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Sammanfattning 
 
Föreliggande studie syftar till att försöka utläsa skillnader mellan två olika perioder då den 
personliga stressfaktorn upplevs vara olika intensiv. Undersökningen syftar även till att 
studera huruvida den mänskliga kortisolutsöndringens diurnala upp - och ned gångar följer en 
intraindividuell stabilitet av CAR (cortisol awakening responce). Detta skulle innebära ett 
upprepande mönster av kortisolkoncentrationens magnitud och mätvärde inom varje individ 
från dag till dag, vid uppvaknandet och 30 minuter efter. 

Undersökningen har genomförts som en pilotstudie där en försökspersons 
kortisolkoncentration i saliv har mätts genom enzymkopplad immunabsorberande analys 
(ELISA). För att jämföra mätserierna inom de olika perioderna med varandra har även en 
variationsanalys av typen Analysis of variance (ANOVA) utförts med hjälp av programvaran 
SPSS. Då provernas mätvärde har analyserats och jämförts med varandra har ett resultat 
kunnat fastställas.  

Eftersom utsöndringen av den individuella kortisolkoncentrationen lätt påverkas av 
omgivningsfaktorer användes endast en försöksperson, författaren, vilket underlättade en 
detaljerad analys där observation av påverkande faktorer lätt kunde tas med i beräkningen för 
att fastställa ett tillförlitligt resultat. Försökspersonen, kvinna 21 år, utförde 6 provtagningar 
under två perioder som upplevdes ha olika hög stressfaktor. Perioderna innehöll två 
arbetsdagar. Parallellt med provtagningen fördes noggranna dagboksanteckningar för att 
underlätta analyseringsarbetet. 

Resultatet uppvisar en intraindividuell stabilitet av CAR hos försökspersonen. Studien 
visar även en skillnad mellan de två perioderna genom en högre procentuell ökning av CAR 
under den period då stressfaktorn upplevdes som mer intensiv. 

Den tydliga skillnaden av kortisolkoncentrationens mätvärde mellan de olika dagarna 
indikerar även att livsstil, fysisk aktivitet och drömmar kan påverka utseendet av 
kortisolkoncentrationskurvans diurnala upp – och nedgångar. 
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Inledning 
 
Stress är en naturlig del av människans liv och kan på många sätt vara till hjälp i situationer 
då vi behöver vara extra uppmärksamma eller skärpta. För stenåldersmänniskan var stress en 
livsnödvändighet vid t.ex. möten med rovdjur. I stressituationer förbereds människokroppen 
för att fäkta eller fly genom olika fysiologiska och beteendemässiga förändringar. Exempel på 
dessa är att skelettmusklerna förses med mer blod, ökat blodtryck, högre hjärtfrekvens och 
minskad aktivitet av matsmältningen (Ljung & Friberg, 2004).  

I dagens samhälle har dock för mycket stress utan tillräcklig återhämtning utvecklats till 
en folksjukdom med bland annat utbrändhet och depression som följd. Då kroppens 
immunförsvar även får stå tillbaka i stressituationer ökar risken för flertalet sjukdomar, bland 
annat hjärt – och kärlsjukdomar. Detta är en anledning till att stressforskare under de senaste 
åren har visat ett ökat intresse för att mäta kortisol som en stressmarkör då kortisol är ett av 
människokroppens vanligaste stresshormoner. Eftersom biologiska mekanismer anses ha 
högre tillförlitlighet och är lättare att mäta jämfört med psykologiska besvär är det önskvärt 
att finna ett kvantitativt sätt att spåra stressrelaterade sjukdomar (Sand et al. 2004). 
 
 

Syfte 
 
Studiens primära syfte är att försöka finna skillnader av kortisolutsöndringen genom att mäta 
kortisolkoncentrationen i saliv under två olika perioder då den personliga stressfaktorn 
upplevs vara olika intensiv. Studien syftar även till att analysera resultaten av CAR (cortisol 
awakening response) för att undersöka om resultatet bekräftar tidigare studiers resultat som 
tyder på att det råder en hög intraindividuell stabilitet (det vill säga en stabilt upprepat 
mönster hos varje enskild individ från dag till dag). 
Studien utgår från följande hypoteser: 

1. Det finns en utsöndringsskillnad av kortisolkoncentrationen i saliv mellan två perioder 
då den personliga stressfaktorn upplevs skifta. 

2. Det finns en intraindividuell stabilitet av CAR. 
 
 

Bakgrund 
 
Överst på människans njurar sitter binjurarna. Varje binjure består av två delar: barken 
(kortex) och märgen (medulla). Binjuremärgen är egentligen ett sympatiskt ganglion vilket 
innebär att den tar emot nervfibrer från ryggmärgen. I binjuren bildar nervfibrerna synapser 
tillsammans med de sekretoriska cellerna i körteln. Som svar på nervimpulserna från 
ryggmärgen utsöndras ca 25 kolesterolbaserade hormoner (Sand et al. 2004). 

Binjurebarken består i sin tur av tre lager där varje lager ansvarar för en typ av 
hormoner som kallas kortikoider, glukokortikoider, mineralkortikoider och sexsteroider. 
Kortisol är ett livsviktigt steroidhormon som produceras i binjurens kortex, zona fasciculata, 
genom en omvandling av kolesterol. Det utsöndras sedan av binjurebarken. Eftersom samtliga 
av binjurebarkens hormoner syntetiseras från kolesterol har de samma grundstruktur vid 
namn: cyklopentanoperhydrophenanthrene-struktur. Dessa består av tre cyklohexanringar och 
en cyklopentanring (figur. 1) (Kronenberg et al. 2008). 
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Figur 1: Kortisols grundstruktur1 

Kortisolets effekter i människokroppen 
Kortisolets centrala roll är att reglera glukosomsättningen i människokroppen. Det har dock 
en rad andra effekter varav den mest centrala är att behålla den biologiska balansen, det vill 
säga homeostasen av glukos, i blodet. Eftersom kortisol stimulerar nedbrytningen av proteiner 
och fett bidrar kortisolutsöndring till en ökad koncentration av fettsyror och aminosyror i 
blodet. Kortisol har således en antiinsulineffekt då en hög halt av kortisol leder till en ökning 
av glukoskoncentrationen i blodet samtidigt som glykogenlagren i levern ökar. Detta till följd 
av att aminosyror används vid nybildning av glukos. Fettsyror används i sin tur vid ATP-
produktion vilket leder till en begränsad glukosförbrukning. För att en tillräcklig 
glukoskoncentration ska upprätthållas i kroppen är denna effekt extremt viktig efter en måltid 
då glukosabsorptionen från tarmen är avslutad (Sand et al. 2004). 
 Kortisol är slutprodukten av den så kallade hypotalamic-pituitary-adrenal- (HPA) axeln 
(figur 2). Under normala förhållanden har kortisolproduktionen en cirkadiansk rytm, där 
koncentrationen i kroppen är högst vid uppvaknandet på morgonen. Den ökade 
kortisolutsöndringen vid denna tid säkerställer att glukoskoncentrationen i blodet är tillräcklig 
för dagens kommande aktiviteter. Utsöndringen regleras genom att hormonet CRH utsöndras 
från hypotalamus som i sin tur stimulerar utsöndring av ACTH-hormon från hypofysen. 
Kortisol har även en negativ återkopplingseffekt, främst på hypofysens ACTH-utsöndring. På 
så vis kontrolleras kortisolutsöndringen via negativ feeback (Kronenberg et al. 2008). 

 
Figur 2: Hpa-axeln2 

                                                 
1 http://www.treatmentonline.com/article_images/image/Cortisol.png 
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 Kortisol kan med hjälp av bindningen till transportproteinet kortisolbindande globulin 
(CGB) cirkulera i blodet, men hittas även i fri form i saliv (Kronenberg et al. 2008). 
Glukokortikoiden är även ett av kroppens viktigaste stresshormoner och koncentrationen i 
såväl blodplasma som saliv ökar avsevärt vid stora yttre eller inre påfrestningar. Stress 
definieras här som en produkt av de biologiska reaktioner av stimuli som resulterar i en 
rubbning av homeostasen (Chrousos & Gold, 1992). Enligt upphovsmannen till det biologiska 
stressbegreppet, Hans Selye, är stress den ”minsta gemensamma nämnaren” i organismens 
reaktioner på diverse påfrestningar, inkluderat både fysiskt aktivitet och psykiska krav 
(Ekman & Arnetz (red), 2002). 

Kortisol har i stressituationer en viktig påverkan på blodkärlssytemet genom att det 
förstärker noradrenalinets blodtryckshöjande effekt. På så vis skyddar kortisol mot 
blodtrycksfall och utveckling av chock. Även utanför stressituationer fungerar kortisol genom 
att upprätthålla ett normalt blodtryck. Vilket tidigare har nämnts ökar kortisol 
proteinnebrytningen i vissa vävnader samtidigt som det hämmar DNA-syntesen. Kortisol har 
således en tillväxthämmande funktion som är en del av kroppens försvarsmekanismer under 
stress. Det är då viktigt att energibehovet i cellerna täcks av kroppens lagrade resurser i första 
hand. Ytterligare effekter av ökad kortisolutsöndring vid stress är att kortisol hindrar 
bildningen av prostaglandiner. Vid inflammation bidrar prostaglandiner till 
blodkärlsvidgning, kortisol har här en antiinflamatorisk verkan eftersom det reducerar 
tillströmningen av vita blodkroppar till inflammerade områden. Denna verkan är viktig i 
stressituationer eftersom den hindrar att inflammatoriska processer blir för våldsamma och 
därmed orsakar vävnadsskador (Sand et al. 2004). 
 

Kortisolutsöndring till följd av extern påverkan 
Kvantiteten av utsöndringen i stressituationer varierar beroende på kontext, sammanhang, 
dagsform och försökspersonens personlighet. Tal inför publik har till exempel visat sig ge 
upphov till högre kortisolutsöndring i saliven än om försökspersoner i fråga skriver ett 
examinerande prov under tidspress. Man har dock sett att en kombination av fysiskt och 
psykisk stress ger störst ökning av kortisolkoncentrationen (Haussman et al. 2006; Takasuji et 
al. 2008). Det har även visat sig att olika personligheter svarar olika vid stressituationer. 
Specifika tankemönster kopplade till de obehagskänslor som utlöses i samband med oro för 
att misslyckas (perfektionism) verkar bidra till ytterligare stressinducerade kroppsliga 
responser, vilket inkluderar en ökad kortisolutsöndring (Wirtz et al. 2007; Kirschbaum et al. 
2000). 

Tidigare forskning pekar på att olika typer och av fysisk träning påverkar 
kortisolutsöndringen. Träning under anaeroba förhållanden i skelettmuskulaturen, eller 
spjälkning, har visat sig ge större kortisolutsöndring än träning under aeroba förhållanden. 
Kortisolutsöndringen har även visat sig öka proportionerligt med intensiteten av den fysiska 
aktiviteten (Kronenberg et al. 2008). 

Övriga yttre faktorer som påverkar kortisolkoncentrationen är bl.a. tobak, ålder, kön, 
medicinering, ett flertal psykiska – och fysiska sjukdomar, övervikt, utbrändhet och 
graviditet. Det har även formulerats hypoteser huruvida kvinnors ovulationscykel påverkar 
kortisolkoncentrationen. Motsägelsefull forskning har dock inte funnit något samband mellan 
förändrad kortisolkoncentration under de olika faserna i ovulationscykeln, varpå vissa 
forskare endast har funnit en oväsentlig skillnad (Almeida et all. 2009; Hanrahan, 2006; 
Kirschbaum et al. 2008; Kronenberg et all. 2008; Neirop et al. 2009).  
 

                                                                                                                                                         
2 http://Sjogrenssyndrom.se 



 6 

Kortisolkoncentrationens diurnala upp – och nedgångar 
Som tidigare nämnts bildas en kortisolkoncentrationskurva under påverkan av den 
cirkadianska rytmen och under extern påverkan som sträcker sig över ett dygn. Enligt figur 3 
kan en viss skillnad mellan män och kvinnors kortisolkoncentrationskurva från uppvaknande 
till sänggående urskiljas (åldersskillnaden har här reglerats). Att män har högre 
kortisolkoncentration mitt på dagen har observerats av flera forskare. Tidigare studier 
indikerar att män generellt sett svarar med högre kortisolutsöndring än kvinnor vid krav från 
till exempel arbetsgivare. Det har dock spekulerats om att kvinnor tenderar till att oroa sig 
mer över dagens prestationskrav och får således en högre kortisolutsöndring på morgonen 
(Almeida et al. 2009; Kirschbaum et al. 2000; R.Kunz- Ebrecht et al. 2003). 

 
Figur 3: Kortisolkoncentration i saliven hos män och kvinnor (Kirschbaum, Steptoe, Cropley, Griffith 2000) 

Cortisol awakening response (CAR) 
Kortisolkoncentrationskurvan kan delas upp i två delar CAR (cortisol awekening response) 
och AUC (area under the curve). CAR karaktäriseras som en hastig kortisolutsöndring som 
sker precis vid uppvaknandet. Efter 20-30 minuter når kortisolkoncentrationen maximum och 
börjar sedan sjunka under dagen, det är då AUC-fasen träder in. Trots att kurvan gör vissa 
pikar vid t.ex. matintag, fysisk påfrestning eller stressituationer når den aldrig lika hög 
koncentration som 30 minuter efter uppvaknandet. Enligt bland annat Kunz- Ebrecht (2003) 
och Kirchbaum (2008) med kollegor har CAR en hög intraindividuell stabilitet vilket betyder 
att en konstant mönster kan urskiljas hos barn, ungdomar, vuxna och äldre från dag till dag (se 
figur 4). Detta motsätter sig dock Almeida med kollegor (2009) då de enligt sina 
undersökningar har funnit stor variation mellan försökspersoner i samma ålder och även 
intraindividuellt, för varje enskild individ från dag till dag. 
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Figur 4: Kortisolvärden efter uppvaknande. Children: 7-14 år. Younger adults: 19-37 år. Elderly adults: 59-82 
år (Kirschbaum, Fries, Dettenborn 2008) 

Tidigare forskning pekar på att ökningen av CAR mellan uppvaknandet och 30 minuter 
efter vanligtvis brukar ligga mellan 50-100% bland friska vuxna försökspersoner, (Clow et al. 
2004) andra studier hävdar dock att ökningen bör ligga mellan 38-75% (Kirschbaum et al. 
2008). Det absoluta salivkortisolvärdet av CAR varierar dock från studie till studie eftersom 
HPA-axeln (och därmed kortisolutsöndringen) lätt påverkas av olika externa faktorer. Det är 
värt att notera att CAR enligt vissa undersökningar tenderar att vara kraftigare under 
arbetsdagar, då de aktuella försökspersonerna uppfattar sig som mindre lyckliga och mer 
stressade, jämfört med helgdagar. Detta indikerar att CAR är en känslig process som påverkas 
av tidig stresskänsla på morgonen samt av förväntningar på uppkommande stressituationer för 
den kommande dagen (Almeida et al. 2009; Kirschbaum et al. 2000; Kirschbaum et al. 2008;  
Kunz- Ebrecht et al. 2003; Clow et al. 2004). 

Mekanismen bakom uppvaknandet i CAR-systemet styrs av en ljuskänslig inre 
biologisk klocka. Starkt ljus leder således till en CRH – och ACTH-kaskad vilket i sin tur 
höjer kortisolvärdet i kroppen. Detta pekar även på att ljusare årstider kan påverka 
koncentrationen av CAR. Vad beträffar sömnens påverkan under natten och morgonen har 
motsägelsefulla studier gjorts. De flesta pekar dock på att tidigt uppvaknande ger en kraftigare 
kortisolutsöndring än uppvaknanden senare på dagen. Forskare är dock överens om att så 
kallade tupplurar under dagen eller uppvaknanden mitt i natten inte påverkar 
kortisolkoncentrationskurvan. Tidigare forskning tyder även på att kortisoletkoncentrationens 
stadiga ökning timmarna innan uppvaknandet möjliggör uppvakningsprocessen genom 
aktivering av den enskilde individens minne samt tid – och rumsuppfattning vilket stimulerar 
aktiviteten av HPA-axeln och därmed CRH- och ACTH-utsöndringen. Den exakta funktionen 
bakom CAR är dock fortfarande okänd (Clow et al. 2004; Kirschbaum et al. 2008). 

 
 

Metod och material 
 
Då undersökningen fungerar som en pilotstudie och mätvärden av kortisolkoncentrationen är 
känsliga för omgivningsfaktorer utgår studien endast från författaren som försöksperson. 
Detta gjorde det möjligt att utesluta kön – och åldersskillnader samt varierad fysisk och 
psykiskt hälsotillstånd. Vidare garanteras noggranna dagboksanteckningar, preciserade på 
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aktuella vardagshändelser som kan påverka resultatet. Analysen av mätvärdena blir således 
mer omfattande och tillförlitig. 

I min undersökning använde jag mig av ”High sensitivity salivary cortisol enzyme 
immunoassay kit” från Salmetrics® och utgick från deras instruktioner för att samla upp 
saliv3. För att beräkna kortisolkoncentrationen i saliven användes enzymkopplad 
immunabsorberande analys (ELISA) med hjälp av Salmetrics® ELISA-kit. Vidare användes 
en typ av variations analys kallad Analysis of variance (ANOVA) för att beräkna skillnaderna 
mellan arbetsdagarna för period 1 (hög upplevd stressfaktor) och period 2 (låg upplevd 
stressfaktor) och för att undersöka den intraindividuella stabiliteten av CAR. 
 

Uppsamling med Salivette®-tuber från Salmetrics® 
Salivuppsamlingarna ägde rum under två perioder innehållande två arbetsdagar där den 
personliga stressfaktorn upplevdes vara olika intensiv. Period 1 innefattar onsdag 18/11 – 
2009 och torsdag 19/11 – 2009. Proverna för dessa dagar utfördes under omständigheter som 
upplevdes som mer stressande jämfört med period 2, vilken innefattar tisdag 5/1 – 2010 och 
onsdag 6/1 – 2010. Under de båda perioderna utfördes dubbla salivuppsamlingar vid sex fasta 
tidpunkter varje arbetsdag, bortsett från prov 6 som togs vid sänggåendet. Nedanstående 
tidpunkter är tagna från en studie författad av Kirschbaum et al. (2009) 
 

1. Vid uppvaknandet: 7:00  
2. 30 min efter uppvaknandet: 7.30 
3. 1,5 h efter uppvaknandet: 9:00 
4. 8 h efter uppvaknandet: 15:00 
5. 12 h efter uppvaknandet: 19:00 
6. Vid sänggående: ca 23:00 

 
Genom att beräkna differensen mellan kortisolkoncentrationen i prov 1 och 2 kunde CAR 
senare räknas ut. 

För att samla upp saliv används speciella plasttuber från Salivette® (figur 5). 
Proceduren går ut på att tugga i cirka 1 min på en bomullsrulle som ingår i testkittet. Därefter 
placerades denna i insatsen och sedan i centrifugröret varpå proverna bör frysas in för senare 
uträkning av kortisolkoncentrationen. Eftersom ökad kortisolutsöndring associeras med bland 
annat tobak, alkohol, mat och dryckintag samt medicinering bör den aktuelle testpersonen 
avstå helt från alkohol och tobakskonsumtion under mätperioderna. Att undvika matintag 1 
timme innan provtagning är också att föredra. Eftersom även ålder, kön, sjukdom, 
proteinsammansättning i mat, personlig vikt (relaterad till fettsammansättning) och 
dagsform/humör påverkar kortisolkoncentrationen rekommenderas att någon form av 
dagboksanteckningar förs regelbundet. Där bör typ av fysisk aktivitet samt måltidsinnehåll i 
kombination med humöret i största allmänhet antecknas. Viktigt är också att anteckna tider 
för respektive vardagssyssla. Testpersonen bör även vila 30 minuter före provtagningarna 
eftersom fysisk aktivitet påverkar kortisolkoncentrationen i kroppen. Då divergerande 
forskningsresultat har gjorts angående påverkan av kortisolkoncentrationen under olika faser i 
kvinnors ovulationscykel bör ett övervägande göras huruvida det är nödvändigt att ta hänsyn 
till detta. I föreliggande studie bortses hänsynstagande av denna aspekt (Gibson et al. 1999; 
Kronenberg et al. 2008; Kirschbaum et al. 2008). Det sista provet bör tas vid sänggåendet, då 
försökspersonen är inställd på att sova. Eftersom det kan vara svårt att planera exakt tid för 

                                                 
3 http://salmetrics.com 
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när försökspersonen har kommit ner i varv för sänggående kan en preliminär tid för 
salivupptagning vid denna tidpunkt användas. 

 

 
Figur 5: Salivette®-tub4 

 

Enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA) testprincip för att mäta 
kortisolkoncentrationen i saliv 
När salivuppsamlingen för de angivna tidpunkterna var gjorda återstod beräkningen av 
kortisolkoncentrationen. Detta gjordes genom enzymkopplad immunabsorberande analys 
(ELISA) med hjälp av Salmetrics® ELISA-kit. Denna metod innebär att ett enzym och 
antikroppar binds till ett absorberande substrat (i detta fall kortisol) och fungerar som en 
markör för att till exempel mäta koncentrationen av substratet 5. 

Den aktuella testprincipen går ut på att kortisol (från försökspersonens salivprover samt 
färdigt standardkortisol) konkurerar med kortisol bundet till enzymet pepparrotsperoxidas om 
bindningssätet till (monoklonala) antikroppar på en microtitreplatta. Efter inkubation tvättas 
obundna komponenter bort. För att bestämma koncentrationen av bundet kortisolperoxidas 
tillsätts tetramethylbenzidine (TMB). En reaktion sker vid de bundna komponenterna och en 
blå färg bildas. Efter detta tillsätts svavelsyra för att stoppa reaktionen och en gul färg uppstår. 
Provernas optiska densitet (OD) mäts genom en avläsare för 450nm. På så vis kan man se 
andelen kortisolperoxidas genom färgens intensitet. Med andra ord är en stark färg på 
proverna bevis för hög koncentration av kortisolperoxidas och desto mindre koncentration av 
salivkortisol går därmed att finna. 

 

Statistik 
För att mäta skillnaderna mellan period 1 (hög upplevd stressfaktor) och period 2 (låg upplevd 
stressfaktor) och även undersöka den intraindividuella stabiliteten av CAR använde jag mig 
av en variationsanalys, även kallad analys av spridningen, av typen ”Analysis of variance 
(ANOVA) – for correlated scores or repeated measures” där signifikansen bestämdes som 
p=0,05. Denna analys bygger på att den totala variationen av två grupper, i detta fall period 1 
                                                 
4 http://akademiskasjukhuset.se/upload/35088/betatrace_protein.pdf 
5 http://ki.se 
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och 2, delas upp i två delar; den som finns mellan de olika provtagningarna inom varje period 
(inomgruppsvariansen) och skillnaden mellan de två perioderna (mellangruppsvariansen). 
Uträkningarna gjorde med hjälp av programvaran SPSS. 

Resultat 
 

Resultat av enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA) testprincip för att mäta 
kortisolkoncentrationen i saliv 
Efter genomförda mätningar av kortisolkoncentrationen genom enzymkopplad 
immunabsorberande analys (ELISA) kunde följande resultat utläsas: 
 
Tabell 1: Resultat av samtliga mätningar: kortisolkoncentration nmol/l. 

 Period 1  
(hög stressfaktor) 

Period 2 
(låg stressfaktor) 

 
 
 
Tid 

Test 1:  
18/11 2009 
Kortisolkonc. 
nmol/l  

Test 2:  
19/11 2009 
Kortisolkonc. 
nmol/l 

Test 3:  
5/1 2010 
Kortisolkonc. 
nmol/l 

Test 4:  
6/1 2010 
Kortisolkonc. 
nmol/l 

07.00 10,26 8,80 27,03 9,45 

07.30 30,49 24,57 36,31 23,39 

09.00 10,40 13,19 11,46 15,15 

15.00 6,37 4,00 3,83 4,72 

19.00 1,03 3,38 1,15 1,68 

Sänggående 0,81 0,92 0,01 0,59 
 

Enligt Salmetrics® High sensitivity salivary cortisol enzyme immunoassay kit bör 
värdena för kvinnor mellan 21-30 år ligga mellan 0,272 – 1,348 µg/dl på förmiddagen (vilket 
motsvarar 7,504 – 37,677 nmol/l). På eftermiddagen skulle de ligga mellan icke definierbart 
värde, det vill säga < 0,003 – 0,359 µg/dl (0.08385 – 10,034 nmol/l)6 7. Då mina personliga 
värden låg inom dessa anvisningar anser jag att testerna är tillförlitliga. 

Efter att studerat resultatet av kortisolmätningarna kan en tydlig skillnad mellan 
provtagningarna i Test 3 (5/1 – 2010) och resterande mätningsdagar utläsas (tabell 1 ovan 
samt figur 6 och 7 nedan). Jag noterade att denna dag hade ett betydligt högre värde klockan 
07.00 och 07.30. För att få en lägre medelvärde utförde jag ytterligare en ANOVA-beräkning 
där en jämförelse gjordes mellan grupperna och av CAR då Test 3 (5/1 – 2010) uteslöts. 
 

                                                 
6 http://salmetrics.com  
7 http://diabetesexplained.com  
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Period 1 (hög stressfaktor): 

 
 

Figur 6: Test 1 (18/11 – 2009) och Test 2 (19/11 – 2009). Kortisolkoncentration nmol/l. 

 
 
Period 2 (låg stressfaktor): 

 
Figur 7: Test 3 (5/1 - 2010) och Test 4 (6/1 - 2010). Kortisolkoncentration nmol/l. 
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Resultat av ANOVA 
I tabell 2 redovisas resultatet av ANOVAn där standardavvikelsen och medelvärdet av de 
olika perioderna kan utläsas för varje aktuellt klockslag. Här syns en tydlig skillnad för 
mätvärdenas standardavvikelse och medelvärde i period 2 klockan 07:00 och 07:30 (CAR-
värdet) jämfört med övriga mätvärden. Detta speglar en stor skillnad mellan Test 3 (5/1 – 
2010) och Test 4 (6/1 – 2010) inom period 2 vilket även går att utläsa i figur 7. 
 

Tabell 2: Standardavvikelse och medelvärde för kortisolkoncentrationen mellan och inom Period 1 - och 2 
(nmol/l). 

 
Period  Medelvärde Standardavvikelse N 
1 9,53 1,03 2 
2 18,24 12,43 2 

Tid: 
07.00 

Total 13,89 8,78 4 

1 27,53 4,19 2 
2 29,85 9,14 2 

Tid: 
07.30 

Total 28,69 5,95 4 
1 11,80 1,97 2 
2 13,30 2,61 2 

Tid: 
09:00 

Total 12,55 2,08 4 
1 5,19 1,68 2 
2 4,28 0,63 2 

Tid: 
15:00 

Total 4,73 1,16 4 
1 2,20 1,66 2 
2 1,42 0,37 2 

Tid: 
19:00 

Total 1,81 1,08 4 
1 0,87 0,07 2 
2 0,30 0,42 2 

Tid: 
sängg
ående Total 0,58 0,41 4 
 
Enligt tabell 3 går det inte att utläsa någon signifikant skillnad av provtagningarna som utgör 
hela kortisolkoncentrationskurvan mellan och inom perioderna vilket visar att 
kortisolvärderna följer ett liknande mönster från dag till dag (p>0,05). 
Tabell 3: Resultat av ANOVA, skillnad mellan och inom period 1 – och 2. F-värdet anger effekten över 
perioderna. Testet är baserat på linjär oberoende parvisa jämförelsen mellan de beräknade medelvärdena. 

 
Kvadratsummor Fg 

Varians mellan – 
och inom perioder F P (sign) 

Contrast 2,93 1 2,93 0,664 0,50 
Error 8,82 2 4,41   
 



 13 

 
För att undersöka den intraindividuella stabiliteten av CAR ville jag göra separata analyser av 
samtliga provtagningarna klockan 07.00 och 07.30 med hjälp av ANOVA där signifikansen 
bestäms som p=0,05.  
 I tabell 4 jämförs mätvärdena av CAR med varandra, inom och mellan perioderna. 
Resultatet av ANOVA tyder således på att det går att utläsa en intraindividuell stabilitet 
mellan period 1 – och 2 eftersom det inte finns någon signifikant skillnad mellan mätvärdena 
för CAR (p>0,05).  
 
Tabell 4: Resultat ANOVA, skillnad av mätningar av CAR mellan och inom period 1 - och 2. F-värdet anger 
effekten över perioderna. Testet är baserat på linjär oberoende parvisa jämförelsen mellan de beräknade 
medelvärdena. 

 
Kvadratsummor Fg 

Varians mellan – 
och inom perioder F P (sign) 

Contrast 30,42 1 30,42 0,49 0,56 
Error 123,08 2 61,55   
 
 
 Tabell 5 visar kortisolkoncentrationen och den procentuella ökningen av CAR inom de 
olika perioderna. Trots att det enligt tabell 4 råder en intraindividuell stabilitet av CAR kan 
man här se att kortisolkoncentrationsökningen i period 1 tenderar att vara betydligt högre än i 
period 2. Det visar således att kortisolutsöndringen under CAR var kraftigare vid den period 
som upplevdes ha en högre stressfaktor. Skillnad mellan perioderna är dock så liten att det 
inte råder någon signifikant skillnad av CAR mellan perioderna (tabell 4). 
 
Tabell 5: Ökning av kortisolkoncentrationen av CAR för period 1 - och 2 (nmol/l). 

Period 1 (hög stressfaktor)   

Datum 

Kortisolkonc 
(nmol/l) vid olika 
tidpunkter Ökning % 

Förändring 
nmol/l 

 Kl: 07.00 Kl: 07.30   
18/11 – 2009 10,26 30,49 297,28 20,24 
19/11 – 2009 8,80 24,57 279,05 33,37 
      
Medelvärde 9,53 27,53 288,16 26,80 
Skillnad    13,14 
     
     
Period 2 (låg stressfaktor)   
Datum Tid Ökning % Förändring 
 07.00 07.30   
5/1 – 2010 27,03 36,31 134,33 9,28 
6/1 – 2010 9,45 23,39 247,63 13,95 
     
Medelvärde 18,24 29,85 190,98 11,61 
Skillnad    4,67 
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Eftersom värdet på test 3 (5/1 – 2010) uppvisade ett tämligen avvikande resultat för 
provtagningarnas mätvärde kl: 7.00 och 7.30 ville jag beräkna en variationsanalys (ANOVA) 
där det aktuella testet uteslöts av risk för felmätning. Jag ville även undersöka om 
medelvärdet blev lägre och på så vis visade ett mer likvärdigt resultat vid jämförelse mellan 
kortisolkoncentrationskurvorna. Då resultatet av ovanstående beräkning inte tillförde någon 
ny information till föreliggande studie gällande variationsanalysen av period 1 – och 2 och 
den intraindividuella stabiliteten av CAR visas den inte här. 
 I jämförelse med tabell 2 kan dock en tydlig skillnad mellan medelvärdet avläsas i tabell 
6 då det ligger på en betydligt jämnare nivå mellan period 1- och 2 för provtagningarna 
klockan 7.00 och 7.30. Då avlägsnandet av extremvärdet medför att period 2 endast innefattar 
en mätserie går det inte att beräkna någon standardavvikelse.  
 
Tabell 6: Resultat ANOVA där extremvärde är uteslutet 

  Period Medelvärde Standard avvikelse N 
1 9,53 1,03 2 
2 9,45 . 1 

Tid: 07.00 
dimension1 

Total 9,50 0,73 3 
1, 27,53 4,19 2 
2, 23,39 . 1 

Tid: 07.30 
dimension1 

Total 26,15 3,80 3 
1 11,80 1,97 2 
2 15,15 . 1 

Tid: 09.00 
dimension1 

Total 12,91 2,39 3 
1 5,19 1,68 2 
2 4,72 . 1 

Tid: 15.00 
dimension1 

Total 5,03 1,22 3 
1,00 2,21 1,66 2 
2,00 1,68 . 1 

Tid: 19.00 
dimension1 

Total 2,03 1,21 3 
1,00 0,86 0,08 2 
2,00 0,59 . 1 
    

Tid: 
sänggåend
e dimension1 

Total 0,77 0,17 3 
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Diskussion 
 
Intentionen med undersökningen var bland annat att i en pilotstudie jämföra två olika perioder 
då sex prover per dygn utfördes och där jag upplevde att min personliga stressfaktor skilde sig 
åt. Över lag kände jag mig mer stressad under period 1, då test 1 (18/11 – 2009) och test 2 
(19/11 – 2009) utfördes, framför allt för att jag gick på föreläsningar mellan klockan 9.00-
12.00 dessa dagar och var inne i en period med mycket skolarbete efter skolans schemalagda 
tid. Enligt mina dagboksanteckningar kan jag även utläsa att vädret och även mitt humör var 
sämre när test 1 och 2 utfördes samt att jag var mer upp i varv och piggare på morgonen under 
period 1. Beträffande kortisolkoncentrationernas värden enligt tabell 1 kan ingen nämnvärd 
skillnad mellan perioderna utläsas. Detta eftersom beräkningarna med hjälp av ANOVAn 
indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan – och inom perioderna för 
samtliga mätvärden (tabell 3) och för CAR (tabell 4). Tabell 5 visar däremot att den 
procentuella ökningen mellan första och andra provet på morgonen (CAR) är större för 
mätvärdena i period 1 jämfört med period 2. Detta skulle kunna styrka tidigare studiers 
resultat som hävdar att HPA-axeln är känslig för stress, framför allt under morgonen, vilket 
visar sig genom en kraftig ökning av kortisolkoncentrationen av CAR. Med hjälp av 
ANOVAn kunde jag dock inte säkerställa denna skillnad statistiskt, vilket skulle kunna bero 
på för få mätvärden eller att det den skillnad, som tabell 5 visar, inte går att bortse från 
slumpen. Ytterligare en anledning till stora variationer av CAR kan enligt tidigare studier vara 
att förväntningarna på den kommande dagen påverkar kortisolkoncentrationen, vilket skulle 
kunna utlösas av den upplevda oron för allt skolarbete som låg framför mig under period 1 
(Almeida et al. 2009; Clow et al. 2004; Kirschbaum et al. 2008; Kirschbaum et al. 2000; 
Kunz- Ebrecht et al. 2003). 

Det råder en viss oenighet mellan forskare hur mycket CAR bör öka mellan 
uppvaknandet och 30 minuter efter detta. Enligt Clow med kollegor (2004) bör 
kortisolkoncentrationen öka med 50 – 100 % under minuterna för CAR medan Kirschbaum 
med kollegor (2008) hävdar att kortisolkoncentrationen av CAR bör öka med 38-75 % 
förutsatt att undersökningen utförs på friska vuxna. Enligt tabell 5 ligger den procentuella 
ökningen av mina värden långt över dessa rekommendationer. En anledning till detta kan vara 
att jag var stressad under bägge perioderna även om jag upplevde en högre stressfaktor under 
period 1. Hade jag dessutom haft tid att vänja mig vid metoden, att samla upp saliv, hade jag 
sluppit oron över att proceduren vid provtagningarna inte skulle gå rätt till. Detta hade således 
kunnat påvisa ett annat värde av kortisolutsöndringen. Jag finner det även sannolikt att ett 
större antal prover hade gett ett tillförlitligare resultat som kanske hade tenderat att visa en 
lägre medelvärde av den procentuella ökningen av CAR. 

Vidare kan jag utläsa en variation inom period 1, mellan Test 1 och 2, då det senare 
tenderar att ha lägre koncentrationsvärden, bortsett från provet som är taget 9:00 och 19:00 
(tabell 1 och figur 6). Anledningen till detta kan vara att jag var mer morgontrött strax efter 
uppvaknandet under test 2, vilket även kan förklara den något svagare procentuella ökningen 
enligt tabell 5. Då mätningarna av CAR visar en starkare ökning för test 1 är det inte konstigt 
att även kortisolkoncentrationens minskning mellan 7:30 och 9:00 upplevs som mer dramatisk 
jämfört med mätningarna i test 2. Detta kan helt enkelt vara en produkt av HPA-axelns 
inhiberande feedbacksystem. Att mätningarna i tabell 1 och figur 6 visar ett högre värde för 
test 2 även kl. 19:00 kan bero på att jag var och tränade mellan klockan 17:00-18:00 och 
därmed ökade kortisolutsöndringen jämfört med test 1 vid samma tidpunkt (baserat på 
personliga dagboksanteckningar). 

Som jag tidigare nämnt visar test 3 (5/1 – 2010) inom period 2 en stor skillnad jämfört 
med alla andra prover och utgör därmed ett extremvärde i undersökningen (tabell 1 och figur 
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7). Anledningen till detta kan vara att jag denna morgon vaknade med hög puls på grund av 
mardrömmar. Eftersom kortisolutsöndringen visar sig öka med fysisk aktivitet och hög puls 
kan detta vara en förklaring till de höga morgonvärdena (Kronenberg et al. 2008). Det finns 
dock forskning som tyder på att höga kortisolvärden inte är en produkt av mardrömmar utan 
tvärt om; att mardrömmar kan uppstå till följd av höga kortisolvärden. Eftersom jag drömde 
precis innan uppvaknandet befann jag mig troligtvis under REM-sömnen. I denna sömnperiod 
tenderar kortisol att höjas i pulser varpå den förhöjda kortisolkoncentrationen kan påverka 
drömmarnas natur genom sin inverkan på det episodiska minnet. Enligt Jessica Paynes och 
Nadel Lynns (2004) undersökning kan därmed mina bisarra drömmar vara en produkt av de 
ovanligt höga kortisolvärderna. Vad som till en början hade förhöjt kortisolkoncentrationen 
kan har varit en period av extremt mycket träning dagarna innan, då tidigare undersökningar 
pekar på att utmattning utan tillräcklig återhämtning kan orsaka detta fenomen på morgonen 
(Gustafsson et al. 2008). Det är dock bara under förmiddagen som kortisolkoncentrationen i 
liknande fall ligger över det normala värdet, vilket även går att utläsa av min undersökning. 
Eftersom kortisolkoncentrationen sjönk avsevärt senare under dagen bevisar proverna även 
här att HPA-axelns feedbacksystem ökar då kortisolutsöndringen blir högre. Detta går även 
att jämföra med figur 3 då kvinnornas kortisolkoncentration i den aktuella undersökningen 
tenderar att ligga något högre än männens under de första morgontimmarna. Under 
eftermiddagen och kvällen tangerar de olika värdena dock vid ett liknande resultat. 

Trots de extrema morgonvärdena i test 3 visar CAR dock en blygsam procentuell 
ökning jämfört med resterande av undersökningens tester enligt tabell 5. Med hänsyn till 
eventuella felmätningar kan detta eventuellt bero på att jag precis innan uppvaknandet sov 
mycket lätt och kortisolökningen redan hade börjat stiga innan jag var tillräckligt vaken för att 
kunna utföra testet. 

Enligt ANOVA-undersökningen visar tabell 3 ingen signifikant skillnad mellan 
mätserierna inom och mellan period 1 – och 2. Detta betyder således att samtliga kurvor följer 
ett liknande mönster enligt kortisolets diurnala upp – och nedgångar. Tabell 4 stärker således 
att det råder en intraindividuell stabilitet av CAR för samtliga mätvärden i studien. Det är 
dock värt att återigen notera att ett högre antal prover skulle uppvisa en större reabilitet då en 
utförligare undersökning kanske hade visat ett annat resultat. Även om intentionen med 
föreliggande undersökning var att utföra en pilotstudie uppfyller den dock funktionen att 
undersöka två perioder där den personliga stressfaktorn upplevs skifta samt för att bevisa en 
intraindividuell stabilitet av CAR. 
 
 

Slutsats 
 
Enligt resultatet från föreliggande studie finns ingen signifikant skillnad mellan period 1 (hög 
stressfaktor) och period 2 (låg stressfaktor), baserat på en variationsanalys (ANOVA). Ett 
mycket likartat mönster av kortisolkoncentrationskurvans diurnala upp – och nedgångar kan 
därmed urskiljas.  

Med hjälp av ANOVA kan en intraindividuellstabilitet av CAR bekräftas, då ingen 
signifikant skillnad mellan värdena klockan 7.00 och 7.30 går att finna.  

Studien visar dock att värdena för den procentuella ökningen av CAR inom de olika 
perioderna skiljer sig en aning. Detta indikerar att undersökningen styrker tidigare forskning 
som visar att perioder då stressnivån upplevs som högre leder till en kraftigare utsöndring av 
kortisolkoncentrationen i saliv mellan klockan 7.00 och 7.30. Denna hypotes säkerställs dock 
inte statistiskt. 
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Baserat på skillnaderna av kortisolkoncentrationens mätvärde mellan de olika dagarna 
tyder även resultatet på att livsstil, fysisk aktivitet och drömmar kan påverka utseendet för 
kortisolkoncentrationskurvans diurnala upp – och nedgångar. 
 Jag vill dock peka på studiens begränsningar då antalet prover är relativt få. Fler dagar 
för ytterligare mätserier och undersökningsperioder hade lett till en mer omfattande analys 
och högre reabilitet av resultatet. Detta kan även medföra att risken för felmätningar på grund 
av ovana kan ha påverkat resultatet. 
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