
 Typ A-beteende och kardiovaskulär reaktivitet  
bland kvinnor i relation till krav och kontroll∗ 

 
Anna Malmqvist 

 
 

Stress kan uppkomma vid obalans mellan upplevda krav från 
omgivningen och upplevd förmåga att själv hantera dessa krav. 
Denna studie utgår ifrån krav-kontroll modellens beskrivning av hur 
en kombination av hög arbetsbelastning och lågt inflytande på 
arbetssituationen leder till hög fysiologisk stress. Studien syftade till 
att undersöka hur krav och kontroll hänger samman med kardio-
vaskulär reaktivitet och Typ A-beteende hos kvinnor. Totalt deltog 34 
kvinnor i ett experiment. Dessa kvinnor hade olika grad av Typ A-
beteende (låg, mellan och hög). Mätningar av systoliskt blodtryck, 
diastoliskt blodtryck och puls genomfördes i tre olika betingelser: 1) 
arbete utan kontroll, 2) arbete med kontroll och 3) i vila. Resultatet 
visade på ett signifikant högre diastoliskt blodtryck, men lägre puls i 
vila jämfört med de två arbetssituationerna. Däremot framkom ingen 
signifikant huvudeffekt för Typ A-beteende och ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan betingelse och Typ A-beteende. Detta kan 
bero på att arbetssituationen inte var tillräckligt utmanande för att ett 
Typ A-beteende skulle utlösas samt att mätinstrumentet för Typ A-
beteende inte fungerade så bra i undersökningsgruppen. 

 
 
I arbetslivet premieras ofta ett prestationsinriktat och ambitiöst förhållningssätt som inte 
alltid är till fördel för individen i längden. Ändå tycks det som om vissa människor har 
lättare att hantera detta än andra, vilket delvis kan bero på individuella skillnader i 
beteendemönster. Det kan också bero på att individer kan agera på olika sätt beroende 
på vad för slags situation det handlar om och vilka förutsättningar som gäller. Med 
utgångspunkt i detta är det angeläget att studera sambandet mellan beteendemönster och 
typ av arbetssituation.  
 
Stress 
 
En allmänt accepterad modell för att beskriva stress bygger på bristen i 
överensstämmelse mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd förmåga att 
själv hantera dessa krav (Frankenhaeuser, 1986). Stresstillstånd uppstår när balansen 
mellan krav och resurser rubbas på grund av att kraven är för höga i förhållande till den 
egna förmågan, ”överstimulans” eller när kraven är för låga, ”understimulans”. En 
understimulering kan uppkomma i enkla, monotona arbeten där individens utbildning 
och förmåga inte kommer till nytta och där ingen utveckling sker medan en 
överstimulering ofta uppkommer när arbetstempot är för högt och man upplever sig ha 
för stort ansvar.  
 
 
                                                             
∗  Ett varmt tack till Petra Lindfors för engagemang, stöd och vägledning. 
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Två neuroendokrina system i kroppen är särskilt känsliga för stress nämligen 
sympatiska binjuremärgssystemet (SAM-systemet) och hypotalamiska 
hypofysbinjurebarkssystemet (HPA-systemet) (Frankenhaeuser, 1986). I SAM-
systemet stimuleras binjuremärgen via sympatiska nervsystemet att avge 
katekolaminerna adrenalin och noradrenalin. I HPA-systemet stimuleras binjurebarken 
via hypofysen att avge kortikosteroider, däribland kortisol. Dessa hormoner är viktiga 
komponenter i den stress som individer utsätts för i sin omgivning. Hormonerna hjälper 
till att hantera omgivningens krav men kan också vara skadliga på längre sikt.  
 
Cannon (1914) introducerade en ”fight or flight” teori vilken beskrev SAM-systemets 
reaktion vid stress. Detta alarmsystem förbereder individen vid hot från omgivningen 
genom att öka blodflöde och blodtryck och öka näringstillförseln till muskler, hjärta 
och hjärna, medan blodflöde till inre organ såsom mage och tarmar minskar. 
Långvarigt förhöjda katekolaminnivåer anses bidra till utvecklingen av ökad 
kärlförträngning (ateroskleros) och predisponera för ischemisk hjärtsjukdom (Karasek, 
Russell, & Theorell, 1982; Krantz & Manuck, 1984). HPA-systemets utsöndring av 
kortisol påverkar ämnesomsättningen i alla celler och har en viktig funktion i vårt 
immunförsvar. Kortvarig stress stärker immunförsvaret medan långvarig stress minskar 
immunförsvarets effektivitet (Herbert & Cohen, 1993). Stress kan alltså ha allvarliga 
effekter på flera av kroppens biologiska funktioner såsom autonoma nervsystemet, 
endokrina och kardiovaskulära systemen, ämnesomsättningen och immunförsvaret. 
Dessa funktioner behövs för att kroppen ska kunna anpassa sig till krav från 
omgivningen och är kritiska för överlevnad (Seeman & McEwen, 1996).  
 
Kroppens förmåga till anpassning har beskrivits i den allostatiska modellen som bygger 
på att avsaknad av vila och återhämtning är en viktig riskfaktor vid utveckling av 
ohälsa (McEwen, 1998). Allostas är de system som kroppen använder vid anpassning 
till förändringar av exempelvis blodtryck och blodets syrehalt. Vid en långvarig 
aktivering av dessa mekanismer kallas tillståndet för allostatisk belastning (allostatic 
load), vilket i sig kan leda till olika typer av sjukdomar. Tre reaktionsmönster som 
påverkar den allostatiska belastningen är: 1) upprepad aktivering av de fysiologiska 
mekanismerna, 2) oförmåga att avsluta aktiveringen när stressbelastningen har 
avbrutits, vilket kan medföra överexponering av stresshormonerna, 3) bristande 
förmåga att aktivera vissa mekanismer vid stressexponering som kan leda till 
kompensation i andra fysiologiska system. 
 
Krav och kontroll  
 
Negativa psykosociala faktorer som avsaknad av kontroll och låg arbetstillfredsställelse  
kan ses som hälsorisker (Lundberg, 2000). En krav-kontroll modell har arbetats fram av 
Karasek och Theorell (1990). Denna visar på att en kombination av hög 
arbetsbelastning och lågt inflytande över arbetssituationen leder till hög fysiologisk och 
negativ psykologisk stress. Arbete som präglas av höga krav men där individen 
upplever hög kontroll karaktäriseras som aktivt arbete och risken för negativ stress är 
liten. I en situation som präglas av höga krav men låg kontroll är däremot risken för 
negativ stress betydligt högre. Senare har socialt stöd tillkommit i modellen (Johnson, 
Hall, & Theorell, 1989) där höga krav i kombination med lågt socialt stöd bidrar till 
större hälsorisker.  
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Typ A-beteende 
 
Vid studier av samband mellan stressrelaterade beteenden och olika typer av 
hjärtbesvär fann Friedman och Rosenman (1974) ett gemensamt beteende hos 
hjärtpatienter, nämligen det s.k. Typ A-beteendet. Typ A-beteendet är en komplex 
samling av emotionella reaktioner. Typ A-beteendemönstret karaktäriseras av 
tävlingsinriktning, otålighet, aggressivitet samt en känsla av ständig tidspress 
(Friedman & Ulmer, 1985).  
 
Typ A individen antas också reagera med aggressivitet om upplevelsen av kontroll över 
omgivningen hotas, t. ex. till följd av att individen inte har förmågan att utföra en 
uppgift. Aggression kan alltså vara ett medel att försöka behärska sin omgivning 
(Friedman & Ulmer, 1985). En överdriven tävlingsinriktning är också vanligt 
förekommande hos individer med Typ A-beteende. Hyperaggressiviteten och 
osäkerheten orsakar en ständig kamp som utlöser en känsla av tidspress s.k. "hurry 
sickness" (Friedman & Rosenman, 1974). Denna tidspress yttrar sig i att individen 
skyndar på sina dagliga aktiviteter och försöker ständigt göra eller tänka på flera saker 
samtidigt för att vinna tid. En fritt flytande hostilitet, en fientlighet, kan uppkomma vid 
de mest triviala händelser. Typ A individen kan vara bra på att hålla denna ständiga 
irritation gömd genom att hitta på ursäkter för sitt beteende, men ibland brusar ilskan 
upp och visar sig i form av kritik och förlöjligande av andra personer. Individer med 
Typ A-beteende har en hög ambition, en ständig strävan att nå framgång och utmanar 
gärna andra. Fysiska beteendemönster såsom snabba rörelser, spända muskler i ansikte 
och kropp, knutna händer, sammanbitna käkar och explosivt tal är utmärkande för 
individer med Typ A-beteende. Om dessa olika beteenden (framförallt osäkerhet, 
hyperaggressivitet, tidspress och hostilitet) får fortgå i en ständigt ökande, pådrivande 
kamp, kan även en tendens till självdestruktivitet uppkomma (Friedman & Ulmer, 
1985). Denna omedvetna instinkt att förstöra för sig själv och sin karriär kan grunda sig 
i en vilja att fly den stressiga, kravfyllda situation man hamnat i.  
 
Typ A-beteende (Type A behaviour pattern) anses inte vara ett personlighetsdrag utan 
ett beteendemönster som uppkommer i samband med relevanta situationsstressorer 
(Byrne & Rosenman, 1986). Situationen måste också vara tillräckligt utmanande och 
krävande för att Typ A-beteendet ska utlösas (Friedman & Rosenman, 1974). 
Avgörande i sammanhanget är om krav på prestation är uttalade (Dembrowski, 
MacDougall, Herd, & Shields, 1979), om tävlingsmomentet betonas och om 
individerna får feedback på prestationen (Lyness, 1993). Beteendet anses ofta grundat i 
en brist på självkänsla och en osäkerhet. Personen i fråga kämpar med att alltid vilja 
prestera mer och mer på mindre och mindre tid, jämför sig med andra och tvivlar hela 
tiden på sin egen kapacitet.  
 
De positiva aspekterna av Typ A-beteende är att Typ A personer är mycket produktiva, 
återfinns i relativt höga positioner och rapporterar hög arbetstillfredsställelse. Till de 
negativa aspekterna hör för stora krav i arbetet, upplevelser av stark tidspress och 
konflikter med arbetskamrater (Chesney, Black, Chadwick, & Rosenman, 1981, 
Chesney & Rosenman, 1980). 
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Det beteendemönster som kännetecknas av frånvaro av Typ A-beteende kallas Typ B- 
beteende, som ofta ger ett lugnt, avslappnat intryck utan fientlighet. En person behöver 
inte karaktäriseras av alla aspekter i begreppet för att klassificeras som Typ A individ. 
Beteendemönstret betraktas snarare såsom ett kontinuum som sträcker sig från ett 
extremt Typ A-beteende till ett extremt Typ B-beteende (Friedman & Rosenman, 
1974).  
 
Typ A-beteendet har kunnat relateras till ökad kardiovaskulär reaktivitet definierad som 
en förändring i den fysiologiska aktivitet som sker från vila till stress (Matthews & 
Haynes, 1986). Det har antagits att Typ A individer oftare har en högre kardiovaskulär 
reaktivitet (avser systoliskt och diastoliskt blodtryck liksom puls) och neuroendokrin 
reaktivitet (avser adrenalin och noradrenalin) vilket kan öka risken för hjärtsjukdom 
(Booth-Kewley & Friedman, 1987). Typ A individer tenderar att reagera på utmaningar 
med större ökning av systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens och katekolaminutsöndring 
jämfört med Typ B individer (Krantz, Arabian, Davia, & Parker, 1982). 
 
Frankenhaeuser, Lundberg och Forsman (1980) har studerat Typ A-beteende under 
arbete och inaktivitet. Vilan bestod i att sitta och slappna av, läsa tidningar och lyssna 
på radio. Det visade sig att de med hög Typ A hade lika hög fysiologisk aktivitet 
(katekolamin- och kortisolutsöndring och puls) under inaktivitet jämfört med under 
mentalt arbete. Typ B personer hade däremot högre fysiologisk aktivitet under arbetet 
jämfört med vilan. Enligt de subjektiva upplevelserna kände sig de med hög Typ A mer 
stressade än Typ B personer under inaktiviteten. Det föreslogs att oförmåga att hantera 
inaktivitet kan påverka hälsorisken som associeras med Typ A-beteendet. Lundberg, 
Hedman, Melin och Frankenhaeuser (1987) har i en studie tittat på Typ A-beteende hos 
män och kvinnor i olika situationer. Resultatet visade på att Typ A komponenten 
tävlingsinriktning var positivt korrelerat till fysiologisk reaktivitet hos män men 
negativt korrelerat till fysiologisk reaktivitet hos kvinnor under arbete. Kvinnorna i 
studien hade också högre medelvärde på Typ A skalan än deras manliga kolleger. 
 
Enligt Glass (1977) har människor med Typ A-beteende ett behov av att kontrollera sin 
omgivning. Glass och Carver (1980) visade i en serie experiment hur bristande 
egenkontroll hos Typ A personer leder till intensiva försök att nå kontroll, samt till 
förhöjd fysiologisk aktivitet. Lyness (1993) har presenterat resultat som visar på en 
högre kardiovaskulär reaktivitet hos Typ A individer jämfört med Typ B individer. I 
instruktionen om hur uppgiften skulle utföras betonades fördelarna med att minimera 
sina misstag och deltagarna fick också positiv och negativ feedback i form av pengar 
eller kritik. De blev också informerade om att de olika deltagarnas resultat skulle 
jämföras. Resultaten tolkades som indikationer på en medvetenhet hos Typ A 
individerna om att deras prestation värderas och mäts. Att de jämförs med andra kan 
kopplas till ett dåligt självförtroende, där de ständigt måste relatera sina egna 
prestationer till andra människor på grund av deras ovisshet inför den egna förmågan. I 
en undersökning av Chesney och Rosenman (1980) fann man att Typ A personer med 
stort inflytande över sin arbetsmiljö hade lägre blodtryck än de med mindre inflytande 
över sin arbetsmiljö. För Typ B personer var det tvärtom så att de som hade hög grad 
av inflytande hade högre blodtryck än de som hade låg grad av inflytande. 
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Styrkan på samband mellan Typ A-beteende och kardiovaskulär reaktivitet verkar vara 
beroende dels av olika faktorer i omgivningen, dels av vilken metod som används för 
att klassificera Typ A. De metoder som vanligen använts vid klassificering av Typ A-
beteende är en strukturerad intervju (SI) utvecklad av Rosenman (1978) och Jenkins 
Activity Survey (JAS) som är ett självskattningsformulär (Jenkins, Zyzanski & 
Rosenman, 1971). Den strukturerade intervjun fokuserar på talkaraktäristika, 
kroppshållning, gester och mimik och psykomotoriska beteenden. JAS formuläret 
behandlar 1) snabbhet-otålighet (speed and impatience), 2) pådrivande, tävlingsinriktat 
beteende (hard-driving) och 3) ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv (job-involvement), 
(Matthews & Haynes, 1986).   
 
Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att i ett kontrollerat experiment där graden av krav 
och kontroll varierar studera kardiovaskulär reaktivitet hos tre grupper av kvinnor som 
uppvisar olika grad av Typ A-beteende. Med utgångspunkt i tidigare studier 
förväntades den kardiovaskulära reaktiviteten vara högre i arbetstillfället utan kontroll 
än i arbetstillfället med kontroll. Kvinnorna med hög grad av Typ A-beteende 
förväntades uppvisa högre kardiovaskulär reaktivitet i arbetstillfället utan kontroll än 
kvinnorna med lägre grad av Typ A-beteende. 
 

Metod 
 
Denna studie ingick i ett större samarbetsprojekt på Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet och Arbetslivsinstitutet/Väst i Göteborg. Projektet avsåg att 
studera fysiologiska stressresponser och upplevd stress under monotont datainmat-
ningsarbete. Undersökningsdeltagarna (ud) arbetade vid två tillfällen, ett tillfälle där de 
inte hade kontroll över pausmönstret och tid för sifferinmatning och ett tillfälle där de 
själva fick bestämma när de vill ta paus och kunde ändra tid för sifferinmatning.   
  
Undersökningsdeltagare 
 
I experimentet deltog 34 kvinnliga undersökningsdeltagare utan muskuloskeletala 
besvär  
som själva hade anmält sig till experimentet genom uppsatta anslag på universitetet.  
Kvinnorna var mellan 19 till 40 år (M = 24.94, SD = 5.64). Ud fick viss ersättning för 
sitt deltagande i studien och medverkan skedde i enlighet med HSFR´s etikregler. 
 
Apparatur och material 
 
För mätning av systoliskt blodtryck (SBP), diastoliskt blodtryck (DBP) och puls (HR) 
användes en digital blodtrycksmätare av modellen DS-140. För klassificering av Typ 
A-beteende användes ett utdrag av Jenkins Activity Survey, JAS (Lundberg 1980). 
Frågeformuläret innehåller 11 frågor angående respondenternas sätt att reagera i olika 
situationer. Frågorna har fyra svarsalternativ med en Likertskala, totalpoängen var 44. 
Variationsvidd på Typ A skalan låg mellan 21-38 poäng (M= 27.29, SD= 4.22). De 34 
medverkande kvinnorna delades in i tre grupper utifrån poäng på Typ A skalan. Låg: 
21-24 poäng, mellan: 25-29 poäng och hög: 30-38 poäng.  
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Procedur 
 
Undersökningsdeltagarna fick först komma på en introduktion där de fick träffa 
försöksledare, se mätapparaturen och testa datainmatningsuppgiften. Detta med syfte 
att minska noveltyeffekter under själva experimentet (att situationen är ny och man på 
grund av detta blir stressad, spänd och orolig). En hälsoenkät fylldes i med frågor om 
bland annat muskuloskeletala besvär, rökning och motion. Sedan följde, i balanserad 
ordning, de två arbetstillfällena på vardera 90 minuter (inte samma dag). Vid ena 
arbetstillfället bestämde ud själv när hon ville ta paus, hur långa pauserna skulle vara 
och med vilket intervall siffrorna skulle matas fram på skärmen (med kontroll). Denne 
ud A okades sedan till ud B som arbetade efter ud A: s pausmönster och 
datainmatningsintervall (utan kontroll). Ud A blev vid sitt andra arbetstillfälle okad till 
en annans pausmönster. Vid det andra arbetstillfället fick ud B arbeta med kontroll över 
pausmönster och datainmatningsintervall. Vilket arbetspass- med eller utan kontroll- 
som ud började med styrdes slumpmässigt genom att varva betingelserna. Vid 
arbetstillfällena fick ud under 90 minuter arbeta med ett monotont 
datainmatningsprogram där det gällde att på tid mata in rätt sifferkombinationer. De 
blev instruerade att arbeta så snabbt och korrekt som möjligt. De blev uppmuntrade till 
att prestera bra genom att ha möjlighet till extra belöning (penninglott) om de kom över 
ett visst antal rätt. Vid tillfället utan kontroll blev de tillsagda när de skulle ta paus och 
när de skulle ändra tid för datainmatning per siffersekvens. När de hade kontroll över 
arbetet fick de ta hur många och hur långa pauser de ville. De fick också bestämma 
vilken hastighet sifferkombinationerna skulle matas in med, dock utgick varje ud från 
ett fyra sekunders intervall. Oavsett hur många pauser de tog pågick ändå arbetet i 90 
minuter. Under hela arbetet hade ud på sig en blodtrycksmätare på vänster arm. 
Blodtryck och puls togs efter först fem minuters arbete, sedan efter varje paus och fem 
minuter efter varje paus.  I denna studie användes mätvärdena som togs under arbete, 
inte de som togs efter paus. En median för varje undersökningsdeltagares värde 
beräknades och utifrån det beräknades ett medelvärde för varje grupp och betingelse. 
Under vilan fick ud sitta i en fåtölj i ett vilorum och var instruerad att bara slappna av i 
90 minuter. I rummet fanns skönlitteratur att tillgå men ingen studielitteratur fick 
användas. Ingen mätutrustning användes under vilan. Efter vilan togs blodtryck och 
puls och ud fick fylla i Typ A enkäten. Alla ud deltog i alla tre betingelser (arbete utan 
kontroll, arbete med kontroll och vila). 
 

Resultat 
 
Variationsvidden på Typ A skalan låg mellan 21-38 poäng (M = 27,29, SD = 4.22). 
Cronbachs alfa beräknades för Typ A enkäten vilket resulterade i värdet .58. 
Undersökningsdeltagarna är indelade i tre grupper utifrån poäng på Typ A skalan. Låg 
(21-24 poäng), mellan (25-29 poäng) och hög (30-38 poäng). Tabell 1 sammanfattar 
beskrivande statistik för de olika grupperna i de olika betingelserna. 
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Tabell 1. Systoliskt (SBP) och diastoliskt (DBP) blodtryck och puls (HR) hos kvinnor 
under arbete utan kontroll, arbete med kontroll och vila.  
 
Betingelse                   SBP (mmHg)           DBP (mmHg)        HR (slag/min) 
Grupp                        M   SD                M     SD              M      SD
 n 
 
Arbete utan kontroll 
Låg Typ A                 106,31   8,13          70,72     3,09      65,72 5,66     
 9   
Mellan Typ A            104,03     6,87          72,34    5,88          65,00   1 1,90       1
 6  
Hög Typ A                  104,33    6,11          70,72    6,38          65,28     9,08      
 9 
Total                       104,79     6,91          71,48    5,35          66,06     9,08       3
 4 
 
Arbete med kontroll    
Låg Typ A                   107,22   1 0,02           73,17   4,82         
 72,89    9,24       9 
Mellan Typ A             104,09     8,34       72,25   5,70          64,81    9,92       1
 6 
Hög Typ A                  106,44   5,64       73,44   6,24         67,78    7,58     
9 
Total Typ A                105,54      8,11       72,81   5,49          67,73    9,53      3
 4 
 
Vila     
Låg Typ A               112,78      4,94         78,56   1 2,50          55,67    4,69       
 9 
Mellan Typ A          109,69    8,32         78,19    6,93           57,81   1 1,44       1
 6 
Hög Typ A               106,00    6,84         81,22   1 4,39           58,56   1 2,24      
 9 
Total Typ A              109,53    7,42        79,09   1 0,56          57,44   1 0,12       3
 4 
 
 
 
Systoliskt blodtryck 
 
ANOVA för upprepade mätningar visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan betingelserna (arbete utan kontroll, arbete med kontroll och vila) vad beträffar 
systoliskt blodtryck. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av Typ A-beteende och 
inte heller någon signifikant interaktionseffekt mellan betingelser och Typ A. 
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Diastoliskt blodtryck 
 
Resultatet av mätningen av det diastoliska blodtrycket visade däremot på en signifikant 
skillnad mellan betingelserna, F(1,25; 38,69) = 14,98, p < 0,0001 (Green-house Geisser 
korrektion av frihetsgrader). Vid post hoc tester framkom att det inte fanns signifikanta 
skillnader mellan arbetstillfället utan kontroll och arbetstillfället med kontroll. Däremot 
fanns det signifikanta skillnader mellan arbetstillfället utan kontroll och vilan (p < 
0,0001) och arbetstillfället med kontroll och vilan (p < 0,001). Det diastoliska 
blodtrycket var signifikant högre under vilan. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt 
för Typ A-beteende och inte heller någon signifikant interaktionseffekt mellan 
betingelser och Typ A. 
 
Puls 
 
Det förelåg en signifikant skillnad i puls mellan de tre betingelserna, F(1,62; 50,33) = 
24,13, p < 0,0001 (Green-house Geisser korrektion av frihetsgrader). Vid post hoc 
tester framkom att det inte fanns signifikanta skillnader mellan arbetstillfälle utan 
kontroll och arbetstillfälle med kontroll. Däremot fanns det signifikanta skillnader 
mellan arbetstillfället utan kontroll och vilan (p < 0,0001) och arbetstillfället med 
kontroll och vilan (p < 0,0001). Pulsen var signifikant lägre i vilan. Det fanns ingen 
signifikant huvudeffekt för Typ A- beteende och inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt mellan betingelser och Typ A. 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att utifrån krav-kontroll modellen (Karasek & 
Theorell, 1990) studera kardiovaskulär reaktivitet (systoliskt blodtryck, diastoliskt 
blodtryck och puls) hos kvinnor som uppvisar olika grad av Typ A-beteende. 
Kvinnorna var indelade i  tre grupper utifrån poäng på Typ A skalan, en låg grupp (21-
24 poäng), en mellangrupp (25-29 poäng) och en hög grupp (30-38 poäng). Alla 
kvinnor deltog i alla tre betingelserna (arbete utan kontroll, arbete med kontroll och 
vila). Huvudeffekten för Typ A var inte signifikant och inte heller interaktionseffekten 
för betingelse och Typ A vad beträffar systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och 
puls. Däremot fanns det signifikanta skillnader för diastoliskt blodtryck mellan arbete 
utan kontroll och vila och arbete med kontroll och vila. Det diastoliska blodtrycket var 
högre i vilan. Det fanns en signifikant skillnad i puls i de olika betingelserna, pulsen var 
lägre i vila jämfört med arbete utan kontroll och arbete med kontroll. Dessa resultat är 
dock inte i linje med vad som förväntades: mot bakgrund av teori och tidigare 
forskning förväntades den kardiovaskulära reaktiviteten vara högre i arbetstillfället utan 
kontroll och kvinnorna med hög grad av Typ A-beteende förväntades uppvisa högre 
kardiovaskulär reaktivitet än kvinnorna med lägre grad av Typ A-beteende i 
arbetstillfället utan kontroll. 
 
Resultatet i denna studie är inte i enlighet med krav-kontroll modellen (Karasek & 
Theorell, 1990) vad beträffar arbetsbelastning och stress. Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan arbete utan kontroll och arbete med kontroll. I arbetet med kontroll 
fick ud själv ta paus och bestämma tid för sifferinmatning, i arbetet utan kontroll styrde 
försöksledaren över dessa faktorer. Frågan är om de två situationerna kan åtskiljas 
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ytterligare. I arbetstillfället med kontroll började alla ud på fyra sekunder per 
sifferinmatning. Detta kanske påverkade ud att hålla sig på denna nivå under hela 
arbetet. De kanske hade svårare att gå in och bryta och själva bestämma tempo. 
Däremot fanns det signifikanta skillnader för diastoliskt blodtryck mellan arbete utan 
kontroll och vila och arbete med kontroll och vila. Det diastoliska blodtrycket var högre 
i vilan. Det fanns en signifikant skillnad i puls i de olika betingelserna, pulsen var lägre 
i vila jämfört med arbete utan kontroll och arbete med kontroll. Att pulsen var lägre i 
vila, tyder på att arbetssituationerna ändå krävt en viss ansträngning. Det är svårt att dra 
några slutsatser om varför det diastoliska blodtrycket var högre i vila än i de båda 
arbetssituationerna. Tidigare studier har inte visat på signifikanta skillnader i diastoliskt 
blodtryck och inga specifika orsaker till varför det kan uppstå skillnader har påträffats. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader i Typ A grupperna i systoliskt blodtryck, 
diastoliskt blodtryck och puls. Enligt Friedman och Rosenman (1974) måste situationen 
vara tillräckligt utmanande för att ett Typ A-beteende ska utlösas. Möjligen genererade 
de två arbetssituationerna inte tillräcklig motivation att prestera hos ud. De blev 
uppmuntrade till att prestera bra genom att ha möjlighet till extra belöning (penninglott) 
om de kom över ett visst antal rätt. Kanske om det handlat om viktigare arbetsinsatser, 
exempelvis något som påverkade deras betyg, lön eller framtida arbetsvillkor. Enligt 
Lyness (1993) vill Typ A individerna, på grund av deras osäkerhet och dåliga 
självförtroende, gärna jämföra sina egna prestationer med andras. Detta kanske kunde 
ha betonats tydligare i denna studie. Ud kunde ha fått direkt återkoppling på sitt resultat 
och hur de låg i förhållande till de andra. Undersökningsdeltagarna var studenter som 
kanske var vana att deltaga i studier och därför inte ansträngde sig. Pulsvariationerna, 
där puls var lägst i vila, tyder dock på att arbetet varit förenat med någon form av 
ansträngning.  
 
Det sätt på vilket Typ A mättes i föreliggande studie kan ifrågasättas. Typ A enkäten 
som användes i denna studie är ett utdrag ur JAS, Jenkins Activity Survey (Lundberg, 
1980). Detta är ett självskattningsformulär där undersökningsdeltagarens 
självkännedom är avgörande för resultatet. Detta JAS-formulär behandlar snabbhet-
otålighet, pådrivande, tävlingsinriktat beteende och ansvarskänsla-inlevelse.  De 34 
kvinnorna låg mellan 21- 38 poäng vilket inte är en så stor variationsvidd. En person 
behöver visserligen inte karaktäriseras av alla aspekter i begreppet för att klassificeras 
som Typ A individ. Beteendemönstret betraktas snarare såsom ett kontinuum som 
sträcker sig från ett extremt Typ A-beteende till ett extremt Typ B-beteende (Friedman 
& Rosenman, 1974).  Det är vanligt att man använder sig av två extremgrupper, en 
grupp med de som har höga poäng på Typ A skalan och en grupp med de som har låga 
poäng. I denna studie användes tre grupper vilket är bättre än bara två som båda ligger 
nära medelvärdet. Cronbach alfa beräknades för Typ A enkäten vilket resulterade i 
värdet .58. Det är förhållandevis lågt och antyder att det mätinstrument som användes 
inte fungerade särskilt bra i undersökningsgruppen, vilket indikerar låg reliabilitet. Till 
skillnad från  självskattningar är den strukturerade intervjun, som också används för 
klassificering av Typ A-beteende, fokuserad på talkaraktäristika, kroppshållning, gester 
och mimik och psykomotoriska beteenden (Rosenman, 1978). Här är den som 
intervjuar utbildad att specifikt titta på dessa beteenden som karaktäriserar Typ A-
beteendet. En klassificering av Typ A-beteende utifrån en sådan intervju skulle 
möjligen ha kunnat ge andra resultat. 
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Tidigare studier har inte visat på konsekventa resultat för Typ A-beteende och 
kardiovaskulär reaktivitet. Lundberg, Hedman, Melin och Frankenhaeuser (1987) 
visade i en studie att hos män var Typ A komponenten tävlingsinriktning positivt 
korrelerat med fysiologisk reaktivitet medan det hos kvinnor var tvärtom. Kvinnorna 
hade också högre poäng på Typ A skalan. Mekanismerna vad beträffar könsskillnader 
och Typ A-beteende bör utredas ytterligare. Kanske Typ A-beteendet tar sig olika 
uttryck hos män och kvinnor och har skilda konsekvenser.  
 
Eftersom undersökningen bygger på experimentell design har antalet faktorer som 
skulle kunna påverka undersökningsdeltagarens resultat minimerats. Ud fick först 
komma på ett informationsmöte vilket minskar noveltyeffekten (att situationen är ny 
och man därför blir spänd och orolig). Varannan ud fick komma på arbete utan kontroll 
första gången och varannan fick börja med kontroll. Detta bör eliminera skillnader 
beroende på vad man får börja med för situation, dvs. det jämnar ut sig mellan olika ud.  
 
Det kan diskuteras om vilan var tillräcklig för att få en reell vila: att bli tillsagd att ta 
det lugnt under 90 minuter kan troligen upplevas olika beroende på omständigheterna 
för individen. Kanske var det så att vissa personer kände sig mer eller mindre 
påtvingade att sitta stilla och inte alls kunde slappna av. Om dagen i övrigt är stressig 
kan det vara svårt att varva ned på beställning. Dock var pulsen signifikant lägre i vilan 
jämfört med de två arbetstillfällena vilket tyder på att flertalet ud lyckats vila.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten från detta kontrollerade experiment på att det inte 
finns något samband mellan arbete utan kontroll och hög kardiovaskulär reaktivitet. 
Det finns inte heller något samband mellan högt Typ A-beteende och hög 
kardiovaskulär reaktivitet. Kvinnorna som hade hög grad av Typ A-beteende hade inte 
heller högre kardiovaskulär reaktivitet än kvinnorna med lägre grad av Typ A-beteende 
i arbete utan kontroll. Framtida studier bör göras i större urvalsgrupper med tydligare 
arbetssituationer och större skillnad i grad av Typ A-beteende hos de medverkande. 
 
I dagens samhälle råder ett högt tempo där effektivitet och rationalitet eftersträvas och 
trycket på individen ökar. Vårt samhälle tycks premiera de egenskaper som 
kännetecknar Typ A-beteende och frågan är om inte många människor idag har en 
tendens till Typ A- beteende, eller åtminstone ligger i riskzonen. Det gäller att urskilja 
vilka komponenter som är riskfaktorer för olika grupper, t. ex. för kvinnor och män, 
och försöka mildra eller eliminera dessa. Det viktigaste är ändå att tänka långsiktigt och 
se vad som kan göras på olika nivåer för att ändra vanor, beteenden och attityder.  
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