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Trots att stress tidigt i livet kan leda till ohälsa i vuxenlivet finns det 

förhållandevis få studier av psykobiologiska aspekter av stress bland 

ungdomar i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet 

mellan självrapporterad stress (n=412) och salivkortisol (n=278) hos friska 

skolungdomar i årskurs 8 och 9 i två Stockholmsskolor. Vidare undersöktes 

könsskillnader och skillnader mellan årskurser i självrapporterad stress 

respektive salivkortisol. Data samlades in via ett självskattningsformulär 

som mäter generell stress samt genom salivprover tagna vid fem tillfällen 

under en dag. Resultaten visade på ett signifikant samband mellan 

självrapporterad stress och salivkortisol (r=0,29) vid en tidpunkt. Vidare 

framkom könsskillnader för självrapporterad stress och salivkortisol men 

det fanns inga signifikanta skillnader mellan elever i de två årskurserna. Det 

observerade sambandet mellan självrapporterad stress och salivkortisol bör 

betraktas med försiktighet. De könsskillnader som framkom är i linje med 

tidigare forskning som visar högre stressnivåer bland flickor.  

 

 

Ungdomar i Sverige har i ett internationellt perspektiv en god hälsa (Currie, Hurrelmann, 

Settertobulte, Smith, & Todd, 2000). Under de senaste 30 åren har dock den självrapporterade 

psykiska och somatiska ohälsan fördubblats bland ungdomar och stress anses vara en viktig 

del i denna ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Stress i ungdomsåren kan leda till en rad 

negativa konsekvenser, bland annat talar allt mer för att stress i ungdomen kan vara en viktig 

faktor för utvecklingen av psykisk ohälsa som exempelvis depression. Trots detta har 

forskning kring olika aspekter av stress och dess konsekvenser hos ungdomar i Sverige ägnats 

relativt lite uppmärksamhet (Ekman & Arnetz, 2005). Mot bakgrund av det fokuserar denna 

uppsats på att studera stress bland ungdomar genom en undersökning genomförd inom ramen 

för forskningsprojektet Stress och stöd i skolan. Det övergripande syftet för 

forskningsprojektet var att kartlägga skolans möjligheter och hinder för hälsa och 

välbefinnande bland friska ungdomar i årskurs 8 och 9. Föreliggande uppsats fokuserar på 

dessa ungdomars generella stress utifrån ett subjektivt och ett objektivt stressperspektiv. 

Subjektiv stress undersöktes genom självskattningsformulär och objektiv stress genom 

salivkortisol. Syftet var att klargöra hur självrapporterad stress hänger samman med olika 

aspekter av salivkortisol samt om det förekom könsskillnader eller skillnader mellan 

årskurserna i subjektiv respektive objektiv stress.  

 

Stress, som är ett mycket komplext begrepp, saknar en allmän definition (Währborg, 2009). 

Det är dock vanligt att belysa stress ur ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. Det 

subjektiva perspektivet betonar individens upplevelse av stress och det objektiva perspektivet 

fokuserar på de fysiologiska förändringar som kan observeras genom olika biomarkörer för 

stress, exempelvis salivkortisol (Lindfors, 2008). I denna uppsats skiftar fokus genomgående 

mellan ett subjektivt och ett objektivt perspektiv på stress. Inledningsvis beskrivs svenska 

ungdomars hälsa i ett internationellt perspektiv. Därefter kopplas psykisk ohälsa till stress och 
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de två stressperspektivens teoretiska grund. Därnäst sammanfattas det aktuella forskningsläget 

avseende subjektiva och objektiva mätmetoder. Sedan problematiseras olika 

operationaliseringar avseende dessa två mätmetoder och slutligen beskrivs den forskning som 

finns på sambandet mellan subjektiva och objektiva mått med fokus på 

salivkortisolmätningar. 

 

Svenska ungdomars hälsa  

I jämförelse med andra länder som ingår i Världshälsoorganisationens (WHOs) internationella 

studier har Sverige den högsta andelen av 13- och 15-åringar som rapporterar god hälsa och 

gott allmänt välbefinnande. Bland samtliga deltagande länder uppgav pojkar god hälsa och 

välbefinnande i högre utsträckning än flickor (Currie et al., 2000). Sverige är det enda land 

där fler än 50 % av både 15-åriga flickor och pojkar rapporterade en mycket god hälsa (King, 

Wold, Tudor-Smith, & Harel, 1996). Trots de goda svenska resultaten avseende hälsa och 

allmänt välbefinnande rapporterar svenska ungdomar samtidigt höga nivåer av nedstämdhet 

och besvär som trötthet, huvudvärk, ont i magen och ont i ryggen (Currie et al., 2000). 

 

Självrapporterad psykisk och somatisk ohälsa har sedan mitten av 1980-talet fördubblats 

bland svenska 13- och 15-åringar. För 13-åringar har andelen flickor som rapporterar psykiska 

besvär ökat under denna tidsperiod, medan det bland pojkar inte observerats någon ökning. 

Detta har resulterat i att könsskillnader uppstått och vidmakthållits sedan slutet av 1990-talet. 

Under samma tidsperiod har ökningstakten av psykiska besvär bland 15-åringar varit 

densamma för både flickor och pojkar, men besvären rapporteras genomgående i högre 

utsträckning av flickorna. Genomgående rapporterar 15-åringar psykiska besvär i högre 

utsträckning än 13-åringar. Under 2000-talet har ökningen av psykiska besvär dock avstannat 

för samtliga och har i vissa fall även minskat (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Subjektiv och objektiv stress 

Psykisk ohälsa och besvär som huvudvärk och magont ses ofta i den allmänna debatten som 

tecken på stress (Bremberg, 2006). Den första som etablerade stressbegreppet var Hans Selye 

som beskrev stress som en ospecifik, allmängiltig kroppslig respons som sker på varje slags 

påfrestning som vi utsätts för. Från början inbegrep definitionen av stress enbart fysiologiska 

aspekter, som kan mätas genom objektiva metoder. Med tiden utvecklades även psykologiska 

synsätt med fokus på individens subjektiva upplevelse. Mycket forskning har bedrivits på 

området och stressbegreppet har under senare år vidareutvecklats, men någon allmän 

definition finns ännu inte (Währborg, 2009). Trots avsaknaden av en allmänt vedertagen 

definition är det subjektiva och objektiva perspektivet vanliga utgångspunkter inom 

stressforskningen (Lindfors, 2008). 

 

Nedan redogörs för en definition av stress inom det subjektiva respektive det objektiva 

perspektivet. Det subjektiva perspektivet definierar stress som någonting som ”uppkommer då 

individer upplever att de inte kan hantera de krav som ställs på dem eller i situationer som 

hotar deras välbefinnande” (Lazarus, 1966, refererat i Lindblad, Backman, & Åkerstedt, 

2008). Definitionen betonar individens subjektiva upplevelse av situationen och tar inte 

individens objektiva förmåga att hantera situationen i beaktande (Bremberg, 2006). Det 

objektiva perspektivet fokuserar istället på den mobilisering av kroppsliga resurser som sker 

när en individ utsätts för påfrestning. Genom olika objektiva mätmetoder kan fysiologiska 

förändringar påvisas, t.ex. förhöjt blodtryck eller ökad insöndring av stresshormoner 

(Bremberg, 2006; Währborg, 2009; Ekman & Arnetz, 2005). 
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Ur ett evolutionärt perspektiv är människan biologiskt programmerad att reagera starkt på 

hotfulla situationer. I dessa situationer är stressreaktionen en adaptiv reaktion som ökar 

individens chanser till överlevnad (Ekman & Arnetz, 2005). Över tid, i och med 

samhällsutvecklingen, har hotsituationerna ändrat karaktär, men den biologiska reaktionen är 

densamma (Ekman & Arnetz, 2005; Währborg, 2009). Om stressbelastningen är långvarig 

eller är mycket stark kan det istället leda till negativa psykiska och fysiska konsekvenser, både 

för barn och vuxna. Bland annat talar allt mer för att riskfaktorer kopplade till flera stora 

folksjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdom och depression, utvecklas tidigt i livet och stress tros 

vara en viktig bidragande faktor. Trots detta är konsekvenser av långvarig stress i barn- och 

ungdomsår ett relativt obeforskat område (Ekman & Arnetz, 2005; Währborg, 2009). 

 

Inom det subjektiva respektive det objektiva perspektivet finns grundläggande stressteorier 

som beskriver hur stress uppstår genom en obalans av antingen psykologisk eller fysiologisk 

karaktär (Lindfors, 2008; Romeo & McEwen, 2005; Ursin & Eriksen, 2010). Den kognitiva 

stressteorin, CATS (Cognitive Activation Theory of Stress; Ursin & Eriksen, 2010), beskriver 

denna obalans ur ett subjektivt stressperspektiv, medan den allostatiska belastningsmodellen 

(Romeo & McEwen, 2005) beskriver obalansen ur ett objektivt stressperspektiv. 

 

Kognitiv stressteori, CATS. 

En av de mest väletablerade stressteorierna inom det subjektiva perspektivet är den kognitiva 

stressteorin, CATS (Ursin & Eriksen, 2010). Enligt CATS finns det fyra olika aspekter av 

stress; stresstimuli, stressupplevelsen, stressreaktionen samt återkopplingen från reaktionen 

(Eriksen & Ursin, 2005).  

 

Stresstimuli tolkas utifrån individers tidigare erfarenheter och det är dessa som avgör om en 

viss situation uppfattas som farlig, hotfull, lockande, krävande etc. Detta innebär att det inte 

finns något bestämt stimuli som framkallar stress. Gemensamt för stimuli som skapar stress är 

att de framkallar osäkerhet eller pekar på brister hos individen. Enligt denna utgångspunkt 

menar man därför att det inte är meningsfullt att enbart mäta stress utifrån bestämda stimuli, 

utan att man även bör fokusera på individers upplevelse av olika situationer (Eriksen & Ursin, 

2005).  

 

En stressupplevelse uppstår om den medvetna bedömningen av en viss situation upplevs som 

obehaglig. Varje gång hjärnan uppfattar okända stresstimuli aktiveras en generell 

alarmreaktion. Först därefter medvetandegörs situationen gradvis och individens tidigare 

erfarenheter kommer att spela en stor roll i hur situationen uppfattas. Här ingår både 

erfarenheter av situationens innebörd samt erfarenheter av den individuella förmågan att 

hantera situationen (Eriksen & Ursin, 2005). Stressupplevelsen är den aspekt som vanligen 

mäts genom självskattningar i frågeformulär (Ursin & Eriksen, 2004).  

 

Stressreaktionen är den psykologiska och fysiologiska reaktion som följer av individens 

tolkning av situationen. Denna består bland annat av generella responser som skärpt vakenhet, 

vaksamhet och ökad hjärnaktivitet. De genererar i sin tur specifika responser (Ursin & 

Eriksen, 2004) genom fysiologiska och biokemiska förändringar i det centrala nervsystemet 

för att hantera den utlösande stressituationen. De fysiologiska och biokemiska förändringarna 

kan mätas med objektiva mätmetoder (Eriksen & Ursin, 2005). Återkopplingen från 

reaktionen är den sista aspekten av stress där feedback sker från stressreaktionerna tillbaka till 

hjärnan som återigen gör en bedömning av upplevelsen. Denna bedömning kan i sin tur 

påverka känslan av att vara stressad (Ursin & Eriksen, 2004).  
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Enligt CATS är stress en adaptiv reaktion som främjar inlärning och prestation och det är först 

vid långvarig exponering som reaktionen kan bli skadlig för individen. Långvarig exponering, 

som innebär att de kroppsliga responserna ständigt är aktiverade, kan uppstå då individen inte 

kan ta sig ur en situation, inte lyckas lösa det ursprungliga problemet eller då individen inte 

tror på sin egen förmåga att hantera situationen (Eriksen & Ursin, 2005). Att långvarig 

exponering av stress kan vara skadligt beskrivs även i den allostatiska belastningsmodellen, 

men då huvudsakligen ur ett biologiskt perspektiv.  

 

Allostatisk belastningsmodell. 

En av de mest använda stressteorierna inom det objektiva perspektivet är den allostatiska 

belastningsmodellen som tar hänsyn till fysiologiska förändringar i samband med stress. 

Fokus på fysiologiska förändringar har inom stressforskning varit centralt ända sedan 

stressbegreppets grundare, Selye, utvecklade en stressmodell som kallades generellt 

anpassningssyndrom där homeostas var ett centralt begrepp. Homeostas beskriver hur 

kroppens fysiologiska system konstant hålls inom snäva intervaller för att främja överlevnad 

(Romeo & McEwen, 2005). Detta begrepp var dock otillräckligt då det upptäcktes att den 

optimala fysiologiska reaktionen kan variera beroende på inre och yttre omständigheter 

(Währborg, 2009), vilket ledde till utvecklingen av begreppet allostas. Allostas innebär att 

stabilitet skapas med hjälp av förändring (Romeo & McEwen, 2005). Ett exempel på hur 

kroppsliga reaktioner kan variera beroende på omständigheter är blodtrycket, som har olika 

optimala nivåer vid vila och ansträngning (Währborg, 2009). I stressituationer anpassar sig 

kroppen genom ökad insöndring av hormoner och neurotransmittorer (McEwen & Seeman, 

1999). Den allostatiska belastningsmodellen utvecklades för att beskriva kopplingen mellan 

akut och långvarig stress och dess konsekvenser ur ett generellt, biologiskt perspektiv 

(Lindfors, 2008).     

 

Den kroppsliga responsen vid påfrestningar innefattar både igångsättning av den allostatiska 

responsen och avstängning av densamma när påfrestningen är förbi. När kroppen inte lyckas 

återställa balansen kan allostatisk belastning uppstå. Allostatisk belastning är den förslitning 

som resulterar av kronisk över- eller underaktivitet i allostatiska system. Belastningen kan 

uppkomma som en följd av upprepad exponering för flertalet stressituationer eller vid brist på 

anpassning eller habituering till påfrestningar. Förlängda allostatiska responser kan leda till 

kompensatorisk överaktivering av andra system. Dessa förlängda responser kan uppkomma på 

grund av försenad avstängning av den kroppsliga responsen eller inadekvata hormonresponser 

och även detta kan resultera i allostatisk belastning (McEwen, 1998). Dessa mekanismer 

beskriver, i likhet med CATS-modellen, hur ständigt aktiverade kroppsliga responser kan vara 

skadliga för individen. Hög allostatisk belastning har visat predicera signifikant förhöjda 

risker att drabbas av hjärt-kärlsjukdom samt minskad fysisk och kognitiv förmåga (Seeman, 

Singer, Rowe, Horwitz, & McEwen, 1997).  

 

Huruvida den allostatiska responsen leder till allostatisk belastning beror på ett komplext 

samspel mellan faktorer som genetik, tidig utveckling, tidiga erfarenheter av exempelvis 

övergrepp och vanvård, nuvarande livshändelser, hur en individ hanterar stressituationer på ett 

psykologiskt plan samt olika hälsobeteenden såsom kost- och träningsvanor (McEwen & 

Seeman, 1999). Det här innebär alltså att det finns ett samspel mellan subjektiva 

upplevelsebaserade aspekter av stress och objektiva fysiologiska mekanismer (Ekman & 

Arnetz, 2005). 
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Psykosociala aspekter och subjektiva mätmetoder 

Undersökning av subjektiv stress sker vanligtvis genom självrapportering, i form av 

frågeformulär eller intervjuer. Särskilt frågeformulär utgör ett kostnadseffektivt sätt att samla 

in stora mängder data (Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & Smith, 2006). Få studier 

fokuserar dock på att undersöka svenska ungdomars upplevda stress på ett generellt plan, 

istället ligger fokus ofta på enstaka generella stressfrågor som ingått i mätningar av 

psykosomatisk hälsa, psykosomatiska symptom kopplade till stress 

(Levnadsnivåundersökningen, 2001) eller stress i förhållande till skolan (Gillander Gådin, 

2002; Skolverket, 2010). En generell stressfråga som vanligen används i mätningar av 

psykosomatisk hälsa är hur ofta ungdomar känt sig stressade under det senaste halvåret. Bland 

svenska ungdomar i 10-18 års ålder rapporterar 43 % att de känt sig stressade minst en gång i 

veckan, 20,5 % att de känt sig stressade flera gånger i veckan och 4,5 % att de känt sig 

stressade varje dag. Resultaten visade på stora könsskillnader, till flickornas nackdel. Till 

exempel rapporterar 27 % av flickorna och 14 % av pojkarna att de känt sig stressade flera 

gånger i veckan (Statistiska centralbyrån (SCB), 2007). Ovanstående resultat stämmer väl 

överens med en undersökning av 13-15 åringar, där 44 % av ungdomarna rapporterar att de 

upplevt stress minst en gång i veckan. Även i denna undersökning observerades 

könsskillnader, till flickornas nackdel (Levnadsnivåundersökningen, 2001). Känslan av stress 

ökar ju äldre ungdomarna blir, oavsett kön (SCB, 2007).  

 

Mätningar av besvär kopplade till stress inkluderar ofta huvudvärk, magont och 

sömnsvårigheter. Dessa symptom har alla visat sig ha ett måttligt samband med stress (r = 

0.30). Detta innebär att ungdomar som i högre grad än andra känner sig stressade rapporterar 

fler psykosomatiska symptom (Levnadsnivåundersökningen, 2001). Flickor upplever oftare 

den här typen av besvär än pojkar (Grufman, Carlsten, Krabbe, & Berg-Kelly, 1999; 

Levnadsnivåundersökningen, 2001; Statens Folkhälsoinstitut, 2011; Stockholms stads 

socialtjänstförvaltning, 2008) och besvären rapporteras i högre grad ju äldre ungdomarna blir 

(Levnadsnivåundersökningen, 2001; Statens Folkhälsoinstitut, 2011).   

 

Ungdomars upplevda stress har även ofta mätts i förhållande till skolan. Detta fokus kommer 

sig av att barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan och flera studier 

har visat att olika faktorer i skolan såsom skolklimat, sociala relationer, mobbning, kränkande 

behandling och lärarstöd spelar stor roll för stress och psykosomatisk hälsa bland barn och 

ungdomar (Statens Folkhälsoinstitut, 2011; Stockholms stads socialtjänstförvaltning, 2008). 

Bland elever i årskurs 7-9 rapporterar 27 % att de oftast eller alltid känner sig stressade i 

skolan. Fler flickor, 36 %, än pojkar, 19 %, rapporterar stress i denna utsträckning och 

skillnaderna är störst när det gäller stress på grund av läxor/hemuppgifter, egna krav, prov och 

betyg (Skolverket, 2010). Elever som rapporterar att de är stressade på grund av sitt 

skolarbete ökade kraftigt vid en jämförelse av 13- och 15-åringar. Bland flickorna skedde 

denna ökning från 19 % till 53 % och bland pojkarna ökade stressen från 13 % till 31 % 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Elever i årskurs 9 har många val att göra inför att den 

obligatoriska skolgången upphör (SFS, 2010). En övergång till gymnasieskolan, arbete eller 

annan sysselsättning innebär att eleven går från en strukturerad vardag till någonting nytt och 

okänt. Denna övergång kan skapa stress hos ungdomar (Santrock, 2008). Under grundskolans 

sista år upplever även många elever betygsstress inför gymnasievalet (Stockholms stads 

socialtjänstförvaltning, 2008).  

 

Fysiologiska aspekter och objektiva mätmetoder 

Undersökningar av objektiv stress sker enklast genom mätning av salivkortisol (Kristenson, 

Garvin, & Lundberg, 2012). Kortisol frisätts genom aktivering av HPA-axeln. HPA-axeln 
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består av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken och är ett av flera centrala stressystem i 

kroppen. Från hypotalamus insöndras kortikotropinfrisättande hormon, CRH, i blodet som når 

hypofysen. I hypofysens framlob stimulerar CRH frisättningen av adrenokortikotropt hormon, 

ACTH, som i sin tur stimulerar binjurebarken att insöndra glukokortikoider. Det huvudsakliga 

glukokortikoida hormonet är kortisol, som anses vara ett av de viktigaste stresshormonerna. 

Kortisol reglerar sin egen frisättning genom så kallad negativ neurohormonell återkoppling, 

vilket innebär att kortisolet inhiberar HPA-axelns fortsatta insöndring för att bibehålla den 

hormonella balansen (Romeo & McEwen, 2005). När kortisol frisätts cirkulerar det i kroppen 

och kan då även påverka andra system genom dess mottagarreceptorer som finns i nästan alla 

vävnader (Währborg, 2009). Kortisolets huvudsakliga funktion vid stress är att förbereda 

kroppens organ att agera i hotfulla situationer (Kristenson et al., 2012). Hormonet påverkar 

framförallt kroppens glukosproduktion, ämnesomsättning, immunologiska funktioner, hjärt-

kärlsystem och centrala nervsystem (Stone et al., 2001).  

 

Frisättning av kortisol sker inte jämnt över dygnets timmar, utan är starkt påverkad av 

dygnsrytmen (Ranjit, Young, Raghunathan, & Kaplan, 2005) som styrs av den 

suprachiasmatiska kärnan, SCN, i hypotalamus (McEwen & Seeman, 1999). Denna 

dygnsvariation kan illustreras i form av en kurva (se Figur 1) där kortisolvärdena ökar med 

50-75 % under de första 30-45 minuterna efter uppvaknande på morgonen (Pruessner et al., 

1997). Därefter sjunker värdena snabbt igen till samma värden som vid uppvaknande och 

slutligen planar kurvan ut och når sin lägsta nivå runt midnatt (Ranjit et al., 2005). 

Kortisolvärdenas dygnsvariation är ofta stabil över dagar och veckor hos en och samma 

individ, men kan variera i stor grad mellan individer (Pruessner et al., 1997). 

Dygnsvariationen utvecklas vid 1 års ålder och därefter ser kortisolkurvans form ungefär 

likadan ut oberoende av ålder och kön (Gröschl, Rauh, & Dörr, 2003). Studier som 

undersöker ungdomars kortisolkurva bekräftar att formen ser likadan ut även för denna 

åldersgrupp (Oskis, Loveday, Hucklebridge, Thorn, & Clow, 2009). Även om de flesta följer 

den beskrivna dygnsvariationen finns det ett fåtal individer vars kortisolkurva är platt. Mellan 

dessa individer varierar dock kortisolmedelvärdena. Ingen vet riktigt varför vissa har platta 

kortisolkurvor, men en hypotes är att detta beror på felreglering i HPA-axeln på grund av 

fysiologiska eller miljömässiga faktorer (Stone et al., 2001).  

 

 
Figur 1. Kortisolvärdens dygnsvariation. Modifierad figur från Kristenson et al. (2012). 

 

HPA-axelns utveckling startar redan i fosterlivet och under det första levnadsåret genomgår 

den en första utvecklingsperiod som är starkt påverkad av könshormoner och 

omgivningsfaktorer. Det kvinnliga könshormonet östrogen har en aktiverande effekt på HPA-

axeln, vilket antas resultera i att flickors kortisolnivåer vid stress är högre än pojkars. Vidare 
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har det manliga könshormonet testosteron en motsatt effekt på HPA-axeln, som även detta 

antas skapa en skillnad i flickors och pojkars fysiologiska stressreaktioner. De 

hormonstimuleringar som sker redan i spädbarnsåldern leder till bestående förändringar i 

HPA-axelns funktioner och ses som en orsak till de könsskillnader i de fysiologiska 

stressreaktioner som observerats i vuxen ålder. Även omgivningsfaktorer under det första 

levandsåret som föräldrars brist på omvårdnad och långvariga separationer har visat sig 

påverka HPA-axelns reaktivitet i vuxenlivet. Under barndomen fortsätter omgivningsfaktorer 

att påverka HPA-axelns utveckling. Trots att tidiga upplevelsers påverkan på HPA-axeln kan 

vara långvarig, behöver förändringarna inte vara permanenta och kan återställas under vissa 

omständigheter, exempelvis genom berikande miljö och en känsla av trygghet. På samma sätt 

kan destruktiva omständigheter, som misshandel och störda familjeförhållanden, ha negativ 

inverkan på HPA-axelns normala funktion (Romeo & McEwen, 2005).  

 

Det finns indikationer på att ytterligare förändringar sker i HPA-axeln under en andra 

utvecklingsperiod, då ungdomar befinner sig puberteten. Denna andra utvecklingsperiod 

medför att HPA-axelns funktion är särskilt känslig för ovan nämnda interna och externa 

faktorer och kan därför fungera både som en potentiell risk- och skyddsperiod. Trots att denna 

åldersperiod verkar kunna ha avgörande påverkan för den vuxna individen har mycket lite 

forskning bedrivits på den pubertala utvecklingen av HPA-axeln (Romeo & McEwen, 2005). 

Den forskning som finns tyder dock på att salivkortisolnivåerna hos ungdomar ökar under 

puberteten vilket antas vara kopplat till den pubertala utvecklingen (Adam, 2006; Gunnar, 

Wewerka, Frenn, Long, & Griggs, 2009; Kiess et al., 1995; Netherton, Goodyer, Tamplin, & 

Herbert, 2004; Törnhage, 2002). När ungdomars ålder tas i beaktande varierar 

salivkortisolvärdena på ett icke-linjärt sätt, men då åldersvariabler grupperas i bredare 

åldersspann ses ändå en ökning av salivkortisolvärden (Törnhage, 2002). Även Gunnar et al. 

(2009) har observerat icke-linjära salivkortisolvärden då ungdomars ålder tas i beaktande och 

15-åringar har enligt denna studie högre salivkortisolvärden än yngre ungdomar. Det verkar 

dock finnas en tydligare koppling mellan ökade salivkortisolnivåer i relation till ålder och 

pubertetsutveckling bland flickor än bland pojkar.  

 

Vad gäller könsskillnader i salivkortisol visar befintliga studier motstridiga resultat. En studie 

fann att flickor i 13-15 års ålder hade högre mediansalivkortisolvärden än pojkar (Törnhage, 

2002). Med utgångspunkt i den pubertala utvecklingsnivån uppvisade flickor i senare delen av 

puberteten högre salivkortisolvärden än pojkar. Före puberteten och i pubertetens tidiga skede 

fanns inga könsskillnader (Netherton et al., 2004). Kiess et al. (1995) kunde dock inte påvisa 

några könsskillnader i någon av de pubertala utvecklingsfaserna. 

 

Olika mätmetoder och statistiska analyser av salivkortisol. 

Kortisol kan mätas i blod, urin och saliv (Ekman & Arnetz, 2005; Kristenson et al., 2012). 

Under senare år har provtagning av salivkortisol blivit alltmer populärt och använts mer 

frekvent i mätningar av ungdomars kroppsliga respons på psykosocial stress. Metodens stora 

framsteg beror till stor del på att den varken orsakar smärta eller orsakar onödig stress hos 

undersökningsdeltagare, att den gör det möjligt för undersökningsdeltagare att vistas i sin 

normala miljö eller genomföra olika aktiviteter samt att proverna är lätta att administrera och 

samla in (Kirschbaum & Hellhammer, 1994). Provtagning kan med fördel genomföras på 

stora populationer utanför laboratoriemiljö, exempelvis i skolan (Kelly, Young, Sweeting, 

Fischer, & West, 2008). Metoden är även mindre kostsam i jämförelse med mätningar av 

kortisol i blod och urin. Vid undersökningar av ungdomars kortisolnivåer är etiska 

överväganden särskilt viktigt och salivkortisolprovtagning ses i denna aspekt som fördelaktig 

framför upprepade blodprover (Kirschbaum & Hellhammer, 1994). Metoden ses även som 
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fördelaktig eftersom prover kan förvaras under en längre tid utan att kortisolvärdena påverkas 

negativt (Garde & Hansen, 2005). Analys kan därefter genomföras med hjälp av så kallad 

radioimmunologisk analys (RIA), som kan mäta kortisolvärden i saliv på ett exakt sätt 

(Kirschbaum & Hellhammer, 1994; Kristenson et al., 2012).  

 

Av det kortisol som frisätts från binjurebarken är 90 % bundet till ett protein (globulin). 

Resterande 10 % är fysiologiskt aktivt, så kallat fritt kortisol (Währborg, 2009), och det är 

detta man mäter vid salivprovtagning. Det kortisol som finns i saliv har visat sig ge en valid 

och reliabel reflektion av kortisol i blodets plasma och serum (Kirschbaum & Hellhammer, 

1994), vilket motiverar för användning av provtagningsmetoden. För att mäta förändringar i 

kortisolvärden över tid bör flera salivprover tas (Kristenson et al., 2012), med startpunkt 

utifrån varje individs uppvaknande på morgonen, som ses som en reliabel biomarkör för 

HPA-axelns aktivitet. För att på bästa sätt fånga individens kortisolkurva genomförs 

vanligtvis en mer frekvent provtagning den närmsta timmen efter uppvaknande (Pruessner et 

al., 1997). 

 

Då mätningar av kortisol har blivit allt vanligare har det rests frågor kring hur materialet 

lämpligast ska analyseras. För att fånga individers eller gruppers dygnsvariation av kortisol 

behövs flera upprepade mätningar, vilket kan leda till olika statistiska problem. För att 

förenkla de statistiska analyserna samt öka beräkningarnas power, utan att förlora information 

från de upprepade mätningarna, kan ett enhetligt värde av den totala kortisolinsöndringen 

beräknas. Denna beräkning, som kallas AUC (arean under kurvan), anses generellt leda till att 

färre statistiska analyser mellan olika grupper behöver genomföras, vilket minskar behov av 

att korrigera alfanivån. AUC beräknar arean under den kurva som upprepade mätningar av 

kortisolvärden skapar. AUC tar hänsyn till att tidsintervallen mellan mättillfällena ofta 

varierar och är numera en frekvent använd och rekommenderad metod i endokrinologiska 

mätningar med upprepade mättillfällen (Pruessner, Kirschbaum, Meinlschmid, & 

Hellhammer, 2003). 

 

Beräkningen av AUC är inte standardiserad, vilket har medfört att samma begrepp har 

använts på skilda sätt. I ett försök att standardisera metoden har två sätt att beräkna AUC lyfts 

fram; AUCG (arean under kurvan ground) och AUCI (arean under kurvan increased). AUCG 

beräknar den totala arean under kurvan genom att dels utgå från mätvärdenas avstånd till en 

baslinje, som är noll, och dels genom att ta hänsyn till individuella skillnader mellan olika 

mätvärden. Detta medför att mätningens första och sista värde i mindre utsträckning påverkar 

arean. Beräkningar av detta slag lägger stort fokus på den totala kortisolsekretionen. AUCI 

beräknar arean med det första mättillfället som referensvärde och tar därmed inte hänsyn till 

distansen från ett nollvärde. Detta medför att mätningens första värde har stor inverkan på 

arean och i de fall då värdena under dagen sjunker under det första mätvärdet blir resultaten 

negativa med denna beräkning. Negativa värden kan antingen omsättas till noll, vilket medför 

förlust av data, eller istället tolkas som ett index av minskning istället för en area. Beräkningar 

av detta slag lägger stort fokus på känsligheten i HPA-axeln och kortisolsekretionens 

förändring över tid (Pruessner et al., 2003). På grund av de problem som kopplas till möjliga 

negativa resultat och tolkningen av dessa i samband med AUCI har AUCG använts i större 

utsträckning och är också ett rekommenderat mått (Fekedulegn et al., 2007; Kristenson et al., 

2012).  

 

Påverkansfaktorer. 

I studier av salivkortisol är det viktigt att testpersonerna ges tydliga instruktioner, och sedan 

följer dessa, för att minimera olika faktorers påverkan på kortisolvärdena. Några viktiga 
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faktorer som kan påverka kortisolvärdena är matintag, dryck, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, 

medicin samt sömn. Dygnsvariationen av kortisol gör att undersökningsdeltagare tydligt 

måste instrueras om tid för provtagning utifrån tid för uppvaknande. Även små variationer i 

tid för provtagning, speciellt under morgontimmarna, kan ha stor effekt på kortisolnivåerna 

och ge missvisande resultat (Kristenson et al., 2012). 

 

Studier kring flickors menstruationscykel och användning av preventivmedel som 

påverkansfaktorer visar på tvetydiga resultat. Kirschbaum, Kudielka, Gaab, Schommer och 

Hellhammer (1999) menar att dessa faktorer har viktiga effekter på HPA-axelns aktivitet. 

Adam (2006) har dock inte kunnat påvisa menstruationscykelns påverkan på 

salivkortisolvärden. När det gäller preventivmedel är de flesta forskare överens om att 

användning påverkar salivkortisolnivåerna, men resultaten visar både på högre (Meulenberg, 

Ross, Swinkels, & Benraad, 1987) och lägre (Adam, 2006) salivkortisolnivåer.  

 

Samband mellan subjektiva och objektiva mätmetoder 

Få studier undersöker samband mellan subjektiva och objektiva mätmetoder av stress 

(Kristenson et al., 2012) och än färre har fokuserat på detta samband bland ungdomar (De 

Vriendt et al., 2011). Kristenson et al. (2012) har gjort en sammanställning av de studier som 

finns på området för samtliga åldrar. I sammanställningen konstaterar de att resultaten är 

motstridiga, men att de flesta studier inte hittar några signifikanta samband.  

 

En studie som fokuserar på sambandet mellan subjektiva och objektiva mätmetoder av stress 

bland ungdomar är HELENA-studien. I studien jämfördes självrapporterad stress med basala 

morgonkortisolnivåer. För pojkar fann man att endast fyra av tio delskalor var signifikant 

positiva prediktorer för morgonkortisol och för flickor fanns inget sådant samband för någon 

av de tio delskalorna (De Vriendt et al., 2011). Hellhammer, Wüst, och Kudielka (2009) 

konstaterar att den komplexa samverkan mellan upplevd stress och HPA-axelaktivitet kan 

bidra till att det kan vara svårt att hitta samband mellan dessa olika aspekter av stress. 

Svårigheterna kan även relateras till att mätningar av självrapporterad stress kan ha 

metodologiska problem. Ytterligare problem kan relateras till att salivkortisol inte är den enda 

biomarkören som är involverad i stressreaktionen. Utifrån detta anses det vara rimligt att 

förvänta ett måttligt samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol. 

 

Sammanfattning av problemområdet 

I Sverige har flera studier av ungdomars upplevda stress genomförts. De flesta av dessa 

inkluderar dock bara enstaka generella stressfrågor och vissa kombinerar upplevelse av stress 

med besvär som antas vara kopplade till stress (Levnadsnivåundersökningen, 2001). 

Ytterligare andra studier fokuserar uteslutande på stress i förhållande till skolan (Gillander 

Gådin, 2002; Skolverket, 2010). Fokus inom det subjektiva stressperspektivet ligger i denna 

uppsats istället på en generell upplevelse av stress, som inkluderar hela livssituationen och 

alltså inte uteslutande fokuserar på skolan och som inte blandar upplevelsen av stress med 

besvär som kan vara stressrelaterade men också bero på andra faktorer. Den forskning som 

finns inom det subjektiva stressperspektivet utifrån generella stressfrågor, psykosomatiska 

symptom samt stress i förhållande till skolan visar på tydliga könsskillnader, där flickor i 

högre utsträckning än pojkar rapporterar upplevd stress (SCB, 2007; Statens Folkhälsoinstitut, 

2011; Skolverket, 2010). Upplevd stress har även visat sig öka med åldern under 

ungdomsåren (SCB, 2007). De flesta studier jämför dock åldersskillnader utifrån bredare 

åldersspann eller flera årskurser, vilket resulterar i att skillnader inom åldersspannen eller 

mellan olika årskurser inte beaktas. Med tanke på de förändringar som elever i årskurs 9 står 

inför i och med att den obligatoriska skolgången upphör (SFS, 2010) och att dessa 
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förändringar är centrala livshändelser för en tonåring och alltså ofta upplevs stressande 

(Santrock, 2008), finns det anledning att tro att den generella livsstressen är högre bland 

elever i årskurs 9 i jämförelse med elever i årskurs 8. I årskurs 9 blir även betygen viktigare 

vilket medför att många elever upplever betygsstress inför gymnasievalet (Stockholms stads 

socialtjänstförvaltning, 2008). Mot bakgrund av detta ämnar denna uppsats att studera 

upplevd stress bland svenska ungdomar ur ett generellt perspektiv, med fokus på 

könsskillnader och mönster inom gruppen flickor respektive pojkar samt på skillnader mellan 

årskurs 8 och årskurs 9.  

 

Inom det objektiva stressperspektivet har mätningar av salivkortisol som fysiologisk 

stressmarkör blivit allt vanligare (Kirschbaum & Hellhammer, 1994). Det finns dock få 

studier av salivkortisol bland friska ungdomar (Kelly et al., 2008) och än färre som utförts i en 

svensk kontext. Forskning som undersöker skillnader mellan flickors och pojkars salivkortisol 

visar på motstridiga resultat. Gällande åldersskillnader finns indikationer på ökade 

salivkortisolnivåer med ökad ålder utifrån bredare åldersspann, men mellan åldrar varierar 

värdena på ett icke-linjärt sätt (Törnhage, 2002). Högre salivkortisolvärden har observerats 

bland 15-åringar i jämförelse med yngre ungdomar (Gunnar et al., 2009). Fler studier har 

dock tagit större hänsyn till skillnader i pubertal utveckling än ålder, detta eftersom det finns 

indikationer på att ytterligare förändringar sker i HPA-axeln under puberteten (Romeo & 

McEwen, 2005). Resultaten från dessa studier visar på en ökning av salivkortisolvärden under 

pubertetsutvecklingen (Kiess et al., 1995; Netherton et al., 2004). Forskning på skillnader i 

salivkortisol mellan årskurser saknas. Mot bakgrund av detta ämnar denna uppsats att 

undersöka svenska ungdomars salivkortisol med fokus på könsskillnader och mönster inom 

gruppen flickor respektive pojkar samt på skillnader mellan årskurs 8 och årskurs 9. 

 

Sambandet mellan subjektiva och objektiva mätmetoder är mycket sparsamt beforskat 

(Kristenson et al., 2012) och bland friska ungdomar finns endast enstaka studier publicerade. I 

en studie bland ungdomar observerades könsskillnader för sambandet mellan subjektiva och 

objektiva mätmetoder (De Vriendt et al., 2011). För samtliga åldrar visar forskning på 

motstridiga resultat (Kristenson et al., 2012), men indikationer finns att det kan existera 

måttliga samband (Hellhammer et al., 2009). Med utgångspunkt i detta ämnar denna uppsats 

att studera sambandet mellan subjektiva och objektiva mätmetoder bland friska ungdomar. 

Utifrån tidigare observerade könsskillnader behandlas data separat för flickor och pojkar.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självrapporterad stress och olika mått 

på salivkortisol inkluderande specifika tidpunkter och summerade mått bland friska 

skolungdomar i årskurs 8 och 9 i två Stockholmsskolor. Vidare var syftet att undersöka 

könsskillnader och skillnader mellan årskurserna i ungdomarnas självrapporterade stress 

respektive salivkortisol. Ytterligare ett syfte bestod i att studera könsspecifika variationer i 

gruppen flickor respektive pojkar.  

  

Frågeställningar 

1. Uppvisar flickor och pojkar olika nivåer av självrapporterad stress? 

2. Uppvisar skolungdomar i årskurs 8 och årskurs 9 olika nivåer av självrapporterad 

stress?  

3. Finns det könsskillnader i salivkortisol? 

4. Finns det skillnader i salivkortisol mellan skolungdomar i årskurs 8 och årskurs 9? 
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5. Finns det ett samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol? 

 

 

Metod 

 

Denna uppsats baseras på data som samlats in inom ramen för forskningsprojektet Stress och 

stöd i skolan som genomförts av CHESS (Center for Health Equity Studies), ett 

forskningscentrum som intresserar sig för ojämlikhet i hälsa. Stress och stöd i skolan är ett 

tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar hur psykologiska, psykosociala och 

fysiologiska faktorer samverkar i relation till olika aspekter av hälsa vars syfte var att 

kartlägga skolans möjligheter och hinder för hälsa och välbefinnande bland friska ungdomar i 

årskurs 8 och 9 i två Stockholmsskolor. Forskningsprojektet Stress och stöd i skolan samlade 

in data genom frågeformulär, salivkortisolprovtagning under två dagar samt genom intervjuer. 

Utifrån frågeställningarna i denna uppsats valdes att närmare beskriva samt analysera data 

utifrån självrapporterad stress och de salivkortisolvärden som inhämtades under 

provtagningsdag ett.  

 

Undersökningsdeltagare 

Rekryteringsprocessen av skolor till projektet inleddes med att kartlägga de skolor i 

Stockholms län som deltagit i Stockholmsenkäten (Stockholm stads socialtjänstförvaltning, 

2008). I ett andra steg exkluderades skolor med få parallellklasser på högstadienivå, för att 

öka möjligheten att rekrytera fler undersökningsdeltagare till projektet. De skolor som 

fortfarande var aktuella för medverkan kontaktades via mail till rektor. Flera skolor avböjde 

medverkan i studien, då de redan hade egna projekt igång, för att de deltog i andra 

forskningsprojekt eller för att de inte hade möjlighet att medverka inom den tidsram som var 

aktuell. Slutligen resulterade detta i att två skolor kom att medverka i forskningsprojektet. 

 

Efter att de två skolorna tackat ja till deltagande hölls informationsträffar för ledning och 

lärarkollegium på respektive skola. Under dessa träffar informerade forskare om projektet 

samt hur datainsamlingen skulle komma att genomföras. Elever i högstadiet är minderåriga, 

vilket innebar att projektet behövde målsmans samtycke för att eleverna skulle få delta. I 

december 2009 kontaktades samtliga föräldrar till elever i årskurs 8 och 9 i respektive skola 

genom skolornas veckobrev, föräldraföreningars utskick, hemsidor och e-postlistor för att 

informera om projektet samt för att samla in skriftliga samtycken. I januari 2010 konstaterade 

forskargruppen att det antal samtycken som inkommit var alltför få, vilket resulterade i att 

samtycken även samlades in via informationsmöten med föräldrar samt genom en 

ringkampanj till de föräldrar som inte hade besvarat utskicken. Dessa åtgärder medförde att 

tillräckligt många elever fick målsmans samtycke till deltagande i projektet. 

 

Eleverna informerades om projektet i klassrummen. De elever som fått målsmans samtycke 

fick även själva ta ställning till deltagande, dels i frågeformuläret Stress och stöd i skolan och 

dels i de mer omfattande salivkortisolmätningarna, där eleverna skulle lämna 

salivkortisolprov vid femton tillfällen under två dagar (fem salivprov dag ett och tio salivprov 

dag två). Några av de elever som ej varit närvarande vid informationstillfället i klassrummet 

hörde självmant av sig och deltog i projektet i efterhand. För deltagande i 

salivkortisolmätningarna utgick en symbolisk ersättning i form av ett presentkort motsvarande 

100 kronor från en av landets större varuhuskedjor.  

 

De elever som deltog i projektet var 14-16 år och gick i en förortsskola respektive en 

innerstadsskola. Skolorna har högpresterande elever och har profilerat sig med 
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specialinriktningar. De följer Skolverkets läroplan, men den ena skolan har ett större 

upptagningsområde samt fler obligatoriska moment utöver skoltid på grund av 

specialinriktningen. Tillsammans har dessa skolor 545 elever i årskurs 8 och årskurs 9 och av 

dessa valde 412 elever (76%) att delta i projektets frågeformulär Stress och stöd i skolan. Från 

den ena skolan deltog 290 av totalt 366 elever och från den andra deltog 122 av totalt 179 

elever.  

 

Bland de elever som fyllde i frågeformuläret hade åtta elever inte besvarat ett av påståendena i 

självskattningsskalan som utformats av Lindblad et al. (2008). För dessa individer beräknades 

ett medelvärde utifrån övriga påståenden i den delskalan som det saknade påståendet tillhörde. 

En elev hade inte besvarat två påståenden inom samma delskala, vilket medförde att denna 

individ uteslöts ur vidare analyser. Ytterligare en elev hade inte besvarat påståendet för global 

stress, vilket medförde att även denna individ uteslöts ur vidare analys.  

 

Från de båda skolorna valde 278 elever (51% av de som besvarade frågeformuläret Stress och 

stöd i skolan) att delta i projektets salivkortisolmätningar. Av dessa var 183 flickor och 95 

pojkar, 158 elever gick i årskurs 8 och 120 elever gick i årskurs 9. Av samtliga elever som 

deltog i salivkortisolmätningarna lämnade 157 elever fullgoda prover för dag ett. Av dessa var 

109 flickor och 48 pojkar, 96 elever gick i årskurs 8 och 61 elever gick i årskurs 9. 

Bortfallsanalys presenteras i Tabell 1. För att salivkortisolproverna skulle betraktas som 

fullgoda krävdes att prover tagits vid rätt tidpunkter samt att eleverna inte rapporterade att de 

medicinerade på daglig basis eller led av kroniska sjukdomar som kan påverka den normala 

aktiviteten i HPA-axeln, som till exempel astma och giftstruma. Färre kompletta salivprover 

lämnades under dag två och i föreliggande uppsats undersöks därför endast salivprover från 

dag ett. 

 

Tabell 1. Antal tillfrågade, bortfall, deltagande i frågeformuläret Stress och stöd i skolan samt 

deltagande i salivkortisolmätningarna med valida prover dag ett utifrån kön och årskurs.  

 

 

 

Kön och 

årskurs 

Totalt 

antal 

tillfrågade 

Elever 

utan 

målsmans 

samtycke 

Frånvarande vid 

undersöknings-

tillfället 

Elever som 

själva tackade 

nej till 

deltagande i 

enkäten 

Deltog i 

enkäten 

Fullgoda 

salivkortisol-

prover för 

dag ett 

Flickor 

Pojkar 

Totalt 

 

Årskurs 8 

Årskurs 9 

Totalt 

314  

231 

545 

 

261 

284 

545 

46 

44 

90 

 

32 

58 

90 

17 

16 

33 

 

11 

22 

33 

5 

5 

10 

 

6 

4 

10 

246 

166 

412 

 

212 

200 

412 

109 

48 

157 

 

96 

61 

157 

 

Apparatur och material 

Självrapporterad stress. 

Frågeformuläret Stress och stöd i skolan omfattade 12 sidor med 9 frågebatterier uppdelade i 

frågor om bakgrund, boende, skola, relationer, stress, elevens självuppfattning, hälsa, 

livsstilsfrågor samt pengar och prylar. I en pilotstudie besvarade elever frågeformuläret på 

ungefär 30 minuter.  

 

Den skala som användes i frågeformuläret för att mäta stress var självskattningsskalan som 

utformats av Lindblad et al. (2008). Den utvecklades ursprungligen som ett resultat av att 
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tidigare stresskalor inte mätt generell stress utifrån krav och upplevda stressreaktioner hos 

barn och ungdomar. Skalan är även framtagen med syfte att undvika ålderskänslighet och 

kulturell bias. Självskattningsskalan utvecklades utifrån tolv påståenden som alla handlade om 

krav och reaktioner på krav. Varje påstående besvarades utifrån fem svarsalternativ; aldrig, 

sällan, ibland, ofta och alltid. Svarsalternativen aldrig motsvarade 1 poäng, sällan 2 poäng, 

ibland 3 poäng, ofta 4 poäng och alltid 5 poäng. Faktoranalys har visat att skalan består av två 

delskalor: aktivering och press. Aktivering innehöll fyra påståenden och press innehöll sju 

påståenden. Ett par exempel på påståenden från delskalan aktivering är ”Jag äter fort fast jag 

inte behöver det” samt ”Jag har svårt att slappna av”. Delskalan press innehöll påståenden 

som ”Jag känner mig pressad av kraven i skolan” samt ”Jag hinner inte med det jag ska”. 

Cronbachs alfa för aktivering var 0,77 och för press 0,86 (Lindblad et al., 2008). 

 

Lindblad et al. (2008) använde sig av en global stressfråga ”Jag känner mig stressad”, för att 

validera sin nyutvecklade självskattningsskala för stress. Denna fråga skiljde sig från övriga 

påståenden i deras självskattningsskala i det avseendet att den innehöll ordet stress, som anses 

kunna vara ålderskänsligt. Den globala stressfrågan hade en signifikant korrelation med både 

aktivering (rp = 0,55, p = 0,01) och press (rp = 0,62, p = 0,01). De utförde även en korrelation 

mellan delskalorna aktivering och press som visade på en signifikant korrelation (rp = 0,67, p 

= 0,01). Självskattningsskalan av Lindblad et al. (2008) kan ses som helhet i Appendix 1.  

 

I uppsatsen har självskattningsskalan av Lindblad et al. (2008) använts för att mäta 

självrapporterad stress hos ungdomar. Utöver de två delskalorna aktivering och press lades 

samtliga påståenden ihop och bildade total stress. Även denna undersökning har en global 

stressfråga som lyder; ”Hur ofta har du under de senaste sex månaderna haft följande besvär? 

Känt dig stressad”. Påståendet inhämtades från frågebatteriet om individens hälsa och kunde 

besvaras utifrån fem svarsalternativ; varje dag, flera gånger i veckan, en gång i veckan, någon 

gång i månaden samt mer sällan eller aldrig. För dessa svarsalternativ motsvarade varje dag 1 

poäng, flera gånger i veckan 2 poäng, en gång i veckan 3 poäng, någon gång i månaden 4 

poäng samt mer sällan eller aldrig 5 poäng. Delskalorna aktivering och press inklusive total 

stress och global stress benämns sammantaget som samtliga aspekter av självrapporterad 

stress. 

 

Salivkortisol. 

Inför salivkortisolmätningarna fick varje deltagande elev en påse innehållande 

informationsblad, femton provrör, provtagningsdagböcker och en återförslutningsbar påse för 

insamling av proverna. Informationsbladet innehöll information och praktiska tips om hur 

man lämnar salivprov. Eleverna instruerades även via informationsbladet att inte borsta 

tänderna, äta, dricka kaffe eller röka femton minuter innan provtagning.  

 

Salivproverna insamlades med hjälp av Salivette®-tuber. Tuberna innehöll fem förmärkta 

plastprovrör för dag ett, märkta a1-a5, samt tio förmärkta provrör för dag två, märkta b1-b5, 

för insamling av dubbla salivprover. Provtagningen genomfördes genom att eleven tog ut en 

bomullstuss från provröret och tuggade på den i ca 1 minut för att stimulera salivutsöndring. 

Därefter stoppades bomullstussen med det absorberade salivet ned i provröret och locket 

återförslöts. Elever som tyckte att det var obehagligt att tugga på tuggtussen kunde istället 

välja att spotta ordentligt direkt ner i provröret.  

 

Provtagningsdagböcker fördes av alla deltagande elever. Dessa innehöll kontrollfrågor 

gällande vilket datum och vilken tid proven tagits samt vilken kod som funnits på det provrör 

som använts till provtagningen. För provtagningstillfälle 1 fanns en fråga gällande vid vilken 
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tid frukosten avslutats. Mer generella frågor gällande intag av koffeinhaltiga drycker, 

tobaksanvändning, träning samt menstruation ställdes även för provtagningsdagen. 

Avslutningsvis fanns en öppen fråga om någonting särskilt hänt under dagen.  

 

Procedur 

Vid information och insamlande av frågeformulär delades klasserna upp mellan tre 

forskarpar. Inför forskarnas besök i klassrummen formulerades ett gemensamt dokument för 

hur introduktionerna skulle hållas. Under mars månad 2010 besökte forskarna de två skolorna. 

Tio minuter innan lektionsstart förbereddes presentation och material organiserades i 

klassrummen. Eleverna informerades klassvis av forskarna om studiens syfte, villkor för 

deltagande samt forskningsetiska principer. Därefter beskrevs varje delmoment i projektet i 

korthet och det betonades att deltagande var frivilligt. I några klasser fanns lärare närvarande 

under lektionstimmen. Efter introduktionen fick eleverna ställa frågor till forskarna om 

projektet. De elever som valde att delta i enkätundersökningen fick sedan fylla i 

frågeformuläret Stress och stöd i skolan. De elever vars föräldrar inte lämnat samtycke om 

deltagande samt de elever som själva valde att inte delta i projektet fick läsa ett utdrag ur en 

SOU-rapport om stress och hälsa bland barn och unga (Bremberg, 2006). Materialet 

distribuerades så att eleverna inte kunde skilja mellan de elever som självmant tackat nej till 

deltagande och de som inte fått målsmans samtycke. Ingen elev fick lämna klassrummet innan 

lektionstimmen var slut, så även de elever som deltog i enkätundersökningen och blev klara 

tidigt fick läsa SOU-rapporten.  

 

Enkäten tog ca 30 minuter att besvara och när eleverna var klara ombads de att räcka upp 

handen och fick då information om salivkortisolmätningarna samt tillfrågades om deltagande i 

salivkortisolmätningarna. De elever som valde att delta fick en muntlig genomgång av den 

viktigaste informationen samt ett salivprovtagningskit. 

 

Salivprovtagningen administrerades av eleverna själva och utfördes både i hemmet och i 

skolan. Under två valfria veckodagar inom två veckors tid från och med enkätundersökningen 

lämnade eleverna salivkortisolprover vid fem tillfällen; vid tid för uppvaknande, 30 minuter 

efter uppvaknande, 60 minuter efter uppvaknande, vid ankomst till skolan samt klockan 20.00 

på kvällen. Dag ett lämnades ett prov per provtagningstillfälle och under dag två lämnades två 

prov per provtagningstillfälle. Vid varje provtagningstillfälle förde eleverna 

provtagningsdagböcker.  

 

På respektive skolas skolsköterskemottagning fanns insamlingsstationer för kortisolproverna. 

Forskare fanns på plats för att svara på frågor och hjälpa till med administrativa och 

projektrelaterade frågor. När eleverna lämnade tillbaka sina salivprov kontrollerades 

målsmans samtycke ytterligare en gång för att försäkra att allting hade blivit rätt. Dagen efter 

provtagning återlämnades proverna som frystes ned till -20° och förvarades på Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet för senare biokemisk analys. 

 

Biokemiska analyser genomfördes i det dåvarande Hormonlaboratoriet på Psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. För varje salivprov genomfördes dubbelprovsanalys 

med hjälp av så kallad radioimmunologisk analys (Spectria Cortisol Coated tube, RIA), som 

inhandlats från Orion Diagnostica, Espoo, Finland. Alla prover analyserades två gånger i 

slumpmässig ordning: överensstämmelse inom ett och samma kit <5% (1.7-4.1%), och mellan 

olika kit <10% (4.3-9.0%) för biokemisk analys. Alla prover för en och samma individ 

analyserades med samma kit.  
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Databearbetning 

Databearbetning utfördes i statistikprogrammet SPSS. De olika statistiska metoderna som 

användes för analys var reliabilitetsanalyser för uträkning av Cronbachs alfa, korrelationer 

med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, medelvärdesjämförelser med oberoende 

t-test samt flervägs beroende ANOVA. Statistiskt signifikanta resultat baserades utifrån 

alfanivån p < 0,05. Individers totala salivkortisolsekretion under dygnet beräknades i denna 

uppsats med hjälp av AUCG, mot bakgrund av att AUCI har visat sig ha metodologiska 

svårigheter samt att AUCG rekommenderas och därmed också används i större utsträckning 

inom forskningsområdet (Fekedulegn et al., 2007). AUCG beräknades med följande formel:  

 

 

 

AUCG= 

n-1 

Ʃ 

i=1 

 

(m(i+1)+mi)•ti 

2 

 

där ti står för tidsskillnaden mellan två mättillfällen, mi är salivkortisolvärdet för ett 

individuellt mättillfälle och n är totalt antal mättillfällen (Pruessner et al., 2003). I enlighet 

med rekommendationer rapporteras såväl resultat från beroende mätningar och summamått 

för salivkortisol (Kristenson et al., 2012) i syfte att erhålla en problematiserande helhetsbild 

av resultat avseende salivkortisol. 

 

 

Resultat 

 

Reliabilitetsanalyser och korrelationer genomfördes för samtliga aspekter av självrapporterad 

stress. Den interna konsistensen var god för såväl aktivering som för press samt för total 

stress. Intrakorrelationerna mellan de olika stressmåtten visade på starka samband mellan 

delskalorna aktivering och press samt mellan de båda delskalorna och total stress. 

Intrakorrelationerna visade även på starka samband mellan global stress och övriga stresskalor 

(se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, reliabilitetskoefficienter (Cronbachs alfa) och 

korrelationer (rp) mellan aktivering, press, total stress samt global stress för 403 elever.   

 M SD α Aktivering Press Total stress Global stress 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global stress 

2,87 

3,07 

3,00 

2,65 

0,89 

0,81 

0,77 

1,20 

0,77 

0,84 

0,88 

- 

- 0,69*** 

- 

0,88*** 

0,95*** 

- 

-0,62*** 

-0,75*** 

-0,76*** 

- 

*** = p < 0,0001 

 

Självrapporterad stress 

För att undersöka huruvida det finns skillnader i självrapporterad stress mellan flickor och 

pojkar genomfördes oberoende t-tester. Det fanns en signifikant skillnad i poäng mellan 

pojkar och flickor för delskalan aktivering (t408 = -6,89, p < 0,0001), press (t301,36 = -8,02, p < 

0,0001), total stress (t305,65 = -8,20, p < 0,0001) samt för global stress (t295,52 = 9,56, p < 

0,0001). I samtliga fall rapporterade flickorna högre självrapporterad stress än pojkarna (se 

Tabell 3).   
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För att undersöka huruvida det finns skillnader i självrapporterad stress mellan årskurs 8 och 

årskurs 9 genomfördes oberoende t-tester. Det fanns ingen signifikant skillnad i poäng mellan 

årskurs 8 och årskurs 9 för delskalan aktivering (t408 = -0,45, p = 0,654 ns), press (t408 = -1,10, 

p = 0,272 ns) total stress (t408 = -0,92, p = 0,360 ns) eller för global stress (t408 = -0,02, p = 

0,982 ns). För medelvärden och standardavvikelser se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för flickor (n = 244) respektive pojkar (n = 

166) samt för årskurs 8 (n = 210) respektive årskurs 9 (n = 200) för samtliga aspekter av 

självrapporterad stress. 

 

 

Flickor Pojkar Årskurs 8 Årskurs 9 

M SD M SD M SD M SD 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global Stress 

3,12 

3,33 

3,25 

2,21 

0,80 

0,67 

0,65 

0,96 

2,53 

2,70 

2,64 

3,30 

0,91 

0,84 

0,80 

1,23 

2,86 

3,03 

2,97 

2,65 

0,89 

0,75 

0,74 

1,18 

2,90 

3,12 

3,04 

2,66 

0,89 

0,85 

0,81 

1,23 

 

Salivkortisol 

För att undersöka huruvida det finns skillnader i salivkortisolvärden mellan flickor och pojkar 

genomfördes en flervägs beroende ANOVA. Resultatet visade på att det fanns minst en 

signifikant könsskillnad vid de olika testtillfällena (F1,155 = 12,17, p = 0,001, ŋpart
2
 = 0,07).  

 

Därefter genomfördes planerade post hoc test i form av oberoende t-test för att undersöka vid 

vilka tillfällen dessa signifikanta könsskillnader fanns. De fem tillfällena var tid för 

uppvaknande, 30 minuter efter uppvaknande, 60 min efter uppvaknande, vid ankomst till 

skolan samt klockan 20.00. Dessa benämns här som tillfälle 1-5. Signifikanta skillnader 

framkom vid tillfälle 1, 2 och 3, där flickorna hade högre salivkortisolvärden än pojkarna (se 

Tabell 4 samt Figur 2). Inga signifikanta skillnader fanns vid tillfälle 4 och 5.   

 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser samt medelvärdesjämförelse för flickor (n = 109) 

och pojkar (n = 48) vid de fem testtillfällena av salivkortisol (pmol/ml). 

 

Testtillfälle 

Flickor Pojkar  

M SD M SD t df 

1 

2 

3 

4 

5 

14,16 

25,57 

21,59 

10,68 

1,74 

10,38 

10,45 

11,12 

7,93 

1,49 

9,99 

19,08 

17,42 

9,79 

1,76 

5,83 

8,22 

7,61 

5,82 

1,98 

-3,20** 

-3,81*** 

-2,36* 

-0,70 ns 

-0,09 ns 

146,08 

155 

155 

155 

155 

* = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,0001  
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Figur 2. Medelvärden av salivkortisol för flickor och pojkar vid de fem testtillfällena.  

 

Vidare genomfördes ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns några könsskillnader i 

tid mellan uppvaknande och tidpunkt för första provtagningstillfälle. Inga signifikanta 

skillnader framkom (t155 = 1,05, p = 0,297 ns, pojkar n = 48, flickor n = 109).   

 

Därefter genomfördes ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns några skillnader 

mellan flickor och pojkar i AUCG. Testet visade inte på några signifikanta skillnader (t152 = -

1,43, p = 0,154 ns, pojkar n = 47, flickor n = 107).   

 

För att undersöka huruvida det fanns skillnader i salivkortisolvärden mellan årskurs 8 och 

årskurs 9 genomfördes en flervägs beroende ANOVA. Inga signifikanta resultat erhölls (F1,155 

= 2,27, p = 0,134 ns, ŋpart
2
 = 0,01). För graf över respektive årskurs salivkortisolvärden vid de 

fem testtillfällena, se Figur 3.   
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Figur 3. Medelvärden av salivkortisol för årskurs 8 (n = 96) och årskurs 9 (n = 61) vid de fem 

testtillfällena. 

 

Vidare genomfördes ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns några skillnader 

mellan årskurs 8 (n = 96) respektive årskurs 9 (n = 58) och AUCG. Testet visade inte på några 

signifikanta skillnader (t152 = -1,68, p = 0,095 ns).  

 

Samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol 

För att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan självrapporterad stress och 

salivkortisol vid de fem provtagningstillfällena genomfördes en bivariat korrelation. 

Resultatet visade endast på en signifikant korrelation, för aktivering och provtagningstillfälle 

4 för pojkar (se Tabell 5). Övriga resultat i nedanstående tabell är icke signifikanta.   

 

Tabell 5. Korrelation (rp) mellan de fem provtagningstillfällena och samtliga aspekter av 

självrapporterad stress, uppdelat på flickor (n = 108) och pojkar (n = 48).  

 

 

 

Självrapporterad 

stress 

Grupp 

Provtagningstillfälle 

rp 

Flickor Pojkar 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global stress 

0,05 

0,03 

0,04 

0,03 

-0,03 

-0,04 

-0,04 

0,14 

-0,04 

0,06 

0,02 

-0,03 

0,01 

0,03 

0,03 

-0,05 

0,15 

0,06 

0,11 

-0,15 

0,01 

0,14 

0,10 

0,02 

0,00 

-0,12 

-0,08 

-0,08 

0,16 

-0,09 

0,00 

-0,06 

0,29* 

0,09 

0,18 

-0,22 

0,00 

-0,15  

-0,10 

-0,13 

* = p < 0,05 

 

Vidare undersöktes sambandet mellan självrapporterad stress och AUCG genom en bivariat 

korrelation. Inga signifikanta resultat erhölls (se Tabell 6).   
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Tabell 6. Korrelation (rp) mellan AUCG och samtliga aspekter av självrapporterad stress, n = 

153.  

 

Självrapporterad stress 

AUCG 

rp 

 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global stress 

0,10 ns 

0,08 ns 

0,10 ns 

-0,11 ns 

 

 

För att jämföra om det fanns några skillnader mellan individernas AUCG utifrån om de hade 

låg eller hög självrapporterad stressnivå genomfördes oberoende t-test. De två grupperna 

delades upp utifrån medianen för de två delskalorna (median aktivering = 2,75, median press 

= 3,14), total stress (median = 3,09) samt för global stress (median = 2,00). Inga signifikanta 

resultat erhölls (se Tabell 7).   

 

Tabell 7. Medelvärdesjämförelse för AUCG mellan låg respektive hög självrapporterad stress 

utifrån medianen för samtliga självrapporterade stressaspekter.  

 

Självrapporterad stress 

AUCG 

n (låg) n (hög) t df 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global stress 

79 

69 

76 

85 

75 

85 

78 

68 

1,22 ns 

1,42 ns 

1,30 ns 

-1,57 ns 

122,87 

147,16 

133,00 

136,38 

 

Vidare genomfördes oberoende t-test för att undersöka om det fanns några könsskillnader 

mellan individernas AUCG och de ovan nämnda grupperna låg och hög självrapporterad 

stressnivå. Inga signifikanta resultat erhölls (se Tabell 8).   

 

Tabell 8. Medelvärdesjämförelse för AUCG mellan låg respektive hög självrapporterad stress 

utifrån medianen för samtliga självrapporterade stressaspekter, uppdelat på kön.  

 

 

Självrapporterad 

stress 

    AUCG 

Flickor Pojkar 

n (låg) n (hög) t df n (låg) n (hög) t df 

Aktivering 

Press 

Total stress 

Global stress 

42 

33 

41 

72 

65 

74 

66 

34 

0,56 ns 

1,03 ns 

0,81 ns 

-0,56 ns 

105 

105 

105 

103,99 

37 

36 

35 

13 

10 

11 

12 

34 

0,61 ns 

-0,29 ns 

0,28 ns 

-1,59 ns 

45 

45 

45 

45 

 

 

Diskussion 

 

Mot bakgrund av det bristande empiriska underlaget avseende sambanden mellan subjektiva 

och objektiva stressmarkörer bland ungdomar syftade föreliggande undersökning till att 

undersöka sambandet mellan självrapporterad stress och olika mått på salivkortisol hos friska 

skolungdomar i årskurs 8 och 9 i två Stockholmsskolor. Resultatet visade att det fanns ett 

svagt, i bästa fall måttligt, samband mellan delskalan aktivering och provtagningstillfälle 4 för 

pojkar. För övriga undersökta samband förekom inga signifikanta korrelationer. Vidare 

undersöktes könsskillnader och skillnader mellan årskurserna i ungdomarnas 
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självrapporterade stress respektive salivkortisol. Undersökningens resultat visade att det fanns 

signifikanta könsskillnader för samtliga aspekter av självrapporterad stress samt i 

salivkortisolvärden vid provtagningstillfälle 1, 2 och 3. Flickorna rapporterade högre stress 

och hade högre salivkortisolvärden än pojkarna. Inga signifikanta skillnader i självrapporterad 

stress eller för salivkortisol kunde påvisas mellan de två studerade årskurserna.  

 

Könsskillnader i självrapporterad stress 

Resultaten från denna undersökning visade att det fanns signifikanta skillnader mellan flickor 

och pojkar för samtliga aspekter av självrapporterad stress. I samtliga fall rapporterade 

flickorna högre stress än pojkarna. Även tidigare forskning som undersökt könsskillnader i 

självrapporterad stress utifrån enstaka generella stressfrågor (Levnadsnivåundersökningen, 

2001; SCB, 2007), psykosomatiska symptom (Grufman, Carlsten, Krabbe, & Berg-Kelly, 

1999; Levnadsnivåundersökningen, 2001; Statens Folkhälsoinstitut, 2011; Stockholms stads 

socialtjänstförvaltning, 2008) och stress i förhållande till skolan (Skolverket, 2010) har visat 

att flickor rapporterar högre stress än pojkar.  Föreliggande undersöknings resultat är således i 

linje med den gängse uppfattningen att det finns könsskillnader i självrapporterad stress och 

att flickor rapporterar högre stress än pojkar.  

 

Jämförelser av självrapporterad stress mellan årskurs 8 och årskurs 9 

Undersökningens resultat visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan årskurs 

8 och årskurs 9 för någon aspekt av självrapporterad stress. Forskning som undersökt 

åldersskillnader i självrapporterad stress har visat att stress ökar med åldern under 

ungdomsåren (Levnadsnivåundersökningen, 2001; SCB, 2007; Statens Folkhälsoinstitut, 

2011). Det finns anledning att tro att den generella livsstressen är högre i årskurs 9 än i 

årskurs 8 till följd av de förändringar elever i årskurs 9 står inför i och med att den 

obligatoriska skolgången upphör (SFS, 2010) och den stress som elever kan uppleva inför 

denna livshändelse (Santrock, 2008). I årskurs 9 blir även betygen inför gymnasievalet 

viktigare, vilket många upplever som stressande (Stockholms stads socialtjänstförvaltning, 

2008).   

 

Föreliggande undersöknings resultat visar dock inte på några signifikanta skillnader i generell 

stress mellan årskurs 8 och årskurs 9. Att inga skillnader påvisats skulle kunna bero på att 

generell stress i årskurs 8 och årskurs 9 inte påverkas av de förändringar som sker i och med 

att den obligatoriska skolgången upphör eller av den ökade betygsstress som rapporterats av 

elever i årskurs 9 i tidigare studier. I ungdomars liv finns det mycket som kan påverka 

upplevelsen av stress. Det finns därför anledning att tro att andra faktorer än kommande 

förändringar i livet och betyg kan hänga samman med den generella stress som uppmätts i 

denna undersökning. Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att eleverna i undersökningen 

går i två högpresterande skolor, vilket skulle kunna innebära att betygsstressen är påtaglig 

redan i årskurs 8 och att eleverna i de båda årskurserna därför påverkas av betygsstressen i 

samma utsträckning. Om detta vore fallet är det möjligt att betygsstress är en betydande del av 

den generella stressupplevelsen, vilket medför att även elevernas generella stress påverkas i 

samma utsträckning. En annan förklaring kan bestå i att merparten av eleverna i de två 

aktuella skolorna fortsätter studera vidare på gymnasieskolan vilket gör att den förändring det 

innebär att lämna det obligatoriska skolsystemet relativt sett blir mindre än för skolor där 

elever inte går vidare till gymnasiestudier eller gör ett studieuppehåll. När det gäller de 

aktuella årskurserna är det möjligt att skillnader i stress hade kunnat påvisas om 

undersökningen fokuserat på mer specifika stressfaktorer, t.ex. kommande förändringar i livet 

eller betyg, snarare än generell stress i livssituationen. Skillnader i generell stress hade dock 

sannolikt kunnat uppmätas om åldersspannet varit bredare. 
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Könsskillnader i salivkortisol 

Resultaten från undersökningen visade att det fanns signifikanta könskillnader i salivkortisol 

vid provtagningstillfälle 1, 2 och 3. Flickorna hade vid dessa tillfällen högre 

salivkortisolvärden än pojkarna. Vid tillfälle 4 och 5 fanns dock ingen skillnad mellan könen. 

När flickors och pojkars AUCG studerades fanns inga könsskillnader. Undersökningen 

kontrollerade även för skillnader mellan könen gällande tid för uppvaknande och tid för första 

provtagningstillfälle, men inga sådana skillnader kunde påvisas.  

 

Forskning avseende salivkortisol har vanligen fokuserat på morgonsalivkortisol, vilket 

motsvarar provtagningstillfälle 1 i denna undersökning. Det innebär att många studier endast 

inkluderar en eller två mätpunkter för salivkortisol. En del tidigare forskning har inte påvisat 

några könsskillnader i morgonsalivkortisol (Adam, 2006; Kiess et al., 1995). Andra studier 

har dock funnit skillnader mellan flickors och pojkars morgonsalivkortisol (Netherton et al., 

2004; Törnhage, 2002), vilket är i linje med resultaten från denna undersökning. Dessa 

skillnader kan bero på antalet mätningar men också den noggrannhet med vilket 

undersökningsdeltagare instruerats avseende mätningar relativt uppvaknandet på morgonen. 

Utöver könsskillnader i morgonsalivkortisol fanns i föreliggande undersökning även 

skillnader mellan flickor och pojkar vid provtagningstillfälle 2 och 3, som skedde 30 minuter 

respektive 60 minuter efter uppvaknandet. Således observerades könsskillnader under den 

första timmen efter uppvaknande, men inte vid de två senare provtagningstillfällena under 

dagen. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att flickor känner mer oro inför dagen, 

då förväntansoro har visat sig kunna öka individers kortisolinsöndring (Juster, Perna, Marin, 

Sindi, & Lupien, 2012).  

 

Det är även möjligt att flickors tidigare pubertetsutveckling (Adam, 2006) skulle ha kunnat 

skapa de observerade skillnaderna mellan könen, då morgonsalivkortisol enligt Adam (2006) 

och Kiess et al. (1995) har visat sig öka under hela den pubertala utvecklingen. Även 

Törnhage (2002) ser förändrade salivkortisolvärden under puberteten, men menar att denna 

förändring inte består i en konstant ökning, utan att salivkortisolnivåerna efter pubertetens 

mitt avtar något. Törnhages (2002) studie visar även att flickors salivkortisolvärden är högre 

än pojkars i den senare delen av puberteten. I föreliggande undersökning har ungdomarnas 

pubertala utveckling inte tagits i beaktande, men utifrån deras ålder (Törnhage, 2002) kan 

samtliga deltagare antas befinna sig i den senare delen av puberteten. Detta skulle innebära att 

de observerade könsskillnaderna i salivkortisol inte beror på flickors tidigare 

pubertetsutveckling. I linje med tidigare forskning (Törnhage, 2002) uppvisar flickorna i 

denna undersökning ändå högre salivkortisolnivåer än pojkarna, vilket skulle kunna bero på 

att östrogen och testosteron kan ha olika påverkan på salivkortisol inom den senare delen av 

puberteten. Resultaten från denna undersökning visar endast på könsskillnader under den 

första timmen efter uppvaknande och då det är troligt att könshormonell påverkan på 

salivkortisol är likartad över hela dygnet är det även möjligt att psykosociala mekanismer, 

som t.ex. förväntansoro, bidrar till de observerade könsskillnaderna i salivkortisol. Ytterligare 

faktorer som skulle ha kunnat påverka flickornas salivkortisolvärden är det faktum att flera av 

flickorna i denna undersökning troligen både fått sin första menstruation och använder 

preventivmedel (Kirschbaum et al., 1999). Det är dock inte klarlagt på vilket sätt menstruation 

och preventivmedel påverkar salivkortisolinsöndringen, men oavsett hur de påverkar 

salivkortisolvärdena är det inte troligt att de har det största förklaringsvärdet till de 

könsskillnader som påvisats. 

 

När AUCG beräknas inkluderas samtliga provtagningstillfällen och hänsyn tas till den tid som 

löper mellan tillfällena. Denna möjlighet att inkludera den tid som förflyter mellan respektive 
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prov har framförts som en av de största styrkorna med summamåttet eftersom de statistiska 

analyserna förenklas samtidigt som tiden, som ju är en ytterst central faktor i mätningen av 

salivkortisol, inkluderas. Att inga könsskillnader fanns i AUCG kan bero på att de 

könsskillnader som observerades vid provtagningstillfällena alla fanns inom ett snävt 

tidsintervall under dagen samt var kopplade till små variationer i tid relativt 

uppvaknandetiden vilket var för sig eller sammantaget kan ha medfört att dessa tillfällen inte 

fått stor betydelse vid beräkning av den totala salivkortisolinsöndringen under dygnet. Trots 

att inga signifikanta skillnader påvisats för AUCG är det angeläget att i enlighet med aktuella 

forskningsöversikter parallellt undersöka AUCG och enskilda tidpunkter för mätning av 

salivkortisol för bättre förstå salivkortisol som biologisk stressmarkör (Kristenson et al., 

2012). 

 

Jämförelser av salivkortisol mellan årskurs 8 och årskurs 9 

Undersökningens resultat visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i salivkortisol 

mellan årskurs 8 och årskurs 9 vid något av de fem provtagningstillfällena. När AUCG för 

årskurs 8 och årskurs 9 studerades framkom inte heller några skillnader.  

 

Forskning som undersökt åldersskillnader i salivkortisol har visat att salivkortisol bland 

ungdomar varierar på ett icke-linjärt sätt, men då åldersvariabler grupperas i bredare 

åldersspann ses en ökning med åldern (Törnhage, 2002). Salivkortisol har även visat sig vara 

högre bland 15-åringar i jämförelse med yngre ungdomar (Gunnar et al., 2009). Ökningar i 

salivkortisol har även observerats i samband med pubertal utveckling (Netherton et al., 2004).  

 

Resultaten från föreliggande undersökning visar inte på några skillnader i salivkortisol mellan 

årskurs 8 och årskurs 9 och detta skulle kunna bero på att det inom detta snäva åldersspann 

inte finns någon större variation i salivkortisol. Om denna undersökning, likt tidigare 

forskning (Gunnar et al., 2009; Törnhage, 2002), undersökt salivkortisol i bredare åldersspann 

är det troligt att skillnader mellan åldrar skulle ha kunnat påvisas. Utifrån att åldersspannet i 

årskurs 8 och årskurs 9 är snävt kan det antas att ungdomarna i denna undersökning alla 

befinner sig i den senare delen av pubertetsutvecklingen, vilket skulle kunna vara en möjlig 

anledning till att inga skillnader i salivkortisol mellan årskurserna kunnat påvisas.  

 

Samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol 

Resultat från undersökningen visade att det vid en jämförelse av samtliga aspekter av 

självrapporterad stress och de fem provtagningstillfällena fanns en signifikant korrelation för 

aktivering och provtagningstillfälle 4 för pojkar. Sambandet var dock svagt, eller i bästa fall 

måttligt. För övriga undersökta samband mellan samtliga aspekter av självrapporterad stress 

och de fem provtagningstillfällen förekom inga signifikanta korrelationer. Vidare jämfördes 

AUCG med samtliga aspekter av självrapporterad stress. AUCG jämfördes även med låg 

respektive hög självrapporterad stress utifrån medianen för samtliga självrapporterade 

stressaspekter, dels för samtliga ungdomar och dels uppdelat på kön. Bland dessa förekom 

inga signifikanta samband.    

 

Bland friska ungdomar finns endast enstaka studier som undersöker sambandet mellan 

självrapporterad stress och salivkortisol. HELENA-studien som fokuserar på detta samband 

bland ungdomar fann vissa samband mellan pojkars självrapporterade stress och 

morgonsalivkortisol. Inga samband fanns för flickor (De Vriendt et al., 2011). Forskning som 

undersöker sambandet mellan självrapporterad stress och salivkortisol för samtliga åldrar 

visar på motstridiga resultat (Kristenson et al., 2012), men indikationer finns att det kan 

existera ett måttligt samband mellan de två mätmetoderna av stress (Hellhammer et al., 2009).  
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Bland friska ungdomar finns endast enstaka studier som undersöker sambandet mellan 

självrapporterad stress och salivkortisol. HELENA-studien som fokuserar på detta samband 

bland ungdomar fann vissa samband mellan pojkars självrapporterade stress och 

morgonsalivkortisol. Inga samband fanns för flickor (De Vriendt et al., 2011). Forskning som 

undersöker sambandet mellan självrapporterad stress och salivkortisol för samtliga åldrar 

visar på motstridiga resultat (Kristenson et al., 2012), men indikationer finns att det kan 

existera ett måttligt samband mellan de två mätmetoderna av stress (Hellhammer et al., 2009). 

I linje med resultaten från HELENA-studien har föreliggande undersökning funnit ett 

samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol för pojkar. Sambandet indikerar att 

pojkar som rapporterar högre stress inom delskalan aktivering även har högre 

salivkortisolvärden när de kommer till skolan (provtagningstillfälle 4). Det funna sambandet 

bör dock betraktas med försiktighet då många korrelationer beräknats, vilket kan ha resulterat 

i massignifikansproblem. Det är alltså möjligt att det signifikanta resultatet har uppstått av en 

slump på grund av antalet genomförda signifikansprövningar. Trots att antalet genomförda 

signifikansprövningar kunde generera slumpmässiga resultat utfördes dessa i denna 

undersökning för att kunna utforska mönster i sambandet mellan självrapporterad stress och 

salivkortisol. Data analyserades separat för flickor och pojkar för att synliggöra specifika 

könsmönster. Den funna korrelationen står ut från mönstret av de andra korrelationerna. 

Utöver att vara ett resultat av massignifikansproblem kan denna korrelation också vara ett 

resultat av beteendefaktorer som hänger samman med kortisolinsöndring: pojkar som grupp 

äter t.ex. oftare bättre än flickor och kan alltså ätit något på väg till skolan, strax före 

provtagningstillfälle 4, vilket kan resultera i en signifikans. Även om det endast är ett svagt, 

eller i bästa fall måttligt, samband som har påvisats är det intressant att notera att sambandet 

fanns just mellan salivkortisol och delskalan aktivering, men inte mellan salivkortisol och 

delskalan press. Frågorna i delskalan aktivering innefattar fysisk aktivering, t.ex. att skynda 

sig eller äta fort, till skillnad från delskalan press som framförallt innefattar psykologisk press 

från en själv och andra. Detta indikerar att det skulle kunna finnas en närmare koppling 

mellan självrapporerad aktivering och aktivering i HPA-axeln, som höjer 

salivkortisolvärdena, än den koppling som finns mellan självskattad press och aktivering i 

HPA-axeln. Denna koppling verkar rimlig utifrån det faktum att det sker en fysiologisk 

aktivering i de båda fallen.  

 

Utöver det nämnda sambandet fann denna undersökning inga andra signifikanta korrelationer 

mellan självrapporterad stress och salivkortisol, ett resultat som även detta är i linje med 

annan forskning (Kristenson et al., 2012). Avsaknaden av samband mellan de två 

mätmetoderna skulle kunna bero på att självrapporterad stress och salivkortisol mäter olika 

aspekter av stress. Det är även möjligt att salivkortisol inte är en reliabel indikator för 

självrapporterad generell stress. Kanske finns det andra biomarkörer som på ett bättre sätt 

skulle kunna fånga sambandet med upplevd generell stress, då även många andra fysiologiska 

system är involverade i stress. Ett tydligare samband mellan självrapporterad stress och 

salivkortisol hade kanske varit möjligt att finna om mer specifika aspekter av stress mätts, 

exempelvis genom specifika stressituationer i skolan som t.ex. examinationssituationer. 

Vidare hade sambandet mellan mätmetoderna kanske sett annorlunda ut om självskattningar 

genomfördes vid samma tidpunkt som salivkortisolprovtagning, vilket diskuteras mer i 

metoddiskussionen.  

 

Den kognitiva stressteorin, CATS, och den allostatiska belastningsmodellen beskriver båda 

olika aspekter av stress. Utifrån denna undersökning, där majoriteten av resultaten visar på en 

avsaknad av samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol, kan det konstateras att 

det finns ett behov av att belysa stress ur både ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. 
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Tillsammans bidrar de till en mer dynamisk och mångfacetterad bild av stressbegreppet. Även 

om de två teorierna har olika fokus på psykologiska och fysiologiska aspekter av stress är de 

överens om att en interaktion existerar. Att de flesta samband mellan självrapporterad stress 

och salivkortisol i denna undersökning inte var signifikanta skulle kunna bero på att 

undersökningsdeltagarna var en homogen grupp av friska ungdomar och att deras upplevda 

stress ännu inte har hunnit påverka det fysiologiska stressvaret till den grad att ungdomarna 

utvecklat en allostatisk belastning. Det finns en möjlighet att den allostatiska belastningen 

kommer först senare i livet.  

 

Metoddiskussion 

Självskattningsskalan av Lindblad et al. (2008), som i denna undersökning använts för att 

mäta subjektiv stress, visade i deras studie på god reliabilitet och validitet. För att kontrollera 

att detta även gällde i föreliggande undersökning genomfördes reliabilitetsanalyser och 

korrelationer för samtliga aspekter av självrapporterad stress. Resultaten visade på god 

reliabilitet för delskalorna aktivering och press samt för total stress. För samtliga aspekter av 

självrapporterad stress fanns även god validitet.  

 

Vad gäller salivkortisol uppnår upprepade mätningar för samma individ snabbt hög power. 

Tillförlitlighet till salivkortisolmätningarna har uppnåtts genom att eleverna följt 

instruktionerna för salivkortisolprovtagning, att salivkortisolproverna som lämnats har haft 

god kvalitet samt att den biokemiska analysmetoden är ytterst tillförlitlig för analys av 

salivkortisol (Kirschbaum & Hellhammer, 1994). AUCG är den metod som rekommenderas 

för att skapa ett enhetligt värde av de upprepade salivkortisolmätningarna, inkludera tid samt 

för att öka de statistiska beräkningarnas power (Kristenson et al., 2012). Tillförlitligheten till 

AUCG är god (Pruessner et al., 2003), men eftersom det är relativt ny metod har ännu endast 

lite forskning använt sig av denna beräkning. Antalet undersökningsdeltagare i de båda 

stressmätningarna anses vara tillfredsställande för att resultaten ska kunna betraktas som 

tillförlitliga.  

 

Undersökningens resultat bör dock ses i ljuset av dess begränsningar. Till att börja med 

baserar sig undersökningen på en homogen grupp, där samtliga elever är högpresterande och 

båda skolorna har profilerat sig med specialinriktningar. Det går inte att utesluta att detta kan 

ha medfört en mindre variation i elevernas självrapporterade stress och salivkortisol än om 

undersökningsgruppen inkluderat en mer heterogen elevgrupp från andra skolor. 

 

Att mäta stress bland ungdomar är också i sig problematiskt i och med att de är minderåriga 

och behöver målsmans samtycke innan de själva får fatta beslut om deltagande. I föreliggande 

undersökning besvarade 76 % av eleverna självskattningsformuläret och av dessa valde 51 % 

att lämna salivkortisolprover. Följaktligen var det 24 % av skolornas elever som inte deltog i 

undersökningen överhuvudtaget. Då ingen information om dessa elever funnits tillgänglig går 

det inte att utesluta att resultaten hade kunnat se annorlunda ut om de deltagit i 

undersökningen. För att undersöka om de elever som valde att delta i salivkortisolmätningarna 

var ett representativt urval jämfördes deras självrapporterade stress med övriga elever som 

inte deltog i salivkortisolmätningarna. Inga signifikanta skillnader framkom (resultaten 

redovisas ej), vilket innebär att de elever som lämnat salivkortisolprover var representativa för 

gruppen som helhet utifrån deras självrapporterade stress.  

 

Ytterligare begränsningar kan härledas till den ojämna könsfördelning som observerats i 

mätningarna av självskattad stress och salivkortisol samt den sneda fördelningen av 

deltagande elever från årskurs 8 respektive årskurs 9 i salivkortisolmätningarna. Utöver de 
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begränsningar som kan relateras till homogenitet, bortfall och snedfördelning har hänsyn inte 

tagits till möjliga påverkansfaktorer, t.ex. matintag, fysisk aktivitet och menstruation, som 

eleverna i samband med salivkortisolprovtagning fick rapportera i provtagningsdagböckerna. 

Vidare har andra påverkansfaktorer, som etnicitet, föräldrars utbildning eller socioekonomisk 

status, inte heller undersökts eftersom data för sådana faktorer endast fanns tillgängliga för en 

mindre grupp av eleverna då bortfallet var stort. 

 

Stress och stöd i skolan är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att undersökningens data endast 

ger en beskrivning av hur undersökningsdeltagarnas stress ser ut vid de specifika 

undersökningstillfällena. Ingen information och inga slutsatser kan därför dras avseende 

eventuella orsaksfaktorer för elevernas stress. Även om orsaksfaktorer inte studerats 

inkluderar undersökningen såväl subjektiva som objektiva indikatorer på stress. Subjektiv och 

objektiv stress har i föreliggande studie mätts genom självskattningar och salivkortisol och 

möjligheten att manipulera resultaten ser olika ut för de två metoderna. Gällande mätningen 

av subjektiv stress går det inte att utesluta att eleverna har överskattat sin stress, då det är 

möjligt att det kan finnas en sådan kultur eller jargong bland högpresterande elever där det 

skulle kunna vara önskvärt att ha mycket att göra. Å andra sidan är det möjligt att eleverna 

kan ha underskattat sin stress, då det kan finnas en kultur som innebär att eleverna skall klara 

av att ha mycket att göra utan att påverkas. Denna över- respektive underskattning av 

resultaten kan inte utföras i mätningen av objektiv stress. Elevernas salivkortisol kan 

visserligen påverkas av yttre faktorer, men inte på ett sätt som representerar en social 

önskvärdhet gällande hur stressad man är.  

 

Ytterligare begränsningar gällande mätmetodernas utförande kan kopplas till det faktum att 

självskattningar genomfördes först och att salivkortisolprovtagning skedde under en annan 

dag. Eleverna fick instruktioner att, inom två veckor efter att självskattningsformuläret fyllts i, 

lämna salivkortisolprover under en valfri vardag. Detta kan ha medfört att stressituationen sett 

annorlunda ut under de två olika dagar då dessa mätningar genomfördes. Således hade det 

sannolikt varit fördelaktigt om självrapporterad stress även mättes under samma dag som 

salivkortisolprovtagningarna ägde rum, för att ge en mer tillförlitlig representation av den 

stress som upplevdes i samband med salivkortisolprovtagningarna. En sådan temporal närhet 

mellan de två mätmetoderna hade i sin tur kanske kunnat resultera i ett starkare samband 

mellan subjektiva och objektiva stressindikatorer. Utifrån ovanstående resonemang kan det 

konstateras att mätningen inte utfördes på ett optimalt sätt, men då undersökningen ämnade 

mäta generell stress, som inte bör förändras signifikant inom loppet av två veckor, är det 

rimligt att anta att ungdomarnas generella stress inte förändrades under denna tid. Det gäller 

särskilt mot bakgrund av att test-retest-mått för självskattningar av stress under loppet av en 

sådan tidsrymd är höga om det inte inträffar någon från vardagen avvikande händelse, som 

t.ex. någon olycka eller liknande. Bland de elever som deltog i studien fanns inga sådana 

omvälvande livshändelser vilket gör att kopplingen mellan de subjektiva och objektiva 

mätningarna bör betraktas som rimligt god. Även om det sannolikt är mer optimalt att göra 

självskattningar närmare objektiva mätningar blir det ett problem om upprepade 

självskattningar skall göras vid flera tillfällen under en och samma dag i en vardaglig miljö. 

Insamling av flera olika typer av information vid ett och samma tillfälle medför en belastning 

för undersökningsdeltagaren att komma ihåg de olika mätningar som ska göras, men kräver 

också mer tid vilket starkt begränsar möjligheterna att göra mer omfattande mätningar. 

Sådana avvägningar låg bakom valet att nyttja en liknande forskningsdesign som den som 

vanligen används för fältstudier inkluderande mätningar av subjektiva skattningar och 

objektiva biomarkörer vid olika men närliggande tillfällen (Kristenson et al., 2012).  
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Trots undersökningens nämnda begränsningar har de använda mätmetoderna god 

tillförlitlighet och antalet deltagare var tillfredsställande vilket talar för att de erhållna 

resultaten kan generaliseras till friska ungdomar i högpresterande skolor i 

Stockholmsområdet. Vidare är det rimligt att anta att resultaten även skulle kunna 

generaliseras till friska ungdomar i högpresterande skolor i andra större städer i Sverige.   

 

Stress hos friska ungdomar är ett komplext och relativt obeforskat område, där den forskning 

som genomförts ofta studerat olika stressmarkörer. Det är heller inte ovanligt att studier som 

fokuserat på samma stressmarkör använt sig av olika mät- och analysmetoder, vilket medför 

svårigheter att jämföra och dra slutsatser utifrån forskningsresultaten. På grund av dessa 

svårigheter är det till att börja med viktigt att fortsatt studera olika stressmarkörers del i 

stressreaktionen, t.ex. genom att undersöka även andra biomarkörer för stress och 

psykosomatiska symptom som är kopplade till stress, samt sambandet dem emellan. 

Stressreaktionen bör utforskas både genom generell stress och genom specifika stressfaktorer.  

Det är även viktigt att enhetliga mät- och analysmetoder utvecklas.  

 

För att få en bättre förståelse för svenska ungdomars stress bör framtida forskning sträva efter 

jämn könsfördelning samt studera stress utifrån ålder, årskurs och pubertetsutveckling. Fler 

studier bör även genomföras för att fastställa vad stress hos barn och ungdomar har för 

konsekvenser för individers framtida hälsa. Ett sätt att undersöka detta kan vara genom 

longitudinella studier med början redan i förskoleåldern, eller ännu tidigare, för att ta reda på 

vilka aspekter av stress som predicerar ohälsa.  

 

Sammanfattning och avslutande kommentarer 

Att stress i vuxen ålder kan ha negativa konsekvenser har länge varit känt och beskrivs både i 

subjektiva och objektiva stressmodeller. Modellerna tar vanligen hänsyn till 

stressutvecklingen över livet, men fokuserar främst på vuxenlivet (Romeo & McEwen, 2005; 

Ursin & Eriksen, 2010). Det har dock bedrivits betydligt mindre forskning gällande stress och 

dess betydelse för ungdomar i Sverige (Ekman & Arnetz, 2005). Två vanliga sätt att belysa 

stress är ur det subjektiva respektive det objektiva perspektivet (Lindfors, 2008). De studier 

som undersökt subjektiv stress hos ungdomar fokuserar sällan på generell vardaglig stress, 

utan är oftare specifikt kopplade till psykosomatiska symptom eller skolan. Vad gäller 

objektiv stress är studiet av salivkortisol som biomarkör för stress hos friska ungdomar i 

Sverige ett nytt område där endast ett fåtal undersökningar genomförts (Kirschbaum & 

Hellhammer, 1994; Törnhage, 2002). På grund av det sparsamma fokus som ägnats dessa 

områden vet man även mycket lite om sambandet mellan självrapporterad stress och 

salivkortisol (Kristenson et al., 2012).  

 

I och med detta fanns ett behov av att studera friska ungdomars generella stress ur både ett 

subjektivt och objektivt perspektiv samt att närmare undersöka sambandet dem emellan. Detta 

ledde till genomförandet av denna undersökning som visade att det fanns ett svagt, i bästa fall 

måttligt, samband mellan delskalan aktivering i självskattningsformuläret och 

salivkortisolprovtagningstillfälle 4 för pojkar, ett resultat som dock bör beaktas med 

försiktighet. För övriga undersökta samband mellan självrapporterad stress och salivkortisol 

förekom inga signifikanta korrelationer. Undersökningen fann även signifikanta 

könsskillnader för samtliga aspekter av självrapporterad stress samt i salivkortisolvärden vid 

provtagningstillfälle 1, 2 och 3. Flickorna både rapporterade högre stress och hade högre 

salivkortisolvärden än pojkarna. Gällande skillnader i självrapporterad stress och salivkortisol 

mellan årskurs 8 och årskurs 9 kunde inga signifikanta resultat påvisas. Resultaten från denna 
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undersökning ger en kompletterande bild samt bidrar till en ökad förståelse av subjektiv och 

objektiv stress, samt deras samband, bland friska ungdomar i Sverige.  

 

 

Referenser 

 
Adam, E. (2006). Transactions among adolescent trait and state emotion and diurnal and momentary cortisol 

activity in naturalistic settings. Psychoneuroendocrinology, 31, 664-679. 

 

Breakwell, G. M., Hammond, S., Fife-Schaw, C., & Smith, J. A. (2006). Research methods in psychology. 

London: Sage Publications. 

 

Bremberg, S. (2006). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. SOU 2006:77. 

Stockholm: Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. 
 

Currie, C., Hurrelmann, K., Settertobulte, W., Smith, R., & Todd, J. (2000). Health and health behaviour among 

young people. Health Policy for Children and Adolescents, 1.  

 

De Vriendt, T., Clays, E., Moreno, L. A., Bergman, P., Vicente-Rodriguez, G., Nagy, E., Dietrich, S., Manios, 

Y., & De Henauw, S. (2011). Reliability and validity of the Adolescent Stress Questionnaire in a sample of 

European adolescents - the HELENA study. BMC Public Health, 11, 1-12. 

 

Ekman, R., & Arnetz, B. (2005). Stress: individen, samhället, organisationen, molekylerna. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Eriksen, R. H., & Ursin, H. (2005). Kognitiv stressteori. I R. Ekman, & B. Arnetz (Red.), Stress: individen, 

samhället, organisationen, molekylerna (93-101). Stockholm: Liber AB. 

 

Fekedulegn, D. B., Andrew, M. E., Burchfiel, C. M., Violanti, J. M., Hartley, T. A., Charles, L. E., & Miller, D. 

B. (2007). Area Under the Curve and Other Summary Indicators of Repeated Waking Cortisol Measurements. 

Psychosomatic Medicine, 69, 651-659. 

 

Garde, A. H., & Hansen, Å. M. (2005). Long-term stability of salivary cortisol. Scandinavian Journal of Clinical 

Laboratory Investigation, 65, 433-436. 

 

Gillander Gådin, K. (2002). Does the psychosocial school environment matter for health? A study of pupils in 

Swedish compulsory school from a gender perspective. Umeå: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 

Umeå universitet.    

 

Grufman, M., Carlsten, C., Krabbe, M., & Berg-Kelly, K. (1999). Health and health behaviours among Swedish 

adolescents during a period of social change. Acta pardiatrica, 88, 1380-1384.  

 

Gröschl, M., Rauh, M., & Dörr, H-G. (2003). Circadian Rhythm of Salivary Cortisol, 17α-Hydroxyprogesterone, 

and Progesterone in Healthy Children. Clinical Chemistry, 49, 1688-1691. 

 

Gunnar, M. R., Wewerka, S., Frenn, K., Long, J. D., & Griggs, C. (2009). Developmental changes in 

hypothalamus-pituitary-adrenal activity over the transition to adolescence: Normative changes and associations 

with puberty. Development and Psychopathology, 21, 69-85. 

 

Hellhammer, D. H., Wüst, S., & Kudielka, B. M. (2009). Salivary cortisol as a biomarker in stress research. 

Psychoneuroendocrinology, 34, 163-171. 

 

Juster, R-P., Perna, A., Marin, M-F., Sindi, S., & Lupien, S. J. (2012). Timing is everything: Anticipatory stress 

dynamics among cortisol and blood pressure reactivity and recovery in healthy adults. [Elektronisk version]. 

Stress, 1-9. 

 

Kelly, S. J., Young, R., Sweeting, H., Fischer, J. E., & West, P. (2008). Levels and confounders of morning 

cortisol collected from adolescents in a naturalistic (school) setting. Psychoneuroendocrinology, 33, 1257-1268.   
 



28 

 

Kiess, W., Meidert, A., Dressendörfer, R. A., Schriever, K., Kessler, U., König, A., Schwarz, H. P., & 

Strasburger, C. J. (1995). Salivary Cortisol Levels throughout Childhood and Adolescence: Relation with Age, 

Pubertal Stage, and Weight. Pediatric Research, 37, 502-506. 

 

King, A., Wold, B., Tudor-Smith, C., & Harel, Y. (1996). The Health of Youth: A cross-national survey. Health 

Policy for Children and Adolescents, 69.  

 

Kirschbaum, C., & Hellhammer, D. (1994). Review: Salivary cortisol in psychoneuroendocrine research: Recent 

developments and applications. Psychoneuroendocrinology, 19, 313-333. 

 

Kirschbaum, C., Kudielka, B. M., Gaab, J., Schommer, N. C., & Hellhammer, D. H. (1999). Impact of Gender, 

Menstrual Cycle Phase, and Oral Contraceptives on the Activity of the Hypothalamus-Pituiatry-Adrenal Axis. 

Psychosomatic Medicine, 61, 154-162. 

 

Kristenson, M., Garvin, P., & Lundberg, U. (2012). The role of saliva cortisol measurement in health and 

disease. (Elektronisk bok). Bentham Science Publishers. 

 

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill. 

 

Levnadsnivåundersökningen. (2001). Barns och ungdomars välfärd (Barn-LNU). 

 

Lindblad, F., Backman, L., & Åkestedt, T. (2008). Immigrant girls perceive less stress. Acta Pædiatrica, 97, 

889-893.  
 

Lindfors, P. (2008). Psychophysiological aspects of stress, health and well-being: Studies on teleworking women 

and men. Saarbrucken: VDM Verlag. 

 

McEwen, B. (1998). Protective and Damaging Effects of Stress Mediators. The New England Journal of 

Medicine, 338, 171-179.   

 

McEwen, B., & Seeman, T. (1999). Protective and Damaging Effects of Mediators of Stress. Elaborating and 

Testing the Concepts of Allostasis and Allostatic Load. Annals of the New York Academy of Sciences, 896, 30-

47.  

 

Meulenberg, P. M., Ross, H. A., Swinkels, L. M., Benraad, T. J., (1987). The effect of oral contraceptives on 

plasma-free and salivary cortisol and cortisone. Clinica Chimica Acta, 165, 379-385. 

 

Netherton, C., Goodyer, I., Tamplin, A., & Herbert, J. (2004). Salivary cortisol and dehydroepiandrosterone in 

relation to puberty and gender. Psychoneuroendocrinology, 29, 125-140.  

 

Oskis, A., Loveday, C., Hucklebridge, F., Thorn, L., & Clow, A. (2009). Diurnal patterns of salivary cortisol 

across the adolescent period in healthy females. Psychoneuroendocrinology, 34, 307-316. 

 

Pruessner, J. C., Kirschbaum, C., Meinlschmid, G., & Hellhammer, D. H. (2003). Two formulas for computation 

of the area under the curve represent measures of total hormone concentration versus time-dependent change. 

Psychoneuroendocrinology, 28, 916-931. 

 

Pruessner, J. C., Wolf, O. T., Hellhammer, D. H., Buske-Kirschbaum, A., von Auer, K., Jobst, S., Kaspers, F., & 

Kirschbaum, C. (1997). Free Cortisol Levels after Awakening: A Reliable Biological Marker for the Assessment 

of Adrenocortical Activity. Life Sciences, 61, 2539-2549. 
 

Ranjit, N., Young, E. A., Raghunathan, T. E., & Kaplan, G. A. (2005). Modeling cortisol rhythms in a 

population-based study. Psychoneuroendocrinology, 30, 615-624.  
 

Romeo, R. D., & McEwen, B. S. (2005). Utveckling av stressresponsen hos den växande individen från 

nyföddhetsperiod till pubertet. I R. Ekman, & B. Arnetz (Red.), Stress: individen, samhället, organisationen, 

molekylerna (93-101). Stockholm: Liber AB. 

 

Santrock, J. W. (2008). Life-span development. New York: McGraw-Hill International Edition. 

 



29 

 

Seeman, T., Singer, B., Rowe, J., Horwitz, R., & McEwen, B. (1997). Price of adaption – allostatic load and its 

health consequences. Archives of Internal Medicine, 157, 2259-2268. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2010). Attityder till skolan 2009: Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344. 

 

Statens Folkhälsoinstitut. (2011). Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10. Grundrapport. Östersund: Satens 

Folkhälsoinstitut. 

 
Statistiska Centralbyrån (SCB). (2007). Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). 

 

Stockholms stads socialtjänstförvaltning. (2008). Stockholmsenkäten. Fördjupade analyser från 2006 års 

datainsamling. Rapport 2008:1.   

 
Stone, A. A., Schwartz, J. E., Smyth, J., Kirschbaum, C., Cohen, S., Hellhammer, D., & Grossman, S. (2001). 

Individual differences in the diurnal cycle of salivary free cortisol: a replication of flattened cycles for some 

individuals. Psychoneuroendocrinology, 26, 295-306. 

 

Törnhage, C. (2002). Reference Values for Morning Salivary Cortisol Concentrations in Healthy School-aged 

Children. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 15, 197-204.  

 

Ursin, H. & Eriksen, H. R. (2004). The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 

567-592. 

 
Ursin, H. & Eriksen, H. R. (2010). Cognitive activation theory of stress (CATS). Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews, 34, 877-881. 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

TID OCH TEMPO 

 

Beroende på vilken situation man befinner sig i eller hur man är som person, kan det ibland kännas som att tiden 

inte räcker till och att kraven är för höga. Följande frågor handlar om hur du själv upplever din situation i 

vardagen och i skolan. 
 

 

 

 

 Hur stämmer dessa påståenden in på dig och din situation? 

 Sätt ett kryss på varje rad vid det svarsalternativ som du tycker passar bäst. 

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

      

Jag skyndar mig även när jag inte 

behöver det 
     

Jag har för många saker på gång 

samtidigt 
     

Jag äter fort fast jag inte behöver det      

Jag går på högvarv hela dagen i skolan      

Jag har svårt att slappna av      

Jag känner mig pressad av kraven i 

skolan 
     

Jag känner mig pressad av kraven 

hemifrån 
     

Jag känner mig pressad av mina egna 

inre krav 
     

Jag känner mig hjälplös      

 

Jag hinner inte med det jag ska      

Jag har svårt att känna mig riktigt ledig      

 

 

Lindblad 

Backman 

Åkerstedt 

Appendix 1: Lindblad, Backman och Åkerstedts (2008) självskattningsskala 


