KSQ – Karolinska Sleep Questionnaire
Beskrivning av instrumentet och dess
användningsområde
Karolinska
Sleep
Questionnaire
(KSQ)
är
ett
självskattningsformulär som mäter sömnsvårigheter.
Frågorna i formuläret avser de senaste tre månaderna och
inbegriper sömnbesvär så som problem med insomning och
uppvaknande,
otillräcklig
sömn,
snarkningar
och
andningsuppehåll, påverkan under dagen m.m.
KSQ består av två olika typer av frågor: en del som handlar om
nattsömn och en del som handlar om sömnrelaterade besvär
under dagen. De frågor som relaterar till nattsömn mäter tre
olika aspekter av sömnen: sömnkvalitet, uppvaknandebesvär
och andningsuppehåll. Sömnrelaterade besvär under dagen
sammanfattas
som
sömnighet/trötthet.
Formuläret
innehåller även en fråga om återkommande mardrömmar
men då detta är ovanligt hos vuxna brukar frågan oftast
uteslutas. Ytterligare en fråga handlar om huruvida man får
för lite sömn och denna kan ses som en kontrollfråga [1].

Översikt
Funktion
 Screening
 Stöd vid bedömning/diagnosticering

Sakområde
 Sömn

Målgrupper
Från 18 år
 Självskattning
Antal frågor
18 påståenden + 8-11 frågor

Tidskrav
Inte angett.

Tolkningsstöd
Användarmanual finns ej. Enklare
instruktioner för tolkning finns på
svenska

Legitimationskrav
Nej

Vilka grupper är instrumentet gjort för?
KSQ har validerats för användning i åldrarna 18-79 år [1].

Licenskrav
Nej

Kostnad

Hur många frågor består instrumentet av?
KSQ består av 18 frågor. Dessutom tillkommer 8-11 frågor
som handlar om sömnvanor och hur sömnen upplevs.

Formuläret kan användas utan kostnad

Administration
Fylls i manuellt på papper

Evidens och beprövad erfarenhet

Hur lång tid tar det att fylla i?
Inte angett.

Tolkning av resultat
Av de 18 frågorna så handlar tio om nattsömn. Av dessa tio
handlar sju frågor om sömnkvalitet och tre om snarkningar
och andningsuppehåll. Frågorna om sömnkvalitet kan
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ytterligare delas upp i två dimensioner: sömnkvalitet och uppvaknandebesvär. Sex frågor mäter
sömnighet och trötthet under dagen och en fråga handlar om återkommande mardrömmar. Den
sista frågan är en kontrollfråga och handlar om huruvida man anser sig sova för lite.
Påståendena besvaras på en sex-gradig skala mellan 0-5, där 0 = aldrig och 5 = alltid. En högre
poäng på KSQ innebär således mer sömnproblem. Observera att det också finns
rekommendationer om att använda en annan poängsättning, vilket resulterar i högre totalpoäng
och omvänd tolkning av poängen (det vill säga lägre poäng = mer problem) [2].
För tolkning av resultatet räknas ett medelvärde ut för de frågor som mäter respektive aspekt av
sömnbesvär (sömnkvalitet, 4 frågor; uppvaknandebesvär, 3 frågor; andningsuppehåll, 3 frågor
samt sömnighet/trötthet, 6 frågor). Man använder sig alltså inte av totalpoängen för hela
instrumentet vid tolkning av formuläret. Det är också möjligt att räkna ut index-värden för
insomni och andningsuppehåll.

Gränsvärden
Gränsvärden, så kallade cut-offs, kan användas för att få en bild av hur en individs eller grupps
skattningar förhåller sig till skattningar av individer som inte har någon problematik. Gränsvärden
får man genom att jämföra en grupp utan problem med en grupp som har konstaterade problem
(t.ex. någon form av diagnos). Om inte sådana gränsvärden finns tillgängliga kan man istället
använda sig av den så kallade 90:e percentilen. Då brukar man tala om att de 10 procent som har
högst poäng hamnar över gränsvärdet för när man kan anses ha problem. Gränsvärden utifrån
90:e percentilen är mer osäkra eftersom de bygger på antaganden. Alla gränsvärden ska endast
ses som vägledande och ytterligare information bör alltid inhämtas för en mer komplett
bedömning.
I tabellen visas en översikt över de gränsvärden som finns för en svensk befolkning [1].
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Gränsvärden för KSQ utifrån den 90:e percentilen
Under gränsvärdet
för sömnproblematik
KSQ sömnkvalitet
Kvinnor
0 – 3,24
Män
0 – 2,99
Totalt
0 – 2,99
KSQ uppvaknandebesvär
Kvinnor
0 – 2,99
Män
0 – 2,66
Totalt
0 – 2,99
KSQ andningsuppehåll
Kvinnor
0 – 1,66
Män
0 – 2,66
Totalt
0 – 1,99
KSQ sömnighet
Kvinnor
0 – 2,49
Män
0 – 2,19
Totalt
0 – 2,37

Över gränsvärdet för
sömnproblematik
3,25 - 5
3-5
3-5
3-5
2,67 - 5
3-5
1,67 - 5
2,67 - 5
2-5
2,50 – 5
2,20 – 5
2,38 – 5

Normalvärden
Normalvärden (normer) är värden som tagits fram i en större grupp som anses vara representativ
för en viss befolkning. För att få fram normalvärden för KSQ har man låtit en sådan representativ
grupp besvara formuläret och sedan har man räknat ut medelvärde och standardavvikelse (hur
mycket alla poängsummor i genomsnitt skiljer sig från medelvärdet) för denna grupp. Dessa
värden gör det möjligt att jämföra en poäng med normalvärdet. På så sätt kan man få en
indikation på om den undersökta individen/gruppen verkar ha mer, eller mindre, problem än vad
som kan anses vara normalt.
Nedan följer en tabell över normalvärden i en svensk befolkning [1].
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Normalvärden för KSQ
KSQ sömnkvalitet
Kvinnor
Män
Totalt
KSQ uppvaknandebesvär
Kvinnor
Män
Totalt
KSQ andningsuppehåll
Kvinnor
Män
Totalt
KSQ sömnighet
Kvinnor
Män
Totalt

N

Medelvärde

Avvikelse

1898
1508
3406

1,71
1,42
1,58

1,04
0,95
1,01

1898
1508
3406

1,55
1,35
1,47

1,04
0,98
1,03

1898
1508
3406

0,57
0,96
0,74

0,88
1,10
1,00

1898
1508
3406

1,28
1,17
1,23

0,90
0,86
0,88

Förutsättningar för användning
Inga krav för användning av KSQ har angetts.
En version av formuläret finns att ladda ner från Stressforskningsinstitutet. Det är dock inte
samma version som de svenska normalvärdena baseras på. På Stressforskningsinstitutets
hemsida finns också enklare instruktioner för poängsättning och tolkning av det formulär som
finns
där.
Både
formulär
och
instruktioner
finns
här:
http://www.stressforskning.su.se/forskning/sömn-och-vakenhet/ksq. Här kan man också hitta
kontaktuppgifter till en av utvecklarna av KSQ.

Evidens och beprövad erfarenhet
KSQ bedöms vara en delvis väletablerad bedömningsmetod. Mer information om vilka kriterier
som krävs för att ett instrument ska få kallas ’delvis väletablerat’ hittar du här. Instrumentet är
utvecklat vid Karolinska Institutet i Stockholm och har utvärderats i två referentgranskade
artiklar, som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter [1,3]. Formuläret visar på både bra
reliabilitet och validitet, vilket innebär att det har en hög pålitlighet och giltighet.
KSQ har använts i en svensk studie för att mäta effekten av en insats [4]. Vad som kan betraktas
som en statistiskt säkerställd förändring beror på flera olika faktorer och kan skilja mellan olika
behandlingar och grupper. Därför bör en statistiker alltid konsulteras för att klargöra vad som
innebär en signifikant förändring i varje enskilt fall.
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Karolinska sömnformulär
1. Hur lång sömn anser du att du behöver per
dygn?

____ timmar ____ minuter

2. Försök att ange i hur hög grad du anser dig
vara morgonmänniska eller kvällsmänniska.

 utpräglad morgonmänniska (dvs. morgonpigg och
kvällstrött)
 i viss mån morgonmänniska
 i viss mån kvällsmänniska
 utpräglad kvällsmänniska (dvs. morgontrött och
kvällspigg)

3. När brukar du vanligen gå upp respektive gå till sängs?
Arbetsdagar:
Lediga dagar:
Lägger mig (släcker lampan) kl. ________ och Lägger mig (släcker lampan) kl. ________ och stiger upp
stiger upp kl. ________ .
kl. ________ .
Tid innan du somnar (efter att du släckt
lampan)? _________ minuter.

Tid innan du somnar (efter att du släckt lampan)?
_________ minuter.

Regelbunden tupplur från kl. _________ till
kl. __________ .

Regelbunden tupplur från kl. _________ till kl.
__________ .

4. a) Anser du att du får tillräckligt med sömn?

b) Om du får för lite sömn, vad tror du det
beror på?
5 Hur tycker du att du sover på det hela taget?







ja, definitivt tillräckligt
ja, i stort sett tillräckligt
nej, något otillräckligt
nej, klart otillräckligt
nej, långt ifrån tillräckligt

________________________________
________________________________






mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt

6. Utöver sömnen, tycker du att du får tillräckligt  ja, definitivt tillräckligt
med vila/avkoppling?
 ja, i stort sett tillräckligt
 nej, något otillräckligt
 nej, klart otillräckligt
 nej, långt ifrån tillräckligt
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7. Hur ofta hinner du återhämta dig mellan
arbetspassen?

mellan varje arbetspass i stort sett
mellan några enstaka arbetspass per vecka
mellan någon/några arbetspass per månad
mellan någon/några arbetspass per år
aldrig

8. Hur ofta hinner du återhämta dig under lediga  varje period i stort sett
perioder?
 de flesta perioder
 någon enstaka period per månad
 någon/några gånger per år
 aldrig
9. Har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna?
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

För det
mesta

Alltid

Vet ej

5 ggr
Någon
Flera 1-2 ggr 3-4 ggr eller mer
gång ggr/mån /vecka /vecka /vecka
a) Svårigheter att somna













b) Svårigheter att vakna













c) Upprepade uppvaknanden
med svårigheter att somna om













d) Kraftiga egna snarkningar















e) Kippar efter andan, "frustar"
under sömnen















f) Andningsuppehåll under
sömnen















g) Mardrömmar













h) Ej utsövd vid uppvaknandet













i) För tidigt uppvaknande













j) Störd/orolig sömn













k) För lite sömn













l) Känsla av att vara utmattad vid
uppvaknandet













m) Sömnig under arbete













n) Sömnig under fritid













o) Ofrivilliga sömnperioder
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(tillnickning) under arbetet
p) Ofrivilliga sömnperioder
(tillnickning) under fritid













q) Behov av att kämpa mot
sömnen för att hålla sig vaken













r) Trött i huvudet under dagen













10. Hur ofta sover du 5 timmar
eller mindre under dygnet?













11. Hur ofta sover du 9 timmar
eller mer under dygnet?













12. I vilken utsträckning utgör störd sömn ett
hälsoproblem för dig?
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 mycket stort problem
 ganska stort problem
 varken stort eller litet problem
 ganska litet problem
 mycket litet problem
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Bilaga. Sammanställning av evidens.
Evidensnivå



Delvis väletablerad bedömningsmetod
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Reliabilitet
Artikel

N

Ålder

Urval

Intern
konsistens

Reliabilitet



1
3406

18-79

Generellt*

0,73-0,87

Validitet
Strukturell
validitet

Prediktiv
validitet


-

(för delskalor)

CFI = 0,95

Samtidig
validitet

Yta under
kurvan

Sensitivitet/
specificitet


-

GFI = 0,96

0,40-0,60
(stress)

Totalt


-

-

0,49-0,51
(ångest)

RMSEA = 0,08

0,46-0,50
(depression)


2
103

30-66

Patienter på
sömnklinik

-

-

-

-

-

-

0,56/0,68
(apné/
snarkning)
0,37/0,71
(sömnighet)

 = Minimal (M);  = Tillfredsställande (T); = Bra (B).
Kriterier för bedömningen av evidensen hittar du här.

* Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker.
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