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Kronisk stress har visats kunna påverka immunförsvaret negativt och 
således kan den öka känsligheten för förkylningar och 
infektionssjukdomar. Syftet med denna studie var att undersöka om 
infektionssjukdomar i högre grad uppkommer efter en stressad period, 
dvs. på semestern. Hundratvå lärare och sextionio andra 
yrkesmän/kvinnor fick fylla i en av författaren utformad enkät om 
upplevd stress och hälsa. Resultaten visade att det kan finnas en ökad 
risk för infektionssjukdomar under loven/semestern och att stress just 
före semestern signifikant korrelerar med ökad förkylningsfrekvens på 
loven. Lärarna visade sig vara signifikant mer sjuka på loven och mer 
stressade före semestern än kontrollgruppen, samtidigt som de var 
stressade längre och sjuka längre. Möjligtvis kan stressen leda 
kroppen till en utmattningsfas under ledigheten, eller avslappningen i 
sig sänker immunförsvaret. Vidare forskning inom detta kan ge en 
bättre förståelse för den psykosociala modellen samt för fysiologin 
och psykets interaktionella natur. 
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I n l e d n i n g 
 
Länge har den medicinska världen arbetat utifrån dikotomin kropp och själ och har 
endast under senare decennier tack vare Engels verk börja arbeta utifrån en 
biopsykosocial modell som använder sig av fysiska och psykiska faktorer för att förstå 
progressionen av sjukdomar (Alonso, 2004). Detta för att hälsan påverkas inte enbart av 
störning i fysiska system eller skada på celler utan även av hur vår hjärna och själ mår. 
För att förstå sjukdomssymptom och även hur begränsande vissa åkommor kan vara 
krävs en beaktning av psykologiska faktorer som kan förklara det fysiologin inte kan 
(Main, Richards & Fortune, 2000).   
 
Det är allmänt känt att stress kan ha negativa effekter på människors hälsa och 
tillsammans med vissa sårbarhetsfaktorer kan bidra till utvecklingen av sjukdomar. De 
åkommor som numera på ett generellt plan förknippas med stress är hjärt- och kärl 
sjukdomar och problem i mage och tarm (ex. magsår). Dessa tros påverkas av stress på 
ett direkt sätt då fungerandet av de specifika organen berörs av det sympatiska 
nervsystemet som rubbas vid stress (Natelson, 2004). Forskning av bland andra 
Marsland et al.(2002) har dock visat att andra typer av sjukdomar, även de som beror på 
en form av antigen, som virus eller bakterie, kan påverkas eller/och försämras av stress. 
Om nu så är fallet är det adekvat att konstatera att även immunförsvaret påverkas av 
stress och rubbningar i det sympatiska nervsystemet (Marsland, Bachen, Cohen & 
Manuck, 2002). 
 
Sedan långt tillbaka har organismer varit utsatta för press från omgivningen och 
kapaciteten att svara till denna har lett till en anpassning till utomstående hot som har 
haft en evolutionär funktion. Responsen till hoten har uttryck sig i olika fysiologiska 
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förändringar som förbereder högsta beredskap för att fly eller attackera (Währborg, 
2002 efter Selye, 1975), vilket gör det inte orimligt att anta att ändringar i 
immunförsvaret utgör ett led i den fysiologiska anpassningen till hoten. Följaktligen 
skulle en förändring i immunsystemet leda till snabbare läkning av skador och mindre 
sårbarhet för sjukdomar så att all den fysiologiska energin skulle kunna användas för 
bekämpning av hotet (Segerström & Miller, 2004). 
                       
Vi moderna människor möter knappast samma hot som de som borde förbereda för en 
fight-or-flight respons för våra förfäder. Ändå fortsätter den fysiologiska responsen att 
uttrycka sig på samma sätt som då, vilket leder till att nutidens mentala hot, som inte 
bör kräva en egentlig fysisk respons, påverkar kroppens fysiologi och då även 
immunsystemet (Segerström & Miller, 2004). Med detta i åtanke ter det sig rimligt att 
studera vilken inverkan mental belastning faktiskt kan ha på immunförsvaret och 
därmed på sårbarheten för sjukdomar. 
 
Stress 

 
Länge har det spekulerats om begreppet stress och vad stress egentligen är och hur olika 
typer av sådan kan påverka individer på olika sätt. Då det inte finns en entydig 
definition av stress har forskare studerat och mätt stress utifrån olika premisser, vilket 
kan ha gjort att det inte alltid är samma sak som mäts i de olika studierna. 
 
Traditionellt har stress beskrivits som en negativ kognitiv och emotionell status som 
uppstår när omgivningens krav överväldigar individens förmåga att hantera situationen 
och resurserna inte är tillräckliga (Lazarus & Folkman, 1984 i Cohen, Tyrell & Smith., 
1991). Flera studier under den senaste tiden har dock enklast definierat stress som de 
omständigheter som gör att individer upplever stress, det vill säga stressorer 
(Segerström & Miller 2004). Vidare har stress mätts som negativa livshändelser som 
orsakar psykologisk oro och som påverkar individens välmående (Cohen & Williamson, 
1991). 
 
Stress verkar på två system, binjuremärgssystemet som styrs av det sympatiska 
nervsystemet, sympathetic-adreno-medullary (SAM) och det hypofysstyrda 
binjurebarkssystemet, hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA-axeln). Under 
stressprocesser är stresshormoner såsom katekolaminer (adrenalin och noradrenalin) och 
glukortikoider såsom kortisol verksamma (Währborg, 2002; Lundberg & Wentz, 2004).   
 
Det är inte en enkel sak att definiera stress som ett enskilt fenomen då den är subjektiv 
och utgörs av olika komponenter. Intensitet och varaktighet är avgörande för vilken 
inverkan stress har på kroppen. Vanligtvis är en kort och uppiggande stress positiv och 
verkar för att vi ska kunna fungera bättre, däremot blir en längre och intensiv stress 
kronisk och verkar negativt på vårt välmående (Dhabhar, 2002). 
 
Människor och djur klarar av att hantera flera olika situationer och den som överlever är 
den som klarar av att anpassa sig bäst (Korte, Kolhaas, Wingfield & McEwen, 2005). 
Kroppens förmåga att anpassa sig till förändring har kommit att kallas för allostas 
(McEwen, 2000) och gör att kroppen kan hantera stressorer med aktivering av flera 
fysiologiska system. När väl faran är över återgår de fysiska funktionerna till det 
normala tillståndet (Lundberg & Wentz, 2004). I de fall då mekanismerna inte stängs av 
och kroppen bevarar ett alarmtillstånd genom att katekolaminer, kortisol, 
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neurotransmittorer och immuncytokiner utsöndras för mycket eller för ofta övergår 
allostasen till allostatisk belastning och stressar kroppen (McEwen & Wingfield, 2003). 
 

Immunförsvar 

 

Immunförsvaret är ett av de viktigaste systemen i kroppen då det skyddar organismen 
från olika sjukdomar genom att blockera invaderande mikroorganismer (antigener) 
såsom virus, bakterier, svamp m.m. (Cohen & Herbert, 1996).  
 
Immunförsvaret baseras på två igenkänningssystem: det medfödda (innate) och det 
adaptiva (adaptive eller acquired). Det medfödda (innate) immunsystemet har utvecklats 
långt före det adaptiva (adaptive) och utgör det första försvaret mot antigena 
organismer. Systemet kan känna igen flera främmande molekylmönster genom speciella 
receptorer, som är avsedda till att just känna igen avvikande mönster, vilket gör att 
systemet även blir nödvändigt för den adaptiva responsen (Black, 2003). Responsen till 
antigena substanser är således generaliserad och uttrycker sig i inflammation, cellerna 
samlar sig vid infektionsstället och utsöndrar toxiska substanser som ska skada de 
invaderande mikroorganismerna (Segerström & Miller, 2004). Olika typer av patogena 
tillstånd inducerar frisläppningen av inflammatoriska cytokiner vilka stimulerar flera 
funktioner hos det medfödda systemet (Black, 2003) och har en stor effekt på 
organismen genom att bidra till feber, inflammation och sårläkning (Segerström & 
Miller, 2004). Då cytokinerna även släpps tidigt under infektionsfasen har de även 
funktionen att påverka intensitet och typ av effektivitet i det adaptiva systemet (Black, 
2003). Detta senare system är mer specifik och långsammare än det förra. Det baserar 
sig på specifika receptorer på lymfocyterna som endast känner igen en specifik antigen, 
vilka vid aktivering ökar i antal (proliferation) och kämpar mot de externa organismerna 
(Segerström & Miller, 2004). 
 
Det adaptiva systemet är även indelad i två typer, den cellulära (th1) och den humorala 
(th2). Den förra verkar på intracellulära antigener såsom virus och bekämpar antigener 
direkt med immunceller medan den senare verkar på extracellulära mikroorganismer 
såsom parasiter och bakterier och bekämpar det utomstående med produkter av 
immunceller såsom antikroppar (Segerström & Miller, 2004; Cohen & Herbert, 1996). 
 
Hur immunförsvaret fungerar är ytterst viktigt att känna till då det tycks finnas flera 
relationer mellan detta och de andra kommunikationssystemen i kroppen (Ray, 2004). 
Hur just immunsystemet påverkas av dessa relationer kan studeras genom att undersöka 
ändringar i de olika komponenterna. För att allt ska fungera som det ska i organismen är 
det viktigt att flera typer av immunceller befinner sig i rätt proportion till varandra, 
vilket gör att kvantifiering av de olika cellerna kan utgöra en adekvat parameter att 
undersöka (Segerström & Miller, 2004). Cytokiner exempelvis och hur dess 
inflammatoriska respons påverkas av olika psykologiska parametrar har undersökts 
mycket (Miller, Cohen & Ritchey, 2002). Distinktionen mellan medfödd immunitet och 
adaptiv är även viktigt då det tycks som dessa två påverkas på olika sätt av olika typer 
av eventuella psykologiska fenomen (Dhabhar, 2002). 
 
Immunförsvaret är ett ytterst komplicerat system, som utgörs av flera komponenter som 
dels samspelar med varandra och dels interagerar med andra system i organismen, vilket 
gör det ytterst troligt att olika komponenter i det egna systemet kan påverka varandra 
och att ändringar i en del kan orsaka ändringar i en annan del. Med detta i åtanke blir 
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det ytterst intressant att undersöka hur interaktionen mellan de olika systemen och hur 
ändringar i dessa kan påverka människans välbefinnande i stort. 
 
Interaktionen mellan det neuroendokrina systemet och immunförsvaret 

 

Interaktionen och relationerna mellan olika system i organismen har på senare tid 
kommit att uppmärksammas mer och mer. De system som syftas på här är 
informationssystemen i kroppen: det centrala nervsystemet, det endokrina systemet och 
immunförsvaret, vilka har visats interagera mycket med varandra (Ray, 2004). Då det 
finns flera relationer mellan dessa ter det sig rimligt att tro att störningar i det ena kan 
påverka de andra, vilket gör att kroppen kan bli mer sårbar för sjukdomar i de fall då 
balansen i ett system eller mellan systemen rubbas (Shanks & Lightman, 2001).  
 
Stress har uppmärksammats noga i detta avseende då den påverkar både det centrala 
nervsystemet och det endokrina systemet, vilket gör att den indirekt även kan ändra 
aktiviteten i immunförsvaret och således vara en bidragande faktor till uppkomsten och 
försämringen av flera typer av sjukdomar som borde kunna hindras av immunsystemet. 
Anledningen till att stressen kan ”tränga in i kroppen” är att den slår på det sympatiska 
nervsystemet, vilket utgår från hjärnan och förgrenas via ryggmärgen till kroppens alla 
organ, blodkärl och körtlar och således påverkar det fysiska välbefinnande likasom den 
psykiska (Lundberg & Wentz, 2004). Då nervsystemet är länkat till immunförsvarets 
funktioner och påverkar kroppens fysiologi i så hög grad går det att konstatera att 
påslaget som stressen leder till i nervsystemet borde även speglas i viss mån på 
immunsystemet (Rabin, Cohen & Ganguli, 1989). 
 
Det förra vittnar om att det finns en länk mellan stress och immunförsvarets fungerande, 
vilket förutsätter en kommunikation mellan det centrala nervsystemet (CNS) och just 
immunförsvaret. Denna kommunikation är ömsesidig och verkar åt båda riktningar, 
vilket är viktigt för att förstärka påståendet att både det immuna och det endokrina 
systemet har liknande interaktioner med CNS. Mycket riktigt kan celler i 
immunförsvaret utsöndra hormoner som vanligtvis är associerade med det endokrina 
systemet. Det är också troligt att tänka sig att immunceller kan producera hormoner som 
verkar på CNS, vilket senare inducerar produktion av ytterligare hormoner som kan 
påverka immunförsvaret. Detta gör således klart att det finns relationer som arbetar åt 
flera håll (Rabin et al., 1989) och det verkar som den bidirektionella neuroimmuna 
kommunikationen kan ha en adaptiv och homeostatisk reglerande funktion och vara av 
vikt för känsligheten för sjukdomar och allergier (Lekander, 1999) 
 
Med de föregående påståenden i åtanke är nästa steg att fråga sig mer konkret vilka 
banor kan binda samman de olika systemen. Möjliga förklaringar är hormonella 
interaktioner eller direkt innervation mellan CNS och immunförsvaret (Cohen & 
Herbert, 1996). Hormoner från hjärnan kan genom deras cirkulation i blodet påverka 
funktionen av immunceller eller kan göra verkan på utsöndring av andra hormoner från 
endokrina vävnader som i sin tur angriper funktionen i immunförsvaret (Rabin et al., 
1989). Hormoner och transmittorsubstanser såsom adrenalin, noradrenalin, kortisol 
(stresshormoner) och neuropeptider (endorfiner och enkefaliner) binder till specifika 
receptorer på vita blodkroppar (immunceller) och har olika reglerande effekt på deras 
distribution och funktion (Segerström & Miller, 2004). Dessa hormoner kan både ha en 
positiv och en negativ inverkan beroende på flera faktorer såsom koncentration av 
substansen, vilken cellpopulation som beprövas och hur lång verkan är (Rabin et al., 
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1989).  En annan möjlig typ av kommunikation kan ske genom att nerver/fibrer från 
hjärnan går ner till och binder sig till lymfisk vävnad, vilket i sin tur leder till en 
utsöndring av kemiska substanser som lokalt kan verka på lymfisk funktion (Rabin et 
al., 1989; Segerström & Miller, 2004). 
 
När kroppen skadas svarar immunförsvaret med flera mekanismer som tillsammans 
kommit att kallas inducering av den akuta fasens respons (the induction of the acute 
phase response), vilket förkortas med APR. Immunceller som cytokiner är främsta 
medlare i denna reaktion, men även stresshormoner såsom kortikosteroider och 
katekolaminer kan förstärka APR på skiftande sätt. Det verkar till och med att endast 
stress genom samverkan av kortikosteroider, katekolaminer och cytokiner kan inducera 
APR utan verkan av en extern substans. Dessutom har det även uppmärksammats att 
noradrenalin och adrenalin (katekolaminer) kan framkalla en APR-fas utan frisläppning 
av cytokiner, vilket förstärker hypotesen om att stress som fenomen kan påverka 
immunsystemet genom att framkalla en inflammatorisk respons i kroppen då ingen 
annan extern substans har i dessa fall kunnat identifieras (Black, 2003). 
 
Då interaktionen mellan det neuroendokrina systemet och immunförsvaret beaktas är 
det även av vikt att ta hänsyn till hur olika typer av psykologisk påfrestning påverkar 
immunförsvaret på olika sätt och berör olika komponenter av immunsystemet. Det har 
visats att vid kortvariga och akuta stressorer, som vanligtvis följer fight-or-flight 
principen, sker en adaptiv redistribution av immunceller, vilka aktiverar sin beredskap 
för att på bästa sätt bekämpa antigener och på så sätt leder kroppen till att vara i perfekt 
form för att möta fight-or-flight situationen (Segerström & Miller, 2004). Det verkar 
som akut stress påverkar det medfödda immunförsvaret då detta agerar snabbare än det 
adaptiva och kräver mindre energi (Lekander, 2002; Segerström & Miller, 2004). 
Kroniska stressorer däremot tycks vara associerade med global hämning av 
immunförsvaret. Längden i den psykiska påfrestningen gör således att den första 
adaptiva immunändringen skiftar till mer ödesdigra ändringar först i cellimmuniteten 
och vidare i andra parametrar för att till slut hämma aktiviteten på ett globalt plan. Vid 
denna typ av stress är det mest den adaptiva/specifika delen av immunsystemet som 
påverkas då denna kräver mycket mer energi och längre tid än det medfödda och således 
aktiveras endast när vissa omständigheter varar under en viss tid (Segerström & Miller, 
2004; Dhabhar, 2002). 
 
Immunförsvaret är ett dynamiskt och mycket kraftfullt system, vilket gör att balansen 
inom denna är av största vikt för dess korrekta fungerande. Pro- och 
antiinflammatoriska processer bör vara i assonans med varandra så att systemet kan 
verka för en jämvikt mellan nivåerna för att hålla homeostasen (Lekander, 2002). 
Nervsystemet tycks verka även här och kan ha en viktig roll i reglerandet av de 
inflammatoriska processerna (Heijnen, 2000). Om stressaxeln är störd kan ett djur dö av 
en överdriven inflammatorisk respons (Lekander, 2002). Balans krävs även mellan den 
cellförmedlade delen av immunsystemet och den antikroppsförmedlade (den humorala), 
om denna störs kan vissa immunparametrar försämras. Stresshormoner tycks kunna 
rubba jämvikten mellan dessa två och förskjuta balansen från cellulär till mer humoral 
aktivitet, vilket kan göra att infektionsförsvaret försämras på grund av minskad cellulär 
förmedling. Då stress stör denna balans kan den även vara en faktor bakom 
utvecklingen av allergier för vissa individer (Lekander, 2002). 
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I vissa fall kan bara vetskapen av att en stressor är på väg påverka kroppens biologiska 
balans. Genom antecipation av en negativ händelse kan stressystemen sätta igång och då 
verka på andra parametrar i kroppen. Lekander (2001) har observerat i en studie av 
cancerpatienter att endast förkänningen av en behandling speglade sig i olika 
immunförsvarsreaktioner (Lekander, 2001), vilket då kan vara en effekt av klassisk 
betingning. Detta kan utgöra en ytterligare länk i förståelsen för hur psykisk belastning 
allena kan påverka immuna processer till den grad att det kan ha konkret biologisk 
betydelse (Lekander, 1999). 
 
Psykoneuroimmunologi 

 
Den disciplin som på senare tid blivit starkt uppmärksammad och som behandlar 
interaktionen mellan immunförsvaret, det endokrina och det centrala nervsystemet har 
kommit att kallas psykoneuroimmunologi och har erhållit goda resultat i flera 
forskningsområden, speciellt i studier om HIV/AIDS patienter (Segerström & Miller, 
2004). Det har kunnat bevisas att psykologiska faktorer såsom stress kan påverka HIVs 
progressionskurva genom att störa det immuna gardet som ska känna igen och bekämpa 
antigener, samt troligtvis genom att hejda återhämtningen av försvarsberedskapen hos 
individer som behandlas gentemot HIV-virus. Ökad aktivitet i det neuroendokrina 
systemet till följd av stress kan således hämma immunförsvarets kapacitet till 
igenkänning av externa substanser samt även dämpa immuncellers produktion och 
rörelse och då även leda till en reproduktion av HIV-virus (Antoni, 2003). Något annat 
som tycks vara påverkbart av psykiska variabler är cancer. Då immunitets parametrar 
spelar en avgörande roll för hur cancer skrider fram och utvecklas samt sprider sig kan 
psykisk inverkan (exempelvis depressioner) på immunförsvaret leda till negativ 
utveckling av cancer (Cohen & Herbert, 1996). Resultaten i flera studier av aids och 
cancer är i vissa fall inkonsekventa och dess reliabilitet är inte fastställt (Cohen & 
Herbert, 1996). Flera interventionsstudier, i vilka forskare har studerat hur 
stresshantering påverkar fortskridandet av AIDS och cancer, har dock visat positiva 
resultat som kan visa att psykisk påfrestning påverkar utvecklingen av sjukdomarna 
negativt och att stress-coping strategier kan hämma utvecklingen av åkommorna 
(Antoni, 2003; Cohen & Herbert, 1996). 
 
Psykiska påfrestningar kan vara av olika slag och det har visats att mental belastning 
som har koppling till personliga emotioner är mest benägen att sänka immunförsvarets 
beredskap. Flera immuna parametrar har visats kunna hämmas vid traumatiska 
upplevelser som förlorandet av en kär maka eller make eller vid en längre period av 
ensamhet. Ensamhet verkar kunna leda till svårigheter att bekämpa ett virus i kroppen 
och hålla den latent, vilket kan ge utslag i sjukdomar (Rabin et al., 1989). Största delen 
av forskningen om detta har behandlat kliniska depressioner, som har visat sig vara 
korrelerade till sämre ökning och celldelning av immunceller. Även variationer i 
humöret har kunnat associeras till olika responser av antikroppar till antigener, vilket 
kan leda till att även enkel nedstämdhet kan påverka immunförsvaret negativt (Cohen & 
Herbert, 1996). 
 
Flera parametrar har kunnat mätas och ett visst samband mellan stress och ohälsa har 
kunnat observeras. Det är dock inte helt klart att de sambanden som ovan beskrivits har 
verklig inverkan på kroppens fysiologi, andra medlingsvägar och interaktioner kan 
hittas och förklara fenomenet på annat sätt. Stress kan exempelvis påverka sårbarhet för 
sjukdomar genom alternativa banor, hormonerna kan kanske direkt verka på vävnader 
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som är av vikt i åkommor (Rabin et al., 1989). Vidare bör inte heller förbises att 
bieffekter av stress såsom beteendeförändringar kan i sig vara faktorer som påverkar 
sjukdomsförloppet. Rökning, dålig kost, bristande uppföljning av läkarens ordinationer 
osv. kan utvecklas under stress och således påverka utvecklingen och försämringen av 
vissa sjukdomar (Rabin et al., 1989; Miller et al., 2002; Cohen & Herbert, 1996). 
 
Då fluktuationer i immunförsvarets processer har observerats efter variation i det 
neuroendokrina systemet blir det intressant att gå vidare och försöka öka förståelsen för 
huruvida dessa kan ha klinisk betydelse. Det är möjligt att påverkan av stress på en 
enskild variabel inte leder till några speciella konsekvenser, men att flera ändringar 
tillsammans kan leda till viss ökad sårbarhet för sjukdomar (Rabin et al., 1989). 
  
Förkylningar och infektionssjukdomar 

 
Då det har observerats att rubbningar i det neuroendokrina systemet som styrs av stress 
kan påverka flera banor i immunförsvaret är det rimligt att anta att mental påfrestning 
även kan ha verkan på kroppens sätt att bekämpa infektioner och bromsa vanliga 
infektionssjukdomar såsom förkylningar. Vid exponering med en smittsam antigen är 
det långt ifrån alla som utvecklar en klinisk sjukdom och symtomatologin och 
progressionen av sjukdomen varierar mycket mellan individer. Varför det finns en sådan 
variation är inte helt klart, men med den kunskapen psykoneuroimmunologin har skapat 
har intresset för psykologiska faktorer som ett element i denna variation vuxit fram 
(Cohen & Williamson, 1991). 
 
Infektioner utvecklas på grund av tillväxten av en mikroorganism som har invaderat 
kroppen, som ofta är smittsam, men inte nödvändigtvis behöver vara det. För att kunna 
klassificeras som en klinisk infektionssjukdom bör det både finnas en infektion i 
kroppen och sjukdomssymtom, men det är mycket möjligt att observera en infektion 
som inte har brustit ut i en riktig sjukdom. Stress kan ha en roll vid infektioner, men den 
kan aldrig själv orsaka en infektion, det bör alltid finnas en antigen som attackerar 
kroppen. Stress kan då påverka sårbarheten till infektionssjukdomar genom att ändra 
den biologiska mottagligheten för infektionsmikroorganismer, eller genom att sätta 
igång en process som gör att den redan invaderande organismen kan reproducera sig 
lättare eller genom att bidra till uppehållandet av en patogenprocess (Cohen & 
Williamson, 1991). 
 
Inflammation är en viktig egenskap som immunförsvaret innehar och spelar en stor roll 
vid flera typer av sjukdomar samt bidrar till bildningen av sjukdomssymtom i många 
infektioner. Den naturliga inflammationsprocessen tycks kunna störas av stress (Cohen 
et al., 1991). Kronisk mental belastning kan på så sätt minska immunförsvarets 
känslighet för kortikosteroider, som vanligtvis ser till att den inflammatoriska 
reaktionen avslutas under en rimlig tid. Om detta sker överdrivs den inflammatoriska 
responsen och sjukdomsprogressionen försämras (Miller et al., 2002).  
 
Infektioner i andningsapparaten (som förkylningar och influensa) tycks vara relaterade 
till grad av stress. Flera studier har utförts för att observera sambandet, dels har 
progressionen av infektionen under stress iakttagits, dels har frekvensen av sjukdomarna 
mätts och dels har fysiologiska parametrar mätts, såsom antikroppars ökning samt 
cytokiners fungerande. Det har kunnat iakttas att människor under stress rapporterar mer 
symtom av infektioner i andningsapparaten och att mycket stress resulterar även i mer 
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användning av sjukvården (Cohen & Williamson, 1991), vilket kan förklara relationen, 
men kan ändå inte betraktas som evidens för ett kausalt samband mellan stress och 
infektioner. För att undersöka relationen vidare har studier gjorts där riktigt fysiologiska 
parametrar mäts. I en studie som Cohen et al. har utfört (1991) injicerades en dos 
förkylningsvirus i näsan på friska personer så att de alla blev exponerade för samma typ 
av antigen för att därefter mäta deras sätt att respondera till viruset. Efter de blev utsatta 
för utmaningen gentemot viruset blev försökspersonerna undersökta av läkare som 
registrerade deras förkylningssymtom, samt prover togs för att undersöka den 
fysiologiska infektionsprogressionen i kroppen. Under tiden mättes förstås också 
försökspersonernas stress (negativ affekt, deras kapacitet att copa, negativa 
livshändelser). Resultaten visade att frekvensen av förkylningar ökade i relation till 
ökning i stress-index och att infektionsfrekvensen också ökade i relation till stressen. Av 
denna studie att döma verkar det som sambandet mellan stress och förkylning beror på 
att infektionsfrekvensen ökar med stress och inte att sjukdomen bryter ut lättare för 
redan infekterade individer (Cohen et al., 1991). Vid uppföljningsundersökningar har 
Cohen, Tyrell & Smith (1993) studerat relationen mellan stress och förkylning genom 
att undersöka hur olika typer av stress påverkar sambandet. Där hittades också reliabla 
statistiska samband mellan stress och förkylningsfrekvens (Cohen et al., 1993). Båda 
dessa studier kontrollerade möjliga konfunderande variabler som olika typer av 
exponering på grund av stress, beteenden som kan påverka hälsan och 
personlighetsvariabler, vilket indikerar att det verkar finnas ett verkligt samband mellan 
stress och infektionsprocesser (Cohen et al., 1991; Cohen et al., 1993). I den första av 
Cohens et al. studier (1991) observerades även att relationen stress-förkylning var 
konstant och likadan med tre olika typer av virus, vilket kan peka på att stress är 
relaterad till en generell försämring av immunförsvaret som gör att individerna blir mer 
sårbara för alla typer av antigener (Cohen et al., 1991).  
 
Typer av stress som har med egna sociala förhållanden att göra har också kunnat 
relateras till högre frekvens av infektionssjukdomar (Cohen et al., 2004; Lutgendorf & 
Costanzo, 2003). Psykosocial status under barndomen har kunnat associeras till högre 
infektionsförekomst under vuxenlivet (Cohen et al., 2004) och oroliga och 
konfliktfyllda perioder i livet har också kunnat förknippas med infektioner. Anhöriga 
till dementa äldre och alzheimerspatienter har visats vara mer sårbara för influensa 
likasom anhöriga till cancerpatienter. Även negativa konflikter inom äktenskapet har 
kunnat predicera lägre immunrespons till vissa antigener (Lutgendorf & Costanzo, 
2003). 
 
Ett sätt att studera de uppmärksammade sambanden är även att mäta hur 
immunförsvaret reagerar mot vacciner, hur det då klarar av att producera antikroppar 
mot vissa antigener. Det har visat sig att stresshormonet kortisol är den som mest 
inverkar på kroppens förmåga att producera antikroppar. Individer som utsöndrar höga 
nivåer av kortisol visar sämre produktion av antikroppar när de vaccineras. Detta leder 
förstås till hypotesen att stress kan påverka hur immunförsvaret svarar till vaccinationer 
(Miller et al., 2004). För att testa detta har flera studier med skalor av stress och 
vaccineringsrespons gjorts, vilket har givit bra evidens på det eventuella sambandet 
(Miller et al., 2004; Marsland et al., 2001; Pressman et al., 2005). Vid hepatits B 
vaccination har det observerats att stress inför vaccinationen kan associeras till en lägre 
nivå av antikroppar efter vaccinationsserien (Marsland et al., 2001). Vid en annan studie 
med influensavaccin har försökspersonerna kumulativa stressindex visat sig vara 
negativt associerad till produktion av antikroppar. Det har hypotiserats att det kan finnas 
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en kritisk period under vaccineringsprocessen som påverkar antikropparna, men efter 
experimentella studier har ingen sådan kunnat hittas, utan stress påverkar respons till 
influensavaccin oberoende av när under processen (Miller et al., 2004). Även andra 
psykologiska variabler såsom begränsat socialt nätverk och ensamhet har visats vara 
kopplade till en lägre nivå av antikroppar efter influensavaccin (Pressman et al., 2005).  
 
Andra typer av infektioner som inte är orsakade av virus, som till exempel tuberkulos, 
och istället beror på bakterier har inte alls undersökts i lika stor utsträckning som 
virusinfektioner på andningsapparaten. De få studier som har gjorts har dock även för 
denna kategori visat intressanta resultat i samband med stress. Det verkar som variabler 
som typer av personlighet och upplevd stress är relaterad till ökad känslighet för och 
ökad frekvens av bakteriella infektionssjukdomar (Cohen & Williamson, 1991).  
 
I andra studier som har undersökt infektioner som orsakas av latenta virus såsom herpes 
har det också kunnat påvisas ett samband med stress. Stress kan sätta igång en infektion 
av herpesvirus och således kan orsaka flera utbrott hos individer som sedan tidigare 
varit exponerade för herpes (Cohen & Williamson, 1991). 
 
Med allt det ovannämnda i åtanke är det rimligt att anta att det finns en möjlig relation 
mellan psykisk belastning och sårbarheten till infektionssjukdomar. Detta betyder dock 
inte att alla individer som är mycket stressade blir sjuka utan det finns en stor variation i 
hur människor responderar till både stress och antigener (Cohen & Hamrick, 2003). 
Individer varierar mycket i deras immunologiska reaktivitet till psykologiska variabler 
(Marsland et al., 2001). Skillnader i endokrin eller vaskulär reaktivitet verkar vara 
viktiga för om responsen till stress även medlar ett immunologiskt svar, vilket leder till 
att individuella skillnader även kan förklara mycket av variationen i sårbarheten för 
infektioner (Cohen & Hamrick, 2003). 
 
Det är mycket intressant att konstatera sambanden mellan stress och immunförsvar, 
vilket gör att mental belastning även kan förklara sårbarheten till sjukdomar. Till hur 
hög grad dock stress kan anses vara en bidragande orsak till infektioner är ännu inte helt 
klart. Forskningen visar mycket positiva resultat, men det finns också inkonsekvenser i 
utfallet av studierna och hur stor roll stress kan spela för hälsosamma individer är ännu 
inte känt (Segerström & Miller, 2004). 
 
Med detta i åtanke blir det intressant att fortsätta undersöka sambanden mellan stress 
och sårbarhet till infektioner och då även närma sig materialet ur andra infallsvinklar. 
En kritisk period då stress skulle vara till störst skada för immunförsvaret har ännu inte 
hittats, men tidsaspekten kan fortsätta vara av intresse. Lite är känt om stress skulle 
kunna påverka sårbarheten till sjukdomar även efter stressen har nått sin kulmen, 
kroppen är oerhört adaptivt och det ter sig inte omöjligt att tänka sig att stress kan verka 
åt två håll, den håller försvaret uppe när det behövs och sänker det när utmaningen är 
över. Det blir därför intressant att undersöka om stress kan påverka sårbarheten till 
infektionssjukdomar med en fördröjd verkan. 
 
Syfte 

      
Syftet med denna undersökning var att undersöka om stress kan påverka 
immunförsvaret så att det sänks även vid avslappningsfasen. Ett yrke som har visats 
vara speciellt stressfyllt är läraryrket.  Flera stressorer, som dålig disciplin, krävande 
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föräldrar, många elever, mycket administrativt arbete och lite tid till förfogande, 
konfronterar lärarna nästan ständigt. Problem med interaktionen med eleverna, 
kollegorna, dålig organisation i skolan och stor arbetsbörda under tidspress orsakar höga 
nivåer av stress bland lärare och har i många fall lett till utbrändhet. Lärare är dessutom 
ofta mycket missnöjda med sitt jobb och anser sig inte få den belöning för arbetet som 
de borde (Russel, Altmaier & Van Velzen, 1987). Dessutom kännetecknas läraryrket 
också av mer uttalade stressperioder, som vid betygsättning samt mer sammanhängande 
återhämtningsperioder, skolloven. Med detta i åtanke var hypotesen att det skulle visa 
sig att lärare skulle vara mer sjuka på loven än en vald kontrollgrupp och att det skulle 
finnas något samband mellan hög stress före semestern och förkylningar på loven.  
  
 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 

 

Hundrasjuttifem personer valde att delta i undersökningen och fylla i en enkät. Av dessa 
föll 4 personer bort då de hade lämnat in ofullständiga uppgifter. Av dessa var 102 
medelålder: 43,96 med standardavvikelse 12,06) lärare och 69 (medelålder: 45,82 med 
standardavvikelse 11,23) undersökningsdeltagare i en kontrollgrupp. I kontrollgruppen 
var 20 män och 49 kvinnor, i lärargruppen var 38 män och 64 kvinnor. Lärargruppen 
bestod av frivilliga deltagare från skolor i Stockholm, Liljeholmen, Solna, Sundbyberg, 
Täby och Vallentuna. Kontrollgruppen bestod av frivilliga deltagare från 
Naturhistoriska Riksmuseet, Arbetslivsinstitutet och två bibliotek i Stockholm. Dessa 
var högutbildade och tillhörde olika yrkeskategorier. 
 
Material 

 

Ett frågeformulär utvecklades för att studera variablerna av intresse (se bilaga). Enkäten 
introducerades med en specificering av kön, ålder och yrke, för att vidare utvecklas med 
ett antal frågor rörande upplevd hälsa och stress. De två första frågorna berörde allmän 
upplevd stressgrad och allmän upplevd hälsa och besvarades med en skala från 1 till 5. 
Dessa rörde endast en skattning av den egna hälsan och stressen i allmän bemärkelse, 
beteendevariabler som exempelvis rökning behandlades inte. Vidare rörde fråga 3 hur 
ofta individerna upplevde sig vara sjuka och besvarades med aldrig, sällan, ibland, 
ganska ofta och ofta. Fråga 4, 5 och 6 rörde vilka perioder som upplevdes som mest 
stressfyllda, vilka perioder som är mest drabbade av förkylningar eller 
infektionssjukdomar och under vilka tider skolloven, för lärarna och semestrarna, för de 
övriga, infaller. Dessa tre senare besvarades med en markering av de aktuella veckorna 
på en plan över årets 52 veckor uppdelade per månad. Fråga 7 handlade om 
motionssvanor och kunde besvaras med att ange hur ofta man motionerar (aldrig, sällan, 
ibland, ganska ofta, mycket ofta). Fråga 8 handlade om skyddsmekanismer mot stress 
och ställdes som en ja/nej fråga, under fanns även utrymme för beskrivning av det 
eventuella skyddet. Som skyddsmekanism menades en eventuell personlig strategi som 
var och en använder för att uppleva mindre stress eller minska den redan befintliga 
belastningen. Till slut handlade fråga nr 9 om graden av säkerhet för de uppgifter som 
hade lämnats och kunde anges med att markera ”inte alls, lite, ganska, mycket” säker. 
Formuläret avslutades med två frivilliga frågor om hur personerna definierade stress och 
om de hade något annat att tillägga.   
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Procedur 
 
Skolor i Stockholmsområdet letades upp med hjälp av www.stockholm.se, där 
kontaktinformation hittades. Efter det kontaktades först alla rektorerna i skolor i 
Stockholms kommun via epost och tillfrågades om de var intresserade av att delta i min 
studie. Av dessa rektorer svarade många negativt, vilket gjorde att även rektorer i skolor 
i Liljeholmen, Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna kontaktades angående studien. 
Dessa sista svarade positivt. De rektorer som tackade ja kontaktade sina medarbetare 
och bad om deras samtycke. Då de hade samtyckt skickade jag enkäten antingen 
elektroniskt till rektorn, som sedan vidarebefordrade det till lärarna, eller i vissa fall 
skickade/lämnade jag papperskopior till alla lärare. De som svarade skickade tillbaka 
sina kopior till mig eller lämnade dem i personalrummet för mig att hämta.  
 
Deltagarna i kontrollgruppen rekryterades också genom kontakt med chefen eller 
personalansvarig. Flera institutioner, museer och bibliotek kontaktades, av dessa var det 
endast ett museum, en institution och två bibliotek som var villiga att delta. Till dessa 
skickades enkäterna antingen elektroniskt eller med vanlig postgång. De som svarade 
skickade tillbaka sina kopior per post/epost eller lät mig komma och hämta dem hos 
dem. 
 
Vid första kontakten med rektorn eller chefen/personalansvarig fick denne ta del av de 
etiska regler som gällde, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. Alla enkäter som 
skickades ut föregicks av en sida introduktion där etikreglerna och studiens utformning 
presenterades. Deltagarna gavs även möjlighet att ångra sitt deltagande efter att de 
skickat in enkäten. Ingen använde sig av den möjligheten.  
 
Inga av deltagarna fick veta i förväg vad syftet med studien var och alla frågor var så 
neutrala i dess karaktär som jag tyckte var lämpligt, vilket gör att den sociala 
önskvärdheten och påverkan av känsliga frågor har begränsats i viss mån. Det är dock 
klart att individerna kan ha influerats av vad de trodde skulle vara rätta svar eller av vad 
de tror att studieledaren väntar sig. 
 
Inga av deltagarna fick veta i förväg vad syftet med studien var och alla frågor var så 
neutrala i dess karaktär som jag tyckte var lämpligt, vilket gör att den sociala 
önskvärdheten och påverkan av känsliga frågor har begränsats i viss mån. Det är dock 
klart att individerna kan ha influerats av vad de trodde skulle vara rätta svar eller av vad 
de tror att studieledaren väntar sig. 

 
I enkätens introduktion gavs också instruktioner om hur formuläret skulle fyllas i och en 
anvisning att förlita sig till minnet i skattningen. 
 
Databearbetning 

 

Alla enkäter lästes igenom. De svar som hade angetts på veckoplanen jämfördes med 
varandra. De veckor som hade markerats under stressperioderna jämfördes med de 
veckor som angetts på lovperioderna och på så sätt gjordes en bedömning om 
stressperioderna motsvarade veckorna före semestern eller något annat. Vidare 
jämfördes de veckor som förkylningar kom på med veckorna som var lov/semester för 
att se om förkylningsperioden motsvarades av semesterperioden. De övriga svaren 
tolkades efter den siffra på skalan som individerna hade rapporterat. Längden på 
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förkylningarna och längden på stressperioderna mättes också i antal veckor. Dessa data 
användes sedan för att jämföra de olika grupperna i studien. 
 
All data analyserades med envägs oberoende variansanalys med mellangrupps design 
och med korrelationstester (Spearman och Pearson). 
 
 

 
R e s u l t a t 

 
Alla försökspersoner 

 

 
Vid beräkning av andel förkylningar på loven/semestrarna visade det sig att det fanns en 
signifikant skillnad mellan grupperna. Lärarna rapporterade betydligt fler förkylningar 
på loven än vad kontrollgruppen gjorde (F= 10.304, p= .002). 
 
 

 
 

Figur 1. Medelvärden av rapporterade förkylningar under veckorna då det var 
lov/semester för kontroll och lärargrupp. 
 
Vidare visade det sig också att det fanns en signifikant skillnad i andel förkylningar på 
loven/semestern mellan könen i grupperna (F= 3.339, p= .019). Påföljande post-hoc 
tester (LSD) visade endast att män lärare rapporterade signifikant fler förkylningar på 
loven än kvinnorna i kontrollgruppen (F= .349, p= .022) och att kvinnliga lärare 
rapporterade signifikant fler förkylningar än kvinnorna i kontrollgruppen (F= .358, p= 
.007). 
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Figur 2. medelvärden av andel rapporterade förkylningar under lov/semester för kvinnor 
och män i kontroll och lärargrupp. 
 
Lärare hade i snitt något längre lov än undersökningsdeltagarna i kontrollgruppen och 
med kontroll av antal lediga veckor visade det sig fortfarande att lärarna rapporterade 
signifikant fler förkylningar på loven än kontrollgruppen (F= 7.634, p=.006). 
 
Med kontroll för antal lediga veckor förelåg det inte någon signifikant mellan könen i 
de olika grupperna. 
 
När det gällde huruvida försökspersonerna kände sig stressade just före semestern/loven 
visade det sig att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Lärargruppen 
rapporterade mer stress just före loven än kontrollgruppen (F= 9.348, p=.003). 
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Figur 3. Medelvärden av rapporterade stressade veckor före semestern för kontroll och 
lärargrupp. 
 
Vid indelning efter kön visade det sig föreligga en signifikant skillnad mellan grupperna 
(F= 3.488, p= .017). Påföljande post-hoc tester (LSD) visade dock att det endast fanns 
en signifikant mellan kvinnor i kontrollgruppen och kvinnor i lärargruppen (F= .286, p= 
.002). 
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Figur 4. Andel (i procentenheter) av undersökningsdeltagarna som rapporterade stress 
just före semestern.  
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Korrelationsberäkningar visade att rapporterade stressade perioder före semestern och 
andel förkylningar under loven/semestern var positivt korrelerade (r= .424, p= .000) och 
att längden på stressen också korrelerade positivt med andelen förkylningar under 
loven/semestern (r= .231, p= .003) samt att andel förkylningar på loven även var 
positivt korrelerade med längden på förkylningarna (r= .415, p= .000) 
 
Vidare visade det sig att rapporterade stressiga veckor före semestern var positivt 
korrelerade med längden på stressen (r=.270, p= .000) och att stress före semestern 
också korrelerade positivt med längden på förkylningarna (r=.263, p= .001).  
 
Längden på stressen korrelerade positivt med längden på förkylningarna (r= .346, p= 
.000) och med den skattade allmänna stressbelastningen (r= .288, p= .000).  
 
Träning korrelerade positivt med skattad allmän hälsa (r= .257, p= .001) och negativt 
korrelerad med allmän stressbelastning (r= .173, p= .025). Skyddsmekanism korrelerade 
inte med några andra variabler förutom positivt med allmän hälsa (r= .136, p= .037). 
 
Vid andra analyser av träningen visade det sig inte vara någon signifikant skillnad 
mellan grupperna som tränade, tränade ibland och inte tränade alls förutom i skattad 
allmän hälsa (F= 10.805, p= .000). Post-hoc tester (LSD) visade att det fanns en 
signifikant skillnad i allmän hälsa mellan de som tränade mycket och de som tränade 
ibland (F= .431, p= .008) och mellan de som tränade mycket och de som tränade lite 
(F= .648, p= .000). De som tränade mycket skattade bättre allmän hälsa än de som 
tränade ibland och lite. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kontroll och lärargrupp eller mellan könen 
i grupperna när det gäller allmän stressbelastning, träning, allmän hälsa eller 
skyddsmekanism, som de flesta beskrev som "att lyssna på kroppen, aldrig ta med sig 
jobbet hem, motionera och göra det de tycker om." 
 
Vid beräkning av medelvärden för andel förkylningar på loven/semestern och annars 
under arbetsåret visade sig i snitt för hela gruppen 1.04 (standardavvikelse: 1.049) 
förkylningar komma under arbetsveckorna och 0.42 (standardavvikelse: 0.712). Med 
tanke på att arbetsåret i snitt består av 44 veckor och semestrarna av i snitt 8 veckor 
visade det sig att i proportion fanns det större risk att bli förkyld på loven. I relation till 
antal veckor var proportionen förkylningar lov/förkylningar arbetsår 3,5/1. 

 
Tabell 1.  Medelvärden och standardavvikelser för de olika frågorna i testet. 
 

Kontrollgrupp                   Lärargrupp 
 

                                            M              (s)                       M             (s) 
 
Andel rapporterade            0,209        (0,478)               0,667        (0,86)                   
Förkylningar under 
Loven/semestern 
 
Andel rapporterade            1,179        (1,169)               0,96          (0,958) 
Förkylningar under  
Arbetsåret 
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Allmän stressbela               2,97         (1,456)                2,91         (1,593)   
Stning (skala 1-5) 
 
Längd på förkyl                 3,40          (4,97)                  3,30         (3,68) 
Ningarna i antal  
Veckor 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tabell 2. Procent av grupperna som rapporterade stress före semester och förkylningar på loven 
 

Kontrollgrupp                            Lärargrupp 
 

                                          %                                               % 
  
rapporterade stress             26,5                                                 50                                                       
före semestern                    

                                                            

 rapporterade för                 18,8                                                 42 
 kylningar på loven/ 
 semester 
     
______________________________________________________________________ 
     

 

 

 

    De som rapporterade förkylningar 

 
Av dem som rapporterade förkylningar visade det sig att lärargruppen skilde sig 
signifikant från kontrollgruppen i huruvida de blev sjuka på loven/semestern eller bara 
annars under året ( F= 10.195 p= .002). 
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Figur 5. Andel i procentenheter av individer i varje grupp som rapporterade sig vara 
sjuka på loven/semester och bara sjuka annars under arbetsåret. 
 
Vid analys av samma eventuella skillnader mellan könen visade det sig att det fanns 
någon signifikant skillnad mellan grupperna (F= 3.764, p=0,013). 
 
De uppföljande post-hoc testerna (LSD) visade att det inte förelåg någon skillnad 
mellan kvinnor och män i kontrollgruppen, mellan män och kvinnor i lärargruppen och 
inte mellan män i kontrollgruppen och kvinnor och män i lärargruppen. Däremot fanns 
det en signifikant skillnad mellan kvinnor i kontrollgruppen och män i lärargruppen (F= 
.364, p= .003) och mellan kvinnor i kontrollgruppen och kvinnor i lärargruppen (F= 
.254, p= .017). 
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Figur 6. Andel i procentenheter av individer i varje könsgrupp som rapporterade sig 
vara sjuka på loven/semester och bara sjuka annars under arbetsåret. 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
De föreliggande resultaten visar att det kan finnas en större mottaglighet för 
förkylningar och infektionssjukdomar under loven då efter beräkningar av 
proportionerna mellan förkylningar på lov och under arbetsåret för alla 
undersökningsdeltagare i studien verkar det finnas en större risk att bli sjuk på loven än 
under arbetsveckan. Inga fysiska variabler har mätts här, vilket gör att det som verkligen 
kan sägas är att försökspersonernas minne visar denna risk.  
 
Den eventuella högre risken för sjukdomar under loven kan bero på olika typer av 
faktorer. Dels kan det bara vara en skenbar risk då minnes bias kan ha förvrängt 
resultaten och visat en högre risk som inte finns. Det kan förstås dock också vara 
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sannolikt att försökspersonernas rapporteringar verkligen motsvarar hur det är i verkliga 
livet och i så fall öppnas vägen för olika typer av spekulationer.  
 
En verklig högre risk för infektionssjukdomar under semestern skulle kunna bero på att 
stressperioden före avslappningen varat så pass länge att den har inducerat kroppen i en 
typ av utmattningsfas (Währborg, 2002 efter Selye) som gör att den under semestern 
inte längre har tillräcklig motståndskraft och kollapsar mot de invaderande 
organismerna. I så fall blir semestern inte en återhämtningsperiod, utan tillfället då den 
långdragna stressen tar ut sin rätt och leder till utmattning. 
 
Kroppen är ytterst anpassningsbar (McEwen, 2000) och kan därför anpassa sig till 
stressen även under en längre period. Det blir då inte helt omöjligt att kroppen till och 
med kan vänja sig vid påfrestningen och kan hålla hög beredskap för att sedan utsättas 
för en "rebound effekt" när den måste ställa om från alarm till avslappning och således 
sänks det immuna gardet till en lägre nivå än den normala. 
 
Studier som presenterades i inledningen av denna rapport (Cohen & Williamson, 1991; 
Cohen et al., 1991; Cohen et al., 1993) visade en simultan korrelation mellan ökad 
stress och sänkt immunförsvarsberedskap eller större risk för infektionssjukdomar. Med 
denna studies resultat som grund kan det spekuleras om att stressen påverkar 
immunförsvaret, men att den reserverar sig för att ta ut sin rätt endast efter en 
avslappning. Vidare går det också att spekulera att stressen skulle kunna verka i 
samband med kroppens anpassning till yttre tillstånd, den ökar det immuna gardet när 
kroppen behöver klara av svåra yttre situationer för att sänka det när en infektion inte 
längre medför en oläglighet. 
 
Att inte glömma är att inte endast simultana variabler har mätts i tidigare studier utan 
även parametrar som har med egna sociala förhållanden att göra (Cohen et al., 2004; 
Lutgendorf & Costanzo, 2003) och som tycks kunna påverka kroppens mottaglighet för 
sjukdomar efter de stressfyllda episoderna. Exempelvis har sämre psykosocial status 
under barndomen förknippats med högre infektionsfrekvens under vuxenlivet (Cohen et 
al., 2004), vilket också kan vara en faktor som bevisar att stress kan ta ut sin rätt med en 
fördröjd verkan som med sjukdomarna under loven. 
 
Resultaten i studien visar att de som är stressade före semestrarna rapporterar fler 
förkylningar på loven och semestern. En korrelation visar inte ett kausalt samband, men 
det går inte att utesluta att stressen före semestern kan vara en faktor som leder till 
sårbarhet för infektionssjukdomar under loven. Den typ av stress som försökspersonerna 
upplever innan semestrarna kan i början vara en akut stress, som har visat sig ha en 
positiv effekt på immunförsvaret som just då håller ökad beredskap (Dhabhar, 2002). 
Medan veckorna går kan stressen bli mer långvarig och förvandlas till kronisk, vilket 
har en annorlunda och mer negativ effekt på immunförsvaret (Dhabhar, 2002). Stressen 
kanske inte blir kronisk förrän efter skolan/jobbet är slut och fortsätter att sätta sina spår 
under semestern, vilket gör att individerna då kan vara mer mottagliga för 
förkylningssjukdomar. Det är inte helt orimligt att kroppen fortsätter att hålla 
stressnivåerna höga även när faran är över och kan behöva en längre period för att 
stabilisera de störda neuroendokrinologiska axlarna, vilket gör att den första 
semesterveckan kan vara speciellt farlig för sjukdomar. 
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En gammal myt verkar också få stöd i resultaten här, nämligen att lärare blir sjuka på 
loven. Det verkar finnas en skillnad i rapporteringen av förkylningar på loven/semestern 
mellan lärargruppen och kontrollgruppen, vilket också tål att diskuteras. En första 
iakttagelse är att lärare rapporterar mer stress före semestern än individerna i 
kontrollgruppen gör, vilket ytterligare förstärker hypotesen att stressen före semestern 
har att göra med förkylningen under semestern. Lärare tycks behöva gå igenom mycket 
mental belastning då deras yrke kräver en pedagogisk roll tillsammans med en 
administrativ sådan (Russel, Altmaier & Van Velzen, 1987), vilket kan förklara större 
sjukdomsfrekvensen på loven. Att tänka på är också att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan lärare och kontrollgrupp i allmän stress, utan i stress före semestern, 
vilket vidare förstärker hypotesen om att det är den stressen som gör sitt för 
förkylningarna. En annan förklaring är förstås att lärare möter mycket folk och många 
ungdomar, vilket gör att de troligtvis är mer exponerade till antigener än andra.    
 
Då läraryrket innefattar många mänskliga kontakter och stort ansvar för ungdomars 
utveckling är det också troligtvis ett yrke som lämnar fler emotionella avtryck än 
kontrollgruppens, vilket gör att deras stress också är mer av emotionellt slag. Stressen 
före semestern som lärare upplever kan orsakas av rädslan för att göra felaktiga 
bedömningar och påverka ungdomars utveckling negativt (Rosa Fiorito, 2004), vilket 
gör den mer personlig och emotionell. Stress kopplad till personliga känslor är mest 
benägen att sänka immunförsvarets beredskap (Rabin et al., 1989; Cohen & Herbert, 
1996), vilket kan förklara varför lärarna blir mer sjuka efter betygshetsen. Då lärarnas 
stress kan bli mer personlig kan det också vara svårare för dem att släppa den under 
lovet. Det går inte att utesluta att de kanske grubblar över sina beslut inför betygen stor 
del inpå sommaren, vilket gör att mentala belastningen fortsätter inpå lovet och då 
sänker det immuna gardet. 
 
Denna studie visar att det finns en korrelation mellan stressade perioder före semestern 
och infektionssjukdomar på loven samtidigt som den visar att rapporterad stress före 
semestern även är positivt korrelerad med längden på stressen. De som är stressade före 
semestern är även stressade en längre period under året, vilket leder till antagandet att 
det kan vara hur långvarig stressen är som gör att individerna blir mer sjuka under 
loven. Det visade sig också att de som var sjuka under semestern var sjuka fler veckor 
än de som inte var det. Detta troligtvis för att stressen sänker det immuna gardet och gör 
att det blir svårare för organismen att bekämpa antigenen och göra individen kvitt från 
infektionen. Inte helt otroligt att stressen har rubbat balansen mellan cellulär och 
humoral immunitet och har minskat infektionsförsvaret (Lekander, 2002). 
 
Det bör inte förbises att stress och även semester utgör situationer då individer kan ta 
mindre väl hand om sin egen hälsa till förmån för andra saker. Under stressperioden 
kommer jobbet före och under semestern kommer nöjet före. Det kan då vara rimligt att 
anta att såväl under stressade perioder som under semesterperioder exponeras individer 
till fler risker för ohälsa genom skadliga beteenden, såsom rökning, alkohol, dåliga 
kostvanor och så vidare. Detta senare skulle då kunna förklara fler sjukdomar på loven 
ur en beteendevinkel. 
 
Något som inte har beaktats i denna studie är vilken typ av avslappning semestern 
medför och om individer blir mer sjuka när de är hemma eller när de reser iväg. En resa 
kan medföra en stress i sig och då tål det att undersöka om infektionssjukdomarna 
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kommer under resan eller under avslappningen hemma. Under resan kan det helt enkelt 
vara ny stress som är boven. 
      
Begränsningar i designen  
 
Resultaten i denna studie är intressanta och kan mycket väl vara värdefulla för vidare 
forskning inom psykoneuroimmunologin, men bör beaktas med viss försiktighet på 
grund av mätningens natur och av att testningen inte pågick under maximal kontroll. En 
viktig fråga i all typ av forskning är huruvida testinstrumentet mäter det den avser sig att 
mäta så att resultaten kan betraktas valida. All mätning i min enkät utgörs av skattning 
av hur individerna uppfattar sin hälsa, sin stress osv., vilket gör att resultaten kan ha 
blivit förvrängda på grund av subjektivitet i svarandet. En viss typ av kontroll 
uppnåddes genom att alla deltagare fick beskriva vad stress var för dem och det visade 
sig att nästan alla såg på fenomenet på samma sätt (bristande kontroll över situationen, 
för mycket att göra och omsättning i fysiska variabler som irribitalitet, svårt att andas 
och slappna av). Olika individer kan dock ha olika uppfattning om hur bra man ska må 
för att ha bra hälsa, hur grav en förkylning ska betraktas för att uppfattas som sådan 
eller hur hög stressen bör vara för att vara påträngande.  
 
Spector (1994) har kritiserat självskattning och menar att metoden inte kan användas för 
att dra objektiva slutsatser om deltagarna i studien, då det är omöjligt att dra 
meningsfulla konklusioner om innehållet utifrån subjektiva variabler. Självklart anser 
jag inte min studie vara underlag för objektiva bedömningar, men jag anser det vara ett 
bra bevis på att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de upplever sin 
hälsa och stress. Innehållsvaliditeten blir begränsad då det inte finns tillräckligt med 
evidens som stödjer slutsatserna och tolkningen av vad det kan representera (Spector, 
1994), men kan ändå utgöra ett intressant underlag för hur individer upplever sin 
situation och om skillnader i denna upplevelse. Det som ofta glöms bort är att mänskligt 
beteende och upplevelse inte är en rigorös vetenskap som kan indelas i svart och vitt, 
inte ens när statistik väljs som analysmetod och att det inte egentligen är självskattning 
som fallerar i reliabilitet och validitet utan alla typer av beteendemätningar (Howard, 
1994). Med allt detta i åtanke ser jag självskattning som den mesta lämpliga metoden 
just för den här undersökningen. 
 
 
 
Då testet inte utförts i en kontrollerad laboratoriemiljö och inte har mätt variabler över 
tid är det svårt att ha uppsikt över för andra variabler och veta vilka dessa kan vara. Det 
blir vanskligt att se felen utan att veta exakt vad det är som kan förvränga resultaten 
(Schmitt, 1994) och det skulle krävas ett definitionsarbete som inte ryms i denna typ av 
rapport.  
 
Självskattning är en kontroversiell metod och då variabler som endast mätts med 
självskattning korrelerar med varandra är det ytterst osäkert om korrelationen beror på 
ett verkligt samband mellan begreppen eller fel i mätningen (Spector, 1994). Med alla 
dess begränsningar föreföll dock självskattning som den bästa metoden för just denna 
studie. Denna typ av mätning gör allt mycket enklare, datainsamlingen blir lättare, 
undersökningsdeltagare är mer tillgängliga och dessutom är den fördelaktig ekonomiskt 
(Schmitt, 1994). Trots den kritik som kan riktas mot den är bekvämlighet i detta fall ett 
avgörande skäl för val av metod, men den skulle ändå inte ha valts om det inte fanns 
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evidens för att självskattning faktiskt kan fungera mycket bra som mätinstrument. 
Lekander (Janzky, Lekander, Blom, Georgiades & Ahnve, 2005) har kunnat visa att 
självskattning är en utmärkt prediktor av cirkulering av cytokiner och i fler andra fall 
har just skattning av sin egen hälsa visat sig vara mer reliabla än andra mätmetoder 
(Howard, 1994). Då båda grupperna i studien undersöks med självskattning borde 
eventuella bias gälla lika mycket för båda, vilket gör att skillnaderna dem emellan ändå 
kan räknas som tillförlitliga.  
 
Den största invändningen som bör göras mot denna studie är dock att självskattningen 
har gjorts retrospektivt och att resultaten kan bli förvrängda på grund av att minnet ger 
vika. Alla deltagare fick skriva hur säkra de kände sig på uppgifterna de hade lämnat 
och det visade sig att de absolut flesta var säkra på att de mindes rätt, vilket ger mer 
tillförlitlighet än om de hade bara gissat, men ändå inte kan ses som grund på att 
uppgifterna är tillförlitliga. Ett bättre alternativ hade förstås varit om deltagarna hade 
fått rapportera sin stress och sina förkylningar som i en dagbok, då helst under hela året, 
men brist på tid och resurser gjorde detta omöjligt inom ramen för detta projekt.  
 
 
Studiens betydelse och framtida forskning 

 
Trots de begränsningar som återfinns i studien anser jag denna ändå som en värdefull 
undersökning som kan beaktas inför framtida forskning. Då inga fysiska variabler som 
stresshormoner eller immunceller har kunnat mätas går det inte att påstå att stress 
verkligen kan påverka immunförsvaret med en fördröjd verkan, som gör att den slår till 
när stressen verkligen är över. Det går dock att se att det finns ett samband mellan hur 
stressade individer kommer sig ihåg vara före semestern och hur sjuka de kommer ihåg 
att de var under semestern. Dessutom går det att säga att det finns en skillnad i hur 
lärare och andra yrkesgrupper kommer ihåg sina upplevelser av stress och sjukdom, 
vilket också utgör ett intressant resultat i sig. 
 
Med dessa resultat i åtanke blir det intressant att undersöka detta fenomen vidare med 
mer reliabla och valida metoder, som kan bekräfta eller dementera dessa resultat. Dels 
kan det vara lämpligt att undersöka fysiologiska variabler och se om det finns ett 
samband mellan ökad produktion av stresshormoner under en viss period och mer 
sårbart immunsystem efter den ökade produktionen har minskat. Dels kan det vara 
rimligt att undersöka fenomenet med fler självskattningsstudier som varar under en 
längre period, som Spector (1994) hävdade kan longitudinella självskattningsstudier 
eliminera viss metodvarians som gör att studierna blir mer tillförlitliga.  
 
Vidare om det är så att stressen är boven i sjukdomarna som kommer under semestern 
går det ytterligare att fråga sig om det beror på avslappningen i sig som gör att kroppen 
blir mer mottaglig för antigener eller om avslappningen gör att immunförsvaret inte 
längre kan hålla dem latenta (Rabin et al., 1989; Cohen & Williamson, 1991).  
 
Nästan alla studier som jag har hittat om stress och infektionssjukdomar har bevisat en 
simultanitet i ökad stressindex och ökad frekvens av infektioner. Tidsaspekten kan 
betraktas vidare och spannet mellan stress och sjukdomar kan mätas. 
 
I vidare forskning bör förstås mer kontroll tillämpas, konfunderande variabler bör hållas 
i styr och i den mån det går bör även typen av stress beaktas. I flera studier angående 
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stress uppstår problem i hur denna bör mätas (Cohen et al., 1993), som gör att det i olika 
studier kanske inte är samma stress som mäts, vilket också gör tolkningen av resultaten 
problematisk. Det blir då lämpligt att försöka hitta en entydig definition som gör att dels 
är det samma stress som mäts för alla individer i den enskilda studien, dels vore det 
optimalt om det kunde vara samma stress som mäts i alla studier, vilket skulle kunna 
göra resultaten mer jämförbara med varandra. 
 
Det återstår en hel del att forska inom detta område och denna studie kan ses som ett 
första försök att ge en inblick i ämnet. Kroppen är ytterst anpassningsbar som 
allostasmodellen visar (McEwen, 2000). Det handlar inte bara om att hålla balansen 
utan om att anpassa sig till olika omständigheter på ett bra sätt, skulle vi inte ha kunnat 
anpassa oss så bra skulle vi kanske inte ha kunnat utvecklas så mycket som vi har gjort. 
Vår organism håller oss alerta precis när vi behöver det och låter påfrestningarna ta ut 
sin rätt när utmaningen är över. 
 
Om resultaten från denna studie går att bekräfta och förstärka genom vidare mer reliabel 
forskning kan det bli ännu ett bevis på hur komplicerade vi människor är och på hur 
interaktionen mellan det fysiska och det psykiska kan vara än mer komplicerad än vad 
som är tänkt idag. Vidare resultat i detta område kan vara ännu ett led i förståelsen för 
den psykosociala modellen och av psykets betydelse för vår fysiologiska välbefinnande. 
 
Fantastiska resultat har erhållits inom psykoneuroimmunologin och mycket har kunnat 
göras för att förbättra hälsan hos till ex. hiv-patienter och cancersjuka med olika typer 
av interventions och coping program (Antoni, 2003), med fler rön som kan komma  i 
framtiden kan det även bli möjligt att utarbeta strategier för att behålla hälsan och 
undvika sjukdomar som orsakas av antigener.  
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