde i alla 

tre grupperna, även för de med normal sömn (se Tabell 7). Detta anser vi vara tankar som är 

fullt normala och kan besvaras med ”stämmer helt” av de flesta, även de utan sömnstörningar. 

Påståendena i APSQ är skrivna i jag-form och har ett tydligare språk och mer välformulerade 

meningar, vi uppfattar dem som enklare att tolka och besvara. Trots denna skillnad anser vi att 
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båda formulären kan vara till stor nytta i kliniska sammanhang och för empiriska studier som 

vill fånga upp oro i samband med insomni. 

        Det finns några begränsningar i denna studie. För det första blev det ett stort bortfall från 

det ursprungliga samplet som ombetts fylla i den enkät som skickades ut. Över hälften av de 

tillfrågade svarade inte, något som skulle kunna påverka resultatet. Trots bortfallet så blev 

samplet relativt stort, och en bortfallsanalys visade att samplet fortfarande var representativt. 

För det andra har ingen test-retest utförts, vilket innebär att vi inte kan uttala oss om 

mätinstrumentens stabilitet över tid. För det tredje kan enkätens omfattning (12 sidor med 241 

frågor) ha påverkat deltagarnas svar. De formulär vi utvärderat låg i slutet av enkäten, något 

som kan ha bidragit till en uttröttningseffekt hos deltagarna. Trots dessa begränsningar har 

denna studie ett flertal styrkor. Denna psykometriska utvärdering är mer omfattande än de 

studier som tidigare gjorts. Vi har använt ett stort och slumpmässigt utvalt sampel (n = 2333) 

med en varierad åldersspridning och jämn könsfördelning, något som ger en god extern 

validitet. Utvärderingen omfattar även två faktoranalyser som styrker formulärens 

begreppsvaliditet. En annan styrka är att de båda orosformulären, PSAS-C och APSQ, 

jämförts med varandra, något som inte gjorts i tidigare forskning. Dessutom har fler 

jämförelser gjorts med andra närliggande mått relaterade till sömn och oro än i tidigare 

studier. Detta belyser formulärens samband med andra psykologiska mekanismer och med 

sömnbesvär. 

        Trots att denna utvärdering är relativt omfattande så kan det vara av vikt för framtida 

studier att göra ett test-retest för att bedöma stabiliteten över tid. PSAS-C är ett viktigt 

mätinstrument för att fånga upp oro och kognitiva processer vid insomning. Därför kan det 

vara betydelsefullt att förtydliga de påståenden som används i formuläret för att få en 

tydligare bild av detta fenomen. Båda formulären har en viktig funktion att fylla i dagens 

forskning och klinisk tillämpning. Den forskning som finns idag består huvudsakligen av 
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tvärsnittsstudier och experimentella studier. Med dessa metoder kan man inte mäta hur oro 

utvecklas över tid (Jansson & Linton, 2006). För att fånga upp om sömnrelaterad oro som är 

associerad med subjektiv sömnperceptionen ökar över tid, är det av stor vikt att fler 

longitudinella studier görs. 

        Frågeformulären PSAS-C och APSQ fångar in fenomenet oro vid insomni. PSAS-C 

mäter den kognitiva uppvarvningen vid insomning och ruminering samt i vilket stadie oron 

existerar. APSQ mäter den subjektiva perceptionen av sömn både under dagtid och nattetid. 

Dessa två frågeformulär i kombination med longitudinella studier kan vara en viktig 

bidragande faktor för att förstå oros roll vid insomni. Dålig sömn är en hälsorisk som skapar 

stort lidande. Eftersom så många människor på något vis är drabbade av sömstörningar, är det 

av stor vikt att samhället tillhandahåller resurser och redskap som kan bidra till att reducera 

detta problem. Bra utvärderade frågeformulär i kombination med empiriska studier över tid är 

en förutsättning för att fånga in problematiken kring insomni och ge människor den hjälp och 

det stöd de behöver.  
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